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Havi szemle. 
Az u j év elsü napján önkénytelenül is kétfelé 

i rányul tekintetünk ; egyfelől bucsut veszünk a 
múlt tól , másfelől nem minden aggodalom nélkül te-
kintünk előre, ama bizonytalan valami felé, melyet 
jövőnek nevezünk. Ezredéves megszokás okozza, 
hogy ú jév napján szivünk kedves és szomorú emlé-
keit még egyszer s fokozott mérvben ébredni érzi, mig 
egyút ta l reményben s aggályban erősebben dobog, 
mint az év bármely más napján ; pedig gyakran, s 
ma is ugy vagyunk, hogy a két év közti, elválasztó 
határvonal inkább csak elméletileg : úgyszólván nap-
tár i lag létezik, mintsem tényleg ; mert csak átörökölt 
viszonyok azok, melyek közt az 1876-i esztendőbe 
át lépünk ; csak régebbi baja ink azok, melyeket ez 
évben át- s végig szenvednünk keilend ; régebbi re-
ményeink töredékei azok, melyekből abban ideig 
óráig rövid örömet s némi felbátori tást meriten-
ditnk; sőt ha ez évben it t ott jobbrafordulás t remé-
lünk, ezt is csak azért mer jük tenni ; mert a jobb-
nak csiráit, bármi ly gyengék legyenek is azok, s a 
leggondosabb ápolást igénylők, — de látni vél jük 
már mai viszonyainkban is — szóval : az ú jév be-
fejezetlen állapotok, kinos vajúdások, átmeneti ké-
szülődések közt jelent meg, oly időben, midőn a 
népek, s a népek keblében az egyes rétegek s osztá-
lyok csak egyet tudnak határozottan : hogy a mos-
tani állapotok tűrhetetlenek, de mi lépjen azoknak 
helyébe, s miként tör ténjék a szükséges változás — 
erről csak vajmi keveseknek van fogalmuk, kik vi-
szont igen r i tkán birnak a kellő erélylyel, hogy 
azért, a mit jónak s üdvösnek vélnek, nyil tan, hatá-
rozottan sikra is szálljanak. 

Az általános bomladozás a politikai pártélet-
ben is mutatkozik. Bomladozik a l iberalismus az 

1789-i elvek emez édes szülöt t je ; tá jékozat lanul bo-
lyong ide s tova, mert ,vivmányai'-tól, melyek leg-
élesebb b i rá la tá t képezik, lassankint maga is meg-
ijedni kezd, s tud ja , hogy megál lapodni vagy épen 
hátrálni, rá nézve egyértelmű a halállal, a megsem-
misüléssel; mert háta mögött nehéz lépteket hall, 
az öt sa já t phrázisai hangoztatása mellett szüntele-
nül tovább s tovább az örvény felé toló socialisti-
cus forradalom lépteit, mely — ebben is a gonosz, 
e lfajul t gyermekekhez hasonlóan, gunykaczaj közt 
halálos csapásra emeli kezét saját szülője ellen, 
hogy a remélt örökségnek minél előbb bir tokába 
és élvezetébe jusson. Pedig e szülő még nagyon 
szeretne élni s kettősen ret teg a haláltól most, mi-
dőn oly jól, oly kényelmesen berendezkedett ; mi-
dőn az igy a hogy — igaz, hogy r i tkán becsületes 
módon összegyűjtött kincseket élveznie oly jó l es-
nék — s k ín jában oly mentőeszközökhez nyul, me-
lyek valóban azt muta t ják , hogy az öreg nem csak 
erkölcsileg, hanem észbeli tehetségeinek tekinteté-
ben is tönkre ment : oda dob éhező, elvadult, élete 
ellen törő fiának egy egy papot, hogy verje meg, 
egyegy keresztény dogmát, hogy vesse meg, mintha 
bizony . . . . 

A liberalismusnak marasmusa ; — ez képezi 
már huzamosb idők óta korunk főbb jellemvoná-
sá t ; csakhogy, fájdalom, mindeddig a jóvö sürii fel-
hőiből még nem lépett ki azon - alak, ki képes és 
haj landó lenne az egyedül üdvözitő eszméket érvé-
nyesiteni, s a liberalismus által régóta ezerféleképen 
megrontott t a la jba a jobb jövő magvait erős kézzel 
hinteni. Hogy a socialismus különféle árnyalatai t 
ne is emlitsiik, melyek mindnyájan többé kevésbbé 
lehetetlen,mert kereszténytelen álapotokról álmodoz-
nak, s sa já t magokkal ellenmondásban ál lanak; mert 
oly kóros állapotokat, melyeket jobbadán, ha nem 
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egyedül a keresztény eszmének elhalványulása idézett 
elö, ugyanannak végleges kiirtása által gyógyíthatni 
vélnek, — hogy ezeket ne is említsük; valljuk meg 
őszintén, bár fájdalommal, hogy a liberalismusnak 
egyedül hivatott leküzdője, a keresztény conservati-
vismus, kivéve talán Németországot, hol egy durva, 
hatalmas ellenséggel szemben hősies kitartással el-
szánt harezot viv, alig valahol észrevehetővé teszi 
magát, s ott is a hol netán ritka éleslátással meg-
áldott szem által valahogyan észrevehetőnek lenni 
látszik, a kezdetnek legkezdetlegesebb stadiumában, 
úgyszólván: a hoszu, mély alombóli lassú felébre-
désnek állapotában van, — ha a jelek nem csalnak, 
merőben képtelen arra, hogy a liberalismus kezei-
ből maholnap kisikamló uralmat, az emberi nemja-
vára s üdvösségére magához ragadja. 

Igaz ugyan — s ami voltaképen szellemi kis-
korúságra mutat, ekképen gyakran a népek javát 
eszközli, megmenthetésöket teszi lehetővé — igaz, 
hogy a történelem tanúbizonysága szerint válsá-
gos időkben többnyire elég egy nevet dobni a tö-
meg közé, hogy körülötte legott pár t támadjon, 
mely e név személyesítette eszméknek époly zajo-
san tapsol ma, mint tapsolt tegnap az épen ellenke-
zőknek, — de méltó vigasz-e ez? . . . remélhető-ei 
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hogy ez uton állandó, biztos, becsületes, tisztességes 
állapotok fejlődhetnek ? avagy nem ugy lesz-e 
megint, mint már akárhányszor volt, hogy e ^íév'^ 
midőn első hangoztatásának varázsa szétfoszlott, 
ellenségeivel kezdend alkudozni, mígnem compro-
missumról compromissumra siilyedve, ismét csak 
azon iránynak vetendi zsákmányul oda az emberi ne-
met, mely a liberalismusnak bitorolt elnevezése alatt 
máris a szellemi s anyagi végnyomorba döntötte azt. 

Mert ezen irányzatnak már neve is hazugság s 
bitorlás, a szó eredeti jelentményének áinitó kifor-
gatása. „E szó: ,liberalismus' — mondja Reichen-
sperger szellemdus,, Phrasen und Schlagwörter' czimü 
müvében —- eredetileg azon szellemi irányt jelzé, 
mely a szolgaival, a hazuggal, az önzővel állott el-
lentétben, s melyet mint ilyent a legnemesebb keb-
lek vallottak"; — mig az öregebbik Florencourt sze-
rint a liberalismus „a keresztény erkölcstannak az 
állam körében való érvényesítése". Igy fogva fel e 
szót, ki ne akarna liberálisnak lenni ? Többet mon-
dunk : kinek nem lenne kötelessége, liberálisnak 
lenni ? Ilyen volt Görres s Droste-Vischering, 
Lacordaire, Chateaubriand, Montalembert, ilyen de 
Maistre s Rossi liberalismusa, kik, mit lelkismere-
tök a vallás égi szövétnekének fénye mellett jónak 

s helyesnek mondott, fel- s lefelé becsületes bátor-
sággal hangoztaták s védelmezék. 

De mi lett azóta a liberalismusból ? Nyilt, 
folytonos hazugság; szóval s tettel ép ellenkezője 
annak, a mi hajdanta volt s a mit neve jelent; s 
hogy a tömeg még ma is hódol neki, az csak onnan 
van; mert egyik része, mint fentebb mondók: nevek 
és szólamok után indul, másika nem tud vagy nem 
akar a rászedetés lehetőségében hinni, s valameny-
nyinek együtt véve sincs fogalma arról, hogy mi-
ben áll a valódi szabadság. 

Mert ugyanis a liberalismus is folytonosan a 
,szabadságot' hangoztatja, de miféle szabadság ez ? 
Nem a rend szabadsága, azaz a minden illetéktelen 
kényszertöli mentesség, — hanem a rendetlenség-
nek szabadossága, felforgatása minden, még a leg-
erkölcsösebb, legszükségesebb korlátoknak is. Füg-

' O O o 
getlenség Istentől, mert maga magát isteniti ; füg-
getlenség az erkölcstörvénytöl, mert vágyait aka-
dálytalanul kielégíteni akar ja ; függetlenség min-
den tekintélytől, mert tetteinek zsinórmértékéül 
csak saját egyéni akaratát fogadja el, melyet vi-
szont az önzés igazgat; függetlenség az igazságtól, 
mert lételemét a hazugság s a kétértelműség ké-
pezi, — ez az a ,szabadság', melyért a mai liberalis-
mus küzd. 

S ezért gyűlöli a kereszténységet is ; sőt annak 
legelkeseredettebb ellensége ; mert a kereszténység-
nek elvei s tanai az ö törekvéseivel a lehető legéle-
sebb ellentétet képezik. 

A kereszténység per eminentiam a szabadság 
vallása; de ez alatt korántsem a szabadossagot érti, a 
kicsajíongó féktelenséget ; hanem a szellem, a lélek 
szabadságát, távollétét minden aljas salaknak, mely 
azt a bűnnek szolgájává alacsonyítja. Ezért a ke-
resztény tan azt követeli tőlünk, hogy Istentöli 
függő voltunkat elismerve, szabad önelhatározással oo 
vessük magunkat alá neki ; hogy szabadok, mentek 
legyünk az érzékiség megbecstelenítő uralmától, s ne 
legyünk az anyagnak rabjai ; ezért azt hirdeti ne-
künk, hogy a földi tekintély is csak „Isten kegyelmé-
ből1' áll fenn, azaz Isten nevében és helyett, s hogy 
annak engedelmeskednünk kell, szabad önelhatáro-O 7 

zásból és Isten kedveért. Ezen szabad elhatározás, 
a jó és rosz közti ezen okszerű, helyes választás, ez 
az igazi, a keresztény szabadság. 

Ezért üres, értelemnélküli szó, ha valaki „libe-
rális katholikusok"-ról beszél. Az igazi katholikus 
keresztény, a ki élte zsinórmértékéül az egyház, 
azaz a kereszténység törvényeit tekinti és követi, 



ép ezáltal liberális is, azaz szabadelvű ; mert szabad akar lenni 
minden illetéktelen kényszertől, minden jogtalan korláttól ; 
az ő eszménye a renddel párosult szabadság ; de a rendet-
lenkedő szabadosságot, a törvénynélküli függetlenséget, s 
az embert saját szeszélyei s tisztátalan vágyai rabjává ala-
csonyító zabolátlanságot nem szereti, azt kerüli, az ellen 
küzd. Neki nem kell ama garázdálkodó féktelenség, mely az 
isteni s emberi tekintélynek törvényeit megveti, hanem leik-
ismeretesen szem előtt tartva az Urnák eme parancsát, mi-
szerint meg kell adni Istennek, a mi Istené, de a császárnak 
is, a mi a császáré, igazán szabadelvű polgár, jó hazafi, a tár-
sadalmi rendnek amint bátor, férfias, öntudatos védője, ugy 
erős, megbízható támasza is; mert a valódi keresztény 
eszme csak az igazi katholicismusban található fel ; de 
épezért a liberalismus, minden keresztényinek emez esküdt 
ellensége, leginkább a katholicismust, a katholikus egyházat 
üldözi és zaklatja legdühösebben mindenütt, a hol hatalomra 
vergődnie sikerült. 

Ez által mutatja eme liberalismus vulgaris, communis, 
hogy neki igazi szabadságról s szabadelvüségről fogalma 
sincs, sőt hogy annak ellensége; s a legújabb történelem be-
bizonyítja, hogy az u. n. ,szabadelvű pártok' mindenütt a vi-
lágon durva elnyomói a gyengébbek s türelmeseknek s el-
vetemedett, szolgalelkü [hízelgői azoknak, kik kezükben a 
konezot tartják, vagy — a botot. Exempla sunt odiosa ; de 
ezért elég tudni, mit tesz épen most a német liberalismus, 
hogy tudjuk, mit tenne egynémelyik más, ha a fák valaha 
az égbe nőhetnének. 

Azzal kérkedik a liberalismus, hogy ő találta fel, te-
remte és honositá meg az alkotmányosságot, a polgári sza-
badság eme hatalmas palládiumát Ez először nem igaz. 
Mert Európának legrégibb alkotmányai,' az angol, a ma-
gyar, a régi spanyol léteztek, századokkal előbb, mielőtt a li-
beralismusnak még csak hire támadt volna ; — az pedig, a 
mit ő ma a constitutionalismusnak neve s czégére alatt hir-
det, nem csak nem előmozdítója, de köztudomás szerint el-
nyomója a népek szabadságának, mely csak arra látszik fel-
találva, hogy mesterséges, képzelt többségek erőszakot kö-
vessenek el a nemzetek igazi többségén és hogy a nagy 
egésznek rovására néhányan gazdagodjanak meg ; — csak 
arra látszik feltalálva, hogy a legerősebb torkú, legpergőbb 
nyelvű, eszközei megválasztásában legkevésbbé kényes ke-
rüljön felül, ha mindjárt ész s komoly képzettség tekinteté-
ben a legutolsó sorba tartoznék is. Avagy nem igaz ? . . . 
Nézzünk csak — akármerre — (Vége köv.) 

A d a l é k 
a „Szent István dicsbeszédek irodalmálí-hoz*). 

Í753. 
1. Tekéntetes Nemes Sopron vármegyében Vadosfax 

nevü nemes helységben az erős kűszálon épétett győzhetet-
len és vitézlő Római Anyaszentegyháznak az Menyei dicső-
ült Szentek tisztöletinek megadásában dicséressen (sic) lett, 
és történt dicsőséges győzödelme. 

Midőn tudniillik az mostani dicsősségessen Uralkodó 
Fölséges Koronás Királyné MÁRIA THERESIA Királyné 

*) Ezen érdekes adatokért a ngos beküldőnek őszinte köszönetet 
mondunk. Szerk. 

Asszonyunk ű Fölsége el végzett kegyelmes királyi paran-
csolattyábul Szent István első és Apostoli királyunknak 
tisztességére épéttetett kis kápolna ugyan az emiétett Vados-
fai helységben örökös állandó képpen bé helyeztetett, és 
megerőséttetett, és az mostan folyó 1753 esztendőben Kis 
Asszony havának huszadik napján ugyan ii Fölsége kegyel-
mes királyi parancsolattyábul azon emiétett kis kápolnában 
az legelőször tartott üneplő áitatosságnak buzgó alkalma-
tosságával ázott jelen lévő számosan öszve jüt t áitatos ke-
resztény hiveknek lölki vigasztalására, buzgó indulattal élő 
nyelvével hirdetet volt az Fő-tisztölendő Horváth István, 
Madocsai Szent Lélek Apátura, T. Nemes Vasvári Kaptolon-
nak Kustossa és Kanonokja, és az mostani Méltóságos Gróff 
Vásonköi Zichy Ferencz Győri Püspök Uram ü Excellen-
tiája Tekéntetes Nemes Vasvári püspöki Consistoriumának 
Assessora. Nyomtatott Sopronban Siesz Joseph 1753 esz-
tendőben. 

Cives autem oderant etc. etc. folio, 20 lap. 

176(f. 
2. Szent Istvánnak, Magyarok első keresztény királyá-

nak Dicsérete. Mellyet Szab. kir. Székes Fejér Váratt s. a. t. 
mondott T. P. Csobánczi Jósef Jésus Társaságábul való Pap, 
akkori vasárnapi Prédikátor s. a. t. 

Nyomtattatott Budán Landerer Leopold által 176Í). 
Enge serve bone. 
Szent István s, a. t. megérdemli az Isten szolgájának 

felséges nevét 1-ör fáradhatatlan apostoli buzgóságával, 2-or : 
Isten dicsőségére való bő adakozásával. 

Kis negyedrét, 23 lap. 
1802. 

3. Szent István Magyar Ország első Királyának és 
Apostolának Dicsérete s. a. t. elő adta Bétsben Budai lsau-
rus a k iputzinusok szerzetbéli atya, és a bétsi nemes ma-
gyar Nemzetnek rendszerént való Prédikátora, Kisasszony 
havának 22-ik napján 1802-ik esztendőben. Bétsben nyom-
tattatott Pichler Antal betűivel. 

Negotiamini dum venio. Nyolczadrét, 27 lap. 
Í861. 

4. Székesfehérvár. Kunos László. Sz. Fehérvár özv. Szám-
mer Pálné 12 lap. „Előhiván pedig az ő tiz szolgáit, tiz 
girát oszta ki közöttök ily meghagyással : „Kereskedjetek 
ezzel mig visszatérek". Luk. XIX. 13. Elmélkedjünk szent 
Istvánnak az örök igazságot apostoli buzgalommal terjesz-
tő érdemeiről; kérjük Isten sz. malasztját, mi által az örök 
igazságokat felismerhessük, mint István. 

1S63. 
5. Székesfehérvár. Koller János, Adony mvárosi plébá-

nos, Székesfehérvárott özv. Számmer Pálné 14 lap. „örülj hű 
szolgám, mivelhogy kevésben hiv valál, hatalmad leszen tiz 
városon". Luk. 19. 17. 1) Sz. István királyról, az ő koráról 
és korának vallásos viszonyairól ; 2) hasonlítjuk össze evvel 
a mi korunkat és korunknak vallásos viszonyait. 

1866. 
6. Budán. Troli Ferencz pécsi kanonok. Pécsett a püs-

pöki Lyceum nyomdájában 1866. 13 lap. „Kősziklán építem 
fel egyházamat". Máté 16. v. 19. Tárgya: Kitüntetni az üd-
vös befolyást, melyet az egyház az államra gyakorol. 

1* 
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1860. 
7. Debreczen. Károly Gy. H. jászóvári premontrei ál-

dozár s kassai tanár. Kassán, Werfer Károly akad. könyv-
nyomdájában 1869. „Ez azon nap, melyet az Ur szerzett, 
örvendezzünk és vigadjunk azon". 117. Zsolt. 21. v. 

Mily kincset birunk ini az édes Üd vözitő által szen-
tesitett, ugyanaz által világszerte igazolt, sz. István király 
által a magyar haza szivébe is átültetett kath. szent vallá-
sunkban, s mennyire képes e sz. vallás birtoka mindenkoron 
ugyan, de különösen e mai napon mint hazánkbani szentesí-
tésének nagy évfordulati napján, s egyszersmind bizonyság-
tételének egyik legszebb alkalmán, szivörvendetésünket 
emelni ? ! 

Említenem szabadjon itt szent István jobbjának visz-
szahelyezése emlékeül veretett emléktallér köriratát : 

Előlapján a b. e. Mária Terézia által készíttetett szek-
rényben asz. ereklye s körülötte : „DEXTEBA B. STE-
PHANI REGIS E T CONEESSOBIS GLOBIOSI". Hát-
lapján pedig : 

QUAM 
AB AN. MXC. AD MDXXYI . 

IN HUNG. TUM EAGUSAE 
ULTRA II. SAEC. CULTAM. 

JOS. II. ET. M. THER. AUGG. 
MDCCLXXI. X X I X MAIL 

EECUPEEAEUNT. 
E T POST IX. DIEE. DEYOTIONEM. 

HUNG. D. D. 
BUDAE QUOT ANNIS 
PUBL. YENEEATIONI 

PROPONENDAM. 
Ebenhöch. 

A róm. kath. szent Józsefhez czimzett székesegyház 
Bukarestben, a Strada Fontanel utczában. 

Már három éve mult, mióta ezen, Istennek szentelt épü-
let alapfalához, melynek czélja a hova-tovább gyarapodó és 
jelenleg 25,000 lelket számláló róm.-kath. közönség lelki 
szükségleteit jövőben kielégíteni, az első darab kő elhelyez-
tetett. Mi jóllehet folytonosan iparkodtunk, hogy ezen, a 
hires bécsi épitész, Dr. Schmidt Frigyes tervei szerint épülő 
főtemplom költségeit a lehető legszerényebb határok közé 
szoritsuk, mindazonáltal is az, — hála a tervező styl — és 
művészi Ízlésének, — egykoron mint igen szép és Bománia 
fővárosához méltán illő egyház-emlék fog diszleni. 

Jelenleg az épitkezés alá vett rész kiterjed az oltár 
helyiségekre, a boltozatos karra, és ekkép a székesegyház 
hasonfelét magában foglalja. 

A falak magasságban is elérték már az oldalhajók te-
tőcsucsait. A többi épületanyag pedig mind kőben az ivosz-
lopok számára, miből alapjaik és párkányzataik készülnek, 
mind pedig fában a tetőhálózat számára, már a helyszínén 
van, hogy a téli időszak alatt kellően feldolgoztathassék. 

Altalán minden azon reményre jogosit fel bennünket, 
miszerint a templom ezen része, ha elegendő pénzmennyi-
séggel rendelkezhetünk, a jövő 1876-ik évben a nyilvános 
isteni tiszteletnek át fog adatni. 

Egy 25—30 ezer forintból álló összeg azon állapotba 
helyezne minket, miszerint a templom felerészét tökéletesen 
bevégeznők, és ez által mind saját, mind pedig a bukaresti 
kath. közönség ama számtalan szegény tagja leghőbb óha-
jának, — kik templomok hiánya miatt a város legtávolabbi 
részeiben kénytelenek nélkülözni Isten igéjét, sőt magát az 
isteni tiszteletet, és igy mindazt, mi őket a sz. hitben vigasz-
talná vagy erősitené, — teljesen eleget tehetnénk. 

Örömmel és hálás szivvel vallom meg ez alkalommal 
azt is, hogy ámbár az építkezési terhek viselésére más se-
gély forrásaim nincsenek, mint egyedül a ker. szeretet, mind-
amellett számtalan jótévőim különösen Osztrák-Magyaror-
szág-, Francziaország- és Belgiumból oly mérvű adakozá-
sokban segítettek, hogy ezekből a templom fele könnyen fel-
épülhetett volna, ha én nem tartom vala szentebb kötelessé-
gemnek első helyre Isten egyházának élő alapját, a semina-
riumot helyezni, hogy ekkép, egy jeles, el erény, jámborság 
és tudomány által egyaránt kitűnő klérust nyerjek ; minek 
már is azon szép következménye van, hogy ezen intézet há-
rom tagjának nem sokára leendő pappá szenteltetése már a 
legközelebbi napokban ki fog hirdettetni. 

Ezen örvendetes tényt megfontolván, Istenbe helyzett 
teljes bizalommal járulok újból hozzátok. Jézus Krisztus 
szerelmében egyesitett, ájtatos és nagylelkű jótévőim, szív-
ből kérvén titeket, hogy bennünket gyors és hathatós segély-
tekkel gyámolitsatok. Tudom én is azt, hogy a különböző, 
Isten előtt kedves dolgok folytonos gyámolitása nálatok is 
igen gyakran személyes áldozatot kiván, azonban isteni 
Urunk és Megváltónk nem annyira az adomány nagyságát, 
mint inkább a sziv hangulatát tekinti, melyben ez az Ur 
oltárára feláldoztatik, mint ő egykoron gazdagon fog meg-
jutalmazni. 

Mi minket illet, mi napontai sz. miseáldozatainkban 
soha sem szünendünk meg a keresztre feszitett Isten fia 
mennyei áldását rátok és családotok számára buzgón esdeni» 
hogy ő a ti legdúsabb jutalmatok legyen; kiválólag pedig 
azon áldását esdjük, melyet maga sz. Pál jótevőinek óhaj-
tóit, midőn apóst, tisztje mellett is kötelességének ismeri a 
jeruzsálemi szegény község részére egy gyűjtést rendezni : 
„Kiki", ugy mond a nagy apostol, „amint eltökélte szivé-
ben, ugy adjon, nem kedvetlenséggel vagy kénytelenségből; 
mert Isten a jókedvű adakozót szereti. Hatalmas pedig az 
Isten minden jót bőven adni nektek, hogy mindenben, min-
dig teljes bőségtek lévén, gazdagok legyetek és bővelkedje-
tek minden jószívűségre, mely általunk háláadást szerez az 
Istennek". (Ivor. II. 1. 9 r. 7, 8, II. v.) 

Minden könyöradományt, legyen az bármi csekély, 
mint mindig, most is hálás szivvel fogadok. — Krisztusban 
testvéretek. Bukarest, 1875. sz. András hóban. 

f Paoli Iynácz, bukaresti püspök. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P e s t , decz. 31. A b o l d o g ú j é v . Az inga mozgása 

perczenkint viszi tovább az óramutatót, a pillanatok sebe-
sen következnek egymásután, s mint az alig látszó hópely-
hek a folytonos esés következtében nagy hótömeggé alakul-
nak ; ugy a tovahaladó mutató perczei órákká, az órák na-
pokká, a napok hetekké, a hetek havakká, a havak évvé nö-
vekednek, s midőn a perczek millióiból még néhány van 
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hátra, azt mondjuk, hogy holnap újév lesz, az utolsó perez 
eltűnése után pedig az uj évet már mint jelent üdvözöljük. 
Néhány óra múlva, hogy e sorokat irjuk, e pillanat bekövet-
kezik, az emberiség egy évvel idősebb lesz, üdvözölni fog-
juk ama perczet, mely határpontot képez a mult és a jövő 
közt, újnak nevezzük el ezt is, mint a többit, mintha csak 
az emberiség megifjulását akarnók vele jelezni, holott a va-
lóságban az nem mást jelent, mint az emberiség vénhedé-
sének folytatását. 

A világ teremtése óta csaknem hatezer év folyt már le, 
ki mondhatná ezt az emberiséget itjunak? csaknem hatezer 
uj évet élt már le, melyik tette őt ifjabbá, vagy nem inkább 
vénhedtebbé ? Négyezer év, tehát az emberiség létezésének 
több mint kétharmad időszaka alatt, melyik uj év vol t, mely 
őt boldoggá tette volna? Nem inkább minden nap, — min-
den év növelte a nyomort, nem inkább minden nap, — min-
den év súlyosabbá tette a létet, nem volt-e mindinkább han-
gosabb a panasz, a jajkiáltás a szerint, amint az emberiség 
élte korszakában előhaladott ? A költők megénekelték az 
aetas aurea-t ; de nem felejtkeztek el az aetas ferrea-ról sem. 
S ha keressük az okot, lia kérdezzük a miért-et? válaszul a 
történelemből azt nyerjük : hogy a szellem, mely az emberi-
ség boldogságának alapját képezi, az istenség ellen fellázadt 
társadalom köréből épen ugy száműzetett, mintha csak je-
lenléte lenne boldogtalanságának forrása, mint száműzetni 
szoktak emberek, kik a társadalom felforgatására törekvő 
elveiket legnagyobb buzgalommal terjesztik. 

A megváltás az emberiség életében uj korszakot nyi-
tott, az aevum aureum minden feltételei megadattak az 
e m b e r i s é g részére, csak felhasználni kellett azokat. Csaknem o 
1900 boldog újévet élhetett volna le, nem kellett volna a 
letűnt utolsó perczczel aggodalommal kérdezni, mit hoz a 
jövő ? jobb lesz-e a múltnál ? Hiszen a szellem, mely az em-
beriségbe újonnan beoltatott, biztos kezességül szolgált volna 
a zavartalan boldogság létesítésére ; amit az ember négyez-
red éven keresztül legnagyobbrészt nélkülözött, mitől nap-
ról napra távozott, azt a megváltás ismét meghozta — meg-
hozta sokkal bővebben, mint azzal az emberiség valaha birt 
és mégis, mennyi vér ömlött patakokban, melyet az isteni 
szellem ellenei ontottak, mig végre a kereszt diadalát iilheté 
a földön ! Az emberiség elvénhedett, boldogságának forrását 
mégis csak nagy nehezen ismerte fel, és akkor is, midőn fel-
ismerte, általános volt-e? egyeseket, családokat, államokat 
az utolsó izig áthatott-e ezen ismeret ? 

Volt korszak, ki ismerhetné félre, midőn a keresztény-
ség szelleme a világon tetőpontját érte, midőn ez egyén éle-
tét épen ugy, mint a társadalmat, a magánéletet épen ugy, 
mint a nyilvánosát a keresztény szellem éltette, midőn az 
államok életének alapjául, a politikusok tetteinek irányadó-
jául a keresztény elvek szolgáltak, s gondolkozás és érzelem 
a ker. eszme körül forogtak. Ez volt az emberiség leg-
boldogabb korszaka, ekkor érte, emberileg szólva a legboldo-
gabb uj évet, és miért ? mert uralkodni hagyta önmaga és 
összes viszonyai felett, kevés megszakításokkal, a keresztény 
szellemet, korra nézve előhaladt ugyan, de az idő vasfoga nem 
látszott meg arczán, a keresztény szellem ifjúsága üdeségét 
és erejét épen megtartá, mig nem támadtak ismét theologu-
sok (?), kik turpis lueri, vagy inkább luxuriae gratia, jövőt 

jöttek késziteni az emberiségnek minden kilátás nélkül a 
boldog jövőre, életet Ígértek minden szellem nélkül ; jöttek 
bölcsészek (?), kik bölcsességet hirdettek minden józanság 
nélkül, élet-maximákat állitottak fel, melyek a halál magvát 
rejtik önmagukban, uj szellemet árasztottak szét, mely hi-
vatva volt, hogy száműzze még azt a kevés szellemet is, me-
lyet a pseudo-theologusok még meghagytak az emberiség 
részére ; mely nagyrészt a reménytől is megfosztotta az em-
beriséget, hogy valaha boldog uj évre fog felébredni. 

A boldog uj év, melynek az emberiség olv kevés ideig 
örvendett, ismét eltűnt a földről, nincsen minek örvendenie, 
a jajkiáltások ismét viszhangzanak, és pedig annál metszőbb 
fájdalommal, minél inkább öntudatában él az emberiségnek, 
hogy .ez nem volt igy mindig, hogy lehetne másképen, mint 
ahogy tényleg van. A nyomortól, az általános lehangoltság-
tól, a jövő rémes aggodalmaitól, azon aggasztó bizonyosság-
tól, hogy még roszabb lesz a jövő, hogy a társadalmi élet 
majd kinövései, majd bűnei még inkább szaporodni fognak, 
mindenki menekülni akar, boldog uj év után eped és csudá-
latos módon mégis mindenki előbbi utján jár, egy porsze-
met nem mozdit el útjából, mely akadályul szolgál az üdvös 
kibontakozásra, lyinem magasztalja még nyomorában is a 
modern szellemet, a modern felvilágosodást, a modern hala-
dást, a modern, lelket és testet élő irányt, melytől szaba-
dulni óhajt. 

A rab lánczaitól nem szabadulhat, ha azokat még sző-tt 
rosabbra fűzi, az emberiség nyomorától nem menekülhet, ha 
azokat ujabb tetteivel öregbiti, boldog uj évet nem várhat, 
ha boldogtalanságának forrásait magasztalva fentartja a he-
lyett, hogy azokból menekülve, boldogságának forrásához 
futna. Boldog uj évet akarunk elérni ? akarjuk, hogy társa-
dalmi életünk uj arczulatot nyerjen ? akkor a múltról le kell 
mondani, közre kell minden egyesnek működni, hogy a ke-
reszténység szelleme régi jogosult helyét ismét elfoglalja 
minden viszonyainkban, sem a pseudo-theologusok, sem a 
modern bölcsészek elmeszörnyei nem fogják a kivánt bol-
dog uj évet meghozni, hanem egyedül csak a kereszténység 
szelleme, mely helyes és biztos irányt ad a gondolkozó elmé-
nek, ugy mint a sziv érzelmeinek, mely megszabja a köteles-
ség körét mindenkinek ugy, hogy azok egymással összeüt-
közésbe sohasem jönnek, mely nem ismer más morált az 
egyszerű polgár és mást az államférfi részere, nem tűr erő-
szakot a hatalmas részéről, hanem egyforma jogot ismer a 
hatalmas és szerény számára. A család, melyet e szellem éltet, 
a község, melyben minden egyes tag e szellemnek hódol, az 
állam, melynek gépezete e szellem irányát követi, az élvez-
heti azt, mit ,boldog uj év' alatt ismerünk. IIa e szellemet 
akarjuk érvényesíteni, ugy van értelme annak, ha egymás-
nak boldog uj évet kívánunk ; ha nem akarjuk, ugy mit 
kétsziniisködünk ? az embert akaratja ellenére ki teheti bol-
doggá ? talán nem is azt kellene mondani ,boldog uj évet 
kivánok', hanem inkább : szilárd, elhatározott akaratot ki-
vánok, — szilárd, elhatározott akaratot a keresztény szellem 
követésére, minden viszonyainkban alkalmazandót ; a bol-
dog uj év akkor önmagától megjön, s minthogy mi olva-
sóink részéről e szilárd akaratról biztosítva vagyunk, vá-
gyunk csak oda terjed ez uj évben, hogy ez akarat bennök 
még inkább erősödjék, hogy másoknak is kölcsönözhessenek 
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belőle, hogy velünk együtt közreműködjenek, miszerint ne 
csak egyeseknek, hanem az egész emberiségnek ismét boldog 
uj éve lehessen. A 

Erdély. F ő p á s z t o r i k ö r l e v é l a papi állás 
méltóságáról sat. Erdélyegyházmegyei keresztény katholikus 
híveinknek kegyelem és békesség Istentől a mi Atyánktól és az Ur 
Jézus Krisztustól ! Az anyaszentegyház legfőbb törekvése 
mindig az vala, hogy hiveinek élére feddhetlen, okos, tiszta, 
a tanitásra alkalmas ') lelkipásztorokat alkalmazzon, meglé-
vén győződve, hogy mint a trienti szent zsinat mondja, 2) 
semmi sincs, mi másokat inkább oktatna folytonosan jámbor-
ságra és Isten imádására, mint azoknak élete és példája, kik 
magukat az isteni szolgálatra szentelték. Mert midőn látják, 
hogy a világi dolgok közöl magasabb helyre emeltettek, rá-
jok függesztik, mint tükörre szemeiket s tőlök tanulják, a 
mit kövessenek. Azért nem szűnik meg az anyaszentegyház 
az apostolok szent ünnepein buzgó imával fordulni az Örök 
Pásztorhoz, hogy nyáját el ne hagyja, hanem a szent aposto-
lok által folytonos oltalommal védelmezze, hogy ugyanazon 
igazgatók kormányozzák, kiket müvének helynökei gyanánt 
rendelt annak pásztoraivá. 3) Azért őrködik szigorú kegye-
lemmel fölöttük, elkülöniti őket a közönséges életmódtól, an-
gyali erkölcsöket törekedvén meghonosítani közöttök és 
folytonosan intve őket, hogy szivből példái legyenek a nyáj-
nak. 4) Azért gondoskodott nagy költséggel és éber körül-
tekintéssel tan- és nevelőintézetek felállításáról, melyekben 
az ifjak, mielőtt a bűnös hajlamok rajtok teljesen erőt ven-
nének, serdülő koruktól kezdve ajtatosságot, vallásosságot és 
magasztos hivatásukra szükséges tanulmányokat tanulnának. 

Azonban, szeretett Híveink, az anyaszentegyház vala-
mint egyéb ügyeiben, ugy a mi a legfontosabb, jó papok ne-
velésében is több tekintetben rátok támaszkodik. Ti ugyanis, 
mint Szent Péter apostol tanítja, választott nemzetség, kirá-
lyi papság, szent nemzet, megváltott nép vagytok. 5) Minél-
fogva semmiképen sem lehettek közönbösek azoknak neve-
lése iránt, kik a ti ezen fenséges keresztényi méltóságtok 
fentartására vannak hivatva. Nektek szent jogotok van ah-
hoz, hogy az isteni törvényt papjaitok szájából kérdezzé-
tek, 6) hogy tőlök az élet kenyerét7) és a tiszta forrás vizét 
az örök életre 8) kívánjátok s hogy ők rátok, mint az Urnák 
maga vérével szerzett nyáj ára vigyázzanak. 9) Azért szent 
kötelességetek közreműködni arra, hogy oly lelkipászto-
rok képeztessenek, kik mig egyfelől Isten titkainak hű sá-
fárai, 10) másfelől a ti lelketek üdvének romlatlan szavai és 
vezető világossága legyenek.1 ') 

Érzették ezen nemes érdeklődést és szent kötelességet 
a ti nagyemlékű keresztény katholikus őseitek és azt teljesí-
tették is, midőn kegyes alapítványokat tettek az ifjúság val-
lásos és tudományos nevelésére, magát a papnöveldét is ke-
gyes adományaikkal felsegíteni törekedtek. Ezeknek példá-
jára, nem volna ugyan fölösleges, titeket hasonló anyagi ál-
dozatokra buzdítani. Most azonban szeretett Atyánkfiai ! egy 
horderejében még hatásosabb közreműködésre hívlak fel 
benneteket ; tudniillik nevelési és vallásos közreműködésre. 
Ez ugyanis sem uj terhet nem ró rátok, sem vallásos hajla-

i) Tim. 1. 3, 2. — *) Sess. XXII de réf. c. 1. — Praefatio de 
Apostolis - 4) Pét. 1. 5, 3. — ") Pét 1. 2, 9 - 6) Mai 2 7 . - ' ) Ján. 6, 
51. - 8) Ján. 4, 14. - 9) Ap. Csel. 20, 28. - l°) Kor. 1 4 , 1 - 2 ») Mát. 
5, 1 3 - 1 4 . 

motokkal nem ellenkezik, sem pedig erőtöket tul nem ha-
ladja; sőt inkább megkönnyíti szülői gondjaitokat, megnyug-
tató vigaszt s nem egyszer kimondhatlan örömet okoz nek-
tek s egyeseknek, egész községeknek, és messze jövő nemze-
dékeknek kiszámithatlan áldás forrásává válik. Megmond-
juk, szeretett Hiveink ! miben áll ezen nevelési és vallásos 
közreműködés ? Először abban, hogy gyengéd szülői gondos-
kodással ébreszszétek és ápoljátok fiaitokban a hajlandóságot 
a papi hivatalra ; és másodszor abban, hogy ajtatos imádsá-
gaitokkal nyerjétek ki Istennek azon megbecsülhetetlen 
szent kegyelmét, mszerint titeket jó lelkipásztorokkal áldjon 
meg. Mindkettőről halljátok főpásztorotoknak igéit. 

Sokkal magasztosabb a papi pálya, hogysem azt valaki 
benső meghívás és külső gondos előkészület nélkül méltóan . o 
elfoglalhatná és betölthetné. Azért már az ószövetségben 
Isten választá ki Izráel törzsei közül Lévi nemzetségét a sz. 
sátor szolgálatára és Lévi nemzetségéből Aroncsaládjátapapi 
hivatal viselésére.12) Maga Krisztus Jézus is nem önmaga di-
csőitette meg magát azzal, hogy főpappá legyen, hanem az, ki 
mondotta neki : Fiam vagy te, én ma szültelek téged.16) De az 
apostolok is nem maguk tették magukat apostolokká, hanem 
Krisztus Urunk hivta őket és ismételten figyelmeztette őket 
ezen isteni meghivatásukra, mondván : Nem ti választottatok 
engem, hanem én választottalak titeket.11) S különben is e sz. 
hivatalnak angyali vállakra is félelmes terhei messze túlha-
ladják az embernek természeti erőit és isteni segély nélkül el 
nem viselhetők. Van azért, szeretett Hiveink ! isteni hivatás 
a papi pályára és ő szent Felsége, valamint egykor Jere-
miást, ugy most azokat, kikkel azt akarja, hogy valaha neki 
hiven szolgáljanak, mielőtt alkototta volna, ismerte, mielőtt 
születtek volna, kiszemelte és prófétául rendelte. l5) 

Arra kell már most ügyelnetek, szeretett Atyánkfiai ! 
hogy kedves gyermekeitekben ezen isteni hivatást felismer-
jétek. Ennek pedig megvannak saját kétségtelen jelei, mi-
nők a jó elmebeli tehetségek, gyengéd sziv, erős akarat. Az 
istenes tanulmányok kedvelése, élénk vonzalom az isteni 
szolgálat és a felebaráti szeretet cselekedetei iránt, a mér-
tékletesség ételben és italban, szemérmetesség a társalgás-
ban, ernyedetlen szorgalom a komoly foglalkozásban, pon-
tosság a szülők parancsolatainak és egyéb kötelességeknek 
teljesitésében. Kinek ily fia van, áldja a Teremtőt, mert 
benne az igazak nemzedéke megáldatik. 16) 

De midőn az isteni hivatás ezen jeleit gyermekeitek-
ben felismeritek, akkor egyszersmind gondoljátok meg, hogy 
ezek csak még Ígéretek és nem biztositékok. Isten tudniillik O O 
megmutatja nektek, mily nagy dolgokat kész veletek csele-
kedni gyermekeitekben ; de ez által egyszersmind int benne-
teket, hogy az ő szent adományait becsüljétek és kegyelmé-
vel közreműködjetek. O hinti el a jónak magvát gyermekei-
tek elméjébe és szivébe. Ő adja a növekedést, de nektek kell 
azt öntöznötök és gondoznotok n), hogy sarjaitoknak örö-
mét lássátok. S váljon kell-e, hogy én titeket ezen szent és 
legkedvesebb foglalkozásra lelkesítselek ? Maga a papi állás 
szépsége és magasztossága már rendesen fölébreszti a vallá-
sos szülők kebelében azon vágyat, hogy bár gyermeköket az 
oltárnak szentelhetnék ! Hisz a pap a legszentebb titkokkal 

l i) Móz. 2. 28, 1. Sir. 45, 20. - ») Zsid. 5, 5. - ») Ján. 15, 1G. -
15) Jer. 1, 5 — 10 111. zsolt. 2. — ") Kor. 1. 3, 6. 
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foglalkozik, Krisztusért követséget visel 18), nem emberek, 
hanem Krisztus szolgája, 19) az Isten int ő általa.20) O hiva-
tása szerint a föld sava, a világ világossága, a hegyen helye-
zett, el nem rejthető város,1") Istentől kiválasztva, hogy mint-
egy csillaga és mestere legyen másoknak, és mint egy angyal 
járjon a földön.'2') Ily magasztos lévén a papi hivatás, me-
lyik vallásos keresztény szülő nem működnék azon, hogy 
kedves fia egykoron, Sirák fia szavaival mondva, mint a haj-
nali csillag a ködben, mint a virágzó rózsák a tavaszi napok-
ban és mint vizfolyamnál a liliomok,'23) világítson és dísze-
legjen az ajtatos keresztény hivek között ? (Folyt, köv.) 

Christiania. Ismételt alkalommal bátorkodtam mis-
siónknak egyik legfontosabb ügyét —- az áldozási intézetet 
vagy máskép a christianiai menházat — mind Írásban, mind 
élő szóval fölemlíteni s nem siker nélkül, amint azt a követ-
kezőkben kimutathatnom szerencsém van. 

Tudva van, hogy mi 1870-ben a vallásilag mindenkép-
pen elhagyatott egész Norvégiában elszórtan élő kath. gyer-
mekeket magánházban összegyűjteni kezdtük, s hogy 1874-
letettük alapkövét egy czélszerü, iskola-nénék részére lakás-
sal és kápolnával ellátott menháznak ; illő tehát, hogy igen 
tisztelt pártfogóinknak tudtára adjuk, miszerint az oly sok-
szor szóba hozott uj épület a szükséghez képest nem sokára 
elkészül annyira, hogy berendezéséhez foghatunk. E napok-
ban rakták föl tetejét. Mennyire örvendek én s mennyire a 
nénék, látva azon épületet, melyet segélykiáltásunkra ne-
künk a ker. szeretet épített s ahová most már befogadhatjuk 
az ártatlan elhagyott kisdedeket, hogy őket az egyház s a 
hazának nevelhessük s a szentségek méltó fölvételére előké-
szíthessük. Engedjétek ti szülők, kiknek gyermekei a vallás 
terén biztonságban vannak, hogy boldogoknak mondjalak, 
boldogabbaknak ezeknél, kiket mi itt befogadunk, kik azon-
ban most már hálatelten ima és énekben szavukat emelik, 
mondván: „Add Urunk minden jótevőnknek az örök eletet." 
Vajha láthatnátok, mint iparkodnak jó viseletökkel csatla-
kozni külföldi testvéreikhez, miáltal tanúságot tesznek az 
intézet áldásos működéséről. 

Az épitésre szükséges összeg hiányát derék gyűjtők a 
rajnai tartományok lakóinál fogják gyűjteni; de hát az is-
kola s a lakosztályok beszerzését, s a nagyrészt szegény 
gyermekek napi élelmét honnan vegyem ! — Szabad-e mon-
danom : „Ne csüggedj ! a ker. szeretet találékony s képes e 
hiányt is pótolni ?" Oh bizonyára ! Akik imájuk s adomá-
nyaikkal segítettek építeni, a hátralevőkről is fognak gon-
doskodni. A szerető s jutalmazó Isten birja a sziveket ; benne 
van reményünk. — Kötelességemnek tartom, ezeket nyilvá-
nosan közölni ; kérem tehát az igen tisztelt szerkesztő ura-
kat, ki a jó ügy iránti szeretetből azt pártolták, kegyesked-
jenek a fönnebb mondottakat lapjaik olvasóinak tudtára 
adni, valamint azt is, hogy az eddig vett s még nyerendő 
adományokért a legforróbb köszönetet mondjuk. — Hage-
mann Kelemen, ap. miss., lelkész és igazgató. — Mária Ge-
novefa, főnöknő. 

IRODALOM. 
Mint lapunk egyéb rovataiban, ugy itt is némileg el-

maradtunk, amennyiben legutóbbi vezérczikkünk néhány hé-
•8) Ef. 6, 20. - I!l) Kor. 1. 4, 1. — 20) Kor. 2. 5, 20. — *») Mát. 5, 

13—14.22) Chrysost. hóin 10. in ep. ad Titum. - 23) Sir. 50, 6 - 8. 

tig lapunk majdnem egész terét elfoglalta. Már pedig leg-
alább az uj vállalatokkal fellépő collegák joggal várhatták, 
hogy hirdetéseiket minél előbb hozzuk. Ezen kötelességet 
most, reméljük, hogy még eléggé jókor, teljesiteni sietünk. 

1) Buzárovits Gusztáv, esztergomi könyvkereskedő ur 
a tavai alapított ,Irodalmi Értesítő'-1 a jelen évben is foly-
tatja; t. közönségünk az előfizetési felhivást lapunk 51-dik 
száma mellett vette, úgyszintén, mint ugyané buzgó kiadó-
nak egy másik vállalatáról szólót, mely ezen czim alatt 

2) Isten igéje szentbeszédekben, lapunk igen t. munka-
társa, ftdő lábián János, esztergom-vizivárosi plébános ur-
nák szerkesztése mellett a volt ,Kath. Lelkipásztor' elejtett 
fonalát ismét felveendi. 

3) A szorgalmas Eger is uj, sokat igérő vállalattal lép 
fel, melyet a,Népújság' derék szerkesztője, Luga László ur 
indít meg, s vezetend ezen czim alatt : „ Irodalmi Szemles 
mely tehát, mint már czime is mutatja, az esztergomi ,Érte-
siíő'-ve 1 azonos talajon áll. A már megjelent mutatvány-
számban közölt programm szerint, az uj lap itészeti szemlét 
akar tartani a kitűnőbb hazai és külföldi ujabb kath. iro-
dalmi termékek felett ; az ujabb munkák mellett a régibb 
jeleseknek emlékét is feleleveníteni ; lehető figyelemmel ki-
sérendi a hazai s külföldi classicus becsű munkákat, s azok-
nak irányát a kath. szellemhez mérve megvilágitandja ; fon-
tosabb magyar irodalmi mozzanatokat rendesen emlitend, 
egyesek vagy testületek irodalmi működését, ennek czélját, 
irányát sat. szemmel tartandja, könyvészeti rovatot vezetend, 
a ,Vegyes hírek' közt a tudományos és irodalmi világ neve-
zetesebb eseményeit emlitendi, s végre a ,Hirdetések' közt 
csekély díjért tért nyit a szerzőknek és kiadóknak, hogy ré-
gebbi vagy ujabb munkáikat jelezhessék. 

Ily gazdag tartalom mellett az , Irodalmi Szemle' éven-
kint 12 sürün nyomatott ivet adand, 1 frt. 20 krért, mely 
összeg a szerkesztő úrhoz beküldendő. 

4) Erdélyből is jelenthetünk irodalmi mozzanatot, a-
mennyiben ott dr. Éltes Károly s i'iró Béla urak, mindket-
ten sokoldalú képzettségű, jeles kath. iró, hónaponkint két-
szer megjelenendő , Erdély egyházmegyei Értesítő'-t inditanak 
meg, mely az előfizetési felhivás szerint, a megyei hivatalos 
közlemények mellett jobbadán helyi érdekű kérdések fejte-
getésére fog szorítkozni, emellett azonban a külföldi s hazai Ö o 7 

egyházi és iskolai ügyeknek is, a mennyiben a politikát nem 
érintik, megfelelő figyelmet szentelni. 

5) Mindezek mellett az örökifjú , Magyar Sión' VII . 
évi folyamát indítja meg, mint egyedüli képviselője fajának 
a magyar katholikus ,ReVue'-k terén. Mindannyiszor meg-
ujuló örömmel veszszük az egyes füzeteket, melyeket gondos 
szerkesztés s tapintatos sokoldalúság jellemez és jónevü Írók-
nak buzgó közreműködése tesz érdekesekké. Az utolsó, no-
vemberi fűzet többi közt igen sikerülten fejtegeti e kérdést: 
„ki volt, Jézus követé ének' írója", mely legújabban ismét nagy 
polémiát idézett elő franczia s olasz irók közt. E czikket, 
mely a kérdésnek jelenlegi állását híven rajzolja, mihelyt 
terünk engedi, a t. szerkesztő urnák engedelmével átveend-
jük. A füzetnek egyéb czikkei a következők: Egy régi vád, 
Conciliától ; A hullák elégetéséről, Rajner Lajostól ; Nagy-
boldogasszonyról nevezett budavári plébániatemplom törté-
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nete, Németh/ Lajostól ; Beam, Maszlaghy Ferencztől. Iro-
dalom és művészet, Vegyesek. 

= Előfizetési felhívás a „Ilavi füzetek'1 -ve. Alólirott az 
egyház elleneinek eljárását, különösen Bourlard Gyula a 
hrüxelles-i nagy Oriens szónokának, 1854-ben a nevezett 
kőmüvesi páholyban tartott beszéde e helyét tartván 
szem előtt: „Remélem, hogy a sajtó nem sokára missiójának 
egyik részét, a szabadkőmüvesi igazságok népszeritése által 
teljesitendi. IIa látom, hogy a jezsuiták minden háza mellett, 
egy sajtó felállítására és egy rosz lap kiadására egy gunyhót 
bérelnek, akkor én is azt mondom, hogy minden templomunk 
mellett e hatalmas, törvényszerű, cons t i tu t iona l hatalommal 
birnunk kell, hogy az igazság mellett szóljon, mint a hazug-
ság és gyalázat mellett engedték szólani;" a „Havi füzetek" 
kiadását folytatni fogja. 

Az egyház ellenei a sajtó segélyével intézik az ellen 
támadásaikat ; legyen ezen hatalmas, törvényszerű, constitu-
tionalis hatalom az, mely a nem-, vagy félreismert igazság 
mellett harcoljon. 

Azt mondják: „Gutta cavat lapidem", a csepp is ki-
vájja a követ; legyenek e füzetek hasonlók a vizcseppekhez. 
végezzék azokhoz hasonlóan munkájúkat. 

A „Havi füzetek" minden hó 15-én fognak megjelenni, 
12 füzet ára, bérmentes szétküldéssel 1 frt o. é., mely a pest-
belvárosi plébániára a szerkesztő lakására küldendő, — 
Gyűjtőknek 5 előfizető után tiszteletpéldánynyal szolgálunk. 

Budapesten, 1875-i dec. 22. Winter Ágoston, pestbelv. 
káplány, szerkesztő és tulajdonos. 

VEGYESEK. 
— Köszönettel vettük a pannonhalmi sz. Benedekrend 

névtárát 1875/6-ra, mely szerint a mlgos s ftdő Kruesz Kriz. 
János főapát ur kormányzata alatt álló rend jelenleg 3 apát-
ból, 136 áldozárból és 3 ünnepélyes fogadalmat tett növen-
dékből áll. kikhez még 22 egyszerű fogadalmas növendék, 
16 minden fogadalom nélküli s 7 ujoncz-növendék járul. A 
tagok közt van 5 hit-, 5 bölcsészet- s 2 hit- és bölcsészettu-
dor, tanügygyei foglalkoznak 70-en, ezek közt 3 egyetemi 
tanár. A lelkipásztorkodás terén működik 22. A rend veze-
tése alatt áll 1 lyceum, 3 fő- s ugyanannyi algymnasium, 
összesen 1275 tanulóval. A rend által ellátott 21 plébániá-
ban van 38 templom s kápolna és 26,594 kath. hivő, mig a 
főapátság összes területét 32,150 lélek lakja. 

= A váczi megyéből emlitésre méltó nagylelkű tett-
ről értesitik a ,M. Allam'-ot ; ugyanis ftdő Petróczy László, 
kartali plébános ur tizenegy ezer forintnyi alapítványt tett az 
érdemesült papok nyugdijalapja számára. 

— Genfben egy Pelissier nevű ókatholikus lelkész, le-
mondása alkalmából nyilt levelet intézett a köztársaság kor-
mányához, melyben annak reformatori szédelgéseit s erősza-
koskodásait a legerélyesebb kifejezésekben kárhoztatja. 
„Vegre valahára elérkezett az óra, mondja, többi közt, mely-
ben tévedéseimet magam előtt bevallottam, s ma távol a szel-
lemet elboditó tusáktól sajnálattal vagyok kénytelen életem 
két legutóbbi évére visszatekinteni. Ugy látom, hogy az az 
úgynevezett katholikus reform századunknak legóriásibb 
humbugja, pedig e század elég gazdag volt ilyenekben. 
Akarják önök tudni, hogy miben áll ez a genfi reform ? . . . 
Egy kis látszata a jónak a szavakban, és végtelenül hoszu 
lánczolata a gonoszságoknak a tettekben. Csak Isten tudja, 
mennyit szenvedtem e dolgok láttára az utóbbi két év alatt. 
Voltak barátaim, kik maradásra iparkodtak rábirni ; mert — 
ugymondák, minden emberi műben a jó mellett sok rosz is 
találkozik. Vártam tehát még egy ideig, de tovább nem te-
hetem. Az állitólagos reform, mely, nézetem szerint csak a 
gyengéd rábeszélés s az erkölcsi eszközöknek eredménye le-
hetett, levetette egy ideig hordott álezáját, s vallásháborúvá, 
nyilt üldözéssé fajult. E pillanattól fogva nem volt többé 
kedvem az álnokság, az elnyomás és a gyűlölet e művére 
közreműködni ". 

— Mily nyomorult lábon áll az ókatholicismusnak 
ügye épen hazájában, Bajorországban, mutatták a legujabbi 
egyháztanácsi választások, melyekben az ókatholikusok csak 
egyetlen egy helyen, Simbach városában győztek, s ott is a 
győzelmet nem annyira saját maguknak, mint inkább a ka-
tholikusok vétkének köszönhetik. Münchenben a választá-
sok kivétel nélkül ,ultramontánok'. 

Kegyeletes adakozások. 
Néhai Csornák Emánuel nagyv. l.sz. kanonok hagyatékából : 
Az amerikai missiókra 100 ft. 
az afrikai missiókra 100 ft. 
a chinai missiókra 100 ft. 
a szentföldi missiókra 100 ft. 
a bukovinai missiókra 140 ft. 
A bukaresti székesegyház számára dr. Csősz Imre 3 ft. 

E L Ő F I Z E T É S I F E L H Í V Á S . 
Szerkesztőségünk harmadik évének végén, talán elengedi nekünk t. olvasó közönségünk, hogy sűrű Ígéretektől 

csillogó előfizetési felhívással lépjünk eléje, minővel még akkor sem alkalmatlankodtunk, midőn először, mint ismeretlenek 
vállalkoztunk e lap vezetésére. Mint akkor, ugy most is magának a lapnak múltjára hivatkozhatva, melynek egy csekély 
része már a mienk is, teljes tisztelettel arra hívhatjuk fel olvasó közönségünket, hogy ezen irányt, e modort, melyen jövőre 
sem szándékozunk változtatni, ha csak, a mennyire tehetségünkben áll, a jobbra nem, ezentúl is pártolni méltóztassék. 

Legnagyobb küzdelmünk lapunk szűk tere ellen vagyon; mert ha annak természete s iránya szerencsénkre fel 
is ment attól, hogy hasábjait az .opinionum commenta' naponkint váltakozó szeszélyeivel kénytelenittessünk betölteni, 
mindamellett a felölelendő anyag épen napjainkban oly roppant terjedelmes, hogy a felosztás gyakran még magánál a 
feldolgozásnál is nagyobb gondot és munkát igényel. Rendes időkben, midőn jobbadán a hittani értekezések járt ösvényein 
lépdelhetnénk, könnyebb lenne a munka, mint most, midőn ezt szükség cselekedni, s amazt el nem hagyni. 

Miképen sikerült eddig e feladatnak eleget tennünk, a felett az ítéletet szerényen, de bizalomteljesen t. közön-
ségünkre bizzuk, midőn egyúttal arra is Kérjük fel, hogy nagybecsű pártfogásával lapunkat jövőre is megtisztelni 
méltóztassék. 

E l ő f i z e t é s i f e l t é t e l e k : 
Egész évre ÍO forint, félévre 5 forint o. é. 
Előfizethetni minden kir. postahivatalnál; a szerkesztőnél, Budán, viziváros, föutcza 221. s Kocsi Sándor 

nyomdai iródájában.' Pesten, országút 39. sz. — Legalkalmasabb, legczélszerübb s legkényelmesebb előfizetési módul az 
úgynevezett postautalványokat ajánljuk. A könyvkereskedői tdon való előfizetést mellőzni kérjük. 

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő: báró Hornig Károly, hittudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatott Budapesten 1876. Kocsi Sándor saját nyomdájában, oi-Bzágut 39. szám alatt. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 ft. 

Szerkesztr'íilakás.BuAán 
viziváros.főutca 221,hova 
alapszellemi részétillető 
minden küldemények in-

tézendők 

RELIGIO. 
k a t h . e g y h á z i s i r o d a l m i f 0 l y 0 i r a t . 

HARMINUZÖTÖDIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni minden kir. 
postahivatalnál: Budán a 
szerkesztőnél,Pesten Ko-
csi Sándor nyomdai iro-
dájában, országút 39-dik 
szám alatt, hova a neta-
láni,nyitott levélben bér-
mentes reclamatiók inté-

zendők. 

Pesten, jannár 5. 2. I. Félév, 1876. 
Tartalom. Havi szemle. — Visszhangok Abonyból a Nogáll-féle kátékról. — Egyik legújabb pályamunkánk. — Egy-
házi tudósítások : Pest. Az erkölcsi alap. Erdély. Főpásztori körlevél. Róma. O szentségének karácsonünnepi beszéde a 

bibornoki karhoz. Missiói tudósítások. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
(Vége.) 

Hu a liberalismus igazán s őszintén a szabadság-ö o 
ért küzd, akkor szerezze meg nekünk a vallás, a tan-
ügy, az egyleti szövetkezés és a sajtó józan szabadsá-
gá t ; — szerezze, ad ja meg nekünk, katholikusok-
nak is azt, ne egyedárusi tsa a maga számára, mi nél-
kül igazi, az ember méltóságának megfelelő, erkölcsi 
s politikai szabadság nem is képzelhető. 

Teszi-e ezt a l iberalismus ? Hajlandónak, ké-
pesnek mutatkozik-e bárhol a világon a szabadság 
e nemét, az igazi, nemes szabadságot megadni a 
népeknek ? Az elfogulatlan elme ezen kérdésekre a 
köztapasztalás nyomán csak nem-mel felelhet. 

Minden komoly meggyőződés nem csak a sza-
badság, hanem az igazságosság és művel tség nevé-
ben is követelheti, hogy tiszteltessék, tekintetbe vé-
tessék. Azért az igazán liberális, az igazságos és 
müveit ember bárkinek is ilynemű, főleg vallási 
meggyőződését tiszteletben tar tandja . A ki feleba-
rá t jának eme jogá t nem tiszteli, azt méltán vádol-
juk szellemi ürességről. Aki az igazi szabadságért 
küzd, az nem csak sajá t személye vagy ,párt ja ' szá-
mára k ívánhat ja azt ; hanem ebbeli törekvéseinek 
őszinte voltát az által ti intetendi fel, hogy mások 
i ránt is igazságos és méltányos leend, bármiként 
té r jen is el azoknak becsületes meggyőződése az 
övétől. E szempontból tekintve a vi lág folyását, 
mondhatjuk-e, hogy ez az u. n. l iberalismus bár-
hol is a világon igazán liberálisnak muta t ta ma-
gát a katholicismus i ránt ? Bizonyára nem ! 

A kit sorsa arra kárhoztatott , hogy nap nap 
mellett az u. n. ,liberális' saj tónak lapjait forgassa, 
azt tud ja , mily kevéssé nemes, hogy ne mond juk : 
mily nemtelen, mily kevéssé erkölcsös, — tán nem 

rágalmazzuk, azt mondván: mily erkölcstelen, s 
mily kevéssé liberális, hanem többnyire a koncz 
vagy a bot i ránt mily véghetetlenül servilis az. 
Nem becsületes okok, józan, tisztességes indokok 
azok, melyek nyilatkozatai tá rgyára , i rányára s 
a lak jára befolynak, azt szabályozzák s igazgatják ; 
hanem a ,pártfegyelem' ; nem tudomány, de nem is 
komoly, becsületes törekvésű tanulás az, mi sorai-
ban nyilatkozik, hanem a tudat lan felületesség rá-
tartása, s legjobb esetben a legegyoldaluabb, leg-
szellemtelenebb elfogultság. Fegyvereit nem a tisz-
tességes, az igazságot kideriteni, megállapítani s 
bevitatni iparkodó érvelés, nem a higgadt, müveit 
modor képezik, hanem az arczátlan hazugság, a 
vakmerő ferdités s a lelkismeretlen guny, s a ,leg-
genialisabb' iró az, ki legkönnyebben tulteszi ma-
gát minden, vallás, becsület, követezetesség s illem 
szabta korláton, ki ma ezt a pár tot ,szolgálj a', 
holnap amazt, nem ri tkán jó pénzért mindket tőt 
egyszerre. 

Fájdalom, ez oly kép, melyről mindenki, aki 
viszonyainkat csak némileg is ismeri, kénytelen lesz 
bevallani, hogy élethű 

Ha a mai l iberalismusnak igazán az lenne tö-
rekvése, hogy a jogot s igazságot a közélet minden 
terén kiküzdje s védelmezze, akkor nem lehetne oly 
elfogult, oly szűkkeblű, oly igazságtalan, oly zsar-
nok a kath. egyház iránt, a minő tényleg, mialtal ö 
maga legnagyobb ellensége az igazán szabadelvű 
intézményeknek ; mert a katholicismusnak elnyo-
mása mindenüt t azonos a politikai szabadságnak 
megsemmisülésével. Hol állanak ma Bismarcknak 
imádói, kik ezelőtt néhány évvel oly nagy lelkese-
déssel meginditák a ,protestáns keresztes hadat ' 
az ,ultramontanismus' , azaz a katholicismus ellen ? . . . 
ott, hogy mint a Boa Constrictor fojtogató ölelései-

2 
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ben, ugy érzik magokat a katonai despotismusnak 
egyre szorosabban összehúzódó vasgyiirííi közt. Azt 
hitték, hogy csak az ultramontán lapokat segitik 
kiirtani, s megsemmisítettek minden sajtószabadsá-
got ; hogy csak a katholikus egyleteket segitik el-
nyomni, s ime, ma Damokles kardja függ az összes 
egyleti élet felett ; hogy csak a jezsuitákat, majd 
a többi szerzetest s szükség esetén minden katho-
likus papot helyeznek törvényen kivül, s ma a sze-
mélyes szabadság oly dolog ottan, melynek em-
legetését az önkénykedő rendőrség s a demoralizált 
biró csak ugy mosolylyal fogadja; — azt hitték 
ezek az együgyüek, hogy ,csak' a katholicismust 
semmisitik meg s ma azon veszik észre magokat, 
hogy a meddig karuk hatalma terjed, az amugyis 
már romokban hevert protestantismusnak szórvá-
nyos töredékeit véglegesen porrá törték Igy 
jártak ezek, s igy j á r minden nemzet, minden állam, 
mely a katholicismusnak hadat üzen ; lépésről lé-
pésre tovább sodortatik a politikai megsemmisülés 
lejtőjén, mert a katholicismusban saját fenállásá-
nak létalapját, a keresztény eszmét támadja meg. 

De szóljunk már néhány szót magáról az u. 11. 
liberális pár tról is. Tény, hogy e párt.ban van né-
hány, eléggé erélyes vezérelnie, kik tudják, mit akar-
nak, csakhogy nem mindnyájan ugyanazt . . .. Van-
nak, kik mi különbséget sem tesznek az egyház s az 
állam közt, hanem mindakettőt — tönkre akarják 
tenni. E czélból ma még mint az állam jogainak ' 
leghevesebb védői szerepelnek s harczolnak az egy-
ház ellen, azon hiszemben, sőt azt mondhatjuk : azon 
helyes meggyőződésben, hogy ha majd sikerült az 
egyházat elnyomniok, csakhamar végeznek a mai 
állammal is. Vannak ismét mások, kik ezért har-
czolnak az egyház ellen, mert abban eléggé téve-
sen a polgári szabadságnak ellenségét l á t j ák ; mert 
azt hiszik, hogy a vallásos eszme minden haladás-
nak gátja s föakadálya. Hogy ezeknek sem a vallás-
ról, sem arról, miben áll az igazi szabadság s hala-
dás, fogalmuk sincs, az nem szorul bővebb bevita-
tásra, valamint az sem, hogy legtöbben mala fide s 
io-norantia vincibili, crassa, affectata tévednek. S ezek o 1

 ' 

mind liberálisoknak nevezik magokat, sőt követelik, 
hogy csakis ők neveztessenek igy s számuk nem 
csekélv, mig amaz igazi liberálisoknak, a szónak 
ré<n, eredeti értelmében vett szabadelvűeknek száma, O ' ' 

kik a józan szabadságért küzdenek a bárhonnan je-
lentkező absolutismus ellen, a manap divó politi-
kai s kormányzati rendszerek demoralizáló hatása 
alatt naponkint fogy. 

Ezen öntudatosan tévedő vezérek szava után 
beláthatlan tömege indul a ,liberális' philisterek-
nek, kik nem tudják, mit cselekesznek. Nem gondol-
nak semmit, minek is ? mikor ez a ,pártvezérek' 
dolga; hanem annál szorgalmasabban betűznek a 
liberális lapokban, eltanulják azoknak phrázisait, 
hangoztatnak szabadságot, haladást, közművelődést, 
néha változás kedveért szellemi igát, középkori sö-
tétséget s papi elbutitást is ; iszonyúan haragusz-
nak az ultramontánok-, jezsuiták- s ,bigott'-okra, 
szóval az egész ,fekete had'-ra; summa summarum: 
lia igen éhesek, vagy ha nagyonis jól laktak, akkor 
roppant sok ,meggyőződést' éreznek magukban, s 
akkor nem létezik nehéz kérdés, sem a politika, sem 
az ipar, sem a hadügy, sem a közoktatás, sem a nép-
gazdászat terén, melyhez hozzá ne mernének ,szak-
avatottan' szólani, e mellett éltetve X vagy Y-t, ki 
őket, amúgy in scrinio pectoris kineveti, s válasz-
tások alkalmával ,souverain' szavazatukat nagy 
lelkesedéssel Z-re adják, kit hiréböl sem ismernek; 

— mindezt pedig teszik mint a 19-dik századnak 
felvilágosult polgárai, a világosság, a cultura s Is-
ten tud ja még minek nevében és érdekében 

Bizony, nem tudják mit cselekesznek ! Igaz, 
hogy legkönnyebb s legkellemesebb, a tömeggel 
tolatni magát ; hozzá járul , h o g y a ,liberális' szónak 
varázsa még ma is oly nagy, maga a szó oly sokat 
jelentő, mintha nem is a mai, elfajult, hanem az 
eredeti, igazi liberalismust jelezné, amiért boldog 
boldogtalan, aki ,liberalis'-nak nevezi magát, azon 
képzelödésben él, hogy ö valóban oly felvilágosult, 
oly müveit, a jogsigazság érdekében oly bátor s ön-
feláldozó, a minő az igazi liberálisnak lennie illenék, 
— pedig ki ne szeretne mindezen tulajdonokkal 
birni ? s mire nem képes képzelödési tehetségünk, fő-
leg ha hiúságunknak hizeleg?! Azután, bizonyos 
,practicus' elmék előtt figyelemreméltó körülmény 
az is, hogy manap a liberális rendszer a legtöbb ál-
lamban az uralkodó, miből következik, hogy a ,párt' 
tagjai nyitva találják az utat mindenféle jövedel-
mező állások, hivatalok és pénzszerzési alkalmak-
hoz, s bizonyos ,szerencsétlenségek' esetében min-
dig elnézőbb birákat remélhetnek, mint az, a ki 
nem úszva az árral , nem áll kegyben az uralkodó 
iránynak emberei előtt : —- csuda-e ezek után, hogy 
a mai hamis liberalismus annyi s oly fanaticus kö-
vetöt s imádót talál ? —- de tulzás-e másrészt, lia 
azt mondjuk, hogy ez a mai liberalismus hitnélküli, 
jellem- s erkölcstelen korunknak,a mint méltó szü-
löttje,ugy legmegfelelőbb képviselője is? Mig az igazi 
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liberalismus a hatalommali visszaélés ellen küzd, addig ez a 
ravasz bitorló az élet minden viszonyaiban csak a jog és a 
rend ellen támad, mert azok korlátokat szabnak nemtelen 
vágyai s szenvedélyei elé. Mig az igazi liberalismus csak 
törvényes eszközökkel törekszik czéljainak elérése után, 
addig ez soha egy perczig sem törődik azzal : becsületes 
uton halad-e; mig amaz tiszteletben tartja a vallást s vallá-
sos meggyőződést, addig ez mindenha nyilt megvetőjét 
játszsza a kereszténységnek, a keresztény hit- és erkölcstan-
nak ; — mig az igazi liberalismus, mindig szem előtt tartva 
az embernek vele született méltóságát, soha sem imádja a 
puszta sikert, soha sem vetemedik szolgalelkü hízelgőjévé a 
hatalmasaknak, addig a hamis liberalismus a hatalmat eléje 
s föléje teszi a jognak s arczára borul azok előtt, kik aman-
nak birtokában vannak, bármiként tapodják lábbal emezt is, 
s viszont, mint minden aljaslelkü, kiállhatatlan zsarnoka 
azoknak, kikkel hatalmát éreztetnie alkalma nyílik. 

Ez tehát a modern államnak hű szövetségese az egy-
ház elleni harczban; azon isteni üdvintézet elleni harczban, 
mely bátran szembe mer szállani az önistenités hazug sza-
badságával, mely az érzékiség emancipatióját kárhoztatja, 
mely a dölyfös halandót folytonosan inti, hogy van egy leg-
főbb biró, kit elkerülni vagy megcsalni lehetetlen ; mely az 
anyagiakba elmerülő embert szüntelenül figyelmezteti, hogy 
e földön nincs állandó hazája, s mely az élvsovár előtt alkal-
masan s alkalmatlanul hangoztatja a Megváltó eme szavát: 
„A ki utánam akar jőni, tagadja meg önmagát, és vegye fel 
keresztjét, s kövessen engem" ; és a mai liberalismus, midőn 
az erőszak s a guny minden fegyverével küzd ezen elvnek ér-
vényesítése ellen, ezáltal is minden magasztosb irányt nélkü-
löző anyagelvi korszellemünk szülöttjének igazolja magát. 

Visszhangok Abonyból a Nogall-féle kátékról. 
„Az iskola a szentegyház küszöbéül szolgál. 

A katekizmust adja i t t kezetekbe az egyház, 
ezon kicsiny, de mégis a világ legnagyobb 
könyvét". Csajágliy S. 

I. 
A valódi édes anya, kinek mélyen szivébe van ültetve 

az ő szent hivatásának magva, nemcsak földi életet igyekszik 
adni gyermekének, nemcsak addig részesiti gondozásában, 
mig az erőtlenségében rászorul, hanem szive mindig, az 
évek hoszu sorának leforgása után is, szüntelen érte dobog ; 
és intve inti, hogy e muló élet meredek utján el ne essék. 
Egy ily anya képét tünteti fel kezdettől fogva az egyház a 
legfényesb ragyogásban. Valamint az anyai szeretetnek nincs 
határa, ugy az egyház szeretete az iskola iránt határtalan, 
ez szolgálván a „szentegyház küszöbéül", hol „a katekizmust " 
nyújtja kezeinkbe az egyház, „ezen kicsiny, de mégis a világ 
legnagyobb könyvét", — miként egy szebb hazába költözött 
nagytudományu kath. iró oly mély bölcseséggel, mint igen 
nagy igazsággal hangoztatá. 

A világ Megváltója, Jézus Krisztus, miután a meg-
váltás nagyszerű müvét befejezte s mennybe szállt égi Atyjá-
hoz, hogy az őt illető dicsőséget elfoglalja, —• az isteni ta-
nok által bámulatosan regenerált világnak az üdvösség rév-
partja felé való folytonos vezetését a megingathatatlan szik-
lán nyugvó, — mert isteni — anyaszentegyház folytatá 
minden időben és gyakorolja azt, meg nem rettenve a csap-

kodó hullámok morajától, mint Jézus Krisztusnak helyet-
tese és csalhatatlan tisztfolytatója e földön. A szellem, me-
lyet a búcsúzó Megváltó tanítványaira lehelt, tzüz tisztasá-
gában lángol az egyház szentélyében ; s e mindent megujitó 
szellem az, mely egyedül képes boldogítani siron innen, si-
ron tul, s biztosítani a nemzetek jövőjét. Es mi természete-
sebb ? Az anyagi világban is csak ugy lehetünk boldogok, 
ha egyszersmind a szellemi világ kincseit is bírhatjuk, azaz : 
lia nemcsak testileg, hanem kiváltképen lelkileg gazdagok, 
vallásosak és erényesek leszünk, amennyiben „az ember be-
csét — a széplelkii Ihász Gilbert, egykori prém. kanonok-
ként, — nem egyedül a gazdagság, nem az anyagiak után 
messzekapkodó ész, hanem sziv- és léleknemességre való eré-
lyes törekvés, erényes bölcseség s jó magaviselet emelheti : 
ez teheti őt jó polgárrá, jó hazafivá, jó honleánynyá, jó ke-
reszténynyé s ekképen tiszteletre és dicsőségre méltóvá". 

A Jézus alapította s a sz. Lélek vezétése alatt működő 
anyaszentegyház, megértvén e fenséges missióját, szeretettel 
terjeszti ki karjait a jövő nemzedéket képviselő gyenge 
gyermekek és ifjak fölött, az iskola falai közt is, a katekiz-
must nyújtva kezökbe, hogy az Isren és ember közt létező 
viszonyt megismerni, az egyházzal érezni s czélirányosan 
élni törekedjenek. „Különben mit ér? mit használ élnünk, lm 
czélsserüleg nem élünk ? !" Erre tanit az egyház az iskolá-
ban ; ez czélja kezében a katekizmussal, mely tagadhatatla-
nul az ember egész életére nézve a világ legnagyobb köny-
vét képezi ! Igy a hitelemző iskolákat a kath. egyházban 
minden józanul gondolkozó az istenileg alapított tanítói hi-
vatalnak életerős nyilvánulásául üdvözölheti. Ha a ker. egy-
háztörténelemben legelőször is ily iskolákkal találkozunk, 
melyeknek befolyása a leer, hitélet- és meggyőződésre fe-
lette nagy ; ha olvassuk, hogy Pantaenus, pogány bölcsész, 
áttérve a kereszténységre, 186. év körül, mint ker. tanitó, 
nagy hírnévre tett szert az által, hogy Alexandriában a ha-
gyomány szerint sz. Márk evangelista által emelt első hite-
lemző iskolában a vallás- és erkölcstan mellett a világi tudo-

© 

mányokat is tanította: váljon nem nagy fontossággal biró 
körülmény-e ránk nézve e hithideg és közönyös korban, 
hogy ma (az oly kirivóan elsőséget nyert !) ,világi tudomá-
nyok mellett' a nagyon is fukarul kiszabott idő alatt a közép-
tanodák, polgári-, elemi- és népiskolákban kellő rendszerben, 
az ifja és gyermek lelkét mintegy megragadva, s azt az egyház 
iránt lángoló szeretetre gyulasztva, adassék elő a hittan, me-
lyet, — mi tűrés-tagadás benne, — a lappangó és notorius 
szabadkőművesek, kik a katholicismusnak deciaráit ellenei, 
inkább szeretnének eltörölni a föld szinéről ? ! Hiszen csak 
nem más czélból húznak mindig egy nótát e tekintetben ? Nem 
akarnók hinni, hogy másért van az a „crambe repetita?" . . . 
„Commune periculum concordia propulsandum !" (Tacit. 
Agr. 29.) 

Talán a szives olvasók egynémelyikénél némi feltűnést 
okoz, hogy, mielőtt igénytelenségem a tulajdonképeni vissz-
hangokkal in médias res vágna és dr. Nogáll J., n.-váradi 
kanonok ur nagybecsű s fénylő meteorként megjelent kátéi-
val foglalkoznék, — az egyháznak áldásos működésére te-
kintek, röviden ama hatást méltányolva, melyet az a kate-
kizmussal kezében feltüntetett, felmutat és elő kell idéznie. 
A katekizmussal ! De valamint a bérezek- és lombos erdők-
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tői övezett kies, kedves váltakozással ékeskedő vidék sok-
kal bájosabb és megragadóbb, lia arany sugaraival kezdi 
megvilágítani a fölkelő nap tüztányéra : ugy ama köny-
vecske is, melyet katekizmusnak nevezünk, annálinkább 
elmét és szivet megragadó, annál kedvesb és maradandóbb 
hatást és eredményt biztositó, minél vildgvsabb abban a rend-
szer, minél biztosabb benne az alapszerkezet, melyre a tan-
könyv rendszere épül, azaz : minél dicsőbben van előtérbe 
állitva abban Krisztus, lelkünknek örökragyogásu napja, a 
maga anyaszentegyházával. Jézus Krisztus a mi legfőbb kin-
csünk az ő tanitásával, malasztszereivel s parancsaival anya-
szentegyházában ! Jézushoz ragaszkodni az ő anyaszentegy-
házában — legelső kötelességünk ! Az anyaszentegyház intéz-
kedésének alázatosan alávetni magunkat, ebben áll a leg-
szebb ker. szabadság ! s ekként feladatunk : hivatásunkhoz 
méltóan kezelni az egyház által kezünkbe adott katekiz-
must, melyet — cum approbatione ordinariatus — a hatal-
mas rendszer, a világosság, az oly élesen nyilatkozó össz-
hang, az egyház iránt kicsit és nagyot egyaránt lángoló sze-
retetre gyulasztani igyekvő tapintatos tárgyalás oly mele-
gen s ékesszólóan ajánl. (Folyt, köv.) 

Egyik legújabb pályamunkánk. 
Bárcsak hagynának már fel az örökös fordításokkal ! 

Ily könnyű szerrel hazán és nemzeten nem segitünk. Ehhez 
több kell. Sine sanguine non fit redemptio. Méltó a lion arra, 
hogy magunk véréből hozzunk áldozatot érte, hogy magunk 
elméjével, magunk szivvérével járuljunk az áldozat oltá-
rához. De idegen termények a magyar hazát és nemzetet 
aligha boldogítják. Vagy ha már külföldi telepitvényekkel 
akarnak boldogulni, legalább fordítanának ugy, mint teszem 
Bunyitay Vincze, ki Marseillet Csongrádnak fordította, 
frank lovagok helyett Barcsaikat és Röggeieket szerepeltet, 
s a kereszthad vitézeit Il-ik Andrással a Dunamentén in-
ditja el a Szentföldre Vagy fordítanának ugy, mint Stei-
ner Ádám, ki a Rajna partjairól hozott sajkáját a Tisza hab-
ja injár ta t ja és a német tudós bölcseleteit magyar tájéko-
zással mutatja be a mi képviselőink s irodalmárainknak.2) 
Vagy fordítanának ugy, mint a veszprémi ,Pázmánykör' de-
rék ifjai, kik Robits ,Egyháztörténelmét' oly remek korrajz-
zal toldották meg a magyar nemzet múltjából, mely az ere-
deti munkának méltó párja.3) Hagynának már fel az örökös 
fordításokkal ! Telnék tőlünk több is. Fehér Györgyünk 
mondta szemben bizonyos egyetemmel, alkalmasint jól is 
mondta: Nihil ibi, quod apud nos nequaquam. 

Ennyit elöljáróba czikksorozatunkhoz, melylyel egyik 
jelesünk munkáját ismertetni szándékunk. A munka czime 
következő : ,Materialismus, rationalismus és a kereszténység'. 
A magyar kir. egyetem hittudományi kara által jutalmazott 
pályamű. Irta dr. Karsch Lollion. Nagyvárad, 1875. Nagy 
8-r. XVI. és 3í>2 1. Ára 2 frt. o. ért. 

I. Jelen mnnka a keresztény religio tudományos apoló-
giája, minő akár a franczia és német irodalomban ritkítja 

l) „Ifjúsági olvasmányok". Nagyvárad, 1862. Eddig két füzet. 
Folytatása, hol késik az éji homályban? 

*) „Komoly theologiai felolvasások könnyelmű politikusok szá-
mára. Veszprém, 1872. 

3) „Egyháztörténetem". Magyarul, a veszprémi Pázmánykör által. 
Budapest, 1874. 

párját, bölcsészeti tanulmány az emberiség legfontosabb élet-
kérdései fölött, mely a magyar irodalomnak dicsőségére vá-
lik. Ismertetjük elsőben a munka tartalmát. 

A munka, belszerkezetét tekintve, két, illetve három 
részre terjed. Első részében (I—VIII. fej.) szerző szemben a 
korunkbeli materialismussal s ennek különféle nemeit ; jele-
sül az atheismus, pantheismus, nihilismussal — tisztába 
hozza s megállapítja azon igazságokat, melyekben a vallás fo-
galma sarkallik ; második részében ( IX—XVIII . fej.) szerző 
szemben a korunkbeli ,rationalismus'-sal s ennek különféle 
fajai-, jelesül a naturalismus, deismus, scepticismus és mythis-
mussal — az ész, történelem és öntudat ítélőszéke előtt vé-
delmére kel a keresztény revelatiónak, igazolja a keresztény 
vallás hitrendszerét, mely egyedül képes az emberiség vallási 
igényeit kielégíteni, egyedül hivatalos a ,vallás' eszméjét 
valósítani. Végül ( X I X — X X I fej.) magasztos körvonalok-
ban tárgyalja a keresztény vallás üdvözítő actióját és jog-
uralmát az idők végeiglen. Tárgyalásainak sorja a következő. 

I. ,Van Isten'. Az Isten eszméje „Isten képe" az em-
berben. Józan észszel lehetetlen az Isten létét kétségbe 
vonni. Az atheismus oly neme a tévelynek, mely az észnek 
és lelkismeretnek nem normális állapotában, tehát azokon 
kivül jött létre. Ezen s más egyenrangú tévelyekkel szemben 
szerző elsőben is Isten létét tudományosan megállapitandó, 
müvének épületéhez alapelvül a következő tételt állítja fel : 
Isten létét hirdeti 1-ször is a természet körülöttünk s abban 
minden, elkezdve a fűszáltól fel a csillagos égboltozatig ; 7 O O Ö ' 
2-szor az ész és lelkismeret szava bennünk ; 3-szor a törté-
net mögöttünk. 

II. ,Kicsoda Isten' ? Megállapítván az Isten létét, szerző 
az Isten mivoltának és természetének tanulmányozására tér. 
Isten kilétének (nem közvetlenül szerzett, hanem bölcseleti 
alkotások révén közvetve megállapított) ismerete következő 
három uton jő létre: 1) oksági uton, 2) felségi uton, 3) eltá-
volitási vagy tagadási uton. Via causalitatis, via excellen-
tiae, via negationis vel remotionis. Az ember Isten képmása ; 
a képmásról méltán teszünk következtetést Isten eredeti ké-
pére. Az ember az állatokétól lényegesen különböző, szel-
lemi élettel bír; e szellemi élet és tevékenység rugói az ész 
és akarat, az ember tehát egyszersmind ,szellemi lény'. Kö-
vetkezőleg Isten szintén ,szellem', de minő szellem ? Az ész, 
ismereteinek világa mellett, csak azt tudja meghatározni, 
hogy ,mi nem' Isten ; hogy mi legyen voltaképen Isten, ennek 
meghatározására a kinyilatkoztatásra vala szükség, mely ezt 
nekünk, mint sz. Pál az athéni oltárnak feliratát megmagya-
rázza és az élő Istent s világgal megismertesse. Ismerjük az 
Istent, bizonynyal tudjuk, hogy van Istenünk, oly Istenünk, 
ki nemcsak teremtett minket, hanem kinek tudomára is van 
rólunk, ránk atyai gondot visel, ügyeinkre befolyást gyako-
rol s azokat bölcsen vezérli, oly Isten, ki mindenkor jelen 
és velünk van, ki szereti teremtményeit, igazságban itél, ju-
talmaz vagy büntet. A pantheismus képződő istene, a deis-
mus tehetetlen istene, a materialisnius vak istene — nem 
Isten, mert nem oly isten, minőnek az Istennek lennie kell. 

(Folyt, köv.) Nogáll. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, január 1. A z e r k ö l c s i a l a p . Ha visszate-

kintünk alkotmányos korszakunknak nagyonis uj keletű kez-
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detére, mely a liberalismust tűzte ki egyedül szabadalmazott 
czégérül, egy jelenség lehetetlen, hogy elkerülje figyelmün-
ket. A régi építményt t. i. alapostul együtt lerombolni, szét-
hordani, a létezőt megsemmisíteni és helyébe uj alapokon, 
uj épitményt emelni, mi több : a nemzetet még biztosítani is, 
hogy csak ez lesz a még soha nem látott valami, ami a ha-
zát kánaani boldogsággal fogja megajándékozni, — szóval 
novum coelum et novam terrain igért a liberalismus a nem-
zetnek. Hozzá is fogtak vio- kedvvel a réjnnek lerombolásá-o O o 
hoz, daczára annak, hogy a józanabbak által figyelmeztettek a 
veszélyre, mely okvetlenül be fog következni, ha a régi alap 
helyéből elmozdittatik ; de a józanok nemcsak süket fülek-
nek beszéltek, hanem még ki is gunyoltattak ; a munka, az 
az, hogy a rombolás folyt és jaj volt azoknak, kik, habár 
csak kevesen is, időközönkint felszólaltak, hogy álljanak 
meg a munkások, nem látják-e a mélységet, mely a nemze-
tet elnyeléssel fenyegeti? nem- veszik-e észre, hogy a letett 
uj alapokon a társadalmi élet, nem hogy uj lendületet nyerne» 
hanem inkább megsemmisül ? 

A rohamos munka zajos lármája közt az ily beszédet 
vagy meg nem hallották ott, a hol meghallani kellett volna, 
talán azért, mert hasonló felszólalások csak ,ultramontán' 
részről jöttek, vagy lia meghallották is, esztelennek, alapta-
lannak tartották; mikor pedig eljött a ,fusionált liberalis-
mus' boldogságának korszaka, Tiszára mondom, hogy a Li-
pótmezőnek veszedelme fenyeg-etett volna mindenkit, aki el 
nem hitte és kész nem lett volna meg is esküdni rá, hogy 
társadalmi életünk soha ily biztos alapon nem állott, oly 
boldog nem volt, mint mióta a liberális korszakra a hivata-
los fusionált pecsét rányomatott. 

De, óh csalódások csalódása ! A novum coelum et nova 
terra bármily epedve váratott legyen is, sehogy sem akart 
megérkezni; hanem megérkezett helyette más, ami fájdalom 
nagyonis gyorsan igazolta az ultramontán jóslatokat. Vagy 
mit mondjunk hozzá, lia látjuk, hogy liberális lapok is fel-
jajdulnak a helyzet miatt, melyben nemzetünket, társadalmi 
életünket, a családot a liberalismus juttatta ; ha már a libe-
ralismus is aggódik a helyzet felett, melyet pedig ő alkotott, 
ha ő is ,erkölcsi alap' után kiáltoz, lia a keserű irónia hang-
ján beszéli el, mily boldog az ország társadalmi állapotja, hol 
bankigazgatók pár százezer forint hiány miatt állásuktól fel-
mentetnek, hol öngyilkosság csak a barátság iránti váltókö-
telezettségből származik, mit mondjunk akkor mi hozzá ? 
Eltagadjuk-e, hogy ezt előre megjósoltuk ? eltagadjuk, hogy 
a jajveszékelés a mi jóslataink igazolása ? A ,Napló' szerint 
pedig ugy áll a dolog, hogy „a kormány a jogi törvényho-
zás erkölcsi oldalát nem méltányolja a nép pedig sülyed 
erkölcsileg és ezen sem adóemelés és kölcsön, sem a köz-
igazgatás fokozott kényszere nem segit", vagyis ott vagyunk, 
a hova a mi jóslatunk szerint el kellett jönni azon az alapon, 
melyre a liberalismus társadalmi állapotunkat helyezte. 

Mi nagy köszönettel tartozunk a , Napló'-rxak., hogy rá-
vette magát, miszerint figyelmeztette a nemzetet mind azon, 
erkölcs hiányában szenvedő irányra, melyet szerinte a kor-
mány követ, mind pedig az erkölcsi sülyedésre, mely a nem-
zeten észrevehető ; de ez mind nem elég, mi még tovább fűz-
zük a „Napló" eszmemenetét és azt kérdezzük tőle: ki an-
nak az oka, hogy az erkölcsi alap hiányzik társadalmi álla-

potunkban ? ki annak az oka, hogy a családi élet bomlado-
zik ? ki annak az oka, hogy főbb rangú hivatalnokaink majd 
öngyilkosokká lesznek, majd váltóhamisítás miatt mint vád-
lottakjelennek meg azon termekben, melyekben azelőtt mint 
birák az igazságot szolgáltatták ki ? ki annak az oka, hogy a 
hűség az államhivatalnokoknál épen ugy meglazult, mint más 
pénzintézetek kezelőinél ? ki az oka végül, hogy többet ne 
kérdezzünk, hogy a nép erkölcsileg is alásülyed épen ugy, mint 
anyagilag tönkre megy? 

A ,Napló' azt mondja, hogy a kormány, mi pedig hozzá 
teszszük, hogy azon irány, melyet a ,Napló' többi társaival 
együtt képvisel, s melynek érvényesítésére a liberális sajtó 
minden befolyását felhasználja. Hiányzik erkölcsi alapja tár-
sadalmi eletünknek, hiányzik erkölcsi oldala mindennek, 
mert semmi nem volt eléggé szent a liberális sajtó előtt, 
hogy azt a társadalmi élet alapjának megingattatása nélkül 
megtámadhatónak nem itélte volna. A liberális sajtó jogos-
nak tüntette fel az egyházi vagyon megtámadását és addig 
nem tágitott, mig az országgyűlés a jogialap megvizsgálá-
sára bizottságot nem küldött ki, micsoda tehát, lia mások a 
jó példát követve, égy lépéssel tovább is mentek és X. vagy 
Y. bank pénzebői egy pár százezer forintot tévedésből el-
vettek ? Yagy a házasság szentségének kik nagyobb ellenei, 
mint a liberális sajtó képviselői ? mi csoda tehát ha olva-
sóik a tanácsot befogadták és most a szerint élnek is ? Hiány-
zik a társadalomban az erkölcsi alap, mondják, de hogyne 
hiányoznék, mikor az állam is nélkülöz minden erkölcsi ala-
pot, minek azonban a liberális sajtó örvend legjobban. Hi-
ányzik az erkölcsi alap mondják, de miért működtek közre 
ez erkölcsi alap lerombolására akkor, mikor az eskü szentsé-
gét nevetségessé tették, mikor a hitszegő papokat pártolták ? 

Itt van a bökkenő t. ,Napló' ! Hogy társadalmi életünk 
aránylag oly kevés idő alatt ily hanyatlást, ily szomorú ké-
pet tár fel előttünk, az a liberális sajtó befolyásának köszön-
hető legnagyobb részt ; mert nincsen oly rosz, mit e liberá-
lis sajtó nem pártolna, a népnek nem ajánlana, azt mint üd-
vöset előtte fel nem tüntetné. Igenis, hiányzik az erkölcsi 
alap és ha azt nem akarjuk, hogy rövid időn széthulljon 
nemzetünk, azt az erkölcsi alapot ismét vissza kell számára 
szerezni. Erre azonban egyik feltételül az szükséges, hogy 
a sajtó mindenek előtt erkölcsös alapra álljon és mű-
ködését ez alapra állva folytassa. Nem ismerjük mi félre, 
hogy ez sok önmegtagadásba, soknak lerombolásába fog ke-
rülni, ami liberális értelemben építésnek, haladásnak nevez-
tetik ; de sok is a bűn, melyet a liberális sajtó elkövetett, az 
áldozatnak pedig a bűn nagyságával egy arányban kell állani, 
mert mit ér a helyzet veszélyes voltát felismerni, ha nincsen 
hozzá elég áldozatkészség a szükséges erkölcsi alapot elfo-
gadni ? Vissza — vissza kell térni a biztos, a járt, de elha-
gyott ösvényre, el kell fogadni a régi alapot, azt minden in-
tézményeink sarkkövéül letenni és meglátja a , Napló', meg-
látják, kik vele egy sajkában eveznek, hogy ismét életerős 
társadalmat nyerünk. Az első lépést ime, már megtette a 
,N.', bajaink forrását felismerte, elég bátor volt ki is mon-
dani azt,váljon van-e annyi bátorsága,hogy a gyógyszert elébb 
maga bevegye, azután másoknak, a nemzetnek is ajánlja ? 

Erdély. F ő p á s z t o r i k ö r l e v é l . (Folytatás.) De 
midőn magasztossága által ennyire megnyerő a papi pá-
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lya, akkor nemessége és biztossága által egyszersmind 
megnyugtatja fiaitok jövőjéért aggódó atyai sziveteket. 
I t t ugyanis nincsenek fiaitok arra utalva, hogy a nehéz 
munka után is töviseket bojtorványokat termő hant hálát-
lan gyümölcseitől kérjék életök fentartását. Sem a lélekölő 
gépies testi munka nem sorvasztja, sem pedig az üzlet kétes 
esélyei n ;m aggasztják őket. Nem kell kiizdeniök a sokaság 
anyagi érdekeivel, szembeszállni a perlekedő felek szenvedé-
lyeivel, vagy kutatni és szabályozni a vad elemek szilaj tom-
bolását, vagy épen öldöklő fegyverek martalékául oda adni 
a virágzó életét, noha ezek is a maguk nemében tisztes fog-
lalkozások és milliók földi boldogságát munkáló dicső té-
nyek szerzői lehetnek. De a papi pályán az itju nem embe-
rek, hanem az ur szöllőjét ') műveli és Istennek kedves nyá-
ját legelteti.2) Nem a durva anyagot, hanem a Krisztus Jé-
zus drágalátos szent vérével megváltott lelkeket képezi az 
örök életre. Es a munkának, melyben fáradozik, nyeremé-
nyét sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, sem a tol-
vajok ki nem ássák és el nem lopják.3) Es lia az emberek 
ügyeiben itélni kell, ezen ügyek nem földi érdekek, hanem 
mennyeiek, melyeknek eldöntésénél minid a vesztes, mind 
pedig a nyertes fél hálára köteleztetik iránta. Az első, mivel 
azt adta neki vissza, a mit elvesztett volt, a tiszta lelkiisme-
retet ; az utolsó pedig, mivel számára e végetlen értékű kin-
cset megtartotta. Azonkivül az ő bányája nem a sötét, ko-
mor és mérges levegővel telt földüregek, hanem az emberi 
sziv és lélek, s midőn annak rejtekeibe behat, az isteni ke-
gyelem fénye kiséri őt, melynek segélyével oly lelki kincse-
ket aknáz ki, melyeken az egek is örvendenek. Van ugyan 
ezen pályának is küzdelme, harcza, csatája. De itt csak lelki 
fegyverek csattognak, melyek nem sebeznek, hanem ellen-
kezőleg épen a megsebzetteket gyógyítják, ugy hogy bár-
minő pályával hasonlítsuk össze a papi pályát, nemességében 
és biztosságában mindeniket oly annyira túlszárnyalja, mint 
az isteni mű (mert az) az emberi műveket felülmúlja. 

Ugy a haszon is, melyet fiaitok ezen pályán az embe-
riségnek hajtanak, kiszámithatlan. Ok ugyanis nem ingadozó 
emberi véleményekkel, hanem kétségtelen isteni igazságok-
kal lépnek föl a népek között, s azért, ha az előítéletek 
mostani zavargásai közt van még helyes gondolkodás ; ha 
örök igazságok tejével táplálkozik a fejledező gyermek1 

elme, ha duló szenvedélyek nem homályosították el az ifjú-
ság elméjét ; ha csalódások nem ingattak meg a férfiú lépteit 
s még világosság dereng az öregek elgyengült szemei előtt ; 
mindez azon buzgóságnak köszönhető, melylyel papjaitok 
Krisztust, az örök bölcseséget hirdették. Epen ugy a külső 
családi és társadalmi rend, a szülők tisztelése és szeretése, az 
elöljárók iránti engedelmesség, a törvények tekintélye, a trón 
iránti hűség és hazaszeretet, mi ez egyéb, mint azon isteni 
kijelentésből származott erkölcs-tudomány, melynek terjesz-
tésén s megszilárdításán papjaitok fáradoznak s mely nélkül 
minden polgári építmény alaptalan és befedetlen bábeli to-
rony marad? Igy azért mennyivel nemesebb a lélek a test-
nél és dúsabb az ég áldása a föld harmatánál, annyival hasz-
nosabb és nyereményesebb a papság működése minden 
egyébnél. 

IIa pedig még más indokot is fel kell említeni, ós pe-
i) Iz. 5, 1. — 2) Pét. 1. 5, 2. — 3) Mát. 6, 12. 

dig azt, mely a legnemesebb, hol és minő emberi foglalko-
zásban nyilatkozik annyira Isten szeretete és annak jutalma, 
mint épen itt ? Mi vala ugyanis azon ok, mely miatt Isten 
még tulajdon Fiának sem kedvezett, hanem mindnyájunkért 
adta őt?1) Az, hogy kik természetűknél fogva a harag fiai 
valának, azokat magának kedves népévé tegye. Már pedig 
erre törekszik a buzgó áldozár, hogy tudniillik Istennek 
ellenségeit, Isten barátaivá, Isten fogadott fiaivá változtassa, 
kik szeressék őt teljes szivökből, teljes lelkökből, teljes elmé-
jökből és minden erejökből.5) Ezen törekvés pedig a tökéle-
tes szeretet működése. És jutalma ? Világos, mondja arany-
szájú szent János, hogy nagy lesz jutalma azoknak, kik a 
Krisztus előtt nagyértékü lelkekért fáradoznak. Mert ha, 
akik cselédeinknek és jószágainknak gondját viselik, azok-
nak szorgoskodását irántunki szeretetők bizonyítékának tart-
juk, noha mindezeket pénzértéken bírjuk : aki nem pénzen 
vagy más hasonló értéken, hanem saját halálával vette meg 
ezen nyájat, a keresztény híveket, mily jutalomban részesiti 
annak pásztorait.6) Minden javai fölé rendeli őket, mondja 
az Ur.7) 

IIa azért, szeretett Hiveink ! akarjátok, hogy kedves 
fiaitok a legmagasztosabb, legnemesebb, legbiztosabb, leg-
hasznosabb, Isten előtt legkedvesebb és legjutalmazóbb pá-
lyán boldoguljanak : tartsátok örömteljes kötelességeteknek 
azt, hogy őket, lia bennök hivatást vssztek észre, mint Anna 
Sámuelt8), az Urnák neveljétek. Beszéljetek azért előttök 
gyakran és tisztelettel a papi pályáról, emeljétek ki annak 
szépségét és egyéb előnyeit, kedveltessétek meg velők az 
imát és Isten házának látogatását, szoktassátok őket mér-
tékletességre, tisztaságra, szemérmetességre, lelkesítsétek 
őket a komoly tanulmányokra, gyakoroljátok a felebaráti 
szeretet tényeiben, edzétek meg akaratjokat az engedelmes-
ségben, elhatározásban és kitartásban, és szakadatlan ápolás 
által fejleszszétek bennök a nemes vágyat mindaddig, mig 
az tenynyé válik s fejetekre tett áldó kezekkel hálálja meg 
gondoskodástokat . (Vége köv.) 

fíóma. 0 s z e n t s é g é n e k k a r á c s o n ü n n e p i 
b e s z é d e a b í b o r n o k i k a r h o z . Deczember 23-án a 
bíbornoki kar tisztelkedett ő szentségénél, hogy a közelgő 
magas ünnepek alkalmából szerencsekivánatait kifejezze. A 
karnak szónoka, mint rendesen Patrizi bibornok volt, kinek 
üdvözlő szavaira ő szentsége következőleg válaszolt. 

„Néhány nap múlva a folyó hónapnak végórája három 
negyedét fejezendi be a 19-dik századnak, e századét, mely-
nek kezdetét szokatlan, meglepő, gondviselésszerű esemény 
jelezte; értem fenkölt szellemű elődömnek, VII. Piusnak 
megválasztatását, mint önök jól tudják. 

Nem azért emlitem e tényt, hogy mindazon nevezetes 
körülményeket idézzem vissza emiékezetökbe, melyek azt 
megelőzék vagy kisérék ; vagy hogy azon csudaszerü mód-
ról beszéljek, melyen az uj pápa, VI. Piusnak, a vértanúnak 
utódjává választatott. Mindezeket önök igen jól tudják; de 
ha ennek daczára is ezen eseményt ismét kiemelem, csak 
azért teszem azt, hogy feltüntessem az egész világ előtt, mi-
szerint a mindenható Isten sohasem hagyta el anyaszentegy-
házát, s hogy mindenkor, a legnagyobb viharok s veszélyek 

*) Rom. 8, 32. - 5) Mát. 22, 37. — 6) De sacerd. 1. 2. c. 1. 7) Mát. 
24, 47. — 8) Sám. 1. 1, 24. 
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közt felette tartotta védő karát, hogy támogassa s ellenségei-
vel szemben védelmezze; s végre azért emlitem e tényt, hogy 
napjaink veszedelmei közt a jók s állhatatosak kettős bátor-
ságot érezzenek keblökl>en, s hogy a gyengék s ingadozók 
szivében, a kiken a félelem uralkodik, a hittel együtt a re-
mény is öregbedjék és erősödjék meg. 

Igen is, Szeretett Testvéreim, ma még mindenfelül ál-
nok tőrök s az elnyomás eszközei környeznek bennünket ; 
még ma is ugyanazon vihar hányja s veti az egyház hajóját, 
mely azt ezelőtt 75 évvel s még előbb is veszélyezteté ; de 
még ma is a mindenható Isten az, ki fentart, segit s megerő-
sít minket. 

Igaz, s tudom, hogy nem csekély azoknak száma, kiken 
a félelem uralkodik ; de azt is tudom, hogy sokakban e féle-
lem az Isten iránti szeretetből származik. Adná az ég, hogy 
a félelem mindazokban, kik félnek, ilyen természetű legyen. 
A szentírás számos helyen beszél ezen szent félelemről, s azt 
sziveinkbe becsepegtetni iparkodik. Boldogok tehát azok, 
kik félnek. De itt különbséget kell tenni, mert a félelem kettős 
forrásból származhatik. 

Gábriel főangyal igen érthetően mutatja meg ezt ne-
künk azon szavakban, melyeket Zakariáshoz s későbben a 
szeplőtelen sziizhez intézett. 

Az áldozó pap megijed s az angyal igy szól hozzá : 
,Noli timere !' A bold. Szűz is megijed s az angyal hasonló-
lag hozzá is igy szól: ,Ne timeas !' Megnyugtatja az egyiket 
ugy mint a másikat. S mégis Zakariás bűnhődik, elnémul ; a 
szent szűz ellenben jutalomban részesül, s azóta boldognak 
hirdeti őt minden nemzedék, amint maga megjósolta ezt : 
, Ecce enim, ex hoc beatam me dicent om.ies generationes'. 

E különbség megfelel a félelem különféle forrásainak, 
Zakariás is fél, hanem félelme bizalmatlan, s ezért megérde-
melte a büntetést. Mária is fél ; de félelme alázatos, s ezáltal 
megérdemelte, hogy megmérhetlen csuda által dicsővé tétes-
sék, — fecit mihi magna, qui potens est. 

Egészen igy van ez napjainkban is. Mindazok kik élő 
hittel bírnak, s azon nagy, társadalmi felforgatás felett gon-
dolkodnak, mely szivöket a legborzasztóbb bizonytalanság 
közepette rémületbe ejti, mindazok bizonyára félnek is; de 
félelmök Istenbe vetett őszinte bizalommal jár, szívok mé-
lyében hangot hallanak, mely igy szól liozzájok: ,Nnh ti-
mere' — minek e félelem? s a merőben ellenkező látszatnak 
daczára is megkettőztetett bizalommal tekintenek Istenre s 
a bold. Szűzre, minden bajainkban ezen hatalmas közvetí-
tőre. Tudják, miszerint Isten nem engedheti meg, hogy 
erőnket meghaladó terhek rovassanak reánk, mert ezt maga 
megígérte nékünk, midőn igy szólt : ,Dabo vobis potum in 
lacrymis in mensura'— s ezért bizalomteljesen ismételjük a 
bold. Szűzzel ; ,Fiat nihi secundum verbum huum'. Igenis 
én Istenem, legyen meg a te akaratod mindenha ! 

Vannak mások is, kik félnek, de felelmök nyughatat-
lan és bátortalan. Magok körül néznek, s mert sehonnan sem 
látnak egy kis világosságot támadni, mely a közelgő hajnal 
hasadását hirdetné nekik, azért erőt vesz rajtuk a gyávaság, 
kijelentik, hogy a rendetlenség tetőpontját érte el, s hogy 
nincs semmi kilátás, mintha az ügyek valaha jobbra fogná-
nak fordulni. Ezekhez igy szólok Gábriel főangyallal: ,Non 
a it impossibile apud I >eum omne verbum'. 

Meglehet, hogy e félelem némelyiknél a kényelem iránti 
szeretetből s világi önérdekből származik. Tudja mindenki 
mekkora befolyást gyakorolhat a még nagyobb bajoktóli 
félelem félénk lelkekre, olyannyira, hogy nem ritkán önmél-
tóságukat, sőt lelkismeretöket is áldozzák fel, csakhogy a 
politikai ujitók tanácsait követve, olyanokhoz járuljanak 
hozzá, melyek politikai előnyt biztosítani látszanak, de ma-
gokban véve gonoszak s megvetendők. E kislelküekhez igy 
szeretnék szólni : Forduljatok a jóknak sokaságához, hogy 
ismét bátorságot s erőt leljetek ; forduljatok a bibornokok 
magas karához, mely megingathatlan következetességgel 
halad kötelmei teljesítésének ut ján; forduljatok a szent con-
gregatiókhoz, melyeknek fáradalmai azon arányban szapo-
rodnak, amint a társadalmi rendetlenség növekszik. E mun-
kaszaporitáson nincs mit csudálni, mert épen e rendetlenség 
okozza, hogy a nemzetek következetesen a szentszékre irá-
nyozzák tekintetöket, s mert benne helyezik minden remé-
nyöket, azért tőle kérik a szükséges eszközöket, melyekkel a 
társadalmat az azt zaklató bajokból kigyógyíthatni remélik 
s tőle kérnek tanácsot, melyre szükségök van, hogy az igaz-
ság utjain nagyobb biztossággal járhassanak. 

S e helyen, midőn egyrészt aggódó szemmel tekintünk 
azon óriási felelősségre, melyet bizonyos kormányok ma-
gokra vesznek, melyek szüntelenül azzal foglalkoznak, hogy 
mindig uj még uj erőszakot kövessenek el az egyház ellen, 
s melyek ezáltal naponta növekvő kárhoztatást vonnak ma-
gokra — addig másrészt csudálnunk kell az üldözötteknek 
kitartását, kik bátran ellentállanak mindazon fenyegetések-
nek s támadásoknak, szóval mindannak, mit, — nem mon-
dom : a fanatismus, hanem ördögi düh sugall napjaink egyes 
Néróinak. 

Ha nem csalódom, egy második Nérónak birodalma 
közéig, ki azonban változatos alakban mutatja magát. Egy 
bizonyos helyen a lyrát tartja kezében, azaz hazug és csa-
lárd szavakat szór. Hízelegni látszik, de rombol és ront. 
Másutt a kardot forgatja, s ha az utczákat és téreket be nem 
mocskolja is vérrel, de megtölti a börtönöket s folyton sza-
porítja a száműzöttek sorát ; — fosztogat s fosztogatva ká-
romol, jogtalanul magához ragad minden bíráskodást, s igaz-
ságtalanul s erőszakkal gyakorolja azt. 

A lyrát tartva kezökben felforgatják a nagy római 
amphitheatrumban a colyseumban, a megváltásnak magasz-
tos jelvényét, s annak talaját, melyet hajdanta vértanúink 
vére nedvesített, mérges, undok pocsolyává teszik, mely hü 
képe mindazok lelkismeretének, kik ily nagy istentelenséget 
kezdeményeztek, vagy abban részesek. Hallgatással mellőzek 
számos egyéb fájdalmas körülményt, nehogy az üldözött ka-
tholikusok elleni dühét még fokozzam. Gyakran csakugyan 
ugy látszik, mintha itt-ott Krisztust le akarnák dönteni 
trónusáról ; — ismét igy kiáltanak : ,Nolumus haue regnare su-
per nos'; de eljövend azon idő is, midőn azt fogjuk mondhat-
ni : , Vidi impium superexaltatum.... transivi et ecce non erat'. 

Mi pedig forduljunk a béke királyához, hogy a Szűz-
nek közvetítése által, kit az egyház , Virgo potens' czimmel 
üdvözöl, — ámbár a viharok közepette küzdünk, a sziv bé-
kéjét ajándékozza nekünk, s hogy bátor harezosokká tegyen, 
kik képesek legyünk az ő küzdelmeit végig küzdeni. Kér-
jük a bold. Szüzet, hogy a kegyelmet nyerje meg szá-
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munkra, miszerint nem sokára lássuk, mint némulnak el 
Krisztusnak ellenségei s óesárlói : Muta fiant labia dohosa — 
hallgasson el ama csalárd ajak, mely a jót rosznak mondja és 
a roszat jónak, mig nem az Isten malasztja által segitve, 
ismét megtanult helyesen beszélni. 

Addig is felemelem kezeimet, hogy megáldjam önöket, 
s hogy áldása mindnyájunknak azon erőt s bátorságot adja, 
melyre szükségünk van, hogy azon világitó szövétnek le-
gyünk, melyre a katholikus nemzetek irányozzák tekintetü-
ket, hogy szivök végre nyugalmat találjon. 

Missiói tudósítások. Kalászok a missiók mezején. 
(Folyt.) 40. Annamban még folyvást pusztítják a kereszté-
nyeket. Mult évi májushó 23-án a tengeri rablók több ke-
reszténynyel együtt elfogták Marie, franczia hittéritőt s 
harmadnapra többed magával a tengerbe fojtották őt. Hu-
szonkilencz éves volt. Mintha érzette volna a rávárakozó di-
csőséget, leveleit mindig e két betűvel szokta volt kezdeni: 
R. f M. (Regina martyrum.) Imádkozzék érettünk ! 

41. Minél inkább erőlködik a pokol, hogy mégsemmi-
sitse Krisztus egyházát, annál inkább megfeszítik erejöket 
Krisztus hivei is, hogy minél több bajnokot állithassanak a 
csatatérre. Mult év kisasszony napján Steylhen (hollandi 
Limburg) sz. Mihály főangyal védnöksége alatt egy uj inté-
zet nyittatott meg a külföldi missiók számára, meiynek fel-
adata lesz ugy holland mint német hittéritőket nevelni s 
küldeni ki a pogányok közé. A nevelde alapitója és igazga-
tója Janssen Arnold, münsteregyházmegyei áldozópap. Las-
sankint Magyarországra is rá kerül a sor ? 

42. A hold. szűz Mária szepl. szivéről nevezett társu-
lat 1865. körül alapíttatott Scheut-les- Bruxellesben, s azon-
nal átvevé a mongolországi ap. vicariátust, melyet eddig a 
lazaristák kormányoztak vala. A mongolországi ap. vicariá-
tus határai e következők : északról Szibéria ; keletről Mand-
zsuország ; délről China ; nyugotról Tibet. A központi ke-
rület Szivancze nevü városában lakik az ap. vicarius, ft. Bax 
ur, ki 1874-ben emeltetett eme méltóságra. A kath. hitköz-
ségnek igen szép, chinai stylben épült temploma van itt, 
mely 2000 embert képes magába fogadni. A templom átelle-
nében van a benszülöttek papneveldéje, s ettől néhány lépés-
nyire a pauli sz. Vincze szabályait követő chinai nénikék 
gondviselése alá helyezett nagyszerű árvaház. — A missio 
keleti részében Kulituban, a missionárius székhelyén szintén 
van egy árvaház. Szio-mia-öl-kuban, ugy szintén Lao-hu-

kuban; s a nyugoti részen Se-pa-ölt-dzsé- és ( )l-se-szen-
hasban szintén árvaházak és templomok léteznek. Szindzse-
han a mult évben egy szép, római stylü templom építtetett. 
Egész Mongolországban van 10—11,000 katholikus, kiknek 
20 európai és 5 bensziilött áldozár hirdeti az Isten igéjét. 

(Folyt, kőv.j 

VEGYESEK. 
— Dr. Karsch Lollion legújabb müvének igen tisztelt 

oldalról hozzánk beküldött ismertetése valamivel hoszabb, 
semhogy azt rendes irodalmi rovatunkban adhatnók. Ezen 
körülmény, valamint az is, hogy az ismertetés, már a dolog 
természeténél fogva némileg hittani értekezéssé nőtte ki ma-
gát, arra indított bennünket, hogy azt külön helyen adjuk. 

— Liberális lapjaink igen nagy kedvteléssel közlik 
azon nyomozó levelet, melyet a porősz hatóságok dr. Mar-
tin Konrád, [„foglalkozására nézve volt (?) paderborni püs-
pök, 5' 6" magas, őszbe borult hajzattal, rosz fogakkal sat. 
sat."] — után kiadtak. Eltekintve attól, hogy a porosz ha-
tóságoknak ezen nyomozó levélnek kiadásával más czéljuk 
józanul nem is lehetett, mint magokat nevetségesekké tenni ; 
azon hűhó, melyet lapjaink ezen irattal űznek, ismét csak 
azt mutatja, hogy ama szellemi kiskorúaknak, kik e lapokat 
csinálják, fogalmuk sincs arról, mit tesz az, meggyőződé-
seért igazán szenvedni, mire csakis a katholikus ember 
képes. A protestáns vagy elárulja vallását, mint a porosz 
prédikátoroknak jó nagy resze épen most teszi, vagy forra-
dalmat csinál ; de passive, a törvény korlátain belül szen-
vedni, még számkivetést és halált is, arra csak a katholicis-
mus kepesiti az embert ; ugyanazon vallás, mely nem régen 
a magyar katholikusokat arra birta, hogy a jogaikban állí-
tólag sértett protestánsok mellett szóval s tettel nyilatkoz-
zanak, mig ezek viszont most, miután a ,szabadság' aegise 
alatt a judaismussal szövetkezve döntő szerepet játszanak 
Magyarországon, ezt arra használják fel, hogy a belföldi ka-
tholicismust minden kigondolható módon megkárosítsák, a 
külföldit pedig legalább gúnyolják Pedig azért, ha a ma-
gyarhoni protestantismus ismét egyszer szorulna a hazai ka-
tholikusoknak becsületes támogatására, ismét fog minden 
bizonynyal részesülni abban ; mert ezt a katholicismusnak 
isteni természete igy hozza magával: jót tenni a háládatla-
nokkal is. Noblesse oblige. 

E L Ő F I Z E T É S I F E L H Í V Á S . 
Szerkesztőségünk harmadik évének végén, talán elengedi nekünk t. olvasó közönségünk, hogy sűrű Ígéretektől 

csillogó előfizetési felhívással lépjünk eléje, minővel még akkor sem alkalmatlankodtunk, midőn először, mint ismeretlenek 
vállalkoztunk e lap vezetésére. Mint akkor, ugy most is magának a lapnak múltjára hivatkozhatva, melynek egy csekély 
része már a mienk is, teljes tisztelettel arra hivhatjuk fel olvasó közönségünket, hogy ezen irányt, e modort, melyen jövőre 
sem szándékozunk változtatni, ha csak, a mennyire tehetségünkben áll, a jobbra nem, ezentúl is pártolni méltóztassék. 

Legnagyobb küzdelmünk lapunk szűk tere ellen vagyon; mert ha annak természete s iránya szerencsénkre fel 
is ment attól, hogy hasábjait az .opinionum commenta1 naponkint váltakozó szeszélyeivel kénytelenittessünk betölteni, 
mindamellett a felölelendő anyag épen napjainkban oly roppant terjedelmes, hogy a felosztás gyakran még magánál a 
feldolgozásnál is nagyobb gondot és munkát igényel. Rendes időkben, midőn jobbadán a hittani értekezések járt ösvényein 
lépdelhetnénk, könnyebb lenne a munka, mint most, midőn ezt szükség cselekedni, s amazt el nem hagyni. 

Miképen sikerült eddig e feladatnak eleget tennünk, a felett az Ítéletet szerényen, de bizalomteljesen t. közön-
ségünkre bizzuk, midőn egyúttal arra is Kérjük fel, hogy nagybecsű pártfogásával lapunkat jövőre is megtisztelni 
méltóztassék. 

E l ő f i z e t é s i f e l t é t e l e k : 
Egész évre 10 forint, félévre 6 forint o. é. 
Előfizethetni minden kir. postahivatalnál; a szerkesztőnél, Budán, viziváros, föuteza 221. s Kocsi Sándor 

nyomdai iródájában, Pesten, országút 39. sz. — Legalkalmasabb, legczélszerübb s legkényelmesebb előfizetési módul az 
úgynevezett postautalványokat ajánljuk. A könyvkereskedői idon való előfizetést mellőzni kérjük. 

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő: báró ltomig Károly, hittudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatott Budapesten 1876. Kocsi Sándor saját nyomdájában, oi-Bzágut 39. szám alatt. 
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Előfizethetni minden kir. 
postahivatalnál: Budán a 
szerkesztőnél,Pesten Ko-
csi Sándor nyomdai iro-
dájában, országút 39-dik 
szám alatt, hova a neta-
láni, nyitott levélben bér-
mentes reclamatiók inté-

zendők. 

Pesten, január 8. 3. I. Félév, 1876. 

Tartalom. Seminariuraainkról. — Visszhangok Abonyból a Nogáll-féle kátékról. — Egyik legújabb pályamunkánk. — 
Egyházi tudósítások: Pest. A szűkebb és tágabb körű hivatás a ,Prot. E. s I. L.' hasábjain. Erdtcly. Főpásztori körlevél. 

Missiói tudósítások. — Irodalom. — Vegyesek. 

Seminaiiumainkról. 
Olyan ügyhöz akarok szólni, mely amily szent, 

épen oly kényes ; azért előre kijelentem, hogy 
egyéni tapasztalataim szerint szólok. Másnak ta lán 
— adja Isten — kedvezőbb tapasztalatai lesznek. 
Azon axióma szerint: „a minimo incipe", először 
is egyet mást mondandok kisseminariumainkról, ért-
vén ezek alatt oly egyházi papnevelő intézeteket, 
melyekben egyházi pályát választott gymnasiumi 
i í jak tar ta tnak. 

Ha hazánkban körültekintek, örömmel veszem 
észre, hogy a kisseminariumok száma folyton gya-
rapodik ; jobbára azonban csak mint a theologiai 
intézetek függeléke szerepelnek; önálló, azaz külön 
igazgatóság alatt, külön házban, azt tar tom csak há-
rom van. (Emericanum, Pécs, Győr.) 

A külföld e téren is messze túlszárnyal t min-
ket. Pi rulva veszszük észre, hogy épen ott, hol az 
egyház ösvagyonából régen kifosztva lett, mindent 
elkövettek, miszerint kisseminariumokat alapitsa-
nak. Alapítot tak is, és pedig rendesen teljes nyolcz 
gymnasiumi osztályból állókat. Poroszhon terü-
letén e seminariumok oly jó hirnek örvendettek, 
hogy a kul turharcz a jezsuitarend mellett őket sze-
melte ki első áldozataiul. S ki ne ismerné legalább 
hirökböl a franczia kisseminariumokat, amelyekért 
Dupanloup már annyit tet t ? De még a La j tán tu l 
is ma jd minden megyében van nyolczosztályu kis-
seminarium. A bold. Rauscher bibornok főbb gond-
jai közé tartozott , ily intézetet alapitani. Gratzban 
Schlör szelleme alapította a kis papnöveldét ; igy 
mondom, mert a Schlör szellemétől áthatott , nem 
épen gazdag steyer lelkészkedö papság rakta össze 
megtakar í tot t filléreiből az alapitására szükséges, 
nem csekély tökét. 

Nyolczosztályu kis papnövelde nálunk ugyan 
nincsen; a „régi jó időben" ilyenekre mi nem is 
igen szorultunk. Gymnasiumaink majd mind papi 
kézen voltak ; ami ugyan nem elég garantia, mint 
a jelen bizonyítja, de e körülményt mások támo-
gatták, u. m. a kath. vallás uralkodó volt, nyíl tan 
azt nem igen merték sértegetni, a család körében 
is jobban ápolták, i f ja ink isteni tiszteletre télen nyá-
ron rendesen já r tak , majd havonkint, vagy legalább 
hatszor egy éven át j á ru l t ak a szentségekhez s nein 
voltak kitéve annyi csábitásnak, a hitetlenség s hit-
közöny annyi fagyasztó befolyásának,ezenkívül pedig 
szigorúbb disciplina is korlátozta őket. Innen van, 
hogy nálunk a kisseminaristák jobbára csak az u. n. 
philosophia, azaz a 7. és 8. osztály tanulói, kik leg-
több helyen a nyilvános gymnasiumokra j á rnak 
előadásokra. 

De kezdenek más idők járni . 
Ország világ tudja , hogy a liberalismus a pap-

tanárokat csak addig fogja tűrni , mig képes lesz 
sa já t keblén szoptatott világiakkal betölteni helyö-
ket, s a jobbakat először fogja kiszorítani. A szom-
széd Ausztria példáján lá t juk, hogy még az elsza-
badelvüsödött papokat sem tür i meg, hanem ra j tuk 
is túlad, mihelyt teheti, nem törődvén azzal, hogy 
ezen praxisa az adózó népnek ezreibe kerül. A libe-
ralismus legfólebb apostatákkal szövetkezik. Nem 
nehéz belátni, hogy hit nélküli — keveset mon-
dok — tanárok kezére az egyház reményét bizni 
nem lehet. 

De nem csak jövendő bajok azok, melyek ag-
godalmat szülnek az ember lelkében. A tanterv 
gymnasiumainkon tulnyomólag realisticus i rányt 
vesz. A reál tárgyak annyi időt nyelnek el, hogy a 
hi t tanra már is csak egy árva óra engedtetik. Sok a 
halálra, kevés az életre ! mondaná erre a német em-
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ber. A hittanár, hogy valamit végezhessen, kényte-
len többecskét adni leczkére ; mit a különben is túlter-
helt i f jú nehezen bir, s minek következtében a leg-
szükségesebb tantárgy iránt idegenkedéssel telik el 
szive. S legyen egy osztályban — mi nem ritkaság 
— 50 i f j ú ; tessék a hittanárnak ezeket kikérdezni, 
u j leczkét magyarázni stb. A latin nyelv is mindin-
kább háttérbe szorul. Engedtetik ugyan neki még 
mindig több óra, de, sok évi szomorú tapasztalás 
után irom ide, ifjaink mindig kevesebbet tudnak 
belőle. A bölcsészet majd egészen elhanyagoltatik. 
Ezeknek következménye, hogy az ifjú, kit Isten 
theologiára hivott, s ki e hivásra hallgat, theo-
logiai tanulmányai közben ezer nehézséggel kény-
telen megküzdeni. 

Azonban ez még nem a legnagyobb baj ; itt 
van a pótolásnak helye, amin a jobb tehetség köny-
nyen átesnék. Sötétebb árnyak is mutatkoznak. 

Legtöbb gymnasiumon az istentisztelet a mini-
mumra szorítkozik. A kath. buzgóságnak itt hiába 
keressük nyomait. Az okvetlen szükségesekre szo-
rítkozik. Milyen gyalázat az, hogy némely város-
ban a lanyha hivő a „deák-misére" megy, mert ez 
legkurtább ! Téli időben már az is csak vasárnapon 
van, amidőn délutánokon a különben szokásos lytá-
nia is elmarad; s a tél kiszámitása külön naptár 
szerint történik, mert tar t october közepétől húsvé-
tig, sőt gyakran nyáron is fagy. S a gyóntatás? Tu 
autem Domine, miserere nobis ! — 

Továbbá a gymnasiumon naponkint érintke-
zik a kispap világi társaival. Hetedik nyolczadik osz-
tályú i f jú manap már be van avatva sok olyan do-
logba, melyeket jobb lenne nem tudnia. A szinhá-
zakat szabadon látogatja, a kávéház naponkinti 
szórakozásának szinhelye s bár ezeknél alsóbbakra 
ne szállana! —* Olvasmánya fölött senki sem őrkö-
dik, sőt a gymnasista manap virtust helyez abba, 
hogy mindent mer olvasni. Nem csak a hazai, ha-
nem a külföldi regényirodalom divatos termékeit 
ismeri s ezen nem ritkán ocsmány, erkölcstelen, hi-
tet és tekintélyt aláásó müvek majd naponkint for-
dulnak meg kezén. A kávéházakban épen azon la-
pokat olvassa nagy mohón, melyek pikáns tárgya-
kat érintenek s némely városban a kölcsönkönyvtá-
rak legpiszkosabb példányai az i f júság kezeszenyé-
töl azok. Ismerjük a kölcsönyvtárok legkeresettebb 
könyveit! De mikor még ifjúsági könyvtárakban is 
találtatnak eszeveszett „nagylelkű pártfogók ke-
gyelméből" ily szellemű müvek! S mikor gymna-

siumi önképző körök a tanárok tudtával szabadkőmű-
ves lapokat hordatnak ! 

I ly társak közé megy naponkint az if jú kispap j 
itt hallja a deákok hőstetteit, kalandjai t ; az otthon 
kitiltott könyvek s lapok „legérdekesebb" részeiről 
itt szerez tudomást. Nem is emlitem, hogy a hithi-
deg társakkal való naponkinti érintkezés következ-
tében első gyümölcs gyanánt mutatkozik az áhitat 
csökkenése, a hidegség az imádandó Szentség iránt, 
s bizonyos féktelen szabadság után törekvő szel-
lem, mely a legegyszerűbb disciplinât is terhes igá-
nak tekinti, s amely, midőn e disciplina alól kike-
rül, a nyert szabadsággal mindig kész, ru tu l visz-
szaélni. Experto crede Ruperto : kevés kispap van, 
ki képes volna ezen rosz befolyásnak teljesen el-
zárni keblét. 

Nem szabad itt hallgatnom azon visszaélésről, 
melyet hazai remekíróink müveivel majd minde-
nüt t űznek, s amely a fentebb elősorolt okokkal 
együtt legalkalmasabb,az if júság valláserkölcsi ne-
velését aláásni, sőt lehetlenné tenni. Ezek a mi nagy 
embereink gyakran nagyonis emberek ; az érzéki-
ség, forradalom, hittévely, rationalismus, materia-
lismus nem ritkán őket is elragadta, aminek nyo-
mai müveiken maradtak fen. A tanszéken s tan-
könyvekben már most szüntelenül hangzik e szerzők 
dicsérete; a lelkes i f jú kapva kap müveiken s mi-
után — amit itt panaszos szóval kell emlitenem — 
válogatott kiadásban nincsenek meg, összes müvei-
ket veszi kezébe, s ekkor is leginkább azokat ol-
vassa, melyek inkább ábrándos szivének mulatta-
tására, mint fejletlen eszének oktatására szolgál-
nak. Petőfi, Kölcsey, Eötvös — csak példát mon-
dok — irodalmi érdemeiről s rendkivüli szellemi 
tehetségeiről senkisem kételkedik. Azonban — az 
if júság vallás-erkölcsi haladását őszintén óhajtó 
férfiakhoz szólok — ki merné nyugodt lelkismerettel 
az ő összes müveiket válogatás nélkül ártatlan if jú 
vagy hajadon kezébe adni? S mégis, ez mindenütt 
megtörténik. Minden ifjúsági könyvtárban megvan-
nak a remekirók s a regények után az érzéki szere-
lem, a nemi hajlam lantos dicsőittetései ifjaink által 
legizletesebb szellemi tápszernek tartatnak. Nem 
fogunk ezen szerfelett csudálkozni, midőn halljuk 
— pirulva beszélték ezt tiszta keblű ifjak — hogy 
Virgil sok könyveiből elemzésre épen azt válasz-
totta a tudós tanár, melyben Dido szerelmi bolond-
jától örül Aeneas után! 

Ilyen előzmények után feltünő-e, hogy matu-
rus iíjaink közül alig található, kinek élő hite, szép-
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lőtelen erkölcse van. Innen ifjainkban a hajlam érzéki mu-
latságok után, innen bennök az idegenkedés komolyabb 
munkától, innen elfajulásuk, s ezekben kell keresni forrását 
az ifjuságunk szine javát pusztitó puha bűnnek. Tes-
sék csak lapozgatni az önképző körök munkálatait ; legtöbb-
ször Venus ugratja a még csikó Pegazust s a prosa rende-
sen akár eredeti akár fordított beszély. Komoly irányú ér-
tekezést csak a kilátásba helyzett pályadijak képesek te-
remteni ! Szomorú, de való. Exempla sunt odiosa. 

Ilyen gyakorlattal szemben a növendékpap is, „quum 
adolescentium aetas, nisi recte instituatur, prona sit ad mundi 
voluptates sequendas, ') rendesen a nagy többséggel tart s 
minden alkalmat felhasznál, hogy az annyira magasztalt 
szellemi kincsbányákból, a remekírók müveiből, ő is aknáz-
hasson. S az itt tanulandó szép nyelvezet, a remekíróktól 
kölcsönözendő nemzeti öntudat s lelkesedés révén bemegy a 
lélekbe a méreg is. A jó Isten tudja azok számát s neveit» 
kikben az ilyen olvasmány rontotta meg a csirázó buzgóság 
gyöngéd gyökereit annyira, hogy később sem ébredhe-
tett többé. 

Mindezekből mi következik ? 
I t t a tények logicája hangosan szól. A trid. sz. zsinat 

határozata a seminariumi nevelésről (s. X X I I I , c. 18.) ma 
korszerűbb mint valaha. Ennek értelmében kell tehát kis-
seminariumokat alapítani s a már létezőket lehetőleg füg-
getleniteni a nyilvános gymnasiumok befolyása alól. Valódi 
sikert kisseminariumoktól csak a második foltét alatt lehet 
remélleni. Talán nem leszek hamis próféta, ha mondom, hogy 
maholnap úgyis bekövetkezik azon idő, midőn nyilvános 
gymnasiumon nyert előkészület után, ifjú közvetlenül nem 
fog mehetni theologiára. Nem kell tehát várni, mig kiszorí-
tanak. Hogy függetlenítse kisseminariumát, Rauscher bibor-
nok főörökösévé tette. S ekkor nézetem szerint a tantervet 
is lehetne legalább a felsőbb osztályokban ugy módosítani, 
hogy a kisseminariumi tanulmányok megfelelőbb fundamen-
tumot raknának a theologiának, mint most a gymnasiumiak. 
Lám a technikai szaktudományok érdekében tudták a kor-
mányok szervezni a főreáltanodákat ! Miért ne érdemelne 
hasonló, sőt több figyelmet azon tudomány, mely a tudomá-
nyok tudománya, melytől függ a hivők örök üdve ? 

Kétségkívül e dologban nagy kérdés : honnan, miből ? 
Ahol e kérdésre más felelet nincs, bátor vagyok figye-

lembe ajánlani a Tridentinum már többször említett sess. 
XXI I I . c. 18. Ott ujjal mutat az egyház a seminariumi ala-
pok forrására. Nem bánom, vádoltassam communisticus el-
vekről ; e vádat az egyház legnevezetesebb zsinatával örö-
mest elviselem. Ha mi nem akarunk élni az egyháztól, a mi 
javunkra oly ünnepélyesen adott engedelemmel, majd lesz, 
aki azt a maga javára értelmezi s erőszakosan elfoglalja azt, 
ami a mienk, de nem ami hasznunkra. Mint ilyesmi történt 
is — Chinában. Exempla sunt odiosa. JVagy Tamás. 

Visszhangok Abonyból a Eogáll-féle kátékról. 
(Folyt.) 

És ilyen katekizmust van szerencsénk üdvözölhetni 
Nogáll J ő nga legújabban megjelent és a régen érzett szük-
séget mélyen pótló remek kátéiban ! Az előttem fekvő három 

i) Con. Trid. sess. XXIII c. 18. 

tanfokozatu, t. i. „Elemi képes-, Közép- és Nagy-káté" kö-
zött csak a gyermekek korához képest fokozatosan emel-
kedő tartalmánál fogva, nagyobb egyik a másiknál ; kivéte-
lében, összhangjában azonban mindhárom egyenlően nagy, 
egyaránt remek. 

Ugy vélekedem, hogy az érintettem káték mély tudo-
mányu szerzője által 1873-ik évben a ,Religio' (I. II.) be-
cses hasábjain a mily tudománynyal, épen olyan világosan 
szellőztetett kátékérdés sok lelkipásztort, számos hitelem-
zőt foglalkoztatott, s mindannyi komoly megfigyelésre mél-
tatta a kitűnő szaktudományról tanúskodó „ Katechetikai 
különlegességek " -et. Midőn pedig a ,Religio1-nak t. szerkesz-
tője a nevezett közlemények alatt jegyzetben azon remé-
nyének adott kifejezést, Religio1 1873. II. 67.) „hogy egy, 
a jelzett reflexiók szerint készült hármas tanfokozatu kate-
kizmus, a t. értekező tollából maholnap napvilágot is lá-
tand" ; már-már üdvözöltük Nogáll ő nga személyében ama 
lankadatlan buzgalmu férfiút, ki ily nagy kincset kiván nyúj-
tani édes hazánk serdülő kicsinyeinek kezébe. Hála Istennek, 
köszönet a legszentebb ügy érdekében folytatott munkálko-
dásnak ! A reflexiók szerint készült káték már kezünkben 
vannak, talán nem sokára a gyermekek kezébe adhatjuk, 
hogy tanulják a minden szépre és jóra fogékony korban, 
mint az Ur Jézus hivei, Öt szeretni — s egyházához törhe-
tetlen hűséggel ragaszkodni idejekorán megszokjanak. E 
káték nagy tapintattal találták el a legbiztosb utat. „Tem-
pus omnia revelat". (Tert. Ap. c. gent.) — Ezzel korántsem 
akarom mondani, hogy az eddig közkézen forgott s a hazá-
ban még ma is széltében-hosszában használatban levő ká-
ték ügyes hitelemző kezében egyáltalán nem feleltek volna 
meg a czélnak ; de igenis, hangsúlyozni bátor vagyok a 
tapasztalás és Nogáll kátéinak figyelmes áttanulmányozása 
s a régi kátékkal való egybevetése után, hogy a Nogáll-féle 
káték a gyönyörű és világos rendszernél fogva maradandóbb 
nyomokat fognak hagyni a szellemi életben, a meggyőződés 
s hitélet mezején. Már pedig az magában véve igen-igen 
lényeges dolog, hogy kinél, mennyi marad meg a katekiz-
musból ? hogy ki, mily tiszta fogalmakat szerzett magának 
a „világ legnagyobb könyvéből" az iskola falai között? 
Hiszen, nem szükséges az embernek nagy theologusnak len-
nie, hogy jó keresztény legyen; mert a legtudósabb hitta-
nár sem ismer tetemesebb összeget az örök és változhatat-
lan igazságokból, melyek az üdvösségre nézve lényegesek, 
mint a hivek legcsekélyebbike a kátéból tud. Mily megbe-
csülhetetlen előny tehát a ker. meggyőződésre és hitéletre, 
ha a hitigazságok kellő rendszerrel, világosan, egymásból 
mintegy folyva, szerves összeköttetésben és a szellemnek 
megfelelőbb módon tárgyaltatnak ! 

Pedis- Nogáll kátéi mind e kellékekkel dicsekednek ; O Ö ? 
ha pedig főképen ezektől teszsziik függővé a kivánt ered-
ményeket, miképen másként nem is lehet : ugy méltán adha-
tok kifejezést azon óhajnak, hogy Nogáll kátéja, melyet zengő 
anyanyelvünkön édes mindnyájunk számára irt, minél előbb 
hóditsa meg- a még- most talán idegenkedő kebleket is. De o o o 
mi is volna egyéb a teendő ? IIa az ó vagyis a régi Canisius-
Battyáni-féle káté az átalakulás áramlatában elmerült ; ha 
az uj Deharbe-féle regensburgi káté alapszerkezetének hiá-
nyai, kettős kiadásának nyelvezetbeli eltérései, s az elemi-

3* 
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kis-, közép- és nagy-káté dissonantiája miatt szemben a No-
gálléival meg nem állja a kiizdhomokot ; csakugyan a No-
gáll-féle káték érdemében, melyekbe a római káté remek 
institutióját átültette, bátran idézhetjük a „Catechismus 
Romanus" praefatiójából a következőt: „Multi qui dem ad-
huc in hoc seriptionis genere cum magna pietatis, et doctri-
nae laude versati sunt ; sed tamen Patribus visum est ma-
xime referre, si liber Sanctae Synodi auctoritate ederetur, 
ex quo Parochi, vel omnes alii, quibus docendi munus im-
positum est, certa praecepta petere, atque depromere ad 
fidelium aedificationem possint : ut, quemadmodum anus 
est Dominus, una fides, (Ephes. 4, 5.) ita etiam una sit tra-
dendae fidei, ad omniaque pietatis officia populum Christia-
num erudiendi communis regula, atque praescriptio". (Sect. 
I . n. 8. p . 6.) (Vége köv.) 

Egyik legújabb pályamunkánk. 
(Folytatás.) 

III . ,Ki az ember ?' Istentől az emberre, a teremtőről 
a teremtményre megyünk át. Isten és saját magunk ismerete 
azon kettős sark, melyeken szellemi életünk egész birodal-
ma, melyeken összes világnézetünk megfordul. A feltett kér-
dést szerző két részre osztja: 1-ször megmondja, mi ,nem£ 

az ember ; 2-szor megmutatja, hogy ,ki' az ember. Az ember 
nem Isten; a pantheismus ,én'-jei nem istenek, és a pan-
theismus palástjával takarózott atheismus apostolai, amely 
forradalmakat mint -',istenek' meginditának, azokat mint 
,állatok' fejezték be ; legalább ,embereknek' bebizonyították 
volna magokat ! Az ember nem merő puszta gép, nem merő 
állat, nem a létért való küzdelemben társaiból kivált ma-
jom; az ujdon materialismus hiába kapaszkodik a termé-
szettudomány köpönyegébe, hogy cynikus hypothesiseinek 
fügefaleveleivel az atheismus és socialismus szégyenét elta-
karja a lelkismeret és világ előtt ; mig a materialismus a 
bölcsészetet ignorálja oly kérdésekre nézve, melyek az exact 
tudomány körébe nem tartoznak; mig a természettudomá-
nyi gnosisnak csalhatatlanságába hisz s annak kizárólagos 
jogosultságot tulajdonit az igazságok birodalmában: kény-
telen egész bölcseségét azon állitásába összefoglalni, misze-
rint ,a lélek egy és ugyanaz az anyaggal', s midőn ezzel az 
emberi méltóság, az erény, szabadság, érzelem, itélet, gondo-
lat fogalmait a rögeszmék országába utasitja, oly bölcselet-
tel kinálja meg az emberiseget, mely valójában oktalan állat-
nak, baromnak — nem embernek való. Az ember voltaképen 
Isten legtökéletesebb alkotása a látható világ valamennyi 
teremtményei közt; mert oly tulajdonokkal látjuk őt felru. 
liázva, melyek minden látható teremtmény fölé ^helyezik 
méltóságban: föléje az anyagvilágnak, mert az embernek 
élete van ; föléje az életmiives világnak, mert szellemi élete 
van, sőt föléje a mulandó világnak, mert halhatatlan élete 
van . . . az ember sem Isten, sem angyal, sem állat, hanem 
ember ; életkérdés rája nézve, hogy mi legyen belőle, mert 
lehet hasonlóvá Istenhez, ha magas tehetségeit azon czélra 
használja fel, de állattá is sülyedhet, ha azokat fel nem 
használja. 

IV. Következik ,a rendeltetés kérdése' két részben : 

1-ször, hogy miben áll az ember rendeltetése ; 2-szor, miál-

tal éri el az ember végczélj át. Juttassa eszébe az olvasó He-
gel német s Cousin franczia pantheismusát, Hobbes deismu-
sát, az ujabb német és franczia spiritualismust egyfelől, más-
felől a materialismust ugy, amint hajdan s legújabb időben 
alakult ; tudni fogja, hogy szerintök minő lehet az ember 
rendeltése. Történelmi uton e kérdés könnyen meg volna 
oldva, mi sem lévén könnyebb, mint annak bebizonyítása, 
hogy nem volt nép, melynek vallási eszméjében a földöntúli 
rendeltetés öntudata előuralkodó nem lett volna ; hogy in-
kább minden népnél a természetfeletti világ mint oly álla-
pot szerepel, mely az embernek egyesülését az istenekkel 
befejezett rendeltetésként tünteti fel. Szerző, nehogy ,azon 
gyanúra szolgáltasson okot, mintha a bölcsészeti megoldás 
elől ki akarna térni', eltekintvén a történettől, a kérdések 
kérdését ,bölcsészeti' fejtegetés utján megállapitja a tétellel, 
miszerint az ember életczélját nem önmagában vagy a ki-
viile létező teremtményekben, hanem a teremtőben, Isten-
ben találja fel. A kérdésre, hogy mi módon, legközelebb eső 
válasz természeten ez volna : Isten megismerése, szeretete, 
tisztelete által ; ámde megint csak azon kérdés merül fel, 
hogy minő szabály vagy törvény szerint történjék mindez ? 
Ki a czélt meghatározta, kétségkívül a czél érvényesítésének 
módját is meghatározta. S csakugyan, ha körültekintünk a 
természetben: abban, ugy tapasztaljuk, minden bizonyos 
állandó s változatlan törvények szerint futja meg pályáját, 
oldja meg feladatát; a csillag mozgása, az ásványok képző-
dése, a növény- és állatélet folyama bizonyos szabályok sze-
rint megy végbe, melyeket a Mindenható állapított meg-
midőn teremtési szándékát valósította. A teremtményeknek 
ezen öntudatlan hódolata a beléjök oltott törvény iránt — a 
természet vallása. A természet élén az ember szintén ily tör-
vénynek (nem kénytelen,de) köteles hódolni; az ember sza-
bad, van tehetsége alkalmazkodni e törvényhez, van tehet-
ségre ellene is szegülni. Ebbeli tehetségén és kötelességén 

o o o o 
fordul az ember rendeltetésének életkérdése ! S itt válik el a 
,vallás' fontossága az emberre nézve ; az ember a maga ren-
deltetését csupán vallásgyakorlat által éri el, vagyis a val-
lás törvénye iránti engedelmesség és hódolat által. 

V. ,A vallás'. Miután Isten és ember fogalmából je-
lezte a vallás általános fogalmát, szerző tárgyalásainak lo-
gikai egymásutánja fonalán közelebb jár tulajdonképéni fel-
adatának megoldásához, s a vallás, ezen az egész emberi-
ségre nézve legfőbb érdekű tünemény utolsó létokának ku-
tatásába bocsátkozik. Honnét van a vallás ? voltaképen mi-
csoda a vallás ? E kérdés megoldását kisórlé meg a psycho-
log, a bölcsész, az államár, a költő, a történész egyaránt, 
régi időben ugy, mint manap, kiki saját tudományszakának 
elveihez képest. Kiválólag igényt tartott e nagyfontosságú 
kérdés megoldásához a bölcsészet és politika ; ugyanezt tevé 
a történész is annál több illetékességgel, mert nyilvános 
tényről, az emberiség nagy életében nyilatkozó egyetemes 
tényről van szó. Tekintve az eredményt, melyet a vallás 
eredetét és lényegét illetőleg a tudomány felmutat, két 
ellentétes iránynyal találkozunk. Az egyik irány képviselői 
a vallásban tisztán ,természeti', a másikéi azonkívül termé-
szetfölötti' fejlődési folyamot is látnak. Hogy a tudományos 
kutatások ily ellentétes eredményt mutatnak fel, annak két-
ségkívül nem a tudomány az oka, hanem mindenesetre azok 



•21 

kik a tudományt mivelték ; mert maradtak volna a külön-
böző szaku tudósok azon korlátok közt, melyeket az általok 
mivelt tudományág természete szab meg, s ne űztek volna 
saját tudományukkal egyedáruságot más tudományok egye-
nes mellőzésével vagy megvetésével : ugy bizonyára, ha e 
kérdést egyenkint véve saját tudományuk szempontjából 
nem oldották volna is meg, legalább azt megoldhatóvá tet-
ték volna egyetértésben a többi tudományokkal. Ilyetén 
egyoldalúságnak rovandó fel a ,traditionalismus' hibája ép-
ugy, mint a ,rationalismus' és ,naturalismus' tévelye. A tör-
ténész, ki eltekint a józan bölcselettől, csak oly menthetet-
len hibát követ el, mint a bölcsész, ki a történelem kizárá-
sával a priori akar fejtegetni oly kérdést, melynek túlnyo-
mókig történeti oldala van. Szerző ehhez képest vizsgálódá-
sait három kérdésre osztja: 1-ször, micsoda eredményt tün-
tetnek fel mindazon búvárlatok, melyeket más-más tudósok 
a vallás eredetét vagyis utolsó létokát illetőleg foganatba 
vettek ; 2-szor : melyik tudomány illetékes e kérdés felett 
határozni; 3-szor: mi sajátképen a vallás, mivoltában ós lé-
nyegében. A különböző bölcseimi pártárnyalatok egyenkint 
véve, a vallás eredetének s természetének kérdését eleddig 
nem valának képesek megoldani, s csakis azon világos tényt 
állapiták meg, hogy a vallás az ember legmélyebb terme-
szetében gyökerezik s annak minden tehetségeit uralja. 
Szerző a psychologia, philosophia, mythologia és történelem 
köréből szedett védvekkel igazolja, hogy a vallásnak ter-
mészeténél fogva ,positiv, természetfeletti jellege' van, hogy 
továbbá a vallás ,alanyi alapja az emberi természetben' van, 
a vallás tárgyi alapja, tehát utolsó létoka, az Isten szent 
akaratja — Isten részéről ,törvény' alakjában, az ember ré-
széről ,erény' alakjában, miszerint az ember Isten iránti vi-
szonyának érzetéhez képest szilárd akarat és szives készség-
gel megadja Istennek azt, a mivel a teremtmény teremtőjé-
nek tartozik. Isten iránti tartozásainkat a vallás, illetőleg a 
vallási gyakorlatok által rójuk le. 

VI. ,Ima ós áldozat'. Ezen kettős gyakorlat által a 
vallás alakot ölt ; ima és áldozat által ad kifejezést a te-
remtmény teremtője iránti tartozásainak. Az ima a hallás 
maga — legnépszerűbb kiadásban. Az áldozat a vallás leg-
nyomatékosabb kifejezése. Az ima az Isten iránti tisztelet 
és hódolat enunciatiója, az áldozat ugyanazon tisztelet és 
hódolat demonstratiója, a vallási gyakorlatok központja, 
nap, a vallási tisztelet egyéb fénycsillagaihoz képest, mely 
köré imádság, eskü, fogadalom s a többi vallási cselekmé-
nyek csoportosulnak. Hogy az áldozat természeténél fogva 
külső isteni tisztelet — magától értetik. Azért tovább ku-
tatván a vallás fogalmát, ugy találjuk, hogy a vallás isteni 
műve külsőleg főleg három jelzője, illetve három tényezője 
által jelenkezik. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, január 7. A s z ű k e b b és t á g a b b k ö r ű 

h i v a t á s a , Pro t. E. s I. L.' h a s á b j a i n . Bár mennyire 
óhajtanok is e helyet tisztán csak saját ügyeink érdekében 
lefoglalni és magunkat mások ügyeitől távol tartani, a vi-
szonyokjmégis sokkal hatalmasabbak a jószándéknál ;— igy 
történik, hogy időközönkint gyakrabban talán, mint sem 
óhajtanok, azon nyilatkozatokkal kell foglalkoznunk, me-

lyek a ,Prot. E. s / . L.' hasábjain napvilágot látnak. Ma is 
evvel foglalkozunk. Történt ugyanis, hogy a pozsonyi ma-
gyar-szláv egyház Ft. Zelenka Pál urat választotta meg lel-
készének, mire a dunáninneni kerületi gyűlés azt határozta, 
miszerint oly egyén, ki a prot. egylet tagjának vallja magát, 
ezen kerületben semminemű egyházi hivatalt nem viselhet, 
a mennyiben — közbevetőleg legyen mondva — a prot. 
egylet olyforma viszonyban van az orthodox protestantis-
mushoz, mint a római katholicismushoz az ókatholicismus. 

A ,Prot. E. s I. L.' ez ,anathemát' nem tűrhetvén, igen 
épületes oktatást ád a az orthodoxoknak, melyet azonban 
mint,érdekességet' mi is tudomásul vehetünk. Miután ugyanis 
czikkező vindicálta volna a protestantismus részére a tudo-
mányos vizsgálódás szellemét, czikkét igy folytatja: „ezen 
Istentől adott, velünk született emberi jogot valakitől meg-
vonni nem áll semminemű gyűlésnek hatalmában, még ak-
kor sem, ha ezen valaki történetesen lelkész volna is. Nincs 
itt szó — úgymond — a lelkész szűkebb körű hivatásáról a 
szószékről,, hanem szó van csupán tudományos vizsgálódá-
sáról. Ez utóbbi pedig nem tartozik a szószékre. Lehet va-
laki . . . legszabadelvübb — nemde a theologia terén ? — 
szakithat teljesen a merev orthodoxiának lelket és szivet ölő 
hagyományos tanával és lehet e mellett a legderekabb lel-
kész A dogmatikai szőrszálhasogatások a hallgató 
lelkének semmi tápot, akaratának semminemű határozott 
irányt nem adhatnak, sőt szárazságaik és érthetetlensé-
geik miatt untatókká válnak, s a mindinkább lábra kapó 
templomüresedésnek legtermészetesebb okozói. Nincs tehát, 
nem is lehet itt szó arról, hogyan gondolkozik egyik, vagy 
másik lelkész az egyes dogmatikai finomságokról, ez hivata-
los teendőinek lényegét, ugy mond, nem képezi " stb. s végül 
azon resultatumra jut, hogy ha e határozat érvényben tar-
tatik, vagy apadni fog azon ifjak száma, kik magukat a 
theologiai pályára szánják, vagy pedig, ha elegendő szám-
mal lesznek, sok olyan fog találkozni közöttük, „ki kénysze-
rűségből, hivatalnyerés tekintetéből meghajlik ugyan kül-
sőleg, dö meggyőződését azért fel nem adva, képmutatóvá 
válik, — tessék választani". 

Nem jellemezhettük e hoszabb idézet értelmét máskép, 
mint a ,szűkebb és tágabb körű hivatásról' a mennyiben 
maga a lap is ellentétbe helyezi a ,szószéket' a ,tudományos 
vizsgálódással', melyek közül ez utóbbi, mint nem a szószékre 
tartozó, el nein nyomható és igy jutott légyen bármily érde-
ményre tudományos vizsgálódása, illetőleg ,tágabb körű' 
hivatása következtében a prot. pap, bár ez eredmény ellen-
tétben legyen is a symbolicus könyvekke 1, eshetőleg magá-
val a sz. Írással, az illető mégis megválasztható lelkésznek 
és lehet sokkal derekabb lelkész, mint orthodox collegái, 
mert hát hogyan gondolkozik egyik, vagy másik lelkész, az 
egyes dogmatikai finomságokról, ez a prot. pap hivatalos 
teendőinek lényegét nem képezi. Uraim! aki ezt felfogni ké-
pes, az tiszteletpéldányt érdemel, a ,P. E. s I. Z.'-ból. 

Már az önmagában véve egy rendkivüli nagy ellen-
mondás azt állitani, hogy a protestáns papot a szabadvizs-
gálódástól eltiltani nem lehet és mégis azt mondani, hogy a 
tudományos vizsgálódás a szószékre nem tartozik. Egy pro-
testáns pap aki, szabadvizsgálódásában odáig jutott, hogy 
teljesen hitetlenné vált, vagy, mint a hogy olvassuk, aki a 
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merev orthodoxiának lelket és szivet ölő hagyományos ta-
naival szakított, mit fog ily pap papolni ; ha a tudományos 
vizsgálódás nem tartozik a szószékre ? és a másik, aki tudo-
mányos vizsgálódása mellett a symbolicus könyvek tanait 
hiszi, mit prédikálna, ha dogmaticus finomságok a prot. pap 
hivatalos teendőinek lényegét nem képezik ? 

De hisz az bennünket nem érint, ha az adott distinctio 
szerint atyánkfiai oda jutnának is, hogy nem prédikálhatná-
nak ; hanem igen is érint bennünket, érinti az országot, 
tudni azt, hogy daczára e distinctiónak tényleg mégis pré-
dikálnak. Mert ha az épen pártfogásba vett liberális lel-
kész tudományos kutatásának eredményét, azaz helyesebben 
szólva azon nihilismust, hova eljutott, a szószékre nem viheti, 
— ami nagyon helyes dolog — hanem a szószéken meggyő-
ződése ellenére a symbolicus könyvek szerint kell és fog be-
szélni, ugyan nem a legveszedelmesebb hypocrisisnek fog-e 
ezáltal tág kapu nyittatni ? e nyilatkozat által nem az fog-e 
eléretni, amitől czikkező felni látszik, hogy a lelkészek kép-
mutatókká lesznek, sőt hallgatóikat is, kik tudják, hogy 
lelkészüknek más tudományos meggyőződése van, képmuta-
tókká nevelik? 

Valóban bámulni lehet a felett, hogy e lapban, mely-
nek hasábjai folyton és folyton telve vannak a vallásosság 
és kegyesség kifejezéseitől, ily nyilatkozat megjelenhetik. 
Mit mondjunk mi ily nyilatkozat következtében azon pro-
testáns papságról, mely ily lap után indulva, azt fenntartja ? 
minő reményt tápláljunk az általános vallásosság nevekedése 
iránt a nemzetben, ha látjuk hirdettetni, hogy a prot. papság 
hivatalos teendőinek lényegéhez nem tartozik, mikép gon-
dolkozik egyik vagy másik lelkész a dogmatikai finomsá-
gokról ? Igy tehát nagyon is közönyös lehet ott az is, mikép 
gondolkozik egyik vagy másik Istenről, illetőleg hisz-e, 
vagy sem Istenben ? hiszi-e, vagy sem Jézus istenségét ? de 
mind ez nem közönyös a társadalomra, hanem nagyon is lé-
nyeges, azok pedig kik az ellenkezőt vallják, nagyon ve-
szedelmesek a nemzetre, mely megvárhatja mindezektől, 
kik vezetésére vannak hivatva, megvárhatja különösen azok-
tól, kik magukról ezt állítják, hogy ők a vallásosság té-
nyezői, hogy minden kétszinüséget kizárva, az igaz Isten-
ben való hitet hirdessék, hogy ne tegyenek különbséget 
magán meggyőződésük és nyilvános működésük közt. 
Ha a , Protestáns Eyyli. s Isk. Lap'-ban e czikk nem té-
vedésből, hanem mint iránytadó jelent meg, akkor csak 
fájdalommal tehinthetünk e szegény népre, melynek ily 
iránytadó lapja van, de fájdalommal a nemzetre is, mert 
bármily kis körben működjék is a lap, hatása elébb utóbb 
mégis érezhető lesz, melyet ismét csak a katholicismus lesz 
hivatva ellensúlyozni, bebizonyítva ezúttal is, hogy nem 
szóval, hanem tettel szokott a nemzet jólétén munkálkodni, 
mit csak akkor lehet tenni, ha a papság szűkebb és tágabb 
körű hivatása közt a ,Prot. E. s I. L.' szerinti értelemben 
különbséget nem ismerünk. A 

Erdély. F ő p á s z t o r i k ö r l e v é l . (Vége.) Azon-
ban Istené az áldás, jó lelkipásztorok nyerése pedig oly 
nagy áldása Istennek, melyet csak böjtöléssel és forró imád-
sággal egybekötött munka által lehet kieszközölni. Midőn 
azért intünk titeket, hogyan készítsétek fiaitokat a papi pá-

lyára, nem tehetjük, hogy e végből egyszersmind ájtatos 
könyörgésekre fel ne hívjunk. 

Teszszük ezt Krisztus Urunk példája által intetve, Ki, 
mielőtt apostolait kiválasztotta volna, irja szent Lukács1), 
kiméne imádkozni és az egész éjszakát Isten imádásában 
tölté. És midőn megviradott, hivá tanítványait és választa 
tizenkettőt közülök, kiket apostoloknak is neveze. íme, az 
isteni Megváltó maga oly fontos dolognak tartá a lelkipász-
torok megválasztását, hogy noha ő minden kegyelemnek 
forrása vala, mégis egész éjszaka imádkozik, hogy válasz-
tása áldott legyen és csak azután jelöli ki őket. 

Teszszük ezt hasonlóképen a Megváltónak parancso-
latja szerint, ki meghagyta tanítványainak : Az aratás ugyan 
sok, de a munkás kevés : kérjétek azért az aratás Urát, hogy 
küldjön munkásokat az ő aratásába. 2) Mely szent igék sze-
rint Isten küldi a munkásokat, a lelkipásztorokat, az ő ara-
tásába, híveinek gondozására; de hogy küldje, és hogy jó 
munkásokat küldjön, annálinkább kell kérnünk, minél vilá-
gosabban látjuk, hogy napjainkban a lelkipásztori munka 
nemcsak megsokasodott, hanem a sok tövis és bojtorjány, a 
terjedni kezdett hitetlenség és erkölcsi romlás miatt meg is 
nehezedett. Krisztus Urunk ezen isteni példája és intelme 
nyomán az apostolok is ima után választák ki és avaták fel 
a szent hitnek bajnokait és Isten titkainak sáfárait. Igy 
imádkoztak, mielőtt szent Mátyást maguk közé számlál-
ták 3) és imádkoztak, mielőtt a hivek által megválasztott 
hét szerpapra kezeiket feltették *). 

Az anyaszentegyház főpapjai pedig mindig emiékeze-
tökben tartván szent Pál apostolnak Timotheus püspökhöz 
intézett ama komoly figyelmeztetését : Kezeidet hirtelen sen-
kire fel ne tedd és ne légy részes idegen bűnökben 5), azon-
kivül, hogy szigorú elővizsgálatok után bocsátják a felszen-
telendőket az oltárhoz, az egyházi rend kiszolgáltatására 
imával és böjtöléssel készülnek, és mély ajtatossággal vég-
zik a felszentelés szertartásait, kérve a mindenható Ur Istent, 
hogy szolgáiban, kiket az áldozárság hivatalára kiválasz-
tott, a mennyei adományokat megsokasítsa, hogy a mit az ő 
méltatásánál fogva felvesznek, azt az ő segélyével megnyer-
jék 6). De a hivek esedezésére is számitott mindig az anya-
szentegyház e nagy isteni ajándék, t. i.jó lelkipásztorok meg-
nyerésénél. Tanuja ennek a négy évszaki, máskép kántor-
bőjt megtartása, melyet a szent atyák az apostolok korából 
származtatnak, s melynek egyik rendeltetése abban áll, hogy 
ezen napokon a hivek ajálják fel az Urnák böjtjeiket és 
imáikat, hogy maguknak hű és buzgó lelkipásztorokat 
nyerj enek. 

Mindezen magasztos példák, komoly felhivások és kö-
telező intézkedések egy nagy tapasztalati igazságból szár-
maznak, melyet elég előttetek, Szeretett Hiveink ! csak meg-
említenünk, hogy valóságát belássátok. Nem lehet tudniillik 
nagyobb csapás Krisztus kedves nyájára nézve,mint ha nem 
pásztorok, hanem béresek, botrányos életök következtében 
ragadozó farkasokká vált méltatlan emberek épen megbí-
zott pásztor ruhájában dúlnak közötte. Mig ellenben nem 
lehet nagyobb áldása a keresztény nyájnak, mint jó pászto-
rai, kik készek életöket adni juhaikért, mint a tudományo-

>) Euk.. 6 12—13. — 2) Luk. 10, 2. - 3J Ap. Csel. 1, 24i — 4) Ap 
Csel. 6, 6 — 5) Tim 1 5, 22. - 6) Pon. rom. de ord. presb. 
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san képzett, jámbor életű, eszélyes és buzgó papok, kiket 
maguk a szentek, mint sienai szent Katalin, méltóknak tar-
tottak, hogy azon földet, melyet azok lábukkal érintettek 
megcsókolják. 

Ezek alapján tehát felhívunk titeket, Szeretett Hí-
veink ! hogy buzgó imáitokban, gyakran könyörögjetek 
Istennek szent zsámolya előtt, hogy adjon nektek jó lelki-
pásztorokat, kik Isten hamisítatlan igéjével és üdvözítő ke-
gyelmével legeltessék az Urnák rájok bízott nyáját; kik 
megerősítsék az erőtlent, meggyógyítsák a lelki beteget 
visszahozzák az elcsábitottat, felkeressék az eltévedettet s 
nem keménységgel, hanem szelidséggel : nem kényszerűség-
ből, hanem hivatásból ; nem nyereség kedvéért, hanem jó 
szándékból ; nein is ugy, mint uralkodók az Ur örökségén, 
hanem példája lévén a nyájnak, szivből viseljenek rája gon-
dot. Különösen pedig imádkozzatok jó lelkipásztorokért a 
kántorböjti napokon és azon alkalmakkor, midőn, jelen fő-
pásztori levelünkkel együtt kiadott rendeletünk értelmében, 
lelkipásztoraitok nektek az egyházközségetekből származott 
ifjak pappá szentelendését az anyaszentegyház ősi törvényei 
szerint kihirdetik s azokért veletek együtt nyilvános kö-
nyörgést tartanak. 

Ugyanis végül értesítünk titeket, Szeretett Hiveink ! 
hogy az apostoli időktől kezdve szentesitett törvény volt az 
anyaszentegyházban az, miszerint a papokká szentelendők 
jó hírnevének7) bizonyossága végett nekik jó bizonyítvá-
nyuk legyen, necsak a keresztény hivektől, hanem a kivül 
valóktól is 8). Miért már a Krisztus születése után 397-ben 
és 398-ban tartott karthagói zsinatok elrendelték, hogy 
senki se szenteltessék föl, ki mellett a püspök vagy a nép 
nem tanúskodik9) ; a trienti szent zsinat pedig megparan-
csolta, hogy a főpásztorok bizzák meg a lelkészeket vagy 
másokat, a mint jobbnak látják, hogy azoknak neveit és 
óhajtását, akik papi rendbe kívánnak lépni, a templomban 
nyilvánosan hirdessék ki és születésükről, korukról, erköl-
cseikről és életökről hiteles tanuktól szorgalmasan tudako-
zódjanak és az ezen tudakozódásról szóló bizonyítványt mi-
nél előbb terjeszszék fel a püspökhöz.10) 

Ezen törvényeknek alapjába nem nehéz belátni ; mert 
az ily kihirdetés és bizonyságtétel, midőn az ifjak fegyel-
mét megszilárdítja, akkor a szülőknek nem csekély örömet 
és az egyházközségnek épülődést okoz, hallván azok fiaik-
nak nevét a választottak lajstromában és látván a hívek, 
hogy szorgalom és jóviselet által, kik közöttök töltötték 
gyermekéveiket, hogyan mennek be az Isten oltárához, az 
Istenhez, ki megvidámítja ifjúságokat.11) 

Mi tehát ősrégi és üdvösséges törvényt elevenítünk fel, 
midőn rendeljük, hogy valahányszor uj papokat szentelünk, 
azon egyházközségek lelkészei, melyekben a felszentelen-
dők illetékesek, hirdessék ki azoknak nevét, származását, 
születési helyét, életkorát, végzett iskoláikat és tanulmá-
nyaikat, felhiván titeket, hogy a kinek a felszentelendő ifjak 
ellen oly bebizonyítható kifogása volna, mely miatt őket a 
papi pályára méltóknak nem lehetne tartani, jelentse be sa-
ját lelkészénél, mindazonáltal emlékezzék meg emberi gyar-
lóságáról. 

') Ap. Csel. 6. 3. — 8) Tun. 1. 3, 7. - Dist. 24. cap. 2. ">) Cone. 
Trid. sess. XXIII. de ref c. 5. et 7. — >>) 92 Zsolt. 4. 

Ezek valának, Szeretett Hiveink ! jelen alkalommal 
főpásztori szavaink hozzátok. Fogadjátok szívesen és köves-
sétek lelkesen. Egyébiránt a mi Urunk Jézus Krisztus ke-
gyelme a ti leikeitekkel. Amen. 

Kelt K.-Fehérvártt, az Urnák 1875-ik, püspökségünk-
nek 11-dik évében, Keresztes szent János hitvalló napján, 
(november 24-én.) Mihály, s. k. erdélyi püspök. 

Missiói tudósítások. Kalászok a missiók mezején. 
(Folyt.) 43. Szücsüenben egy falragasz olvasható minden-
felé, mely hangosan tanúskodik amaz ingerültségről, mely 
Chinában a keresztény katholikusokkal szemben uralkodik. 
A falragasz felső részén három mandarin képe látható, kik 
külön-külön szidják a keresztényeket, a francziák- és ango-
lokat, végre a hittérítőket. A falragasz alsó részén első he-
lyen látható egy keresztény férfiú, asszony és gyermek : a 
férfiú ökör-, a nő kutyabőrrel, a gyermek teknyősbéka kagy-
lójával hátukon. A második helyen édes Üdvözítőnk látszik 
keresztre szegezve és nyilakkal átlödözve ; jobbról s balról 
pedig a franczia és angol „király" térdel hátrakötött kezek-
kel. A harmadik helyen egy hittérítő van felfeszítve, kinek 
nyelvét a hóhér elmetszi s vérét egy eb nyaldossa. Miként 
szidják a mandarinok a falragasz középső részén a kereszté-
nyeket, a francziák- és angolokat s végre a hittéritőket, nem 
szükség ismételnem ; a képek világosan beszélnek. Legjel-
lemzőbbek a középső mandarin szavai, melyekkel Krisztus 
Urunk ellen polemizál: „Jézus, a vén barbár oka minden 
nyomornak. Azon ürügy alatt, hogy jóra serkent, felforgatja 
a rendet és megrontja a sziveket Tetőtől talpig bűnök-
kel terhelve levén, ezer halált érdemel ; alattomos fondorko-
dás, kétszinüség, a tekintély megvetése, ilyenekben töri ő 
fejét. A ker. vallásnak meg kell semmisülnie ! Hagyjuk el a 
hazugságot, kövessük az igazságot és boldogok leszünk !" 
Mutatis mutandis, igy beszélnek nálunk is a katholika egy-
házról. (Folyt, köv.) 

IRODALOM. 
7) Az ujabb jelenségek közül első helyen kitűnő iró-

társunk, báró Jósika Kálmán urnák a Szent-István-Társulat 
ezidei nagygyűlésén, 1875-i nov. 25-én tartott. „Az atheisti-
cus irodalom veszélyes befolyása a társadalomra", czimü, je-
les beszédet emiitjük, mely imperialalaku, gyönyörő diszki-
adásban küldetett be hozzánk. 

E beszéd, melyet legott a fentjelzett napon a ,M. A.' 
hozott, a társulat ezidei évkönyvének minden bizonynyal 
egyik gyöngyét képezendi, s ez oka, miért nem hoztuk azt 
mi is, kiket lapunk szük tere e tekintetben némi önmegta-
gadásra kényszeritett. Olvasóink midőn az evkönyvet veen-
dik, e beszédben ugyanazon ragyogó tollal, szabatos logicá-
val s őszinte katholikus lelkesedéssel találkozandanak, mely 
Jósika Kálmánt már régóta egyik elsőrangú katholikus 
Írónkká tevé, ki ezen fellépése által a méltó dicséret s tisz-
telet koszorúját egy uj, értékes levéllel megtoldá. A beszéd 
e külön kiadásban nmlgu Cziráky János gróf urnák, mint a 
Szent-István-Társulat elnökének van ajánlva. 

= Előfizetési felhívás ily czimü munkára: , , A ke-
resztény vattás(t isteni eredete és szükséges volta ko-
runk tévelyeivel szemben. Irta : Dr. Bita Dezső, pannonhalmi 
szentbenedekrendü áldozár s egyetemi ny. r. tanár. A buda-
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pesti m. kir. egyetem hittudományi kara által Horváth-féle 
jutalommal koszorúzott pályamű, második kiadás. 

A kegyes fogadtatás, melyre szerény művem mindjárt 
megjelenésekor lőn méltatva, annak második kiadását tette 
szükségessé. Bizonyára kényelmesebb leendett reám nézve, 
ha e gépies munkát kiadóra bizom, de azt is tudom, hogy 
ez esetben könyvem semmikép sem fogna oly jutányosán 
árusittatni, mint ha ismét magam vállalkozom a kiadásra. 

Minthogy azonban ez a nyomdai tetemes költség miatt 
részemről nagyobb anyagi áldozat nélkül csak ugy lehetsé-
ges, ha a t. cz. közönség megtisztel becses pártfogásával : 
ezért alázattal esedezve jelentem, miszerint a már f. é. már-
cziusban sajtó alól kikerülő 36 nagy 8-adrét ivnyi munka 
ára 2 frt. Előfizetés- s megrendelésre legalkalmasabbak a 
póstai utalványok vagy levelező lapok lapok, melyeket köz-
vetlenül hozzám (Budapest, kis-salétrom utcza 1019. sz. 
vagy : az egyetemi épület) intézni méltóztassanak legalább 
márczius végéig, mert bolti ára drágább lesz. A könyvke-
reskedői uton való előfizetést mellőzni kérem. Tiz példány 
után egy tiszteletpéldánynyal kedveskedem. Budapest, 1876. 
január 4. Dr. Bita Dezső. 

H i v a t a l o s . 
Vallás- és közoktatási magyar ministerem előterjesz-

tésére, Sláby Ferencz czimzetes apátot s a pécsi székesegy-
házi káptalan nagyprépostját dulmi czimzetes püspökké 
nevezem ki. 

Kelt Gödöllőn, 1875. évi decz. hó 6'-an. 

Vallás- és közoktatási magyar ministerem előterjesz-
tésére, Kubinszky Mihály kalocsai székesfőegyházi olvasó-
kanonok, czimzetes prépost és hittudornak a knini (tinniniai) 
felszentelt püspöki czimet adományozom. 

Kelt Bécsben, 1875. évi decz. hó 20-án. 
FERENCZ .TÓZSEP, s k. 

Trefort Ágoston, s. k. 

VEGYESEK. 
= Ö Eminentiája az ország bibornok herczegprimá-

sának legutóbbi adakozásai : a balassagyarmathi iskolára 500 
ft. a sághi templom számára 50 ft. a megyeri templomra 40 
ft. a pozsonyi papnöveldének 200 ft., az ujgyallai orgonára 
200 ft., a tinnyei iskolára 100 ft., a komáromi Erzsébet egy-
letnek 100 ft., a budapesti irgalmasnénék vezetése alatt álló 
szegény gyermekeknek karácsonfára 150 ft., a hernalsi ka-
tonai leányneveidének 5000 ft., a pozsonyi oltáregyletnek 
100 ftot, a székesfehérvári nőegyletnek 200 ft., a pozsonyi 
nőegyletnek 100 ft., az esztergomi városi óvodának 100 ft., 
a budapesti oltáregyletnek 200 ft. Az esztergomi szegé-
nyeknek 300 ftot, a pozsonyi temetkezési egyletnek 50 ft., a 
budai szegényeknek 100 ft. A magán adakozásokat nem 
számitva, tehát összesen 7500 ft. ( ,M. Sión.') 

— A Zirc-, Pilis- és pásztói egyesült apátságokba keb-
lezett cisterci kiváltságos rendnek f. évre szóló névtára sze-
rint, a rend jelenleg egy apátból, 63 áldozárból, 12 egyszerű 
fogadalmat tett, 14 ifjabb és 6 ujoncznövendékből áll. A 
rend lelkészségeinek összes kath. lélekszáma 19138. Az 
egyes rendházak története igen érdekessé s becsessé teszi 
e névtárt. 

— A polgári házasság behozatala alkalmával a bajor 
protestáns főconsistorium is a szószékről felolvasandó kör-
levet intézett az egyes lelkészekhez, melyben többi közt eze-
ket mondja : „Rendőri vagy egyéb állami kényszernek a 
házasság egyházi megkötésére ezentúl nincs többé helye, 
amint ez eddig, legalább a keresztségre nézve volt: ellenben 
feltételeztetik, hogy valamely egyháznak tagjai mégis kí-
vánják, hogy házasságaikra az egyháznak szolgái által Is-
ten áldása mondassék. IIa ezt már a világi törvény is felté-
telezi ; ugy annál inkább kell azt egyházi szempontból várni 
s kivánni ; amiért is bizalomteljesen hiszszük, hogy evange-
licus egyházunknak tagjai minden állámi kényszernek el-
törlése után, szivök mélyében annál inkább arra érzendik in-
díttatva magokat, hogy őszinte hitben és az Úristen iránti 
engedelmességben ezentúl is kérjék házasságaik számára 
az egyház áldását s gyermekeik számára a szentkerçsztsé-
get, s igy megvagyunk győződve arról, hogy községeink 
azon legujabbi próbát, melynek hitökhezi ragaszkodásuk 
kitétetik, fényesen kiállani fogják". 

Nem lehet senkinek sem megtiltani, tehát a consisto-
riumnak sem, hogy reményeiben tulvérmes ne legyen ; a ri-
deg gyakorlat majd lehütendi eme nagy bizalmat a ba-
jor protestánsoknak ,hithüsége' iránt, amint Poroszország-
ban tevé. 

— Francziaországban 20860 u. n. segédplebános van 
(desservants), kiket némileg a mi administratorainkkal össze 
lehetne hasonlítani. Ezeknek mindegyike 900 frankot huz az 
államtól, mi összes jövedelme ; mert híveitől csak annyit kap, 
amennyit ezek adni akarnak és tudnak. Hogy ez nem lehet 
valami sok, kitetszik abból, hogy e 20,860 segéd plébános 
közt van 14000, kiknek 1000-nél hevesebb hiveik vannak, s 
ezek közt ismét 7000, kiknek nincs 300 hiveik. A franczia 
nemzetgyűlésben ezidén szó volt róla, hogy ezen, gyakran a 
legnagyobb nyomorral küzdő segédplebánosoknak fizetése 
100 frankkal emeltessék ; takarékossági szempontokból azon-
ban e gondolatnak gyakorlati végrehajtása 1877-re ha-
lasztatott. 

— A rajnavidéki katholikusoknak bizalmi férfiai de-
czember utolsó napjaiban sűrűen látogatott tanácskozmányt 
tartottak Kölnben, mely kiválólag az iskolai kérdéssel fog-
lalkozott. Határozatba ment, a katholikus községek elöljá-
róságai közt aláirási iveket köröztetni egy nagyszerű, a po-
rosz országgyűlés mindkét házához intézendő felirathoz, me-
lyet külön küldöttség által a császárnak is bemutatni szán-
dékoznak ; csakhogy pápista küldöttségnek aligha sikerü-
lend ő felsége szine elé jutni. 

— Riehthofen, volt boroszlói kanonok, kinek ,vallási 
szükségleteit' az ókatholicismus nem volt képes kielégíthetni, 
legújabban Lipcsében protestánssá lett. Sedlniczky óta ez a 
Boroszló mindig nyitott seb volt a porosz katholicismus 
testén. — Reinarz, kölni kanonok, kinek nevét nem régen 
mint azoknak egyikét emiitettük, kik a porosz kormánytól 
állítólag jövedékeik folyóvá tételét kérték, illetőleg a má-
jusi törvényeknek alávetették magokat, deczember végén 
Kölnben meghalt. — Eddig Poroszországban négy pap ítél-
tetett kisebb nagyobb fogsági büntetésre ; mert egyes hívei-
ket különféle okokból, melyeket ők magok természetesen 
meg nem neveztek, a gyónószékben fel nem oldották. De 
azért a májusi törvények nem érintik a katholikus egyház-
nak belső hitéletét ! 

E l ő f i z e t é s i f e l t é t e l e k : 
Egész évre 10 forint, félévre 6 forint o. é. 
Előfizethetni minden kir. postahivatalnál; a szerkesztőnél, Budán, viziváros, föutcza 221. s Kocsi Sándor 

nyomdai irodájában, Pesten, országút 39. sz. — Legalkalmasabb, legczélszerübb s legkényelmesebb előfizetési módul az 
úgynevezett postautalványokat ajánljuk. A könyvkereskedői uton való előfizetést mellőzni 

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő: báró Hornig Károly, hittudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatott Budapesten 1876. Kocsi Sándor saját nyomdájában, oi-Bzágut 39. szám alatt. 



( s 

Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 ft. 

Szerkesztöilakás.Bnáán 
viziváros.főntca 221,hova 
alapszellemi részétillető 
minden küldemények in-

tézendök 

R E L I G I O . 
k a t h . e g y h á z i s i r o d a l m i f o l y ó i r a t . 

H ARM L\ C'ZÓTÖOIK É V FOL Y A M. 
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Előfizethetni minden kir. 
postahivatalnál: Budán a 
szerkesztőnél,Pes ten Ko-
csi Sándor nyomdai iro-
dájában, országút 39-dik 
szám alatt, hova a neta-
láni,nyitottlevélben bér-
mentes reclamatiók inté-

zendők. 

V J 

Pesten, január 12. 4. I, Félév, 1876. 
Tartalom. Seminariumainkról. — Visszhangok Abaujból a Nogáll-féle kátékról. — Egyik legújabb pályamunkánk. — 
Egyházi tudósitások: Pest. A hir-kovácsok. Róma. A porosz mintára való törvények; lázongó papok. Berlin Kibékülési 

hirek. — Irodalom — Vegyesek. 

Seminariumainkról. 
(Folytatás.) 

A következőkben a nagyobb papnöveldék kö-
réből fogok némi közérdekű dolgot felemliteni. 

Nálunk az egész országban meglehetősen egy-
formán vannak szervezve a papnöveldék. Hector, ki 
rendesen kanonok, vicerector, ki egyút ta l a gazda, 
spirituális és studiorum praefectus, ezekből áll az elöl-
járóság. A növendékek rendszerint négy évet tölte-
nek az intézetben, ingyen ellátás mellett , s ezen idő 
alatt négy tanfolyamot végeznek, de ugy, hogy ki-
véve a két központi intézetet, melyeknek növendé-
kei egyetemre járnak, két-két osztály együtt tanul. 
A költségvetés kimélése végett van ez igy ; ügyes 
tanárok alat t e hát rányos körülmény enyhül. A 
növendékek papi ruhá t viselnek, mint első éviek 
felveszik a hajkoronával a kisebb rendeket s csak 
mint végzett theologusok a felsőbbeket. A disci-
plina egyszerűbb kezelhetéséböl eredt e szokás da-
czára annak, hogy az egyház a felsőbb rendek közt 
évi interst i t iumokat rendel. Vannak bizonyára hat-
hatós érvek, melyek miat t kívánatos volna, vissza-
térni e régi szokáshoz ; azonban ez feltételezi pap-
növeldéink benső átalakulását , amire egyelőre nin-
csen kilátás. E szervezetök mellett is, mely ugy-
látszik kezdettől ilyen volt, ha az elöjárókat az Is-
ten dicsősége i ránt i szeretet lelkesiti és vezeti, ha az 
elöttök lévő szent czélra egyetértve s előleges meg-
egyezésből törekesznek, ha semmiben sem követnek 
eltérő gyakorlatot , ha készek a jó egyetértés kedve-
ért határozottan jobb nézetről is a kevésbé jobb 
részére lemondani: a papnövelde czélját el fogja 
érni, ha az emberi gyar lóság miat t nem is tökélye-
sen, de mindenesetre kielégitöleg. — Legyen meg-
engedve, az elöjárókat illetőleg néhány szót mondani. 

A rector rendesen kanonok, mint némelyek 
mondják, nem csak azért, hogy a papnöveldei alap 
kiméltessék, hanem hogy külső auctori tása is le-
gyen ; ez ellen, hiszen, semmi kifogás, ha a nagyságos 
ur különben is rectornak termett. Az az egy ba j szo-
kott nálunk kiválólag gyakran előfordulni, hogy a 
rector hamar távozik. Igaz, lelkismeretes rectornak 
sok a gondja, aggodalma a jelen, de még több a 
jövő végett ; a káptalanban pedig ilyen ba j és fele-
lősség nincs ; a nyugalom és kényelem öregebb em-
berre mindig igen csábitóan hat, s emellet a cano-
nicatus nálunk igen tisztességesen jövedelmez ; mi 
csoda tehát, ha olyan is, ki azért lett kanonokká, 
mivel alkalmas rectornak hitték, mihelyt teheti, in-
dul a seminariumból. 

A rector í*z intézet feje, valóságos „civitas 
supra montem posita" ; azért ő mindent lásson, min-
dent halljon, mindenkor ébren legyen; semmi, akár 
az elöjárók, akár a növendékek, akár a gazdaság 
körül el ne kerül je figyelmét, mert csak igy lehet 
igazán rector. Ö családatya az intézetben; mint j ó 
a tya szeretetével mindenkit egyaránt karol át, elő-
j á r ótársait mint testvéreit szereti és tiszteli, a nö-
vendékeket mint fiait tar t ja , m a j d keményebben, 
ma jd enyhébben, ahogy a körülmények parancsol-
ják. Minden órában legyen megközelithetö ; nem 
képzelhető jó atya, ki gyermekei elöl elzárja az aj-
tót. Mivel ilyen a rector hivatala, a rectoratusban 
minél r i tkább legyen a változás. Ad exemplum re-
gis totus componitur orbis. Azért valahányszor u j 
rector bevonul, ugyannyiszor á ta lakul a semina-
r ium, ami pedig épen nem kívánatos. Inkább ne 
lenne a rector kanonok, csakhogy ne kellene tű rn i a 
gyakori változást. Ha a fogat mellé u j kocsist vesz-
nek — szokta egy barátom kissé vastagon mon-
dani — a lovak nem szokván az u j kocsis kezéhez, 
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rendetlenül járnak, s az utasok ezalatt szenvednek, ennek nem volna szabad történnie. E szavaimat ta-
Ekként szenved az intézet is, ha minden uj rector Ián csak a spirituális urak fogják érteni, 
mindazt felforgatja, mit elődje gyakran jót is tett. Mondják ugyan, minden növendéknek nincs a 

Mily osztatlan tisztelettel csügg a seckaui pap- spirituálishoz bizalma. Megengedem, hogy nincs 
ság az öreg Bücliinger-en, a grátzi rectoron, ki majd meg minden növendékben az a bizonyos, természet 
40 év óta két papi generatiót nevelt s még most is, szerinti rokonszenv, mely öt a spirituálishoz vonzza; 
daczára agg korának, viseli a nem csekély terhet in e rokonszenvtől azonban nagyban különbözik a hit 
nomine Domini. Egy Moufang, mily tisztes ősz alak, s alapelvein nyugvó azon elszántság, melynél fogva 
már mióta rector ö a mainzi seminariumban ! A az ember bizonyos gyóntatóhoz fordul, remélvén, 
külső méltóság magában véve tekintélyt nem köl- bogy ö képes lesz, minket az üdvösség utján biztos 
csönöz ; arany kereszt hideg szivén, gyémántos gy ürü kézzel vezetni. Ezen elszántság szülöttje nem az 
gyenge kézen mit is ér ? érző szivnek, hanem a megfontoló észnek, mely sok-

A papnöveldében második személy a viccrector. kai inkább van hivatva vezetni az akaratot, mint a 
Ennek főgondja a cselédség s az intézeti gazdaság sziv. Ha már most a püspök száz pap közül kisze-
s szükséges esetekben helyettesiti a rectort. Néze- mel egyet, kit áldásával a seminariumba küld az 
tem szerint szemesebb rector oldalán a vicerector egyházi ifjak vezefésére : ez bizonyára alkalmas és 
ötödik kerék ; a vásárlást megbízható cseléd is el- méltó is lesz, kire leikök ügyét bizzák az ifjak. S 
végezheti, a számadást a rector is könnyen győzné én meg vagyok győződve, ha seminariumba léptekor 
s az ö távollétében vagy betegség esetén helyettesit- a növendéknek mondják: „íme a spirituális, rendes 
lietné a praefectus. Minél több az elöljáró, annál gyóntatőd", — akkor másra nem is igen gondolna, 
r i tkább köztük a teljes harmónia; a sok szakácstól Aséctice valakit nevelni,kinek a spirituális az okta-
féliink. Kivétel lehetne ott, hol a háztartás igen nagy tója, s majd havonkint más más áldozár a gyónta-
s ahol a rector sok egyéb teendő által felette igénybe tója, ki tar t ja ezt lehetségesnek? Komolyabb ifjak 
van véve. A közvélemény, háládatlanok rágalmai ezt érzik, s azért, ha talán nem választják is a spi-
után, a vicerectorok fajhibájának ta r t ja a fukarsá- ritualist gyóntatóul, legalább amellett, kit egyszer 
got ; pedig legtöbb vicerector ebben ártatlan. S én megválasztottak, több éven át megmaradnak, s csak' 
meg vagyok győződve,, sok plébános asztala nincs a legfontosabb ok bírhat ja őket rá, hogy máshoz 
oly rendben, míut a kispapoké, kik közül legtöb- forduljanak. Mindenki tudja, liogy szokásos hiba 
ben, mielőtt a seminariumba léptek, hasonló ellá- alul csak ugy lehet gyorsan szabadulni, ha egy és 
tásban soha, drága pénzükön sem részesültek. ugyanazon orvosra bizzuk gyógyítását. Különben 

A spirituális a seminariumban kétségkivül, ha lehetne ott, hol a spirituális volna a rendes gyón-
nem is rangra, de mindenesetre hivatalra első sze- tató, mint női zárdákban, időnkint rendkívülit is 
mély. O az intézet szive, lucerna lucens. Csendes hivni. Egyátalán nem lehet érteni, miért fordittas-
kis körében a nagy világ részére dolgozik, mint sék nagyobb gond apáczák lelki vezettetésére, mint 
senki más a püspöki megyében. ííincs is a püspöki leendő áldozárokéra. 
hivatalon kivül nagyobb felelősséggel járó, kénye- Kétségkivül, a növendékpapnak lelki vezetése 
sebb, nehezebb, magasztosabb, jutalmazóbb, vagy a spirituális legnehezebb tisztje, mely sok tapaszta-
lta nem jól kezeltetnék, veszedelmesebb, mint a spi- lást és lelki tudományt, rendithetlen türelmet és 
ritualisé. Nem csuda, hogy majdnem fogni kell em- szívós kitartást igényel. Amiért nagyon fiatal vagy 
bert e polezra. igen elöregedett u r nehezen volna itt helyén; az 

Az ö működésének tere az oltár, szó- és gyón- előbbiben meglehet a tudomány, jámborság és buz-
tatószék. Nálunk igen meg van nehezítve á spiritua- galom, de hiányzik az élet arany tapasztalása ; az 
lisnak feladata azáltal, hogy nem minden növendék- utóbbinak napról napra fogy ereje s igy képtelen 
nek gyóntatója; egészen más viszonyok fejlődnének lenne pontosan élni hivatalának, ami pedig semi-
ott, hol ez meglenne : határozottabb irányban ha- náriumi elöjáróban nélkülözhetlen kellék. Ha e té-
ladhatna előadásaiba?!, mig a mostani szokás mel- ren választáskor megszorul a püspök, nem volna 
lett gyakran csak tapogatódzva indulhat. Sok iiö- testimonium paupertatis, szomszéd megyéből egyet 
vendékre nézve a spirituális nem más, mint hitszó- e tisztségre meghívni, hit alkalmasnak ismernek, 
nok, kit naponkint lát és hall a szószéken ; aki Non habemus omnes eundem spiritum. 
akarja, egészen kivonja magát befolyása alul. Pedig A spirituálisok gyámolitására, mily szép lenne, 
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ha minden pap sietne azáltal, ha őket és növendékeiket na-
ponkint a mementóba s az officiumba foglalnák ! Multum va-
let oratio iusti assidua ; s én hiszem, sok igaz s szentéletü 
van a papság közt. A seminariumok reformja igy mindenütt 
hamar sikerülne, mert mondatott: „quidquid petieritis Pa-
trem in nomine meo, dubit vobis". 

A studiorum praefectus a correpetitor s a disciplina köz-
vetlen kezelője. A mily szép, épen oly terhes a hivatása. 
Mindenkor a ifjakkal lenni, ha nem is physice, de moraliter, 
mégis lehetőleg gyakran köztük megjelenni, munkájukban 
támogatni és buzditani, mulatságaikban vezetni, külön ta-
nulmányaikban szemmel kisérni, olvasmányaikat előbb át-
nézni, s az isteni tiszteleten yelök tartani s őket épiteni, s ki-
nek-kinek bármikor jó tanácscsal szolgálni, e mellett és sok 
csalódás mellett a jó kedvet soha el nem veszteni, mindez és 
ezer más, mi naponkint intézetben előfordulhat — mily szép 
és magasztos feladat tárgya, de minő nehéz ! Mily kipróbált 
jellemet követel, amilyen nem minden fán terem, amilyent 
persze sem egyetem, sem tehetség, sem felebbvalók patrona-
tusa, de még a doctoratus sem ad meg, hanem egyedül a 
zelus animarum, az apostol azon elve: „Ego autem liben-
tissime impendam et superinpendar ipse pro animabus ves-
tris : licet plus vos dili g ens, minus diligar1'. I I . Cor. 12, 15. — 
Magába zárkozott, szobatudós, nagyon komoly férfin nem 
ez állomásra való. Nálunk az a hiba szokott előfordulni, 
hogy nem ritkán neopresbytereket alkalmaznak e hivatalra ; 
ilyenkor azonban tapasztalt régi rector tanácsa, melyet a prae-
fectus mindenkor kikérni el ne mulaszsza, a hiányt pótolhatná. 

Helyén tartom itt egy kérdést emliteni, mélyet gyak-
ran hallottam különböző körökben is megbeszéltetni. Ez a 
papnöveldei elöljárók fizetése. Abból indulva ki : „dignus est 
operarius mercede sua", mondják, dúsan kellene őket fizetni, 
értvén ezalatt legalább kétszer annyit, mint amennyi az el-
látáson félül most szokott lenni, mert, ugy mondják, e felté-
tel alatt bizonyára kitűnő áldozárokat lehetne elöljáróknak 
megnyerni. — A papnöveldei elöljárók ilyen kivánatot, ha 
szivből jön, kétségkívül nagyra becsülnek ; in theoria na-
gyon is méltányos, in praxi is az volna. De nem fogadha-
tom el a conclusiót. Képes volna-e a fizetés felemelése azt 
eszközölni, hogy csak odavaló, kiváló férfiak folyamodnának, 
azt el is nyernék-e? Bátor vagyok, ezt kétségbe vonni. Vál-
jon a gazdagabb beneficiumokat kizárólag a méltóbbak és 
buzgóbbak birják-e ? Folyamodtak is, de náluknál kevésbé 
jeles áldozárok lettek a pályanyertesek. S lui dúsan jövedel-
mező praebendává lenne a seminariumi előljáró hivatala, nem 
fütnának-e utána sokan, akár hosszú uton is, mig a szerény, 
szent, épen oda való áldozár, félvén a nagy felelősség terhé-
től, nem mozdulna ? Ekként megint ott volnánk, hol most 
vagyunk. S a növendékek nem jönnének-e azon gondolatra, 
hogy a jövedelem biztositása szüli elöljárójában a kifejtett 
buzgalmat. Pénzen nem lehet alkalmas elöljárót szerezni, 
amiért a jó fizetés nem volna garantia, hogy jók lennének a 
papnöveldei elöljárók.Itt egyedüli garantia a zelus animarum. 

(Folyt. köv.) 

Visszhangok Abaujból a Nogáll-féle kátékról. 
(Vége.) 

Ez ügy érdeme mindenesetre megkívánhatja, hogy 
azzal kiki behatóbban foglalkozzék ; és ha ezt elfogulatla-

nul teszi, lehetetlen, hogy Nogáll kátéinak az eddig hasz-
náltakkal szemben • elsőséget ne tulajdonítson. Mint minden 
nagyhorderejű dolognál, ugy itt is, találkoztak és akadnak 
az uj káték behozatala kérdésénél olyanok, kik bizonyos fé-
lénkség, némi nehézséggel állottak és lépnek elő, mely ne-
hézség többé kevésbbé hangoztatott, igen gyenge alapon 
nyugvó, különféle állításokban leledzik ; — hanem, a No-
gáll-féle kátékkal kezünkben oly alapon állunk, hogy, bo-
csánat az egyszerű kifejezésért, itt a fapuska még nem biz-
tos fegyver ellenünk ! Az uj kátéknak összevetése, a Deharbe-
féle kátékkal bizonyosan neiii fog szolgáltatni, nem nyújt-
hat nyomós argumentumokat a használatban volt káték 
mellett, hogy ne a Nogálléihoz ragaszkodjunk, melyekben 
a nagy kész ültségü szerző az alapeszmét, honnan kiindult, 
nem tágító s lelkismeretes következetességgel viszi végig az 
egész műven, melyben, a mellett, hogy Nogáll Deharbéból 
a szükségeseket megtartotta és kátéinak magyar zamatot 
adott, minden izecskéjéből kiviláglik az összefüggés. Miként 
ezüst patakok a tágas rétnek zöld bársonyán, ugy húzódik 
végig Nogáll kátéiban Krisztus és az ő anyaszentegyháza. 
E káték mellett önkénytelenül is komolyabb gondolatok 
fogják el az embert s lelkében ismétlését hallja a boldogult 
Mallinckrodt azon végszavainak, melyekkel parlamenti pá-
lyafutását befejezte: „Per crucem ad lucem !" — éspedig : 
in ecclesia a Christo fundata. — Ismétlem, eclatansul be-
csessé teszi a Nogáll-féle kátékat ama körülmény, hogy a 
fősuly mindig ezen fekszik: „Krisztushoz az ö anyaszent-
egyházában hittel, reménynyel és szeretettel ragaszkodom 
Es mily helyesen ! Hiszen sz. Ágostonként : „ Ecclesia gloria 
Christi". (Sermo 262.) Igen rendén van tehát, hogy a gyer-
mek figyelmét Krisztusra és anyaszentegyházára irányoz-
zuk, amennyiben Ö, „az emberiség Megváltója, a megváltás 
nagy munkáját a, maga egyházában hármas hivatalának (ta-
nítói, áldozói, törvényhozói) folytonossága által folyvást ér-
vény es iti...." 

Valóban örömélvezettel teltem el iskolánkban, midőn 
a gyermekek, a keresztvetés által magukat az Ur Jézus hí-
veinek vallván, igaz keresztény voltukat azon vezérelv el-
mondásával igazolták, „hogy hittel, reménynyel, szeretettel 
ragaszkodnak Krisztushoz az ő anyaszentegyházában". De 
talán részletességben is szabad volna bocsátkoznom? Meg O O 
fogom tenni. 

Valamint a bányász, hogy kincset mutathasson fel, a 
hegy sötét gyomrába ereszkedik ; valamint a gyöngyhalász, 
hogy drága gyöngyök birtokába jusson, a tenger mélysé-
gébe bocsátkozik : ugy, — a t . szerkesztő ur kegyes enge-
delmével, — megkísérlem, ez általánosan méltatott káté 
szellemébe hatva, s ezt itt-ott röviden párhuzamba hozva a 
Deharbe-féle katekizmussal, kissé részletesen is foglalkozni 
a Nogáll-féle kátéval, mely jövőjének biztositékát különben 
is elvitázhatatlan tökéletességében birja. Ezen, az előny 
szembeszökő felderítését saját gyenge erőnihöz képest czélzó 
viszhangjaimtól el nem üthetnek a „világ ezen legnagyobb 
könyvében" talán helylyel-közzel felmerülhető hiányok, me-
lyeken részint már segitve van, részint pedig, mint Iliesz G. 
érett tanulmányozás után irt, több rendbeli jeles ismertető 
közleménye után következtethetem, — segitve lesz, ha t. i. a 
t. szerző jónak látja. Tehát a hiányokat nem kendőzzük el 
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Tessék is kinek-kinek a hiányokat is leplezetlenül feltárni, 
privát uton, vagy másképen. Ezt többen tehették ; mert hi-
szen régi dolog, hogy első az igazság, s az érdemet az ő 
rovására nem szabad tisztelnünk. Épen az érdemes irók té-
vedéseit, hibáit, (ha csakugyan vannak,) nem szabad elnéz-
nünk, minthogy minél érdemesb valaki, annál többen köve-
tik vakon is. De tán nincs is mű, habár genialis is, melyhez 
valami gáncs nem férne. Csak ekként történhetett Richelieu o 
azon fogadása, hogy öt szót sem bir valaki leirni, hogy, 
tetszés szerint magyarázva, felelősségre ne vonhatná, meg ne 
róhatná az illetőt. Csekély hibákat, a ,M. Nyelvőr'-nek, ille-
tőleg kívánalmainak meg nem felelő szólásmodókat felho-
zogatni fölösleges volna; azonban a Nogáll-féle káték jéles-
ségét csekélységem röviden kimutatni szeretné a nevezett ká-
ték néhány fontos kérdésének összehasonlítása által is. Addig 
is, mig e viszhangokat folytatnám, Isten velünk ! P. S. 

Egyik legújabb pályamunkánk. 
(Folytatás.1) 

VII . ,Egyház, szertartások, papság'. Nincs abban két-
ség, hogy a vallásos életnek, illetőleg az Isten meg ember 
közti közlekedésnek első sorban szellemi módon kell létre-
jönnie és végbemennie ott, hova a testi szem nem lát be — 
az ember belvilágában. Az emberi szellem mély tengerében 
az érzelem, gondolat, itélet, akarat hódolata, dicsérete, há-
lája, bánata, öröme, fohásza és áldozata azon elemek, me-
lyekből a belső vallás drága gyöngye alakul. De hasonlólag 
tagadhatatlan tény, hogy a benső tisztelet magában véve 
még nem teszi az ember religióját vallássá ; a belső érzület 
valósággal ugy jő érvénybe, ha az ige testté lesz. Különben 
is az ember nem puszta szellem, hanem lélek és test egy 
személyben egyesítve oly módon, hogy (mint a lélektan ta-
nítja) egyik a másikra szükségkép hat ; e kölcsönös befo-
lyásnak egyik kiváló eredménye abban áll, hogy valamint a 
testi állapotok a lélekben tükröződnek : ugy a lelki állapo-
tok jelek által külsőleg nyilatkoznak. Az öröm például, me-
lyet belsőnkben érezünk, szükségképen nyilatkozik külső-
képen; elárulja magát a szemekben, az arczon, végig ömlik 
egész külsőnkön, mozgásba hozza a nyelvet, a kezet. IIa a 
föld megrendül a tenger alatt, megmozdul az, és hullám 
hullám fölé tornyosul. S ez természetes. Ha a harag indu-
latja dul az ember mély belvilágában : vihar támad, s ezt a 
vihart ki ne ismerné, ki ne látta volna? Ez is természetes; 
mert ugyanaz, ki az emberi természetet alkotá, megállapitá 
egyszersmind a törvényt, hogy ami az ember belvilágában 
történik, az törjön elő s legyen láthatóvá a külvilágban. 
Ezen törvényhez képest a szivbeli érzület „vallást" tesz 
magáról, az Isten iránti hódolat, szeretet, bizalom azáltal 
érvényesiti magát, hogy kifelé tör, külső ,istenitisztelet' 
által nyilvánul. 8 midőn a rokon elmék és szivek az ily 
külső isteni tiszteletnél találkoznak, midőn a közös szivbeli 
érzület magát közös gyakorlatok által igazolja, midőn a 
vallásos közszellem testületté tömörül : akkor a vallás testet 
ölt és „egyház" alakjában valósággal életbe lép, más szó-
val : társaság keletkezik, mely közös vallási elveket vall, 
közös elveit és érzelmeit külső jelek által nyilvánít ja és a köz-
igazgatás érdekében közös tisztviselőket b i r ; a vallás ekép 
mint egyházi szervezet lép fel, élén a papsággal, oly intéz-

ményekkel, melyek a vallási czól érvényesítését közvetítik. 
A vallás megtestesülése az egyház, külső jelvényei a szer-
tartások, tisztviselősége a papság. 

VIII . ,A vallás szükséges'. A dolog már eleddig is 
tisztán áll ; a vallás Isten joguralma, az ember fogalmának 
tartozéka, az emberi természet követelménye, a teremtmény 
függelme teremtőjétől, a törvények törvénye, az erények 
erénye, a társadalomnak köteléke : hogyne volna tehát szük-
séges ? ! Hogy szerző mindezek után a vallás létszükségé-
nek igazolására még külön fejezetet szánt, mutatja, hogy 
feladatát a kor szükségletéhez szabta. Manap, ki korára 
akar hatni, kell, hogy értse s latba vesse korunk kinö-
véseit. Magyar író, hogy viszhangot keltsen, kell, hogy a 
magyar jellem legdrágább érdekeit szólítsa, szóljon hozzá a 
magyar haza szent nevében. Szerző szemben az atheismus 
azon speciesével, mely a hon zászlójával kezében, a felvilá-
gosodás és szabadság igéivel ajkain a társadalom sarkalatos 
életkérdéseit Isten nélkül, Isten előtti felelősség sanctiója 
nélkül akarja megoldani, mely reform terveiben az állam 
szervezetét, a család létjogait, az egyén socialis igényeit 
illetőleg tudatlanra akarja venni az Isten joguralmát, a val-
lás törvényeit és erényeit . . . szerző ezen áramlattal szemben 
magasra tartja a vallás palladiumát az „állam, család és 
egyén" érdekében ; szerző (rőtbe ,Faust'-jával az emberiség 
kebelét, Madács ,Ember'-ével a világtörténelem tragoediá-
ját szólitja bizonyságul, az előkelő nemzetek irodalmából, 
törvényhozók és államférfiak nyilatkozataiból, a népeknek 
emelkedési és sülyedési korszakaiból csoportosítja érveit, 
melyekkel szemlátomást igazolja, hogy a vallásra szüksége 
van az államnak, a családnak, az egyénnek, szüksége van a 
tudománynak, művészetnek, iparnak, kereskedelemnek, szük-
sége van az emberiségnek a szellemi élet mindennemű nyil-
vánul ásaiban és mozzanataiban. Szerző érveléseinek fény-
csomója értekezése azon epizódján fordul, melylyel a val-
lástól független morálra reflectál. A független morál elmé-
letét, mely erkölcsöt emleget vallás nélkül, törvényt tör-
vényhozó nélkül, kötelmet lelkismeretbeli szentesitvény nél-
kül, mely forradalmat szit Isten szent felsége ellen, és a pár-
tos angyalok autonómiáját ex suggestione diaboli osztály-
részül fogadván, midőn független akar lenni Istentől — gon-
dolatban, szóban, akaratban, az alvilág rabigájával kinálja 
meg az emberiséget, ezen esztelen és boldogtalan elméletet 
szerző nemcsak a ker. vallás elveiből kárhoztatja, hanem 
egyúttal metaphysikai és psychologiai szempontból is ha-
tározottan kárhozatos hóbortnak nyilatkoztatja ; keresztény 
álláspontból azért, mert a ker. erkölcs nem egyéb, mint a 
ker. liit actiója ; metaphysikai szempontból azért, mert a 
morálnak alapul szolgáló erkölcsi rend nem egyéb, mint 
Istennek az ember szellemi természetében kinyilatkoztatott 
akaratja törvény alakjában ; lélektani szempontból, mert a 
lélek maga egyszerű s felbonthatatlan voltához képest fuu-
ctióiban solidaris hatálylyal működik. Akármely szempont-
ból nézzük, nyilván látjuk, hogy a vallás az emberi élet 
mindennemű viszonyaiban és helyzetében szükségesnek bi-
zonyul bc — a múltban, a jelenben, s mert az ember nem 
szűnik meg soha ember lenni, a jövőben is szükséges lesz 
mindenkor. Nem nélkülözhetjük az Istent soha, múlhatat-
lan szükségünk van a vallásra. 
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Az eleddig ismertetett nyolcz fejezetbea szerző tár-
gyalta a religio mivoltát, constatálta, hogy a vallás hatalom, 
melyet lehetetlen tudatlanra venni ; következő tiz fejezetben 
tárgyalja a vallás minőnyeit s múlhatatlan kellékeit, misze-
rint a vallás megfeleljen fogalmának és biztositsa azon igé-
nyeket és malasztokat, azon reményeket és áldásokat, me-
lyek a vallással járnak, kell, hogy járjanak. ,A rationalis-
mus', mely eredete és fejlődése történetét, jellemét, czélját s 
fonák kritikája boszorkánytánezait tekintve az észlegessóg 
czimerét csakis a „lucus a non lucendo"-fóle szabály révén 
bitorolja, ,vallást' nem alkot, nem alkothat ; merő negatiói-
ban a kinyilatkoztatott vallás ellenében nincsen üdvösség. 
(IX. fej.) ,A kinyilatkoztatás lehetséges', s lia való, lehetet-
len, hogy hitbeli titkokat, hogy tanokat ne tartalmazzon, 
melyek haladják az ember alkotta tudomány környéjét, ta-
nokat, melyek emberfölötti intelligentiára vallanak. (X. fej.) 
,A kinyilatkoztatás szükséges'. A történelem tanúsága sze-
rint az, amit ,természeti vallás'-nak szokás nevezni, soha sem 
létezett, és ami manap a rationalismus vagy naturalismus 
ködfátyolával takarózva természeti vallásul kínálkozik, az 
ember rendeltetésének kérdését s természetfölötti aspiratióit 
nem valósítja, nem is képes soha valósítani. (XI. fej.) ,Az 
indifferentismus és tekintély' elhatározást követel. A kinyi-
latkoztatás nemcsak lehetséges, nemcsak kivánatos, hanem 
valóságos tény. Ezen ténynyel szemközt neutrális állapra 
lépni nem lehet, nem szabad. Vagy Istennel kell harczra 
kelni, vagy meghódolni ő szent felsége tekintélyének. (XII -

fej.) ,A kinyilatkoztatás ismérvéi s bizonyítékai' kizárnak 
minden józan kételyt. Csudák és jövendölések, az isteni ha-
talom és tudomány interventiójának kétségtelen tanúi ke-
zeskednek róla. (XIII . fej.) ,A szentirás' csalhatatlan garan-
tiát nyújt iránta. A rationalismus hiába erőlködik gyana-
kodásaival s gyanúsításaival eltorlaszolni az örök élet for-
rásait ; szent könyvek gyűjteménye mindenesetre oly ok-
mánytár, melynek történeti hitelessége áll, áll dönthetetle-
nül. (XIV. fej.) Ezen okmánytár fáklyájával kezünkben a 
mult, jelen és jövendő föllegfüggönyein szemléljük az isten1 

Gondviselés tervét az emberi nemzet irányában ; látjuk az 
isteni szeretet szálait, melyekből az Isten meg ember közötti 
viszony, azaz, a vallás szent szövetsége szövődik. ,Arny és 
valóság' találkozik, az ó-szövetséget uj-szövetség váltja fel, 
a világesemények hullám meg hullám-torlódásai igazolják 
a látnokok igéit, az igéret teljesedésbe megy, Krisztushoz 
érünk. (XV. fej.) ,Krisztus szavaiban és müveiben' oly felsé-
ges alak, oly jellem, mely a szó szoros értelmében iiná-
dásra késztet ; Jézus valósággal Isten ! (XVI. fej.) Krisztus 
istensége mellett tanúskodnak ,ker. János ós az apostolok', 
(XVII . fej.) kiválólag a népek apostola ,Szent Pál'. XVII I . 
fej.) Ezennel be van fejezve azon bizonyságtételek sorozata, 
melyeket a szent történet vagyis az ó- és újszövetségi ira-
tok szolgáltatnak; Jézus istenségével az ügy el van döntve, 
a kereszténység igazolva, a keresztény vallás igazai és re-
ményei örökre biztositvák. 

Ezentúl szerző három fejezetben a világtörténelem bi-
zonyságtételeit tárja fel. ,Krisztus a történelemben', az ő 
vallása meghóditotta a világot, s midőn meghódította, egyút-
tal Megváltója lőn s Üdvözítője; tény, hogy az egyház oly 
körülmények közt s oly fegyverekkel, minőkkel emberi ha-

talom birodalmat nem alkotott soha, életbe lépett ; tény, 
hogy az egyház ugyanazon viszonyok közt, minőkkel kelet-
kezett, fogyhatatlan életképességgel kétévezred óta fenáll ; 
tény, hogy az egyház a keresztény vallás tanai, malasztjai 
és áldásai által átalakulást eredményezett, minőt soha böl-
cseleti vagy politikai rendszer nem létesitett. Az egyh áz által 
egészen újjászületett az emberiség, megbukott a régi társa-
dalom s helyébe uj társadalom, uj állam, uj család, uj egyén 
lépett. Ezen három ténynyel a világtörténelem tesz tanúsá-
got Krisztusról. (XIX. fej.) ,Krisztus az emberi öntudat-
ban'; az ő vallása azt nyújtja, a mire az emberiségnek, a mire 
elmének szivnek szüksége van, az értelemnek világosságot, 
a lelkismeretnek engesztelődést, az akaratnak természetfö-
lötti erőt. A keresztény vallás megfelel az emberiség minden 
vallási igényeinek, az elme és sziv legnemesebb aspiratiói-
nalt, és aki tanait ós malasztjait foganatba vette, magán ta-
pasztalta és örökre tapasztalandja a keresztény vallás meg-
váltó és üdvözitő voltát. A megváltott emberiség- öntudata 
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magában hordja a kereszténység isteni voltának demonstra-
tióját. (XX. fej.) Szerző ekkép dönthetetlen érvek hoszu 
sorozatán végig haladva, a szent hajdan látnokának lelkese-
désével multat és jövendőt egybefoglal, s azon ünnepélyes 
szózatával zárja, hogy a rationalismus minden chamaeleon-
szerü alakoskodásai daczára a jövő azé marad, akit a mult 
és jelen dicsősége illet. ,A jövő Krisztusé !' (XXI. fej.) 

(Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, január 11. A h i r - k o v á c s o k . Ebben a sza-

tocs-természetii világban nincsen semmi, ami üzérkedés tár-
gyát nem képezné, a legszentebbtől a legaljasabbig képesek 
egyesek kereskedést űzni, hogy lehetne tehát afelett csudál-
kozni, ha a hazugság is kereskedelmi czikké lett, azaz, 
ha egyesek életüket hirkovácsolással tartják fenn, habár 
ugyanakkor másoknak legalább is erkölcsi halálát akarják 
okozni. Nem hiába, hogy a 19-ik században élünk, melynek 
az emberiség már nem egy gyanús találmányt köszönhet, a 
hazug hirkovácsolás is a 19-dik század találmánya, vagy 
legalább is ily módon nem űzetett még soha. Hogy azon-
ban haszna lenne, azt már kereken tagadjuk, ez maga az 
immortalitas. 

Ha a napi irodalmon végig tekintünk, nap-nap után 
ujabb hirek tálaltatnak fel hasábjain csak azért, hogy hol-
nap ismét visszavonassanak, s ha még e hirek csak olyanok 
lennének, melyek benső okok következtében valami valószí-
nűséggel bírnának, inig akkor csak menthetők lennének az 
irodalom képviselői ; de mit mondjunk hozzá akkor, midőn 
e hirek legnagyobb része, kivált, lia ezek az egyházra vo-
natkoznak, olyanok, melyek benső okok következtében ön-
magukon hordják a hazugság bélyegét, és mégis igazakul 
hirdettetnek? A tudatlanság felett lehet sajnálkozni, lehet, 
ha a tudatlan mindenhez hozzá szól, hogy tudni látszassák, 
mosolyogni, de a rosz akarat undort ébreszt, minden tisztes-
séges emberben. 

Hányszor emiitettek fel lapjaink oly hireket a pápáról, 
melyeknek hazugvolta minden olvasó előtt azonnal feltűnt, 
hányszor mondták p. o., hogy a pápa a forradalomra bujto-
gat beszédeiben ? ha megczáfoltattak, egy időre elhallgat-
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tíik, hogy a régi hazugságot, uj modorban ismét felelevenít-
sék ; ki az az olvasó közönség közt, ki az ily hir hazugságát 
azonnal fel nem ismerné ? A napokban egy pesti lap azt az új-
donságot hozta, hogy a jezsuiták akadályozzák egy főpapnak 
bécsi érsekké kinevezését, mit a jezsuiták provinciális» sie-
tett megczáfolni, habár szegény jezsuiták önmaguk örven-
denek legjobban, ha őket békében hagyják, nemhogy tegye-
nek akár egy szalmaszálat mások eleibe ; de, ki hinné, hogy 
e hir nem fog ismét felmerülni, hiszen az ily hireket legjob-
ban fizetik; vagy hányszor járta már körül a világot a hir, 
hogy a németországi katholikusok, nevezetesen azoknak fő-
pásztorai megunták már a küzdelmet, szeretnének valami 
modus-vivendit feltalálni és kibékülni ; hogy Rómából már 
engedélyt is kaptak, egy és más pontokra nézve — a hir 
megczáfoltatott tényekkel, de váljon nem ujittatott-e fel 
ismét? és pedig minő alakban! Mi ugyan régen állítjuk már» 
hogy a liberalismus az emberi ész rendes működését meg-
zavarja, de hogy annyira megzavarta légyen már is, misze-
rint a világgal elhihetni akarja, hogy egy pár stylaris vál-
toztatás mellett, az egyház kész lenne elfogadni a ,májusi 
törvényeket', vagy hogy bárki is a németországi kath. vezér-
férfiak közül hasonló tervvel Rómában fellépni bátorkodott 
volna — ezt ez ideig még liberális ész felől sem akartuk 
volna feltenni ; de már elhiszszük, mert liberális hirkovácsok 
az emiitett hirt egész kedvteléssel kürtölik a világba szét. ö o 

Nekünk ugy látszik, és bizonyosak vagyunk benne, 
hogy valamint a legelői emiitett két és más azokhoz hasonló 
hir hazugság, ugy hazugság ez utóbbi is, s ha van benne 
valami igaz, ugy ez nem lehet más, mint, hogy a liberálisok 
szeretnének valamiképen kimenekülni a zsákutczából, melybe 
a kulturharcz által jutottak, és hogy nagyon kedvesen ven-
nék, lia az első lépést a katholikusok tennék meg, mert igy 
megmenekülnének ama szégyentől, hogy daczára minden 
tiltakozásnak mégis Canossába mentek. A hirkovácsok tehát 
nem mást akarnak elérni, mint fedezni a liberálisok vissza-
vonulását és elhitetni a világgal, hogy ha majd csakugyan 
elérkezik a kibékülési időszak, melyhez talán közelebb va-
gyunk mintsem vélnők, — hogy ehhez az első lépést az 
,ultramontánok' tették, és pedig tették őket megszégye-
nítő módon. 

Ha a liberálisoknak kedvük van magukat hasonló hi-
rek által nevetségesekké tenni, ám folytassák nemtelen mű-
ködésűket, annyit azonban jegyezzenek meg, mit különben a 
történelemből már is tudhatnának, hogy hiu minden remé-
nyök, melyet táplálnak, midőn azt vélik, hogy az egyház 
végre is bele fog unni a harczba és feladja eddig elfoglalt 
álláspontját, jegyezzék meg, hogy hasztalan minden cselfo-
gásuk, melylyel be akarják hálózni az egyházat, hogy őket 
a hínárból kiszabadítsa, vagy ha azt hiszik, hogy a kath. 
világ végre is elfogja hinni, hogy híreik, melyek a legesz-
telenebb módon kovácsoltatnak, csakugyan igazak. A kath. 
világ sokkal jobban van tájékozva az eseményekről, vezér-
f'érfiait sokkal jobban ismeri, a kath. elvekhez való szilárd 
ragaszkodásuk felől, hogy az egyházról ne is szóljunk, sok-
kal bensőbben ineg van győződve, hogy sem a liberális világ 
liireinek egy perezre is hitelt adna. Ismételjük, csak gyárt-
sák hireiket tovább is, sikerül azok részére egy pár üres 

.fejű liberális embert megnyerni, kiket úgyannyira nem iri-

gyelünk, hogy őket ellenkezőleg szivesen átengedjük a 
liberalismusnak. t? 

Hám ft P o r o s z m i n t á r a v a l ó t ö r v é n y e k ; 
l á z o n g ó p a p o k . A milanói összejövetelnek gyümölcsei 
mindinkább mutatkoznak, annyiban legalább, hogy az olasz 
kormány ujabb bátorságot meritett abból mindazoknak 
végrehajtására, miket már régebben tervez; mert, hogy mái-
régi szándéka, mindazt tenni, mit most tettleg végrehajt, mu-
tatja, ha egyéb nem, maga az u. n. garantia-törvény, mely 18. 
§-ában mindig nyitva tartotta a lehetőséget, egy szép regge-
len mind azt még elrabolni, mit akkor még ideiglenesen az O ' O Ö 
egyház kezében hagytak. Ezen § ekkép hangzik : 

„Későbbi törvény gondoskodni fog arról, hogy a ki-
rályságban levő egyházi javak kellőkép kezeltessenek ; hogy 
oly jogi személyek állíttassanak fel, melyeket a kezelésnek 
joga és kötelessége megilletend ; hogy az egyház kezében 
maradt javak arányosan osztassanak fel ; hogy a cultusalap-
nak a kormány általi kezelése megszűnjék s végre maga a 
cultusministerium s a cultusköltségeknék az állam általi keze-
lése eltöröltessék". 

Ezek voltak az olasz forradalomnak tervei már 1871-
ben, melyeket most végrehajtani készül. A hivatalos ,Opi-
nions már is figyelmezteti a katholikusokat arra,mi sors várja 
az egyháznak még hátralevő javait — ugyanaz, melynek a 
maga idején az államjavak is áldozatul estek ; mert hiszen 
a liberalismus mindenütt s minden tekintetben egyformán 
gazdálkodik. A kormány eleinte ,bizottságok' által fogja 
ezen javakat kezeltetni, majd, mikor ismét egyszer megszo-
rul, potom áron eladja s az ekként bejött pénzt csakúgy fe-
cserélendi el, illetőleg a Consorteria tolvajtársai közt felosz-
tandja, mint azt a koronajavak, a dohánymonopolium, a va-
sutak vételárával tette, vagy a mint a legujabbi ötperczen-
tes államkölcsönnel tevé. Igy volt ez Francziaországban, 
igy Spanyolországban, szóval mindenütt, hol az egyház ki-
fosztatott ; mert a liberalismus utóvégre semmi egyéb, mint 
oly politikai rendszer, mely azért találtatott fel, hogy a páholy 
tagjai szabadon lophassanak s szihassáka szegény népek vérét! 

Más nemét a kifosztogatásnak Bonghi minister, a je-
lenlegi cultusügyér fedezte fel. Ez a papneveldék körül fo-
rog s abban áll, hogy ezen intézetek jövedelmeinek két 
harmada el fog koboztatni s egyéb ,tanügyi czélok'-ra for-
dittatni. Ezen legújabb rablásnak okadatolására a minister 
azt hozza fel, hogy a statistikai kimutatások szerint az esz-
tendőnként a seminariumokba belépő ifjaknak csak fele végzi 
a hittani tanulmányokat s válik be papnak, minél fogva a 
papneveldei jövedelmek szorosan véve nem is papjelöltek 
eltartására fordíttatnak ; a püspökök kevesebb jelöltet ve-
gyenek be, s akkor a neveldék mostani jövedelmeik egy-
harmadával is eltarthatok lesznek. Meglátszik ebből a ha-
szontalan okoskodásból, hogy csak azért hozatik elő, hogy a 
minister valamit mondott legyen ; inert honnan tudja meg a 
püspök előre, hogy melyik ifjú fog beválni papnak, melyik 
nem ? s ezen elv fonalán végre a papnöveldéket egészen el 
lehetend törölni ; mert a számarány azok közt, bik bevétet-
nek és akik tettleg papokká lesznek, mindig ugyanaz mara-
dand, ugy hogy e jövedelmeknek emiatti elkobzását in infi-
nitum, azaz mind addig lehetend folytatni, mig végre csak 
egy papnövendék vétethetik fel, s ez is aztán — az ordi-
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natio előtt kilép. Igy gúnyolja ki a liberalismus áldozatait, 
mielőtt megölné s kifosztaná őket. 

Egy harmadik merényletet az egyház ellen Mordini, 
nápolyi praefectus követett el, mintha a fentjelzett ellcobzási 
törvényt mintegy előlegesen ervényesiteni akarná. Nápoly 
városának költségvetéséből ugyanis mindazon tételeket tö-
rölte, melyek cultusczélokra betéve voltak. E tételek össze-
sen körülbelül 50000 lirára rúgtak, s az ,Opinione', mely a 
praefectusnak ezen eljárását természetesen szive mélyéből 
helyesli, már is kijelenti, hogy a kormány egyik legköze-
lebbi ülésszakban oly törvényt terjesztend az országgyűlés 
elé, mely elrendeli, hogy ezentúl semmiféle nyilvános költ-
ségvetésben cultusczélokra teendő tételek ne forduljanak 
elő, hanem az ,egyes felekezetek tagjai' — notabene: Olasz-
honban csak katholikusok vannak — magánúton adakozza-
nak, liahogy nekik vallás és cultus kell. Igy közeledünk az 
egyháznak az államtóli elválasztása felé ; — csak becsületes 
uton s eszközökkel történnék ez ! 

Csakhogy az állam csak ott vonja vissza magát, hol 
támogatása az egyház javára leendett ; a hol közbenlépése 
által az egyháznak árthat, ott azt bizony el nem mulasztja. 
Az udinei megyében van egy, püspöke által már régen fel-
függesztett, Vogrig nevű pap, (1. ,llel' 1875, IF; 5. sz.) ki a 
pignanói plébániába erőszakkal helyezte be magát. A plé-
bánia hívei közül csak 20-an állottak hozzá, inig a többiek 
szivök mélyéből utálják őt, de a kormány támogatja s he-
lyében megtartja őt. Mindenszentek napján 20 hi veivel a 
temetőre vonult ; de a többi helybeli lakosok is ott voltak, 
s olv módon fogadták, hogy jobbnak látta visszavonulni, s 
csendőrök után küldeni, kik aztán szuronyszegezve bevezet-
ték a plébános urat a temetőbe. Ez aztán igazán az olasz li-
beralismus szive szerinti pap, mely semmit sem kivánna 
hőbben, mint hogy sok ily kötelességfeledett Júdás támadna, 
kiket az egyházi tekintély ellenében támogatni lehetne. 
„Csak bátran" — mondá ez alkalomból a zsidó JJ.herth' — 
„csak bátran, lázadjatok fel, nyilt karokkal fogadunk tite-
ket. Bár egy uj bresciai Arnold támadna, egy sziv-, egy lé-
lekkel állanánk hozzá", — (t. i. mi a zsidók), csakhogy a 
szegény zsidó hiába édesgeti az apostata papokat ; mert 
Olaszhonban e faj igen gyéren van képviselve, s csak min-
den tekintetben hasznavehetetlen egyének által. 

ttertin. K i b ' é k ü l é s i h i r e k . A müncheni ókatho-
likusoknak hivatalos közlönye, a , Deutscher Mercur' leg-
újabban azon irodalmi kacsát tálalta fel hiszékeny olvasói-
nak, hogy Windhorst a porosz püspököknek tudta s hire 
nélkül, sőt, amennyiben tudnak a dologról, akaratjuk elle-
nére kibékülési alkudozásokat kezdett a porosz kormánynyal. 
Az általa felterjesztett békefeltételek közt az is lenne, hogy 
az államilag ,letett' püspököktől e czimnek viselhetése ne 
tagadtassék meg, hogy ők ezentúl is egyházi felhatalmazás-
sal biró főpapoknak tekintessenek, az illető megyéknek egy-
házi igazgatása pedig coadjutorok által történjék. Továbbá 
a májusi törvényeknek azon pontját, mely a külföldön tar-
tózkodó egyházi elöljáróktól porosz földön minden jogható-
ságot megvon, — e pontot az állam authentice akként ma-
gyarázza, hogy a kormány nem ellenzi, hahogy a pápai leg-
főbb joghatóság Poroszországban, egy a kormánynak fele-
lős felhatalmazott által gyakoroltatik. Ezeknek fejében az-

tán a római szentszék a többi májusi törvényt mind egy 
füst alatt elismerné — ! — ezt megígérte volna Windhorst, 
de Róma már is kijelentette, hogy ezekhez soha beleegyezé-
sét nem adhatja. 

Erre az ez ügyben mindenesetre jól értesült,Germania' 
a következő megjegyzést teszi: „Miután a Centrum már 
régebben határozottan kijelentette,'miszerint hasonló alku-
dozásokra sem joga, sem felhatalmazása nincsen, nem hisz-
szük, hogy lesz, ki a , Mercur eme mesebeszédeinek bármi 
csekély hitelt is tulajdonithatna. Hogy pedig még a Ribera-
Iis' sajtó is emlitendi azt, annál kevésbbé hihettük, mint-
hogy az emiitett czikkben Windhorst urnák ezen valóban 
monstruosus szavak adatnak szájába, hogy: „akkor a szent-
szék a májusi törvényeket minden további változás nélkül 
elismerné". Ismételten kimutattuk, hogy a májusi törvények 
több pontja a kath. egvhaznak nem egy dogmájával ki-
egyenlithetlen ellentétben áll, ugy hogy ily feltételeknek el-
fogadásáról ily körülmények közt szó sem lehet, s csak ezt 
az egyet kivánhatjuk, hogy ezen absolut lehetetlenséget 

-mindenki mindenkor szem előtt tartsa". 
Eddig a ,Germania' ; mi pedig még csak azt kíván-

juk, hogy ezen végszavak ne Windhorstnak szóljanak 

IRODALOI. 
7) ,Isten igéje szentbeszédekben' szerkeszti Fábián Já-

nos esztergom-vizivárosi plébános, I. évfolyam 1. füzet. Bu-
zárovits Gusztáv, az esztergomi buzgó könyvkereskedő ur 
ezen legújabb vallatának első 48 lapnyi füzete kilencz hit-
szónoklatot tantalmaz, úgymint újév napjára, kiskarácsony 
s vízkereszt napjára, ez után I—V vasárnapra s szentség-
iinádás napjára két beszédet. 

Örömmel üdvözöljük e sokat igérő vállalatot. A be-
szédek könnyed irályuak, népszerűek, rövidek, mondhatni : 
kedvesek ; a füzetek kiállítása megfelelőleg csinos ; az ár, 
— 2 ft. — tekintve, hogy egyegy évfolyam 36 ivből álland, 
hallatlan olcsó. 

8) A Szent-István-Társulat legújabb kiadványai az 
1876-ra szóló naptár és Maszlaghynak ,Délfrancziaország-
ból• czimü útirajza. A naptér a kalendáriumi részen kivül 
szokás szerint négy, különféle dolgokkal telinyomtatott ivet 
hoz ; Maszlaghy urnák munkáira vonatkozólag nem tulo-
zunk, ha azt mondjuk, hogy kath. szépirodalmunk legérde-
kesebb tüneményei közé tartoznak. 

9) Vincze Ambro-. Ker. kath. erkölcstan, kitűnőbb ké-
zikönyvek nyomán a középtanodai ifjúság használatára, — 
és: Ker. kath. egyháztörténelem; mindkettő 8-adr. 132 1. 
ára egyegy kötetnek 1 ft. Egyházi jóváhagyással, Eger, 
1875. Szerző kivánatára megemlítjük) hogy azon gymna-
siumi, reáltanodai és képezdei hittanárok, kik munkájából 
eddig nem kaptak tiszteletpéldányt, egyszerű felszólításra 
azt tőle mindenkor megkapják. 

10) Előfizetési felhívás ily czimü munkára : a vasárnapi 
és ünnepi Evangéliumi szakaszok magyarázata" 
történet-dogmatikai szempontból, lelkipásztorok, papnöven-
dékek s átalában minden szentiráskedvelőnek használatára. 

Azon körülmény, hogy a hittudományi tanfolyam je-
len beosztása mellett a szentirás-magyarázat gyakorlati ol-
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dalára legkevesebb időt fordíthatunk, holott arra mégis 
könnyen belátható okokból mellőzhetlen szükségünk van, 
arra inditott, hogy e magyar nyelven irt munka kiadása ál-
tal legalább ott pótoljam némileg a hiányt, ahol az legin-
kább érezhetővé vált. Egyházunk köz-istenitiszteletét ér-
tem, melyben, ha nem is első, de minden esetre másod sorban 
a homilia vagyis az evangeliumi szakaszok felolvasása s épü-
letes magyarázata szerepel. 

Hogy a „homilia" szó félreértésre ne nyújtson alkal-
mat, szükségesnek tartom kijelenteni, hogy — mint fent a 
czim alatt jelzém — e munka nem homilia-gyüjteményt 
io-ér, hanem az evangeliumi szakaszoknak csupán történet-
doo-matikai megvilágítását helyezi kilátásba, erkölcsi leho-
zások nélkül. Hogy egyébiránt e müvelet mi módon haj-
tandó végre: erre nézve a munka bevezetésében példákkal 
illustrált alkalmas utasításról fogok gondoskodni. 

Midőn e munkát az érdekeltek figyelmébe ajánlani 
szerencsém van, tisztelettel kérem az előfizetőket, miszerint 
ebbeli szándékukat velem levelezési lapon mielőbb tudatni 
szíveskedjenek, hogy a nyomatandó példányok száma iránt 
tájékozhassam magam. 

Előfizetési ár : 1 fr t 50 kr ; papnövendékeknek 1 frt. 
Nyolcz megrendelt példány után tiszteletpéldánynyal szol-
gálok. Egyúttal bátor vagyok tudatni, hogy eddig megje-
lent munkáim is még kaphatók : Hit, remény, szeretet. Nagy-
böjti beszédkör. Ára 80 kr. Megrendelhető Sartory Károly-
nál (Budapest, belváros, templomtér.) Materialismus, ratio-
nalisms és a kereszténység. Pályanyertes munka. Ara 2 frt. 
Megrendelhető nálam (Nagyvárad, papnevelde.) Nagyvárad, 
január 1. 1876. Dr. Karseh Lollion, a nagyváradi püspöki 
lyceumban a Szentirástan ny. r. tanára. 

A Dr. Bohlnak „A vallás, politikai és jogi szempont-
ból" czimü s általunk magyarított müvére a megrendelések 
vagy előfizetések még mindig elfogadtatnak. — A 22—24 
ivre terjedő s már sajtó alatt levő mvinka januárban fog meg-
jelenni. Előfizetési ára 1 frt. 50 kr. — Az egri növ. papsá6 
e. i. iskolája. 

VEGYESEK. 
= Szatmár jótékony püspöke, Dr. Schlauch Lörincz ur 

egyházmegyénk t e r ü l e t é n a tanügyért tet t ujabb áldozatá-
val szaporitá eddigi jótetteinek számát, irja az egri ,Tanügy1 . 
Tisza-Nána róm.-kath. hitközségének ajándékozá ott levő 
tiszti lakát melléképületével s 4400 • ölnyi udvaros kert-
jével iskolai czélokra. Ezen nemes s nagylelkű adományo-
zásával nevezett község népnevelési ügyét hathatósan előse-
gíteni s a jövőre biztosítani kegyeskedett. Nemes tette ön-
magában hordja dicséretét. 

— A t . irgalmas nénék által gondozott kalocsai szent 
kereszti kórházról 1875-ik évre kiadott hivatalos kimuta-
tás szerint a folyó évben 226 egyén gyógykezeltetett ezen 
intézetben, 4146 ápolási napon, kik közül római katholikus 
213, görög egyesült 1, görög-keleti 2, ágostai vallású 1, 
helvét vallású 6 s héber 3 volt. 

— A magyar-erdélyországi Kegyes tanitórend 1875/6 
névtára szerint a rend jelenleg 215 áldozárból, 82 növendék-
ből, 27 ujoncznövendékből s 1 rendtársból áll; 30 a rend 
által ellátott tanintézetben 5974 tanítvány nyer oktatást. 

— Lutz, bajor cultusminister, ki a közte és a régens-
burgi püspök közt fenforgó ügyben, melybe az uj bambergi 

érseket is, ez utóbbira nézve igen kellemetlen módon bele-
vonnia sikerült, csakugyan csúnya kudarczot vallott, ennek 
hatását azáltal iparkodik a nagy közönség előtt gyengí-
teni, hogy egyszerre majdnem valamennyi bajor püspökkel 
kiköt. Az eichstüdti püspökkel a kanonoki kinevezések miatt 
ereszkedett vitába, würzburgi püspökké pedig hallomás sze-
rint oly egyént akar kineveztetni, mely mind azon tulajdo-
nokkal bir, melyek az embert a püspöki hivatalra méltatlanná 
teszik. Az illető régebben fegyházi lelkész volt, s most plé-
bános Würzburg t á j án ; hivői előtt közbotrány tárgya. A 
világon jelenleg talán egy ország sem kormányoztatik oly 
nyomorultan, mint ez a szegény, szép Bajorország. 

— Oroszország uj diplomatiai ügynököt küld Rómába, 
a szentszékhez, Kapnist helyett, a ki eddig ott volt, Ur as-
soie herczeget, ki eddig Szentpétervárit a külügyi ministe-
riumban dolgozott. Minthogy a lefolyt évben gyakran szó 
volt bizonyos ,békekötések'-ről a szentszék és az orosz kor-
mány közt, melyeknek főtényezőjét Kapnist játszotta, anél-
kül azonban, hogy positiv eredményt kivívnia sikerülendett, 
azért nem tudni, mit jelentsen voltaképen ezen legújabb 
változás. 

— A badeni nagyherczegségből oly hírek érkeznek, 
mintha a fejedelem már kissé meg kezdené unni ministerei-
nek ,culturharczi' üzelmeit, s ezt az illetőknek több izben 
már meglehetősen erélyes modorban tudtukra is adta. Azon 
körülmény tett a nagyherczegre nagy benyomást, hogy a 
katholikus párt az országgyűlésen lassan, de következetesen 
növekszik, mit joggal a népnek a ,culturharcz' elleni tiltako-
zásának vesz. Ezért most nagy az ingerültség a páholy népe 
közt, s csuda lenne, ha néhány forradalmi fenyegetéssel 
ne segítene magán, mik iránt a nagyherczeg igen érzékeny. 
— Tettleges forradalomra készül a belga szabadkőműves 
párt, mely, alighanem Poroszországból segitve, épen most a 
munkásokat fegyverzi fel. Egyik belga specificum az, hogy 
az liberális, azaz szabadkőműves kormányok mindig utczai 
lázongások segitségével jönnek hivatalra ; egyszer azonban 
mégis csak csütörtököt mondand e kedves fegyver ; mert nagy 
bolondoknak kellene lenniök a belga munkásoknak, ha ma-
holnap, annyiszor felizgatva, voltaképeni elnyomói s vérszo-
pói ellen ne fordulnának, a páholyokban bújósdit játszó el-
zsidósodott bourgeoisie ellen. 

Szeretetadományok szentséges Atyánk, IX. Pius 
pápa számára. 

A rozsnyói megyéből 107 ft. 22 kr. 

Egyéb kegyeletes adakozások ugyanonnan. 
A Szent-László-társulatra 48 ft. I 1 / , kr. 
Amerikai missiókra 45 ft. 57 kr. 
Afrikai missiókra 24 ft. — ki-. 
Keleti (török) missiókra 24 ft. — kr. 
A szent sír őreinek 45 ft. — kr. 
A Jézus-gyermeksége társulatának (chi-

nai missiókra) « . 50 ft. — kr. 
Arméniai missiókra 25 ft. — kr. 

Szerkesztői üzenetek. 
A ,Viszhangok' írójának Abaujban : Látja, hogy a javítást már 

megtettük. Vedrűdre : A lap jár , mint eddig. Kőszegre : Több uj előfize-
tőm is kérvén ugyané számokat, az előfizetési határidő letelte előtt nem 
szolgálhatok; azután pedig majd, ha lehet. Rómába: Szeredyt elkül-
döm, csak tudósítson, mily módon tehetném azt legbiztosabban. 

E l ő f i z e t é s i f e l t é t e l e k : 
Egész évro 10 forint, félévre 6 forint o. é. 
Előfizethetni minden kir. postahivatalnál; a szerkesztőnél, Budán, viziváros, föutcza 221. s Kocsi Sándor 

nyomdai iródájában, Pesten, országút 39. sz. — Legalkalmasabb, legczélszerübb s legkényelmesebb előfizetési módul az. 
úgynevezett postautalványokat ajánljuk. A könyvkereskedői uton való előfizetést mellőzni kérjük. 

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő: báró Hornig Károly, hittudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatott Budapesten 1876. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
El fizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 ft. 

Szerkesztöilakás. Budán 
viziváros. főutca 221, hova 
alapszellemi részétillető 
minden küldemények in-

tézendők 

RELIGIO. 
k a t h . e g y h á z i s i r o d a l m i f 0 l y 0 i r a t . 

Előfizethetni minden kir. 
postahivatalnál: Budán a 
szerkesztőnél.Peston Ko-
csi Sándor nyomdai iro-
dájában, országút 39-dik 
szám alatt, hova a neta-
láni.nyitottlevélben bér-
mentes reclamatiók inté-

zendők. 
HARMINCZOTODIK KVFOLYAM. 

Pesten, január 15. 5. I. Félév, 1876. 
Tartatom. Seminariumainkról. — Szentszéki határozat a hold. Szűznek tisztelete, képei s szobrai érdekében. — Egyik 
legújabb pályamunkánk. — Egyházi tudósítások : Pest. A modern paedagogusok. Róma. A ,Libertà' és a pápa. London. 

A katholicismusnak múltja és jelene Angliában. — Irodalom. — Vegyesek. 

Seminariumainkról. 
(Folytatás.) 

Még egyet mást a növendékekről, vagy mint 
nálunk nevezni szoktuk, a theologusokról. A növendé-
keken mindenek előtt meglátszik, micsoda kézből 
kerültek a tlieologiára. Ha eddig jól vezetett kispap-
növeldében voltak, feltéve, hogy hivatásuk igazi, 
könnyen fel talál ják magukat s jó kedvüket egy 
perczig sem veszitik ; a fegyelmet az Isten nevében, 
mint édes igát örömest t a r t j ák meg, mert tud ják , 
hogy czélukat csak igy érik el. Annál bajosabban 
tud megszokni, ki hibákkal terhelten, ta lán nem hi-
vatás nélkül, de elhanyagolva annak ápolását, lép a 
theologiára, ki ugyan kispapnöveldében élt, de 
csak félig szivta be annak szellemét. Mondják, az 
ügyesen lovagoló parasztlegény sokkal nehezebben 
tanul katonamód szerint lovagolni, mint a mester-
legény, ki soha lóval nem bánt . I f j ak , kik ki tűnő 
deákok voltak s i f júkoruktó l fogva vágytak a szen-
tély szolgálata után, ha néha-néha talán eltántorod-
tak is, a theologiára menvén, rendesen kitünö növen-
dékek lesznek, ha nem voltak is kispapnöveldében ; a 
sz. hivatás szárnyain érkeztek s honn ta lá l ják ma-
guka t ; állandóan jó kedvűek, mint a hal a vizben, 
a madár a levegőben. Sajnálatraméltó azon semina-
rium, hol boldog- boldogtalant be hell venni, csak-
hogy ki lehessen egésziteni a fogyó clerus sorait . 
Hol kisseminarium nincs, könnyen fordul ezen eset ; 
a bukot t deák mellett ott találni a rosz hirüt , ki 
aggódó szülői sürgetésére vagy a ki látásba helyzett 
gondnélküli élet s eltartás reményében kérte a fel-
vételt. Találkozik könnyen olyan is, ki mint sz. 
Ágoston már mindenen keresztül ment, anélkül 
azonban, hogy Ágoston töredelmének s megtérésé-
nek csak árnyékát birná. Mily reménye ez az egy-

háznak ! Abominatio desolationis stans in loco 
sancto ! Hogy ilyent seminariumban tűrn i nem le-
het, nem szabad, ez oly természetes, mint ahogy 
farkaskölyket nem lehet bárányok közt nevelni. Az 
ilyenek eltávolitásával késni annyi volna, mint lá tni 
a csapkodó tüzlángot a háztetőn s nem sietni elol-
tására. Hát ha mégis idővel alkalmas lenne ? — De 
most nem az; jelenléte botrányos, a jövő bizonyta-
lan. Bizony kisebb ba j a méltat lanokkal egy olyant 
is eltávolítani, ki talán megtérne, mint egy méltat-
lant megtar tani a méltók botránykozására ; s ko-
rántsem oly nagy baj, mikor nincs elegendő számú 
áldozár, mint mikor van ugyan, de olyanok is van-
nak köztük, kik nem szivvel lélekkel áldozárok. 

Legszomoritóbb, mikor némely papi ember is 
erőlködik, fu tva „Pontiustól Pilátushoz", hogy ily-
szörü, desperált jellemű deákot „besegítsen"! vagy 
mikor jó öreg urabácsik duzzognak, boszankod-
nak, ha ál taluk pártfogolt , talán ál taluk már gyer-
mekkorában félrenevelt s elkényeztetett öccsüket, 
kinek hivatásába soha senki, ki csak ismerte az 
ipsét, hinni nem tudott , a seminariumból az elöljá-
rók vigasztalására s könnyebbitésére, a jó növen-
dékek elégtételére elbocsátják. 

E x trunco non lit mercurius. A sz. hivatás a ma-
laszt gyümölcse, melyet el is lehet veszteni, mint 
minden egyéb malasztot. Megtörténhetik, hogy i í ju, 
ki egy ideig jó reményekkel kecsegtette elöljáróit, 
később eltávolítandó, s hogy egy másik, ki sok éven 
át másra sem gondolt, mint az oltár szolgálatára, 
egyszerre csak közönbössé lesz és hideggé, s jobban 
szereti, ha a papságot előtte nem is emlegetik. Ezeket 
mindnyá jan t u d j u k ; az okokat i t t felderíteni nem 
tar tom helyén. 

Borromaei sz. Károly figyelmezteti (Instructio 
ad paroch.) plébánosait, el ne mulaszszák inteni a 
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szülőket, hogy kiváló gondot tartsanak azon fiaikra, 
kiket papságra szántak. — Nem lehetne-e manap is 
erről egyegy szót ejteni a szószéken? ') Panasz van, 
hogy manap már ritka az őszinte papi hivatás; mi 
okozza? Manns Domini non est alligata. Az embe-
rekben rejlik az oka; kell tehát e téren is figyel-
met tartaniok a lelkipásztoroknak. 

A katonai törvény ujabb veszedelmet hozott 
papnöveldéink tagjaira. A busz éves i f ju t besoroz-
zák, akárminö életpályát választott legyen, katonát 
pedig seminariumba felvenni nem lehet. A nyolcza-
dik osztályú ifjak már rendesen elérik a huszadik 
évet. Voltak már esetek, hogy ifjak, élvén a tanu-
lók részére engedett kedvezménynyel, mely szerint 
az önkénytes egy évi szolgálatot tanulmányi pályá-
juk befejeztével végezhetik, ezt a körülményt el-
hallgatták s seminariumba léptek .Felszenteltetvén be 
kellett állniok-, s nem részesültek a törvény azon 
kedvezményében, mely a besorozott theologusok-
nak javára engedtetett, hogy t. i. a tartalékos ka-
ton ailelkészek sorába iktattak volna. A hadi tör-
vény következtében sok ifjú, hivatása daczára is. 
eliittetik a papi pályától s azért sérelmes az a kath. 
egyházra nézve ; mert szerinte most már, legalább 
In theoria, csak a 20 évesnél fiatalabb deák lehet 
theologus. Éljen a törvény előtti egyenlőség! E kö-
rülmény is sürgeti a kispapnöveldék átalakítását. 

Különben vigasztaló és szép dolog, együtt látni 
e £y papnövelde életvidor, reményteljes és nagyre-
ményű népségét. Ki nem vigasztalódnék meg, látva 
20—SO—40—70 vagy még több if jut , ki mind egy 
elvért lelkesül, egy zászló, a kereszt körül csoporto-
sul, ki mind merit egy forrásból : az Ur Jézus szent-
séges szivéből az Oltáriszentségben, ki mind egy 
ezé Ira törekszik ! ha t. i. a papnöveldében ez mind meg-
van. Ellenkezőleg, mily kétségbeejtő tapasztalás 
lenne, látni, hogy szakadárok rágódnak a semina-
riumi élet fáján, származzanak azok akár a nemze-
tiségi pártoskodás, akár egyesek rosziikarátából : 
vagy látni, hogy a fiuk, a keresztet mellőzve, a kor-
szellem, a divat zászlójához állanak, vagy hogy nem 
a/, Ur Jézus sz. Szivéből, hanem inkább ledér köl-
tők, s regényirókból keresnek lelkesedést ; vagy ta-
pasztalni, hogy a növendékek jobb politikusok, mint 
theologusok, hogy előbb képesek modern szellemű 
beszélyt, mint korszerű szent-beszédet készíteni ! 

A jó papot sal. sz. Ferencz szerint e két jó tu-
1) Figyelmeztetjük t. olvasóinkat a nagyméltóságú er-

délyi püspök urnák legújabb körlevelére, melyet e napokban 
közöltünk. tízerk. 

la jdonság: az istenesséf) és tudományszeretet ékesiti ; e 
kettőt kell, hogy a theologus is befogadja szivébe. 
Az előbbinek tápláló forrásai az ima és a Szentség. 
Az imára nézve soha sem szabad szem elöl tévesz-
teni az isteni Mester e szavát : „oportet semper orare" ; 
s ha valakinek, ugy bizonyára növendékpapnak kell 
megtanulnia, hogy mint pap tudja, mint kelljen a 
folytonos imát gyakorolni. Az istenesség, a kath. 
papnak e kiváló ékessége, csak a folytonos ima ál-
tal őrizhető meg, vagy ha ugv tetszik, az istenesség, 
lm az őszinte és valódi, folytonos ima által jelent-
kezik. A szóbeli ima papnöveldéinkben igen cse-
kélyre szorítkozik; a reggeli, esti. étkezés előtti és 
utáni, az úrangyala, a rosarium szómbatokon, s 
néha kis chorus — ez az egész. Jóravaló világi sem 
mond kevesebb imát. Rósz jel volna, lia a növendékpap 
ezenkívül privátim mitsem imádkoznék; a buzgóbb 
könnyen feltalálja magát s majd a b. Szűz kis offi-
ciumát forgatja, majd a sz. olvasót mondja, majd 
magányos imádás végett megjelenik az Oltáriszent-
ség előtt; az ima nélkiilözhetlen eleme s azért azt 
a szünidőben is épen ugy végzi mint év közben ; 
jaj volna, lia a növendék a szünnapok alatt az imá-
ban is szünetet tartana. 

A magányos ima gyakorlását igen előmozdít-
ják a manap már annyira elszaporodott istenes tár 
sulatok. Az imaaposlolsáfi — mely növendékpapok 
buzgóságának köszöni létét — s egyik másik a b. 
Szűz tiszteletére ne hiányozzék a seminariumban, 
már azért sem, mivel a köz tapasztalás szerint az 
ilynemű társulatok igen emelik a nép hitbuzgal-
mát ; pedig hol ismerkedhetnék meg ezekkel az i f jú 
pap jobban, mint bennök résztvevén, tapasztalt ve-
zető alatt, épen a seminariumban. 

A choruson közreműködni a növeudékpapokat 
csak ott kellene engedni, hol az — sit venia verbo 
— ad acdificationcm mondatik. A másoknál észlelt 
gondatlanság rosz példája oly igen könnyen bele 
veszi magát az i f jú fogékony lelkébe, s onnan csak 
nagy fáradsággal pusztítható ki ismét. (Folyt, köv.) 

Szentszéki határozat a bold. Szűznek tisztelete. 
képei s szobrai érdekében. 

A jámborságnak, az ajtatosságnak is józannak s oksze-
rűnek kell lennie; mert túlságos zelus, oktalan buzgólkodás 
legalább is annyit rontottak már a világon, mint a vallási 
közöny. De a legjámborabb lelkekben is megvannak bizo-
nyos különleges hajlamok, különös kedvencz eszmék, me-
lyekhez gyakrwi igen erősen ragaszkodnak, s melyektől 
néha csak nagy nehezen szoktathatok el, melyeket men-
nél szélesebb körökben terjeszteni iparkodnak, s ha ebben 
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zavartatnak, ezt gyakran igen zokon veszik. Tagadhatatlan, 
hogy napjainkban — mint mindig, nagy társadalmi bajok 
id-ijén — számos uj, rendkívüli ajtatosság merül fel. Segít-
ségért sóhajtozaz emberi nem, s sokan azt hiszik, hogy meg-
találták az utat s módot e mennyei segítségnek kieszközlé-
s';re, hahogy folytonosan uj meg uj javaslatokkal állanak 
elő, melyek gyakran annál tulzottabb, mennyivel erősebi» 
bennük a jóakarat az eszélynél. Ily dolgokban tehát egy-
havi részről igen óvatosan kell eljárni, nehogy tévútra tér-
jünk, az egyház tanával ellentétbe helyezzük magunkat, s 
magát az egyházat guny tárgyává tegyük. 

Az apostoli szentszék, a hit s cultn« t ' = ;.aságának ezen 
mindenkor éber őre, nem ismer irgalmat ilyetén jámbor túl-
zásokkal szemben, bárhol találkozzék is azokkal. Erre nézve 
a legújabb időkből is két példa fekszik előttünk, melyeketa 
,Rel'. olvasóival közölni annyival inkább is sietünk, minthogy 
ezáltal szentatyánk egyik legújabb parancsát teljesítjük, ki 
nem régen ünnepélyes kihallgatás alkalmával a jelenlevőket 
különösen felszólította arra. hogy bizonyos túlzók rajongá-
sai ellen tehetségűkhez képest nyilatkozzanak, s a népet 
azoktól óvják. 

1863-ban egy asceticus irat jelent meg Nápolyban 
ezen czim alatt: ,Isten dicső anyjának legtisztább szűzi vé-
réről' ( Del sangue pvrissimo c verginale dellu gran madre di 
J)io Marin SS.) és 1874-ben Perugiában egy másik, mely-
nek czime volt ,Dcl sangue sacratissimo di Maria1, melynek 
szerzőjét azon tüzetesen kijelentett szándék bírta e mü-
vecske megírására, hogy a bold. Szűz vérének tiszteletére 
behozandó ajtatosság érdekében működjék. Szándéka jó s 
jámbor lehetett, de a szentszék ennek daczára is mindkét 
munkát 1875-i januárhó 13-án az Indexre tette, sőt a szent-
atya különösen meghagyta az illető congregatiónak, hogy 
hasonló iratok megírása- s terjesztésétől óva intsék a híve-
ket, tekintve, mily bajok és tévelyek támadhatnak abból. 
„Mandavit praeierea Sanetitas Sua per huiusmodi proinul-
gationem monendos esse alios etiam seriptores, qui ingénia 
sua acuunt super iis aliisque id genus argumentis, quae no-
vitatem sapiunt ac sub pietatis specie insuetos cultus titulos 
etiam per ephemerides promovere student, ut ab eorum 
proposito désistant ac perpendant periculum, quod subest, 
pertrahendi fideles in errorem etiam circa fidei dogmata, et 
ftnsam praebendi îvligionis osoribus ad detrahendtim puri-
tati doctrinae catholicae ac verae pietati-'. (Decret. d. d. 
28. Jan. 187.').) 

Még ujabb időkben a przémysli püspök azon kérelem-
mel fordult a római szentszékhez, hogy egy bizonyos, me-
gyéjében létező marianus testvéridet számára több rendbeli 
bucsut engedélyezni kegyeskedjék. Ez alkalommal meg-
jegyzé a püspök, hogy ezen franczia kifejezést ,Notre-Dame 
de Sueré"C'vea)* nézete szerint latinul igy kellene lefordí-
tani : ,Mater Cordis Jesu' s nem, mint sok helyt történik : 
,Regina Cordis Jesu', mi szerinte nem csak téves, hanem ve-
szélyes is. 

A Congivgatio a püspöknek nézetét nem csak helyes-
lőleg magáévá tette sa püspököt ez ügyben tanúsított éber-
sége miatt megdicsérte, hanem egyúttal különösen hangsú-
lyozta, hogy a hold. Szűzről, bármily hatalmas legyen is 
szószólása isteni Fiánál, azt még sem mondhatjuk, hogy ha-

talmat gyakorol fölötte. Ugyanezen leiratból azt is tanul-
juk, hogy a szentszék nem helyesli azon képeket s szobro-
kat, melyek a hold. Szüzet ugy ábrázolják, hogy Jézus mint 
gyermek előtte áll, hanem csak azokat, melyekben a szűz 
anya isteni gyermekét karján tartja. 

A kérdéses leirat a przémysli püspökhez következő-
leg hangzik : 

Illftie ac llme Dne uti Fráter. 
Supplici libello per nuntium apostolicum Vindobo-

nensem SSmo Dno Nro Pio Papae IX . oblato ac commen-
ditto exponebat Amplitúdó tua, in ista dioecesi Premisliensi 
latinorum, sicuti in tota Polonia vigere ac florescere devo-
tionem erga Bmain Yirginem incarnati Verbi Matrem im-
maculatam, piaque sodalitia in eins honorem approbata fre-
quenter fuisse inducta, quae inter recentisshne erectum illud 
sic dictum: Notre-Dame da Sacré-Coeur a sede apostolica 
indulgentiarum favoribus ditatum plurimos inibi numerare 
asseclas. Addebat instiper, ipsam cum gaudio accepisse mox 
factarn versionem gallicae invocationis, quae genio linguae 
polonicae quam maxime respondens sonat idem ac Mater 
Cordis Jesu, ad no tans per earn optimë occurri erroneae ac 
periculosae quorumdam versioni in idem idioma, quae invo-
cationi Regina Cordis Jesu responderet. Quibus praeiactis 
rogat eadem Amplitúdó tua, ut genuinae ac pietati con-
gruae versioni seu invocation! polonica lingua ut supra ex-
pressae indulgentiae gallicae invocationi Notre Dame da 
Sacré-Coeur iam concessae et in posterum concedendae 
applicari valeant. 

Porro Emi Patres Cardinales una mecum inquisitores 
generales, quibus rei cognitio a SSmo Dno Nro commissa 
est, baud potuerunt quin ex huiusmodi expositione depre-
henderent ac laudarent zelum et Studium Amplitudinis tuae 
in protuenda fidei pu ri täte, quae identidem praesertim hisee 
diebus a viris, ut ut piis, sed nimio forsan novitatis amore 
abreptis, incaute posthaberi videtur, baud perpendentes pe-
riculum, ne doctrinis variis ac peregrinis rudium saltern fitle-
lium mentes a recto pietatis ac devotionis sensu facile ab-
ducantur. Cui sane ut occurreret, alias iam suprema haec S. 
Congregatio, ipso auctorante Pontifice reprehendendos ac 
monendos censuit eos, qui memomti sodalitii titulum expli-
care adlaborabant, ecclesiae traditioni, rectoque catholico 
sensui hatul plene cohaerentefc praedicatum potentiae B. M. 
Virginis ex eins divina maternitate emanans plus aequo ex-
tollebant et novum ita magnificabant titulum, quasi novus 
celsitudinis ac gloriae cumulus hactenus ignotus Virgini ex o o o 
eo accesserit, et quasi in eius sublimis dignitatis notione^ 
qualem hucusque iuxta SS. Patrum doctrinam tenuit Eccle-
sia, aliquid desideraretur ; hand considérantes, quod quam-
vis plurimum ipsa apud Filium valeat, attamen pie asseri 
naquit, quod impérium super eodem exerceat. Hoc sane 
sensu apostolica Sedes titulum Notre-Dame da Sacré- Coeur 
haud improbandum censuit, eo quod Christifideles hac for-
mula earn invocant uti eorum Dominam. Hue quoque se 
refert decretum iam editum, quo instantibus probari titu-
lum verbis polonis redditum, quae significabant : Regina 
Cordis Jesu, praeseriptum fuit, servandam esse invocationem 
gallicam : Notre-Dame du Sacré-Coeur, sub quocumque idio-
mate. Hue démuni subsequens Pontificis mandátum, ut si-
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mulacra seu picturae cultui dicandae representare debeant 
Virginem, Puerum Jesuin non ante genua, sed ulna gestall-
tem. Quae quidem innuisse iuverit, ut plene perspiciatur se-
dis apostolicae sollicitudo ac vigilantia, ne dum in damnan-
dis ac proscribendis erroribus, qui palam catholicis verita-
tibus opponuntur, sed et in reprobandis commentis ac sen-
tentiis, quae de hoc aliisque id genus argumentis prodeuu-
tes, doctrinae puritatem obumbrare vel leviter videantur. J 

Caeterum tuae petitionis obiectum quod attinet, scias, 
nihil impedimento esse, quominus sodalitium isthinc ere-
ctum eiusdem indulgentiarum thesauri particeps fiat, quo 
principale Issoduni ditatum fuit, dummodo tarnen sensus 
tituli seu invocationis polonico idiomate vertendae signifi-
cationi tituli gallici: Notre-Dame du Sacré-Coeur, fideliter 
respondeat. Haec ex amplissimi ordinis mente plene a SSmo 
Dno Nro probata Amplitudini tuae rescribenda lubenter 
habui. Ad me quod attinet impensos animi mei sensus tes-
tatos tibi volo, dum fausta omnia ac felicia a Domino pre-
cor. Romae, die 28. februarii 1875. C. Card. Patrizi. 

Egyik legújabb pályamunkánk. 
(Folytatás.) 

II . A tartalom ismertetésével már jeleztük a munka 
belalakját. Szerző mondhatja: Odi profanuin vulgus et 
arceo. Ne féljen az olvasó, hogy Íróval talál dolga lenni, ki 
a középszerűség sokadalmas járdáján halad, vagy Íróval, ki 
tollát viz meg vizbe mártja s legfölebb közben-közben egy-
egy czifra szólamokból fűzött virágcsokorral találja meg-
kínálni unalmában; ne féljen, hogy szűkre talál szorulni a 
lá tkör . . . Ismertetői tisztünket teljesítjük, midőn mondjuk, 
hogy szerző a koreszmék magaslatán áll. Szerző uralja a 
kitűzött feladatnak egész irodalmát, és tudományos készü-
lékkel rendelkezik, mely a magyar tudományosságnak dí-
szére válik. Szerző érti a magyar közszellem lüktetéseit és 
nemcsak Hellas és Latium remekíróit, nemcsak a szentatyá-
kat, nemcsak a német, franczia és angol irodalom tekin-
télyeit szólítja, hanem idézi hazai Íróinkat is. Ugy is il-
lik. Hiába, magyarok vagyunk, mért ne becsülnék meg 
m a g u n k vérét ? magyarok vagyunk és jól esik oly tudomá-
nyos körben, melyben a legszentebb elvek, a legfontosabb 
életkérdésekről vau szó, Arany, Bajza, Berzsenyi, Bihari, 
Eötvös, Greguss, Madács, Szilassy, Vörösmarty s más ked-
veseink nyilatkozataival találkozni. Szerző tárgyalásainak 
keretébe felkarolja a bölcsészet és természettudomány vív-
mányait és oly eszmékkel rendelkezik, melyek fényes elmére 
vallanak, eszmékre, melyeket a magyar irodalomban eled-
dig nem igen hallottunk hangoztatni. 

o O o 
Hozzunk fel egy-két példát. Szerző, midőn (54. s k ö v 

1.) Isten kivoltáról értekezik, szemben a materialismus iszo-
nyatos rendszerével i g y i r ; „Személyes, gondviselő Isten 
nélkül mi más az élet kétségbeeséssel küzdő fortelemnél, mi 
más a világ, mint egy óriási gép, melynek zugó kerekei s 
nagy csörömpöléssel lelehulló kalapácsai közelében ott áll 
az ember, rettegéssel várva a borzadályos pillanatot, midőn 
a vaksors kereke fogai közé fogja s összezúzza ? ! Ily gép a 
világ, s e szörny hatalma in abstracto — a materialismus 
istene. A gép alkatrészeinek szükséges együtt működése a 
sors, áldozatja az ember. Kegyetlen tan! Maga Strauss» 

mintegy megborzadva a kép láttára, melyet alkot vala, 
szeliditeni igyekszik azt, s az embert azzal vigasztalja, hogy 
a gép irgalmatlan kerekeire ,enyhitő olaj van öntve', vagyis, 
hogy e szörnyű moloch-isten nem kivülről fogad minket 
karjaira, hanem a vigasztalás forrásait nyitja meg szá-
munkra bensőnkben, amennyiben arra utal, hogy az okok 
,szükséges' összefüggését tudván az ember, e ténynyel eleinte 
ugyan nehezen barátkozik meg, de utoljára megszokja azt, 
s a megszokás utóvégre is elviselhetővé teszi e szomorú 
helyzetet. Illik ezen helyzetre a németnek egy verse, mely a 
materialismus által nekünk nyújtott vigasztalást találó-
lag paródiázza : 

Gewöhne dich Katze, gewöhne dich d'ran ! 
'S kommt alles auf die Gewohnheit an. 
So sprach der Bäcker, weise belehrend, 
Mit der Katze den glühenden Ofen kehrend". 

Más példa. Szerző, midőn (73. s köv. 1.) az ember ki-
voltáról s rendeltetéséről értekezik, „a teremtés czéljából" 
indulva ki, mondja: A teremtés műve ugy kell, hogy legyen 
az Isten dicsőségének hiradója. Ezért „a teremtmények közt 
szükségképen helyt kell foglalniok oly lényeknek, kik ter-
mészetüknél fogva arra képesek, hogy Isten műveiből a te-
remtő dicsőségét felismerjék... más szóval szüksége van az 
esztelen természetnek eszes ,királyra', ki azt uralja s maga 
liódolatával a királyok királyának szolgálatjára forditsa ; 
szüksége van ,prófétára', ki Isten dicsőségének nyomdokait, 
ő szent felségének a természet rendében nyilvánuló töké-
lyeit értse, olvassa és magyarázza ; szüksége van végre 
,papra', ki a természet néma templomában megzendülő or-
gonahangokat a magasztalás, a szeretet és hála hymnusai-
val kisérje s a hódolat áldozatját ő szent felségének be-
nyújtsa. E király, próféta és pap a természettel szemben — 
az ember ! Ez aztán fogalom az emberről, mely amily méltó 
hozzá, époly életrevaló. Az ember kivoltának és rendelteté-
sének ilyetén fogalmazásából kis gondolkozással könnyen 
megválik, hogy „ész és sziv" mire való, hogy az ember mi-
kép köteles értékesiteni tehetségeit s érvényesíteni erkölcsi 
fölényét, melylyel egyéb teremtmények felett b í r . . . könnyű 
felgondolni, hogy az élet feladatának szempontjából minő 
szerep jut a „vallás"-nak ! Remeknek látjuk szerző inductió-
ját, midőn a rationalismus és deismus ellenében, vonatko-
zással a vallási titkok és csudákra, a természetfölötti kinyi-
latkoztatásról értekezik. „Esz és sziv" égbe kiált nyilatko-
zatért és Isten nem nyilatkoznék?! „A deismus siket és 
néma Istene" nem kell se észnek, se szivnek, ily érzéketlen 
Isten „a legidegenebb alak a hamis istenek között". Az élő 
Isten, ha szól, bizonyára olyannak nyilatkoztatja magát, ki 
több az embernél s többet ad, mint amennyi ,embertől' is 
telnék. Az isteni kinyilatkoztatás bizonyára észíolötti igaz-
ságokat tartalmaz és természetfölötti tényekkel jár ; vallási 
„titkokat" tartalmaz és „csudákkal" jár. Avagy „mi volta-
képen a titok ?" Valami lehetetlen? Nem. Oly dolog, mely 
ellenmondást foglal magában ? Nem. Valami érthetetlen? 
Nem. Oly dolog tán, melyet hinni kell minden észszerű ok 
nélkül ? Nem. Nem ez a titok. A titok — igazság ! Azonban 

o o 
kétféle birodalma van az igazságnak ; a látható és láthatat-
lan igazságok országa. Mindkettő felett Isten uralkodik, 
mindkettőt Isten alapitá meg. Az első ott végződik, hol az 
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emberi ész és természet véget ér ; a másik ott kezdődik, hol 
amaz végződik, s nincs határa, vége, miként Isten maga vé-
getlen. Az igazságoknak e kettős birodalmát el kell ismer-
nie a józan észnek, különben le kell mondania az ész hasz-
nálatáról s minden józan bölcsészetről. A titok az igazsá-
gok másik birodalmába tartozik, hová az emberi ész nem 
hat be ugyan tekintetével, de annak létét mégis sejti, miként 
Columbus az oczeanon tul uj világot sejtett, s oda vágyik, 
miként Columbus az ismeretlen világba jutni vágyott . . . . 
Lám, a csillagász azt mondja nekünk, hogy számtalan oly 
csillag van, melyek a nagy távolság miatt puszta szemmel 
nem láthatók ; lia pedig távcsővel keressük fel, azonnal tel-
jes fényöldben ragyogni látjuk azokat. Azért fegyverezd fel 
te is, barátom, lelked, szemed a hit távcsővével, s látni fo-
god az igazságok végtelen birodalmában ragyogni a hitt i t-
kok napjait is. A csillagok és napok birodalmában egyik 
kisebb, másik nagyobb fényt lövel. Stella a Stella differt 
claritate. Ugy van az igazságok országában is, egyik többé, 
másik kevésbbé hágy magába pillantani a belőlük sugárzó 
fénysugarak külöufélesége szerint ; de mert ez igy van, van-e 
jogunk ,az ész nevében' (? !) kétségbevonni utóbbiak létét ? 
Tagadjuk-e a titkok lehetségét ? (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, január 13. A m o d e r n p a e d a g o g u s o k. A 

mennyire nagyrabecsüljük a tanitói osztályt, mint a társa-
dalom egyik fontos tényezőjét, ha saját hatáskörében meg-
maradva a nemzet csemetéit neveli, úgyannyira elfordulunk 
azoktól, kik hatáskörüket félreismerve, oly szerepkört tu-
laj donitanak maguknak, melylyel egyáltalában nem birnak, 
de nem is birhatnak. Pedig ma már, midőn a liberális állam-
nevelés divatba jött , hogy a liberális állam a tanitás terén 
is magának hódithassa az elemeket, a t. tanitó urak egy ré-
sze oly szerepkört tulajdonit magának, az államnak, hogy 
többet ne mondjunk, beegyezésével, mely szerény állásukkal 
sehogy sem egyeztethető meg. 

Az aradvidéki tanitó-egyesület is ugylátszik, szere-
pelni akar, mert különben nem volna megérthető, hogy mit 
akar azon emlékirattal, melyet a nmélt. vallás- és közokta-
tásügyi ministeriumhoz terj esztett fel a végből, hogy az 
elemi iskolákban a vallástanítás reformáltassék. Valóban 
nem mindennapi dolog, hogy épen tanitók mintegy vádlók-
ként állanak elő a nmélt. ministerium előtt az egyház elle-
nében, az egyházat akarván megtanítani, hogy mikép kell a 
gyermeket különösen a vallásra tanítani ; no de, ha tekin-
tetbe veszsziik az emlékiratnak álláspontját a közösiskolák-
hoz, ugy tudhatjuk azonnal, honnan fuj a szél, azaz, meg-
ítélhetjük, minő rugók szolgálhattak alapul az emlékirat 
megirásánál. 

Nem azért, mintha épen fontosságot fektetnénk e mo-
dern paedagogusok emlékiratára, hanem részben azért, hogy 
olvasóink tájékozva legyenek minden mozzanatról, mely a 
vallás-erkölcsös téren megindul, részben pedig figyelmezte-
tésül, nehogy kath. elemi-tanitóink tolni segitsék az aradi 
szekeret, mire pedig felszólittatnak, egy pár idézetet nem 
mellőzhetünk az emlékiratból. Egyik pontban nevezete-
sen e következők olvashatók: „Az iskola még mindig nem 
állhat a természetes nevelés alapjára, mert a mult századok 

küzdelmeiből még fenn maradt a pietismus és realismus 
közti harcz. A kegyeskedés makacsul ragaszkodik szigorá-
hoz, előtte a vallás még mindig nem társadalmi szükség, 
hanem egyházi ügy, s azért még módszerében sem birt 
megváltozni, hogy a lelki fejlődés természetes fokait kö-
vesse. O ezt nem akarja ismerni, s tanit a tárgyért, de nem 
a gyermekért". Az igen t. tudós tanitó urak, mint látszik, 
sokkal jobban szeretnék, ha a harcz már elmúlt volna a 
,pietismus' és realismus közt, és pedig, ha ez utóbbi előnyére 
dölt volna el, mert különben aligha éltek volna a gúnyos p i e -
tismus' szóval ; hanem hát ezt követeli ma a közösiskolás 
mania, ami, ha némi fájdalmat okozhat az illető uraknak, 
csak ami nemes érzületünk és az ő hálátlanságukról ta-cs 
nuskodik, mint kik neveltetésüket egykor az egyháztól 
nyerték és most ugyanazt hálából sárral dobálják. Külön-
ben, hogy honnan vették az illető urak azon mély bölcses-
ségre mutató tudományukat, hogy az egyház a vallást ,még 
mindig' nem tartja társadalmi szükségnek, annak reményi-
jük, hogy még magyarázatát fogják adni; hiszen ama ma-
gas missio, melynek betöltésére magukat az illető tanitó 
urak hivatva lenni vélik, nem csak megengedi, hanem köve-
teli is, hogy a tudatlanokat, kiknek sorába a mondott tekin-
tetben szivesen beállunk, felvilágosítsák, mert mi ez ideig 
ugy tudtuk, hogy az egyház a vallást nagyon is társadalmi 
szükségnek tekintette, ellenben a közösiskolás paedagogu-
sok a templom falai közé igyekeznek szorítani azt. 

E g y másik vádja a mély tudományú uraknak az, hogy 
mi „a vallástan anyagát nem veszszük eszközül a hit- és 
erkölcs érzelmeinek müvelésére, hanem annak tudása az 
egyenes czél. Hagyományos elv a dogmát elismertetni. És 
ebből kiindulva, nem tar t juk szükségesnek osztályozni az 
anyagot a tehetségek fejlődési fokozata szerint, hanem ki-
mérjük az emlékező tehetség számára 2, 7, 12 ives káték-
ban és tanokat emléztetünk az észszel". Ezeket olvasva 
azon gondolatra kell jönnünk, hogy a tudós tanitó uraknak 
borsódzik a hátuk a dogmák elismerésétől, és hogy ők is a 
,független morál' emberei. Mi nagyon sajnáljuk, hogy e te-
kintetbe nem segíthetünk a tanitó urakon, és hogy ked-
vükért nem tehetjük meg, miszerint a dogmákban tudatlan 
hi vöket nevelj ünk fel ; nálunk már ez ugy szokás, hogy a 
mellett, hogy hiszszük a dogmákat, még arra tanitjuk a 
gyermekeket, hogy mikép kell az egyháznak a dogmákra 
vonatkozó tanitmányát érteni, mire nézve valami mély tu-
dománynyal, ugylátszik, nem igen dicsekedhetnek a tudós 
tanitó urak, mert talán akkor nem beszélnének ily zsidó-uj-
ság-szerü hangon ; de talán akkor nem is jönnének önma-
gukkal elleninondásban állítván, hogy a fejlődési fokozati'a 
semmi figyelemmel nem vagyunk, és ismét azt mondván, 
hogy 2, 7, 12 ives kátéink vannak; lia mi nem vagyunk 
figyelemmel a fejlődési fokozatra, ugy mit keresnek isko-
láinkban e különböző fokozatú káték ? 

De legyen elég ennvi a tudós tanitó urak emlékiratá-
ról, eléggé jellemzi ez az irányt, melyben haladnak. A dicső-
ség nagyon elragadta ezeket az urakat, azt az egyházat 
akarják tanítási módra tanítani, melytől, ha nem tanultak 
volna, melynek pénzén, ha nem neveltettek volna legna-
gyobbrészt, ma semmit sem tudnának. Reményijük, hogy, 
kik még az egyház iskoláiban tanítanak, nem fogják modern 
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colíégáik példáját követni, és nein fognak hálátlansággal 
fizetni az egyháznak, hanem inkább megfeszített erővel azon 
fognak buzgólkodni, hogy az emlékirat szerzőihez hasonló 
collégák is felismerve szerencsétlen tévedésüket abból ismét 
a jó útra térjenek. f~l 

fí óm a. A Jj iL r r t à' é s a p á p a. E napokban igen 
érdekes eszmecserének voltunk szemtanúi az itteni liberális 
,Liberia' és a szigorúan katholikus , Vocc delhi Vcrità\ a Va-
ticánnak elismert közlönye közt, mely eszmecsere a pápának 
önkéntes fogsága körül folyt. A JJbertà' ugyanis azt hal-
lotta, -— állítólag, — hogy ő szentsége legközelebb egy fél-
napra elhagyandja a Vatieánt a végből, hogy a San Paolo 
fuori le mura most bevégzett homlokzatát, valamint azon 
nagyszerű javításokat és újításokat is megtekintse, mely 
a X I I Apostolról czimzett főtemplom körül épen most 
befejeztettek. A JJbertà', mint mondja, ezeket hallotta ; 
mert szerinte, a városban sz< rteszélylyel csak erről beszél-
nek ; azonban ő maga, igymoad, nem adhat hitelt e hí-
reknek ; mert a huzamosb idő óta követett irányt nehéz 
megváltoztatni, s mert a kedves , /V-nek szeretete a leg-
erősebb indulat minden emberben. Azt mondja a zsidó-
lap továbbá, hogy nem fürkészi most, ki találta fel a pápa 
fogságáról szóló mesebeszédet, valamely bibornok-e vagy a 
jezsuitáknak généralisa, — elég az hozzá, hogy e fogság 
csak a képzelődésben és a mesében létezik ; mert tettleg a 
pápa uralkodó fejedelmeket, s számtalan ohisz s külföldi fő-
urat fogad évenkint a Yaticánban. 

Igaza van a ,Liberia-nuk, mondja erre a ,Voce', napon-
kint száz meg száz tisztelgő van a Yaticánban, néha ezeren 
is. Ott mindig jönnek és mennek az emberek. A consistoriu-
mok nagy terme, Rafael loggiái, a testőrök terme reggeli 10 
órától délutáni 3-ig zsúfolva telvék a legkülönbözőbb társa-
dalmi állású s nemzeteségü egyének süvü tömegével. 

Minden összehasonlításban van valami kellemetlen, — 
folytatja a , I oce' s ezért nem beszélünk a Quirinalról-
Tény, hogy a Yaticán úgyszólván kegyeletes ostromálla-
pot alatt áll ; tény nem kevésbbé, hogy az idegenek, protes-
tánsok nem kévésbbé, mint szakadárok, mihelyt Kómába 
jönnek, bebocsáttatást kérnek a Vaticánba. Ezek oly tények, 
melyek a másik oldalon kellemetlen benyomást tehetnek ; 
de azért mégis tények, tagadhatlan tények maradnak. 

De azért; mert a pápa saját házában fogad, akit akar, 
következik-e abból, hogy azért, abban nem igazán fogva 
van ? 

„A pápa kijöhetne, mondja a JJbertà', és a nép leg-
tiszteletteljesebben fogadná." 

Ezt is elhiszsziik, válaszolja a ,Voce'; de váljon a ró-
maiak-e oka annak, hogy a pápa immár évek óta át nem lépi 
a Yaticán küszöbét ? IIa azok, kik nem rómaiak, elhagynák a 
szent várost, akkor ő szentsége átlépné a Yaticán küszöbét, 
s mindnyájan ünnepélyes, nagy Te Deumot mondanánk a 
laterani sz. János templomában. Igy kilépvén a Vaticanból, 
számos oly dolgot látna ő szentsége, melyek atyai szivére 
csak kinos benyomást tennének ; látna nem egy zárdát 
kaszárnyává változtatva, számos szent képet és szobrot 
elhordva, utczáink s téreink történelmi neveit holmi forra-
dalmi jövevények nevei által helyettesítve; látná mint tevék 
bűzhödt pocsolyává a Colyseumnak annyi szent vért ivott 

talaját, mint döntötték fel-benne, mint számtalan más helyen 
az üdvnek szent jelvényét, a keresztet; szóval látná a rom-
lást majd í lindeniitt ; de nem látná azon szuronyokat, me-
lyek a védelmére összeseregletteket öldösték, nem látná az 
ágyukat, melyek Róma városát lődözték ; de látná szerető 
s szeretett népét, s csakhamar rendben volna minden. 

Ertjük, hogy önöknek igen nehezökre esnék, ha ezt a 
szép, fejedelmi Rómát el kellene hagyniok ; de ez észszerű 
és igazságos lenne; sőt hozzá teszszük: az uralkodó háznak 
s a királyságnak előnyére szolgálna. 

A , Libert à' azt mondja, hogy nehéz a huzamosb idő 
ótá követett irányt megváltoztatni, s mi erre azt válaszoljuk, 
hogy a tevés irányt meg kell változtatni ; ha mi nem tesz-
szük magunk, létezik egy Valaki a felhők felett, ki majd 
megejti e változtatást, - Kinek az a szokása, hogy egy úttal 
azt is megejti, ki roszul csdekedett . . . . 

Mindebből az következik, hogy a pápa igen helyesen cse-
lekszik, igy, a mint teszi, s a biboruokoknak vagy jezsuiták-
nak ebben semmi részök sincsen. 0 maga teszi, amit tesz, s 
tudja, hogy miért teszi. A JJbertà' ugyan az ellenkezőt 
Htja ; szerinte ő szentsége hajlandó lenne a Vaticánból ki-
lépni ; de az udvaronczok nem engedik meg ; — erre nézve 
mi minden esetre jobb értesülésekkel birunk, s biztosithat-
juk a Jib-irlà'-t, hogy a Vaticánbannincsenek udvaronczok; 
vannak ott ministerek, vannak becsületes s hü szolgák, kik 
nem parancsolnak, hanem engedelmeskednek. Csak egyma-
ga IX. Pius az, a ki ott. parancsol, ki nem hallgat más ta-
nácsra, mint arra, melyet a becsület s a lelkiismeret ad. 

Eddig a , Voce deüa Vérit à', mihez még azt teszszük 
hozzá, hogy a ,Liberia' roszul s ügyetlenül cselekszik, a 
maga szempontjából is, ha a pápától rosz néven veszi, hogy 
az már öt év óta mintegy bezárva marad a Yaticánon belül. 
IX. Pius hű népe, de a közbéke érdekében is cselekszik, 
hogy öt év óta mint szavának, becsületének s hitének foglya 
él a Vaticánban. Véres összeütközések el nem maradhatnának, 
mihelyt ő szentsége személyes megjelenése által ténylege-
sebb részt venne az olasz belpolitika üzelmeiben ; az ő hi-
vei mint egy ember kelnének a buzzurrik kiűzésére, s emberi 
hatalom nem lenne képes a polgárháborút megakadályozni. 
Ezt IX. Pius nem akarja, ki, midőn székvárosa rabló módra 
megtámadtatott, katonáinak megparancsolta a fegyvert nyu-
galomba helyezni, mihelyt a becsületnek és a jog követel-
ményeinek fegyveres tiltakozás által elég volt téve. Tudja 
a pápa, hogy a forradalom birodalmát önátka sorvasztja, s 
azért vár s bizik az Urban, ki előbb-utóbb a jogot és igaz-
ságot mindig diadalra segiti. Csak várjon a ,Liberia', majd 
kijön a pápa ismét a Vaticanból, csakhogy az ő szerkesztői 
akkor már csak a határon át nézendik azt. 

íjondon. A k a t h o l i c i s m u s n a k m ú l t j a és 
j e l e n e A n g l i á b a n igen érdekes és örvendetes össze-
hasonlitásokra szolgáltat alkalmat. Az ősi katholikus hierar-
chia 1")84-ben szakadt meg, Watson Tamás lincolni püs-
pök személyében, ki a börtönben halt meg. Tizennégy évvel 
későbben az országban elrejtve létező katholikusok archi-
presbyterek lelki gondozására bízattak, mely állapot egész 
1623-ig tartott, mely esztendőben XV. Gergely apostoli 
lielynöket nevezett Angolhon számára, ki egyúttal püspöki 
czimet in part'bus nyert. Ily apostoli helynökök igazgaták 
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az angolhoni kith. egyházat egészen 1850-ig, midőn ugyanis 
IX . l'ius a hierarchiát helyreállitá; csakhogy időközben, 
1688-ban XI. Incze az országot 4, későbben, azaz 1840-ben 
XVI . Gergely 8 ily apostoli helynöki kcrületív osztották 
volt fele. 

IIa e számokkal összehasonlítjuk a mai állapotokat, 
mily szembeszökő az örvendetes változás, illetőleg haladás! 
Ma az angol katholikus hierarchia, a ,Catholic directory' 
szerint, melyet Johnson, Manning bibornoknak titkára ad ki, 
1 bibornok-érsekbő s 12 püspökből áll, vagyis a Avestmin-
steri érsekből és a beverleyi, birminghami, cliftoni, hexhami 
s newcastlei, liverpooli, newporti, s meneviai (sz. davids i) 
northainptoni, nottinghami, plymouthi, sálfordi, shrewsburi 
és southwarki püspökségekből. E 12 megyés püspökön kivül 
van a szorosan vett Angliában és AVales-ben még 4 félsz. O Ö 
püspök i. p. és 1772 |>ap. A templomok és kápolnák száma 
1061, tehát 20-szal több, mint tavai, mig a papoknak száma 
52-vel szaporodott. Zárda vagy hasonirányu telep van 215; 
többnyire nők számára, kik gyermekek nevelésével fog-
lalkoznak. 

Skóthon egy házilag három kerületre van osztva, melyek 
egy érsek és két püspök, (mindnyájan in partibus, nem skót 
czimekkel felruházva) vezetése alatt állanak; 233 templom 
és kápolnában 244 pap működik. A katholikus Irhon négy 
egyházi tartományra és 2^ megyére oszlik, következőleg 
van ott 4 érsok és 28 püspök. Az egész angol birodalomban, 
ideértve a gyarmatokat is van 12 érsekség, 71 püspökség, 
36 a.p. helynökség, 7 ap. praefectura, a működő érsekek s 
püspökök összes száma 121. 

A főnemesség közt vau 36 katholikus peer (Camoys 
lord, ki tavai; mert a pápai tévmentességellen nyilatkozott, 
a katholikus főnemesség névsorából kitöröltetett, czidén is-
mét bevétetett) és 47 kath. baronet. A királyné titkos taná-
csában 7 katholikus tag, az alsóházban 50 kath. képviselőül, 
mindnyájan Irhonból ; Angliában még eddig nem téte-
tett kisérlet katholikus jelöltet állítani fel az alsóház szá-
mára; ámbár az eszme már többször megpendittetett. Van-
nak gyárvárosok, melyekben több, mint százezer katholikus 
lakik, és az első, a tulajdonkép oni Angliában megválasztott 
katholikus képviselő mindenesetre korszakot jelezne az ujabb 
angol történelembon. 

IRODALOM. 
11) Népnevelési Tanulmányok, az 187,3. év őszén a 

bécsi világkiállításra, Délnéuiettariományokba és Svajcba 
tett utazása alkalmából összeállít« Mócsy Antid képezdei 
tanár. A kalocsai érsek ő exjának ajánlva. Szerző azon ér-
demes tant'érfiak közé tartozott, kiknek a kalocsai érsek ur 
ő Nmlgának kegyes volta lehetővé tette, hogy a népneve-
lés érdekében tanulmányait 1873-ban részint a bécsi világki-
állításon, részint nagyobb körutak által külföldön gyarapit-
hassák. Hasonló tartalmú munkát már a ,Religio' 1874. I, 
évfolyamában, (I. 4 sz., 31 1.) ismertettük, melynek, méltó, 
bizonyára nem kevésbbé érdekes s a látottak eszélves, s sza-
kavatott megfigyeléséről tanúskodó társa ez is. Behatóbb és 
részletesb ismertetése csak a szónak szoros értelmében vett 
szakférfiú tollából származhatik, ki e becses munkában hosz-
szu sorát találja a legfontosabb tanügyi észleleteknek ; neui 

csak szárazan elősorolva, hanem rendszeresen csoportosítva 
olyképén, hogy a laikus olvasó is, midőn a könyvet áttanul-
mányozta, azon nieggyőződessel teendi félre azt, miszerint 
az a sürii hivatkozás a külföldre, mintha ott az egész világ 
csakúgy rajongana az it. n. közös, az az vallástalan iskolák-
ért, s mintha, a mi műveltségi tőke találtatik oda künn» 
mind csak ezen közös iskoláknak köszönné eredetét, hogy 
mondjuk, ez a folytonos hivatkozás a külföldre legjobb eset-
ben merő humbug, igen gyakran szántszándékos ferdítés 
mely két nemes plántát a tanügy terén nálunk leginkább 
Molnár Aladár ur cultivai, kinek állításai számos helyen 
alapos czáfolatra méltattatnak; hogy továbbá a közös iskola 
az igazi közművelődést épen nem mozdítja elő, hanem hogy 
a szellemi s morális előny minden tekintetben a jól gondo-
zott, jól vezetett felekezeti iskoláé. 

H a j ó i fogtuk fel szerző szándékát, hogy ezen igazsá-
goknak bevitatása is kép:'zé egyikét azon feladatoknak, me-
lyeket könyve megírásánál maga elé tűzött, akkor annak köz-
rebocsátásaért kettős köszönettel tartozunk neki. 

12) Pázmány Péter egyházi beszédei, szószéki haszná-
latra átdolgozta és kiadta Burger Ignácz sz.-fehérmegyei 
áldozópap. I. évfolyam 1. köt., a püspöki hatóság jóváhagyá-
sával. Eger, lyc. ny. 187"). 8. r. (VIII sz.) 542 1. ára 3 fl. 
megrendelhető szerzőnél Bogdányban a Duna mellett. 

IIa az ilyen egyházszónoklati gyűjtőmunkáknak ren-
deltetése már magukban véve nem lehet az, hogy az előfize-
tőt azon kényelmes helyzetbe hozzák, hogy minden vasár-
napon egyegy kész predikaeziót betanuljon, különben jó-
dig önállólag semmit sem tegyen ; hanem ha az ilyen mun-
káknak józanul csak az lehet czéljuk, hogy mintegy kincs-
bányákul szolgáljanak, melyekből uj, eredeti gondolatokra 
indítást, vagy példákul, melyekből stylaris gyakorlatot me-
rítsünk, — ha ez igy van, s azt hiszszük, hogy ebben a valót 
meglehetősen eltaláltuk; akkor nem értjük,miért kellettjoly 
láugszellemet, minő egy Pázmány Péter, eredeti alakjából 
kivetkőztetni s a 10-dik századnak chablonaí közé beékelni» 
miáltal ő tagadhatatlanul sokat vesztett. 

Nem gáncsoljuk t. szerzőnek jóakaratát e szorgalmát, 
melyet e munka kiadására fordított ; teljesen méltányoljuk 
azon bátorságát, melylyel Pázmány munkájának átdolgozá-
sára vállalkozott, mi az illetőben nem csekély congenialitást, a 
mint a. németek mondják, feltételez ; — hanem act hisz-
szük, hogy valóban nagy s közönségét lekötelező munkái 
tesz vala, lia a szóban függő predikacziókat eredeti alakjuk-
ban kibocsátani meri. Mindazonáltal, tekintve, hogy Páz-
mánynak szellenikirwsei különben már is meglehetősen hoz-
záfér lie t lenekké váltak; szerző vállalata e szempontból tel-
jes elismerést s a közönség részéről buzgó pártolást érdemei-

Az előttünk fekvő I. kötet az TTrjöveti, karácsonyi, 
böjti és húsvéti időszakot foglalja magában; egyúttal szerző 
előfizetési felhívást a II., a pünkösdi évszakot magában fog-
laló kötetre is bocsátott szét, mely szerint a megrendelések 
ezen kötetre januárhó végéig teendők meg. Ara e kötetnek 
is 3 frt, szerzeteseknek és növendékpapoknak 2 frt. Tiz után 
tiszteletpéldány. 

Dr. Bohlnak „A vallás,,politikai és jogi szempont-
ból" eziinü s általunk magyarított müvére a megrendelések 
vagy előfizetések még mindig elfogadtatnak. — A 22—24 



40 

ivre terjedő s már sajtó alatt levő munka januárban fog meg-
jelenni. Előfizetési ára 1 frt. 50 kr. — Az egri növ. papsáö 
e. i. iskolája. 

H i v a t a l o s . 

Vallás- és közoktatási magyar miniszterem előterjesz-
tésére a szatmári székeskáptalanban megürült utolsó, azaz 
mesterkanonokságot, Irsik Fermez, erdődi plébános és szent-
széki ülnöknek adományozom. 

Kelt Budapesten, 1875. évi decz. hó 31-én. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. 

Trefort Ágoston, s. k. 

VEGYESEK. 
— Ö Eminentiája az ország bibornok-herczeg-primása 

a váczi sz. Ferenczrendi barátok Krisztuskoporsójára 20 ft., 
a kisterennei templomra 200 ftot, az engeraui iskolára 200 
ftot adományozott. 

— A római szentszék Münchenben hitelesített nun-
tiusa által tiltakozott a bajor concordatumnak a polgári há-
zasság behozatala általi megsértése ellen. Hogy ellenben a 
hirhedt Lutz ebben semmiféle megsértését sem látja a con-
cordatumnak, az természetes. 

— Mily szép dolog az őszinteség, mutatja a wiesba-
deni kerületi főnöknek eljárása. Ott ugyanis egy, iskolané-
nék vezetése alatt álló tanintézet volt, az egyedüli, melyben 
a városnak nem csak katholikus, hanem protestáns szülői is 
jó nevelést szerezhettek leánygyermekeinek. Midőn Porosz-
országban a ,culturharcz' kitört, az intézetet vezető nénék, 
társulati elöljáróik engedelmével kiléptek a congregatióból 
és világi ruhát öltöttek ; most azonban intézetök mégis fel 
fog oszlattatni ; mert, mint a kerületi főnök eléggé naiv modo-
rában mondá : „A szellem még sem változott meg benne" . . . 
Ugy látszik, legjobb lenne, ha mindenütt, ahol a liberalis-
mus uralkodik, valamennyi katholikus egy csapással zsi-
dóvá lehetne. 

— A római delV Anima czimü német nemzeti hospi-
tiumnak rectora, msgre Jaenig, igen érdekes könyvet adott 
ki ezen czim alat t : „ Liber Confraternitatis B. Maria de Ani-
ma Teutonicorum de Űrbe", melyben mindazon zarándokok-
nak nevei soroltatnak fel, kik az Animában, fenállása óta 
megfordultak, ugy hogy e könyv igen becses adalékot képez 
azon viszonynak megvilágításához, mely a különféle idők-
ben a szentszék s a német nemzet közt fenállott. Az Anima 
tudvalevőleg 1399-ben alapittatott meg egy János Péter 
nevü dordrechti polgár és neje által ; az intézet első jólte-
vői belgák és németalföldiek voltak, csak későbben csatla-
koztak németek s osztrákok is. A Liber receptorww-nak név-
sora egyharmadában belgák s németalföldiek-, kétharma-
dában pedig németekből áll ; egyharmada világi zarándok, 
kétharmada pap. Nevezetes, hogy 1570-i decz. 30-án bizo-
nyos teutkofeni Pamigartner Ágoston lovag van beirva, 
mint Albert, bajor herczegnek követe V. Pius pápához, s 
ma, háromszáz év múlva ismét egy Paumgarten, ugyanezen, 
most grófi házból képviseli a bajor királyt I X . Piusnál. 

— Norfolk herczeg köriratot intézett az angol katho-

likusokhoz, melyben a német, üldözött kath. papságnak tá-
mogatására hivja fel őket. A herczeg maga 1000 fontot irt 
alá, liipon marquis 300, Denbigh lord 100, Petre lord 100, 
a westminsteri bibornok-érsek 400 fontot, összesen már 
5000 ft. sterl. gyűlt be, mely összeg biztos uton szállíttatott 
rendeltetése helyére. 

— A mátra-verebélyi B. Asszony kegyképe.*) Kis-Te-
renne vasútállomáshoz közel fekszik a mátra-verebélyi kegy-
hely. A templom melletti sz. kut eredetét a hagyomány szent 
László király imájának tulajdonitja, melyhez 1664. óta a 
környék hivei meg nem szűntek zarándokolni, hogy ott mint 
lelki, mint pedig testi bajaikban a Boldogságos Szűz köz-
benjárása által segélyt nyerjenek. A kép eredetéről mi 
sem tudatik. 

A templomot 1757-ben Almásy János, a jászok és ku-
nok főkapitánya épitetté. 

E kegyhelyet valamint X I . Kelemen, ugyszinte VI. 
Pius pápa búcsúkkal gazdagította. Az utóbbi, minden időre 
az 1782-ki jul. 17. a halász gyűrű alatt Rómában kelt leve-
lében, mindazoknak, kik miután igazi bűnbánatot tartván, 
bűneiket meggyónták, az oltári szentséget magukhoz vet-
ték, és az esztergomi érseki megyéhez tartozó mátra-vere-
bélyi sz. kuti gyümölcsoltó Boldogasszony tiszteletére épült 
templomot, Nagy Boldogasszony napján, vagy az ezen ünne-
pet megelőző két nap egyikén, vagy a Bold Sziiz hat ünne-
pén, ugy szinte pünkösd vasárnapon, paduai szent Antal vagy 
szent Ánna napján ájtatosan meglátogatják, ott a keresz-
tény fejedelmek egyességeért, az eretnekségek kiirtásáért és 
a róm. kath. anyaszentegyház felmagasztaltatásáért imád-
koznak, teljes bucsut engedményezett. 

Valamint a törökök idejében nem szűntek e kegy-
helyre zarándokolni a B. Szűz gyermekei, ugy ma nap sem 
szűnnek meg az ájtatoskodók részint magányosan, részint 
processiókban a Bold. Szűz e kegyhelyére zarándoko lni, 
hogy ott mint önmaguk mint pedig felebarátjuk számára 
az Istentől, a Bold. Szűz kezei által kegyelmet nyerje-
nek, mert damasceni sz. János szerint: „bárki a betegségek 
meggyógyitását, a bűnök megbocsájtását, a nyomortól való 
megszabadítást, a mennyország nyugalmát kivánja, az for-
duljon hozzám, szól az Isten anyja". 

Szeretetadományok szentséges Atyánk, í X . Pius 
pápa számára. 

Eddigi összeg : 107 frt. 22 kr. 
A nagyváradi 1. sz. megyéből 150 frank arany, 2 da-

rab csász. arany, 1 darab ezüst húszas és 237 ft. 46 kr. 

Egyéb kegyeletes adakozások ugyanonnan. 
A szent sír őreinek. 12 ft. 50 kr. 
Amerikai hitküldéreknek 5 ft. 78 kr. 
Szent gyermekség társulatára . . . . 14 ft. — kr. 
A bolgárok segélyezésére 10 ft. — kr. 
Sz. Bonifácz-egyletnek 1 ft. — kr. 
Bukaresti róm.-kath. gymnasiumra . . 13 ft. — kr. 
Afrikai hitküldéreknek 12 ft. 79 kr. 

*) ,Havi füzetek' 1875-ik éí f. 9. füzet. Szerk. Winter Ágost. 
pestbelv. káplán. 12 füzetnek ára 1 fi. 

E l ő f i z e t é s i f e l t é t e l e k : 
Egész évre 10 forint, félévre S forint o. é. 
Előfizethetni minden kir. postahivatalnál; a szerkesztőnél, Budán, viziváros, föutcza 221. s Kocsi Sándor 

nyomdai irodájában, Pesten, országút 39. sz. — Legalkalmasabb, legczélszerübb s legkényelmesebb előfizetési módul az 
úgynevezett postautalványokat ajánljuk. A könyvkereskedői uton való előfizetést mellőzni kérjük. 

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő: báró Hornig Károly, hittudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatott Budapesten 1876. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési díj : 

félévre helyben s posta-
küldéssel a ft. 

Szerkesztöilalcás, Budán 
viziváros, főutca 221 ,hova 
alapszellemi részétillető 
inindenküldemények in-

tézendők. 

R E L I G I O . 
k a t h . e g y h á z i s i r o d a l m i f o l y ó i r a t . 

HARMINC ZÖTÖDIK É V F O L Y A M . 

r~ 

Előfizethetni minden kir. 
postahivatalnál: Budán a 
szerkesztőnél,Pesten Ko-
csi Sándor nyomdai iro-
dájában, országút 39-dik 
szám alatt, hova a neta-
láni,nyitott levélben bér-
mentes reclamatiók inté-

zendők. 

Y 

Pesten, január 19. 6. I. Félév, 1876. 
Tartalom. Seminariumainkról. — Egy kis elmélkedés. — Egyik legújabb pályamunkánk. — Egyházi tudósítások : Pest. 
A ,Hon' katkolikusai. Znyováralja. Mi az oka a mai vallástalanságnak? Belgium. A tanszabadság ügyében. Missiói tudósí-

tások. — Vegyesek. 

Seminariumainkról. 
(Folytatás.) 

Vizet hordanék a Dunába, ha az elmebeli imá-
ról, az elmélkedés hasznáról szólnék. I t t csak azon 
épen nem vigasztaló tapasztalásra akarok mutatni , 
hogy nálunk e téren csekély haladás észlelhető. A 
jó spirituálisok el-elmondanak vagy olvasnak egy-
két pontot piczi alkalmazással, megelőző s befejező 
imával, a növendék végig hal lgat ja , lehető kényel-
mesen iilve, s ha a seminariumban erre törvény van, 
a hallottakból egy gondolatot kis füzetbe ir, melyet 
aztán — soha többé meg sem néz ; mindez, kevés 
kivétellel, négy éven át igy tar ta t ik — s ez nálunk 
a kispapok elmélkedése. Azért alig találkozik pap, 
ki képes volna, rendszeresen elmélkedni ; az ujmi-
sés néha néha talán még, emlékben tar tva buzditó 
spiri tuálisának kérő szavát, megpróbál ja , de nem 
értvén hozzá, rövid idő múlva abbanhagyja. Elmél-
kedés nélkül ascesis nincsen ; ascesis nélkül élet-
szentség nincsen ; pap életszentség nélkül miképen 
fog épiteni ? Pedig neki mondatott . „ego misi te, ut 
aedifices ' . . . . Nem helyes, hogy az ascesis a zár-
dák falai közé szorul ; sz. Özséb máskép gondolko-
zott. Róla olvassuk: „Primus in occidentis par t ibus 
in eadem ecclesia eosdem monachos inst i tui t esse, 
quos clericos ; ut esset in ipsis viris et contemptus ve-
rum, et accuratio levitarum". (Brev. Rom.) Francziaor-
szágban a papnöveldék többnyire congregatióknak 
(eudisták, lazaristák, sz. Sulpit iusról nevezett con-
gregatio stb.) kezében vannak, a papnöveldéken és 
a franczia cleruson ez meg is látszik ; vállalkozóbb, 
önfeláldozóbb nálánál nincsen. Tessék csak egy la-
pot olvasni a missiók u j abb törétnetéböl, fran-
cziákkal mindenüt t találkozni. 

Mivel nem elmélkedünk, könnyen nélkülözzük 

az asceticus irodalmat is, pedig papi körökben ez 
sajnos ; azért van nálunk ugyan igen sok aj tatos 
pap mellett mégis kevés úgynevezett „homo spiri-
tuális", (De imit. Chr.) aminek tu la jdonkép minden 
áldozárnak kellene lennie. I t t , talán nem tévedek, 
rejl ik annak is oka, hogy nálunk oly r i tka a hivatás 
a szigorúbb, fegyelmezettebb szerzetes rendekre, s 
annak, hogy külföldi missiókra ugyszólva mitsem 
teszünk ; adunk ugyan pénzünkből, de magunk nem 
szeretünk elmenni. „In meditatione exardescet ig-

Kispapjainknak a napi rend egy negyed ms 
órát tűz ki elmélkedésre; kissé kevés ez. A theolo-
gusokat pedig kellene szoktatni, hogy magukra ha-
gyatva is elmélkedjenek, hogy igy megtanulva az 
elmélkedés módjá t , az elmélkedést megszeressék. 
Este preces után olvassa el az egyik az elmélkedés 
tá rgyá t , hogy lefekvés előtt s felkelés u tán min-
denki velefoglalkozhassék,megadván igy az Istennek 
az esti és hajnali áldozatot ; reggeli preces után, sz. mise 
előtt hányja meg önmagában mindenik a t á r g y a t 
és pedig térden állva maioris devotionis causa 
propter praesentiam Dei, alkalmazza önmagára , 
buzditsa sajá t szivét s szedjen kis f ructus t . 

Régi szokás szerint a mi növendékpapjaink ha-
vonkint csak egyszer tartoznak a szentségekhez já-
rulni . Ez természetesen a minimum. Nincs rendsza-
bály, mely a növendéket a gyakoribb sz. áldozástól 
eltiltaná, Szerény nézetem szerint theologusnak, ki-
vál t a negyedévesnek, a havonkint csak egyszeri 
sz. áldozás kevés és pedig felette kevés, mert hiány-
zik a kellő átmenet a naponkintire, mely a felszen-
teltetés u tán a naponkint mondatni szokott sz. mi-
sétől elválaszthatlan. A rögtön megkezdett napon-
kinti sz. áldozást az előbb r i tkán táplá l t lélek leg-
több esetben nem b i r j a el rosz következmény nél-
kül. Midőn a növendékpap áldozni akar, nem meri 
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megtenni töredelmes előkészület nélkül, s utána 
mindig hálaimát mond. Ha gyakran áldozik, ön-
kényt hozzászokik e készület- s hálaadásra, s ezt oly 
természetesnek találja, hogy később felszenteltetvén 
nem is bátorkodnék az oltárhoz lépni, hasonló töre-
delmes hangulat nélkül, s nem merne a templom-
ból távozni, buzgó hálaima nélkül. Aki pedig ha-
vonkint csak egyszer készül áldozásra, később na-
ponkint misézvén, a töredelmes készületet s buzgó 
háladást nemsokára tehernek fogja tekinteni, s ele-
inte megrövidíteni s nemsokára elhagyni ; aminek 
következménye lesz az áhítat csökkenése és sok ma-
lasztnak elvesztése, melyet buzgósága megnyerne. A 
botrányos negyedórai misék a készület s hálaadás 
elmulasztásában bír ják gyökeröket. Vájjon nem ta-
nuskodik-e szavaim mellett a sekrestyéinkben fel-
aggatott sok szép tábla cum precibus ante et post 
missam dicendis, melyeknek csak kivételesen szok-
ják hasznukat venni? 

Föáldása a gyakori sz. áldozásnak az, hogy a 
lelket edzi; kinek van pedig inkább szüksége a lelki 
erőre, mint az if júnak, ki a sz. papi pályára készül, 
ki midőn érzéki természetben élni kényszerül, angyali 
hivatalt akar vállalni. S midőn a tridenti sz. zsinat 
minden hívőnek egyátalán ajanl ja a hetenkinti sz. 
áldozást, ne vádoljon túlságos követelésekről senki, 
lia én ugyanezt theologusnak merem ajánlani. Ha 
pedig tekintem a ma már általános szokást, mely 
szerint naponkint szoktunk sz. misét mondani, nem 
ajánlok túlságos dolgot, ha a negyedéves theolo-
gusoknak tanácsolom, hogy még a hetenkint egy-
szeri sz. áldozást is tartsák a maguk részére kevés-
nek. Sz. Ágoston e szava: sic vive, ut quotidie possis 
sumere, mindenekelőtt őket illeti. A jól fegyelmezett 
szerzetes rendek és congregatiók laicus tagjai leg-
alább minden vasárnapon áldoznak, kétségkívül 
azért, hogy a sz. mannától megerősödve, képesek le-
evenek hivatásuk szerint élni. Fóntosabb ezekénél OJ 
a theologusok hivatása s magasabb tökélyt követel, 
mert ők lesznek „dispensatores mysteriorum Dei", 
és sok lélek gondnokai, mig az egyszerű laicus frá-
ter mindennapi teendője a porta, a konyha, a sekres-
tye s csak tulajdon egyetlen lelke körül forog. Jó, 
ha a pap már felszenteltetése előtt megbarátkozik 
a sz. titkokkal, melyekkel mint áldozár naponkint 
foglalkozik. Nem értem azt a megbarátkozást, me-
lyet sok sekrestyésnél veszünk észre, kik a tem-
plomban mindennel ugy bánnak, mint honn a házi 
eszközökkel, hanem azt, mely az i f jú papot szok-
t a t j a : sanda sancte tractare. 

Buzgóbb növendékpap a tekintetben bizonyára 
nem szorul az én tanácsomra, s meg vagyok győ-
ződve, az itt felsoroltaknál sokkal begyözöbb indo-
kok erejével buzdít ja minden spirituális növendé-
keit a gyakori sz. áldozásra. De felemiitettem, mi-
vel a gyakorlat tanúsítja, hogy bizony legtöbb nö-
vendékpap a régi kényelmes szokás mellett manap 
is megmarad. A gyakoribb sz. áldozást intézeteink-
ben nagyban hátrál ja az álalázatosság s némely nö-
vendékek bizonyos szelleme, mely nem akarja tűrni, 
hogy valaki kiváljék! S ha egyik másik, nem tö-
rődve a régi szokással, gyakrabban j á ru l az Ur asz-
talához, nem ri tkán metsző megjegyzéseknek teszi 
ki magát, amit el nem kerül, ha, ami i f júnál köny-
nyen megtörténik, jó akarata daczára is egyik má-
sik gyarlóság rabja. Felette sajnos, hogy miként a 
világban, ugy a seminariumban is a közvéleménynek 
urai a kevésbé buzgó növendékek, kik között nem 
ritka azon szomoritó nézet, hogy papi egyénnek is 
untig elég, tartózkodni a halálos bűntől. S igy éve-
ken át megmaradnak a halálos bűn határszélén, 
számtalan malasztot elszalasztanak, s valamint a 
maguk, ugy későbbi híveik megbecsülhetlen lelki 
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kárára meg sem kísérlik, jobban befelé is bejárni 
az erényes élet határait. Non sunt frigidi, sed neque 
—- calidi ; tehát vaeh ! —- „Qui sanctus est, sanctificetur 
adhuc", mondja a Szentlélek, és : „Estote perfecti!u 

parancsolja az Ur. 
Mellesleg, mivel ez is ad aedificationem törté-

nik, egy szót a sz. irás olvasásáról. E gyakorlatra 
legtöbb, talán minden seminariumban naponkint 
2-szer van negyed óra szánva. A sz. irás által a 
Szentlélek szól ; de azért még sem helyeselhető, mi-
dőn ab A usque Z minden betű elolvastatik. Van a 
bibliában sok oly hely, mely nyilvános felolvasásra 
nem alkalmas. Mily gondosan választja meg az 
anyaszentegyház a sz. leczkéket ! Tanul junk édes 
anyánktól ! Különben igen könnyen botrányt szen-
ved az ifjú, ki a sz. irás olvasásakor nein csak lel-
kével, hanem testével is jelen van. Ha a meditatióra 
szánt idővel összevetem ezt a két negyedet, melyet 
sz. irás olvasására fordítanak, ez utóbbit soknak 
találom. Inkább az előbbire volna több. A hires 
Schlör a kápolnába vitte növendékeit s ott a Szent-
ség közelében maga olvasta nekik, megjegyzéseket 
téve, hol jónak látta. Denique Schlör nagy mes-
ter volt ! 

Az istenesség mellett a tudományok szeretete 
ápolja a növendékpap hivatását, ugy azonban, hogy 
az elsőre fordittassék a fögond. L. sz. Ignácz azon 
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ismeretes recipé-je szerint, melyek egy tudományszomjától 
elragadt s emiatt az istenes gyakorlatokat elhanyagoló ifjú-
nak adott : minus de scientia, plus de pietate. 

Korán szokjék az ifjú, gondot tartani mindenek előtt 
a szükségesekre, azután a hasznosokra, s csak harmadik sor-
ban a kellemesekre. Ha veszszük a theologiának óriási terje-
delmét, amely végett négy éven át a theologus igazán csak 
lényegével ismerkedhetik meg, s azt, hogy a theologusnak 
szüksége van sok practicus ismeretre, könnyen belátjuk, 
hogy profán tudomány müvelésére nem igen marad ideje a 
buzgó theologusnak. Határozottan kárhoztatni kellene pe-
dig azon ifjú eljárását, ki keveset törődve fontos hivatásá-
val, mely annyi tanulmányt igényel, idejét regények vagy 
költői művek olvasására, s igy haszontalan ábrándozásra 
f o r d í t a n á . E z lia átcsúsznék is az examenen, theologiájá-
nak nem igen venné hasznát. A theologia igénybe veszi az 
egész embert ; ha valaki csak az észt bocsátaná szolgálat-
jára, s a szivet a világnak engedné, esset in seipsum divisus. 

(Vége köv.) 

Ejy kis elmélkedes. 
A világróli lemondás eszméje igen gyakori a szent-

írásban, valamint viszont Krisztus Urunk is többször azt 
hangoztatja, hogy ez a világ az Ö s tanítványainak ellen-
sége. Jánosnál — XIV, 17 — azt igéri nekik, hogy az igaz-
ság Lelkét veendik, „Kit e világ nem vehet; mert nem 
látja és nem ismeri őt" ; s valamivel alább — XV, 18 s 19 
v., — igy szól hozzájok: „Ha a világ gyűlöl titeket, tudjá-
tok meg, hogy engem előbb gyűlölt nálatoknál. Ha e világ-
ból volnátok, a világ azt, mi ővé szeretné ; de mivel e világ-
ból nem vagytok, hanem én választottalak, azért gyűlöl ti-
teket e világ" ; — s valamint XIV, 17 megkülönbözteti 
magát e világtól, mondván: „Békeséget hagyok nektek, nem 
mint a világ adja, adom-e nektek", ugy X V I I , 9, igy kö-
nyörög mennyei Atyjához : „Én őérettök könyörgök. Nem e 
világért könyörgök, hanem azokért, kiket nekem adtál, mert 
ők tieid" 

Azonban miben áll voltaképen ezen lemondás a világról? 
Abban ; hogy mondjunk le 
a) a világi s világ előtti kitüntetésekről, 
b) a test és vér kívánságairól, 
c) e világ okosságáról ; — lia ezekről, Isten kegyelmé-

vel lemondtunk, — lemondtunk a világról. 
Menjünk végig e három ponton : 
a) Krisztus Urunk több izben figyelmezteté tanitvá-

nyait, hogy e világnak kitüntetései mi jelentőséggel s érték-
kel sem bírnak előtte ; mert az ő birodalmában, Márk — X, 
31, — szerint: „Sokan lgsznek elsőkből utolsókká s utol-
sókból elsőkké", mely szavak valamennyi kereszténynek 
szólnak. Tüzetesen pedig, ha nem is kizárólagosan mi ne-
künk papunknak mondá : — Máté ~X., 2 4, — h o g y : „Nem 
nagyobb a tanitvány mesterénél, sem a szolga uránál", mihez 

') Hát mit tartsunk még arról, hogy némely papnöveldében 
— exempla sunt odiosa, mondjuk t. munkatársunkkal—a növendékek 
egészen nyíltan, sőt nem ritkán az elöljárók buzdítása s támogatása mel-
lett, nem amúgy mellékesen, netáni szabad óráikban, hanem rendszeresen 
s úgyszólván kizárólag oly tanulmányokkal foglalkoznak, melyek század-
iziglen sincsenek rokonságban a theologiával ? Hogy ezek aztán termé-
szetesen a hittanban igen gyenge deákok, azzal senki sem törődik, — hát 
még az ellenőrizet nélküli újságolvasásnak maniája? . . . Szerb. 

Jánosnál — XV, 20 — hozzáteszi : „Ha engem üldöztek, tite-
ket is üldözni fognak" . . . . 

Volt eset, midőn az akkor, a tökély pályájának még 
csak kezdetén álló, felőlről még fel nem világosított apos-
tolok közt kis hiúság keltette versengés támadt arról : ki 
tartassék közölök nagyobbnak ?, az Ur pedig akkor igy szó-
lott hozzájok : — Luk. X X I I , 25 ; — „A nemzetek kirá-
lyai uralkodnak rajtok, és a kiknek hatalmok van fölöttük, 
jótevőknek hivatnak [kegyesek-, kegyelmeseknek czimez-
tetnek] ; — de ti nem ugy, hanem a ki nagyobb közöttetek, 
legyen mint a kisebb ; és a ki előljáró, mint a szolga"; és 
Máténál, — X X I I I , 5 s kk. vv., — inti tanítványait, ne kö-
vessék a hiu farizeusok példáját, kik szeretik az első helye-
ket a lakomákon és az első székeket a zsinagógákban, és a Ö CT • 
köszöntéseket a piaczon, és hogy rabbiknak hivassanak az 
emberektől, — hozzátévén: „Ti pedig ne hivassatok rab-
biknak", mely cziinmel az ünnepelt tanítókat kitüntetni 
szokták : és mintha a minden időkben uralkodott clique-
űzelmeket ostorozni akarná, igy szól Jánosnál — V, 44 — 
a farizeusokhoz ; „Mikép hihetnétek ti, kik dicsőséget vesz-
tek egymástól, és a dicsőséget, mely egyedül Istentől va-
gyon nem keresitek ?" — mit szentirásomban igen jól ek-
ként magyarázva találok : Mikép verhetne bennetek gyöke-
ret a hit, mely önmegtagadást, alázatosságot kiván, midőn 
titeket csak az önszeretet, különösen a dicsvágy, az emberi 
tetszés vadászata vezet, az Isten tetszése pedig legkevésbbé 
sem fekszik sziveteken" . . . . 

b) Epoly szükséges, lemondani a test s vér kivánságai-
ról is ; arra nézve is, mi a kényelmes s bőségben való élet-
módot illeti. A szűziesség megtartását maga az Ur a tökély 
magasabb fokául jelzi; Qui potest capere, capiat' — nem 
mindenkinek való. A kényelmes életmódot illetve Lukács-
nál, — XVII , 7 — arra inti az Ur tanítványait, s általok 
minket, hogy legyünk mint a szolga, ki egész nap a szántó-
földön fáradoz, akár a nap süssön, — nem melegítve, hanem 
égetve; akár hideg járjon, akár eső szakadjon ; sőt mikor 
estére az elfáradt szolga haza jön, akkor sem szól igy hozzá 
gazdája: „Tüstént jer, telepedjél le", —• hanem —• igvfoly-
tatja az Ur, inkább így szól hozzá : „Készíts nekem vacso-
rát, és övezd fel magadat, [hogy nekem szolgálhass] szolgálj 
nekem, mig eszem és iszom ; azután te is egyél és igyál" — 
s aztán igy folytatja: „Váljon megköszöni-e annak a szol-
gának, hogy megcselekedte, a miket neki parancsolt vala ? 
Nem vélem. Ugy ti is, mikor mindent megtesztek a mi pa-
rancsolva van nektek, mondjátok : haszontalan szolgák va-
gyunk, a mit meg kellett cselekednünk, azt cselekedtük". 

Sokat fáradozunk, és nem tudjuk, mi lesz eredménye, 
ha csak az Ur nem adja hozzá áldását. Apostolainak meg-
hagyta, hogy valahol valamely városba vagy faluba bemen-
nének, kérdezzék meg, ki a méltó abban, és maradjanak ott, 
mig tovább nem mennének; — Máté X, 11 ; — s elégedje-
nek meg azzal, amit az eléjök tálalhat ; — ugy legyünk mi is, 
nem válogatók, hanem mérsékletesek, szerények, szolgálván a 
régi közmondás szerint : non propter esum, sed propter Jesum. 

c) E világ okossága a tisztelet-, kitüntetés- s taps-
hajhászatban töri magát ; kerüli a nehéz munkát, a vesze-
delmeket, a fáradságot, a bántalmazásokat s egyéb megká-
rosításokat ; rettenetesen számító s vigyázó s mindannyiszor 
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kész megalkudni a körülményekkel, akár a legszentebb el-
vek árán s rovására is. 

Nekünk, Krisztus Urunknak tanitmánya szerint nem 
szabad ilyeneknek lennünk. 

Az emberi, a világi eszély azt parancsolja, liogy ipar-
kodjunk hitelt szerezni másoknál, hogy gyűjtsünk, gazdál-
kodjunk, mig l e h e t — j ó , ha még hozzáteszi: becsületes 
uton s módon — hogy a szükség idején legyen, miből fen-
tartanunk magunkat. Az ember szerinti okosság igy kér-
dezi magától ; „Mit csinálsz majd, ha beteg találsz lenni ; 
ha nem leszesz többé képes dolgozni, szerezni ? . . ." s esze-

rint cselekszik és igen jó, mondom, lia ebben a becsület, a 
tisztesség, az emberi és isteni törvény rendeleteit szem előtt 
tartja ; ha kezei tiszták maradnak az igazságtalan, lelketlen 
nyereségtől, s lia hozzá a földi gondtól meg nem feledkezik 
végképen az égiekről sem. 

Krisztus Urunk ellenben, ámbár előre megmondá 
apostolainak, hogy nem fognak mindenütt szívesen fogad-
tatni, mégis, — Máté X, 10 s kk. vv. — megtiltja nekik : 
„Ne legyen aranyotok, se ezüstötök, se pénzetek övetekben, 
se táskátok az uton, se két köntöstök, se sarutok, se boto-
tok ; mert méltó a munkás az ő élelmére" — ti pedig az én 
munkásaim vagytok, majd gondoskodom rólatok; —• vae 
autem divitibus ! — Q u i autem vult salvare animam suam, 
perdet earn. 

Yaljon oly roppant munkába s önmegtagadásba keriil-e 
ezt a világias gondolkozási módot elnyomni magunkban ? 

Az ókorban a legborzasztóbb halálbüntetés, egyúttal 
a leggyalázatosabb is, a kereszt büntetése volt ; az a kereszt 
pedig ma nem csak tliszes jelvénynyé, hanem, mi több : üd-
vünk jelvénye, közvetítője, záloga lőn, igy szólván az Ur : 
— Máté XVI , 24 — „IIa ki utánam akar jó'ni, tagadja meg 
önmagát, és vegye fel keresztjét, [,mindennap' teszi hozzá Luk-
IX, 23.] és kövessen engem;" és Lukácsnál, XIV, 27: „A 
ki nem viseli keresztjét, és nem jő utánam, nem lehet az én 
tanítványom", — „nem méltó hozzám", halljuk Máténál X, 
38; ez az a teher, amelyről olvassuk, hogy: „Jugum meum 
suave est, et onus meum leve", megelőzőleg pedig jutalmat 
is igér azoknak, kik keresztjét szívesen felveszik és hord-
ják, i¥«tó XI , 29: „Vegyétek rátok az én igámat, és tanul-
jatok tőlem ; mert szelid vagyok és alázatos szívű, és nyu-
godalmat találtok lelkeiteknek !"... alább pedig — X I X , 29 
— : ..És mindaz, ki elhagyja házát, vagy atyjafiait, vagy nő-
véreit, vagy atyját, vagy anyját, vagy feleségét, vagy fiát, 
vagy szántóföldeit az én nevemért, százannyit nyer, és az 
örök életet fogja birni". 

Avagy midőn ismét Máténál -— V, 11 s 12— igy szól 
tanítványaihoz: „Boldogok vagytok, midőn szidalmaznak s 
üldöznek titeket, és hazudván, minden roszat mondanak elle-
netek énérettem. Örüljetek és vigadjatok, mert a ti jutal-
matok bőséges mennyekben; mert igy üldözték a prófétá-
kat is, kik előttetek voltak — és viszont pedig Lukácsnál 
XII , 8 : „Minden a ki megvall engem az emberek előtt, az 
ember fia is megvallja azt Isten angyalai előtt"' — nemde 
azon jutalomról szól, melyben az ő hű s buzgó szolgáit ré-
szesíteni fogja ? 

E tudat lelkesité az apostolokat ; ezért örvendeztek — 
Ap. Csel. V, 41 — midőn méltókká lettek Jézus nevéért gya-

lázatot szenvedni; s ily értelemben irja szent Pál a filippiek-
liez irt levelében, IV, 13: „Mindent megtehetek az által, ki 
engem megerősit", — t. i. az Ur Jézus Krisztus által. 

Ez volt mindenha a jó papnak módja, ezek elvei, tör-
vényei, melyeket követett, melyeknek engedelmeskedett. 
Igy haladt mindenha az Isten földi országa, szent Péter és 
Pál, aranyszájú szent János s Jeromostól kezdve, salesi sz. 
Ferencz s paulai sz. Vincze, és ezektől napjainkig., k—m. 

Egyik legújabb pályamunkánk. 
(Folytatás.) 

Egyébiránt ne gondoljuk, hogy titkok csak a vallás-
ban vannak. Titkokkal a tudomány minden ágában találko-
zunk. Mondhatnók, hogy ez a tudományok balvégzete. Min-
den utolsó probléma a tudományok csarnokában titok, mely-
nek megfejtésére gyöngének, de még illetéktelennek is érzi 
magát az ember, s lia elég alázatos, fel fog kiáltani az apos-
tollal : Oh Isten bölcseségének és tudományának mélységes 
gazdagsága ! Mily megfoghatatlanok az ő Ítéletei és meg-
vizsgálhatlanok az ő utai ! Nem tehetünk egy lépést sem a 
tudományok országában anélkül, hogy a titkok szirtjeire 
ne bukkannánk. Van Isten, tudjuk; de kicsoda voltaképen 
Isten ? Titok. Van lelkünk, de mi a lélek ? Ki látta a lelket ? 
Titok. Lelkünk és testünk közt bizonyos viszony van ; mi-
ben áll e viszony voltaképen? Ti tok.Lát juk a magot földbe 
esni, kicsirázni, növekedni, virágozni, gyümölcsözni ; hogyan, 
mikép történik mindez? Titok. Mi az anyag? Mi az erő? 
T i tok . . . Minden lépten nyomon ily szirtekbe ütközünk 
alsóbbrendű dolgok körül is, melyek a mindennapi élet kö-
réhez tartoznak; van-e, mért csiulálkozni azon, hogyha a 
legmélyebb tudományban, az Isten iránti viszonyunkban, 
hasonlót tapasztalunk ? Ki az oczeánra száll, legyen elké-
szülve az áradatra, sziklákra, szelekre és viharokra. IIa az 
ember Istent eszével fel bírná fogni egészen ugv, amint van, 
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akkor vagy az ember volna Isten, vagy Isten szűnnék meg 
Isten lenni. A dilemma első vagy másik részét el kell fogad-o 
nunk. A vallási titkok a vallás lényegéhez tartoznak. IIa 
nincsenek hittitkok, akkor vagy az ember Isten vagy az Isten 
nem Isten. A rationalismus tarthatatlan positio ; a logikai 
következetesség hatalma elől kénytelen vagy előre menni és 
elfogadni a keresztény vallás titkait, vagy hátrálni és a 
pantheismus vagy materialismusban elolvadni. (144 s köv. 1.) 
Ilasonlólag vagyunk az isteni kinyilatkoztatás ismérvéi- és 
bizonyítékaival, jelesül a csudákkal. „A kinyilatkoztatás ter-
mészetéből merített, részint nemleges, részint igenleges is-- o ' o o 
mervek (criteria interna, negativa et positiva) csupán való-
színűséggel, vagy mondjuk, hogy bizonyossággal, de nem 
,absolut' vagyis nem oly bizonyossággal engednek következ-
tetni a kinyilatkoztatás igaz voltára, mely az ellenkezőt tel-
jesen kizárja. Annyit mondanak ugyan, hogy kinyilatkozta-
tás ezen ismervek hiányában nem lehet igaz kinyilatkozta-
tás ; de hogy valóban az-e ily negativ eriteriumok mellett, 
— azt nem mondják. Ilyetén ismervek alapján mondhatjuk 
ugyan, hogy az ind, izlam s valamennyi pogány vallásrend-
szer nem Isten müve, nem lehet igaz vallás ; úgyszintén bát-
ran mondhatni, hogy a keresztény vallás, mint amely jelzett 
múlhatatlan kellékekkel csakugyan bir, ,lehet' Isten által 
kijelentett vallás, sőt ,emberi' bizonyossággal valóban az ; 
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ámde minden emberi kétely ezzel nincs kizárva. Pedig ész-
nek és szivnek a vallás nagy problémáit illetőleg oly ismer-
vek és bizonyítékokra van szüksége, melyek absolut bizo-
nyosságot szolgáltatnak. Kitől várjon tehát bizonyságot, ha 
az emberi tekintély által nyújtott garantiában meg nem 
nyugszik, miként nem is nyughatik meg ? Bizonyára nem 
mástól, mint, Istentől ! . . . Isten, ha kinyilatkoztatja magát, a 
bizonyosság isteni garantiáit bizonyára megadja. Ezzel a 
csuda .lehetségességéinek kérdése magától elesik. Szerző» 
s ezt örvendetes megelégedéssel constatáljuk — szerző a 
csudák fogalmát illetőleg a tudomány s keresztény bölcs-
észet színvonalán áll. Szó sincs róla, hogy a csudák ellen-
keznének' a természet törvényeivel ; a természettudomány 
elsőrangú csillagainak ilyesmi nem is jutott eszökbe. Egy 
Newton, Humbold, Leibnitz, Cuvier, Secchi készséggel 
ismerék el a csudák lehetőségét. Másodrendű bölcsészek és 
természettudósok, felületes jogászok és theologusok valá-
nak, kik a tagadást megengedék magoknak — bravourból ! 
De még arról sincs szó, hog} a csudák által a, természet tör-
vényei felfuggesztetnének ; nem függesztetnek fel a termé-
szeti törvények,hanem igazoltatnak, a csudák csak azt szök-
tetik szembe: hogy természetfölötti tényező lépett közbe. 
Természet törvénye, hogy „az alsóbbrendű erők és törvé-
nyek a természetben a magasabbaknak szolgáljanak", hogy 
más-más tényező közbejöttével az erőkés törvények hatálya 
módosul. A delej vonzereje, ugylátszik, hogy a nehézség-
törvényét megakasztja, pedig nem ugy van ; a növényvilág 
a vegytani törvényeket uralja, az állati élet a vegetatio el-
vét modósitja, mig az ember az összes természettel szemben 
maga szabad akaratját érvényesiti. írva van róla: Alkos-
sunk embert a mi képünk és hasonlatosságunkra, ki ural-
kodjék az egész földön. Az ember uralkodik a természeten, s 
Isten nem uralkodnék rajta ? ! Az ember szolgálatába birja 
keríteni (még bukott állapotjában is!) a természetet; kezeli, 
alakítja, felhasználja kényekedve szerint az anyagot ; meg-
fékezi önmao-ában az állati élet ösztönét, mindenben és min-

ci 7 

denütt saját törvényeinek pecsétjét nyomja a természetre — 
magasabb indokból és czélból. Ennyit bir az ember a ter-
mészethez való viszonyában ! ,Csudatevő' bizonyos érte-
ményben, midőn erkölcsi czélja foganatosításában úgyszól-
ván felfüggeszti, illetőleg uralja az alsóbbrangu törvények 
működését. Pedig vajmi gyenge, halvány képe ez azon vi-
szony feltüntetésének, melyben Isten van a természethez ! 
(194 s köv. 1.) Az ember (mégbukott állapotjában is!) uralja 
a természetet ; nem ,csuda', ha természetfölötti hatalom köz-
beléptével erőt vesz a természet hatalmán ; csuda a mi sze-
münkben, nem csuda Istentől, ha látjuk, hogy akaratja sze-
rint rendelkezik a természeti erők- s törvényekkel. Csuda 
volt teremteni a világot, azóta ennél is nagyobb csuda, me-
lyet szemeinkkel látunk, az egyház maga — kétezer év óta 
annyi vész és vihar daczára diadalmas fenálltával. (207 1.) 
Csuda volt, hogy „az Ige testté lőn" ; csuda tőle ebbeli 
leereszkedése ; már, hogy ő szent felsége parancsol a szélvé-
szeknek és hullámoknak ; parancsol életnek és halálnak, az 
meglehet, hogy csuda a mi szemünkben, de nem csuda töle ; 
csuda ő maga, uralma a természet fölött nem csuda ; csuda 
ránk nézve, nem csuda rája nézve. Találólag mondja Jean 
Paul: „Ami csuda a földön, természet az égben", (V. ö. Die-

ringer : ,Sythcm der göttlichen Thaten des Christenthums 
Mainz, 1841.) (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, január 18. A ,H o n' k a t h o 1 i k u s a i. A szent-

irás csalhatatlanul igazolja, hogy Isten csak egy emberpárt 
teremtett, melytől az egész emberiség származik, de a ta-
pasztalat azt mutatja, hogy ebben az emberiségben néme-
lyek fehérek, mások feketék, némelyek bronz, mások ismét 
vörösszinüek ; némelyek magasak, mások ismét törpék, s ennyi 
különféleség mellett, ki csudálkozhatnék afelett, hogy a mint 
egyik-másik lapnak akad zsidója, ugy a Jlon'-nnk is akad-
nak ,katholikusai'? ez úgyannyira nem csuda, hogy inkább 
a felett kellene csudálkoznunk, ha épen a mai időben nem 
bírna a ,Hon' is egy pár ,katholikussal', már t. i. az ő ízlése 
szerint, valamint az sem lenne kisebb csuda, ha nem talál-
koznék egy pár ,katholikus', kiknek a .Hon'-nal egyenlő Íz-
lésük van. 

Jó hasznukat lehet ezeknek a ,katholikusoknak' venni 
minden alkalommal, de kivált akkor, mikor arról van szó, 
hogy már zsidók, protestánsok, szabadkőművesek vagy meg-
unták, vagy bizonyos meghatározott esetben szégyenlik 
sorompóba lépni az egyház ellen, ekkor kitűnő (?) szolgála-
tot nyújtanak eme ,katholikusok' bizonyos czélok elérésére. 
Hiszen ha kétségbe lehet is vonni a czimet, de bebizonyítani 
nem lehet, hogy a czim alatt csakugyan zsidók, protestán-
sok, vagy hitöket megtagadott szabadkőművesek lappanga-
nak, még csak azt sem lehet szemükre vetni ama lapoknak, 
melyek ,katholikusaikat' előtérbe tolják, hogy türelmetle-
nek, hiszen nem nyitották meg hasábjaikat ,katholikusok' 
előtt is? s lia ezt épen a ,Hon' teszi, ugy honi türelméről 
csak az kételkedhetik, aki Tamás benn:1, mintha a .Hon' a 
hont képviselné. 

Ne is kételkedjünk, vegyük a dolgot ugy amint meg 
van irva, higyjük el, hogy a ,Hon'~nak is vannak ,katholi-
kusai', hogy csakugyau katholikusok azok, kik magukat ,ka-
tholikusokul' irtálc alá ama qualificálhatlan czikkecskének, 
mely a napokban a,Hon1 hasábjain megtámadta a péterfillért. 
Mik az ilyen katholikusok? ők magukról azt hiszik, vagy 
talán nem annyira hiszik, mint csak mondják, hogy ők hi-
szik, miszerint független gondolkozású emberek, kikre a 
,Hon' emberei semmi befolyással nem bírnak, hogy ők motu 
proprio, saját meggyőződésükből (?) írták ama czikket. Pe-
dig dehogy, nem egyebek ezek, mint amit közönséges nyel-
ven és értelemben ,gimpli'-nek szoktak nevezni, épen ugy, 
mint mikor az éretlen és műveletlen tömeg ,szabad' válasz-
tásról beszél és azt mondja, hogy X-et, vagy Y-t szabad 
meggyőződéséből,választotta' követnek, alispánnak stb., sőt 
ezek a ,katholikusok' egészben véve még e választó tömeg-
hez sem hasonlíthatók, mert ezeknek legalább van annyi 
bátorságuk, hogy ,szabad meggyőződésük' (?) kifejezésére 
személyesen megjelennek a helyszínén, de ezek a ,katholiku-
sok' mintha csak kaftános bátorsággal bírnának, csakúgy 
köpenyeg alól tiltakoznak, a péterfillérek ellen, mintha csak 
tettükkel be akarnák bizonyítani, hogy ők maguk szégyen-
lik amit tesznek, azért nem merészelnek nyiltan, emelt si-
sakkal a világ elé lépni. 

Van is mit szégyenelniök. Az mit ők végbevittek a 
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,Hon'-ban, sem nem katholikus, sem nem magyar emberhez 
illő tett. Hogy nem katholikus emberhez illő tett, az már 
kitűnik abból, hogy a katholikus kegyeletet támadták meg 
akkor, mikor a péterfillérek ellen handabandáztak, ez való-
ságos ,lioni' azaz szabadkőműves tett volt, jól tudva, hogy 
a világon semmiféle secta sem viseltetik oly kiolthatatlan 
gyűlölettel a pápa ellén, mint épen a szabadkőművesek ; de 
épen ezért, mi, mint valóságos katholikusok és nem csak 
czimzetesek, határozottan tiltakozunk az ellen, hogy a ka-
tholikus név ugy profanáltassék, néhány hitetlen katholi-
kus álarczu által, mint ez a ,Hon'~ban legközelebb történt ; 
tiltakozunk az ellen, hogy valaki ,katholikus'-nak irja alá 
magát bármely czikknek, mely minden mást, csak nem ka-
tholikus érzületet árul el. Hogy pedig a ,//on'-l)an megje-
lent czikk nem is magyar emberhez illő tett, azt, a magyar 
jellem becsületére legyen mondva, elárulja az álcza, mely 
a ,Hon' ,katholikusainak' kilétét fedi, ismeretes levén a ma-
gyar jellem nyíltsága, de elárulja a hálátlanság is, mely a 
magyar jellemhez hozzá nem fér. Akik magyar jellemmel 
bírnak, azok jól tudják, hogy a pápák nem egyszer és pedig 
a legújabb időben is, a legszorultabb körülmények közt is, 
segítségére jöttek a nemzetnek, azért most hálátlansággal ne 
fizessünk, hanem néhány fillért elismerésül legalább is ad-
junk, a múltban nyert milliókért, hálátlanok, csak azok, kik 
már a magyar jellemet is levetkőzték. Ilyenek a ,Hon' ka-
th olikusai, kiket élczlapjaink figyelmébe legnagyobb buz-
galommal ezennel ajánlani nem késlekedünk. • 

Znyovái'alfja. M i az o k a a m a i v a l l á s t a l a n -
s á g n a k ? Az aradvidéki tanító-egyesület az 1875-ik év 
decz. 15-éu tartott gyűlésében, sa ,Hon' 1876. januarius 5-ik 
számában közlött emlékiratban, nagy bölcsen azt mondja s 
,bizonyitja', hogy a mostani vallástalanságnak kútforrása s 
főoka a busz századon át roszul szervezett vallástanítás, a 
mely szerinte sehogy sem egyezik meg a mostani paedago-
giával, sőt egyenesen ellenkezik avval s hátrányára van az 
egész erkölcs-tudományos nevelésnek ; miért is túlbuzgó-
ságában szükségesnek vélte felszólitani a nmltságu m. kir. 
vallás-s közoktatásügyi ministeriumot, hogy az minél előbb 
e tekintetben rendet csináljon. 

Hogy az egész emlékiratra kellő választ adhassak, 
egész könyvet kellene összeírnom, azonban elég lesz talán 
csak röviden válaszolnom is. 

Az aradvidéki tanító-egyesület azt mondja, hogy az 
eddigi vallástanítás a gyermekek észbeli tehetségeket gyön-
giti, tompitja,sőt semmisiti azok ruganyosságát,s csakhogy 
ki nem mondja azt, hogy az ilyféle vallástanítás tiltassák ki 
az elemi-iskolákból mint olyan, a mely roppant műve-
lődési károkkal van összekötve (?) és pedig csak azért, 
minthogy az csupa elvont fogalmakkal, dogmákkal bíbelő-
dik, már kezdettől fogva csak imákkal terheli a gyenge sar-
jadék még ki nem képzett eszét oly imákkal, a melyeket a 
gyermek meg sem értheti ; azonkívül, ami még a legbor-
zasztóbb, a gyermekek azon dolgok bemagolására büntetéssel 
is unszoltatnak, mely büntetés által elvonatnak más tudo-
mányokbani haladástól is, és igy az erkölcstelenségnek me-
zeire rohannak. Igy tehát a vallástanitást ki kell irtani. 

Hogyha oda czéloz a fentnevezett tanító-testület, ak-
kor tudjuk, hogy hányadán vagyunk, akkor tudjuk, hogy 

mindeddig a vallástanitást csak köpönyegül használták 
arra, hogy megerősödjenek annak takaréka alatt, s majd, ha 
már erősebbek lesznek, könnyen ledobhassák azt. 

I t t mindenekelőtt az egész papság, de kivált az összes 
hitelemzők nevében emelek szót s ünnepélyesen tiltakozom 
ezen sértő eljárás ellen. 

Azt kérdezem csak a tisztelt tanítóságtól, mi közük 
van önöknek ily drastikus módon a mi papi köteleségeinkbe 
avatkozni ? Azt hiszik-e, hogy önök most egyszerre tudo-
mányosabbak s bölcsebbek az összes püspöki s papi karnál, 
ámbár jól tudom azt, hogy sokan vannak köztük, akik alig-
ha három vagy négy iskolát végeztek, a paedagogiát is csak 
hirből ismerik, s lia bírják is, amennyire annyira, de mégis 
távol vannak annak tökéletes bírásától, s mégis bátorkod-
nak ily durván kikelni az összes papság ellen ? Azt, a kinek 
egyes egyénei egész életöket csak a tudománynak szentelik, 
azt a papságot, mondom, oly együgyűnek tekintik, hogy azt 
sem tudja, miként kelljen a sz. hivatalnak eleget tenni ? Nem 
tudják-e önök, hogy az Ur Isten — ha hisznek benne — 
nem önöktől, hanem tőlünk fogja majd számon kérni a ránk 
bizott nyájnak lelkeit ; tőlünk, mondom, a kiket ő maga 
ezen magasztos hivatalra hivott meg, amely hivatal nem 
kecsegtet bennünket semmi ideiglenes zöld koszorúkkal, 
semmi ezresekkel, semmi földi dicsőséggel, hanem igenis 
megvetéssel s gúnyokkal, kivált a mostani felvilágosult (?) 
időben, a midőn már még nevünkkel is ijesztgeti a világ az 
ő kedvenczeit ; e hivatalra, mondom, hivott meg bennünket 
az Ur Isten csak azért, hogy nem a szájhősös világ által 
hangoztatott, hanem maga Isten által e földre hozott igazi 
vallásos erkölcsösséget fentartsuk s terjeszsziik. Es lia már 
annyira szivükön fekszik az erkölcsi vallásosság, a mely 
önök szerint az igazi felebaráti szeretetben rejlik, nem tud-
ják-e önök azt, hogy a felebaráti szeretetnek egészen más 
utja van, mint a melyre önök léptek? Nem lett volna-e 
jobb, paedagogia szerint beszélek, ezen ügyet, lia volna is 
valami hiány a vallástanitási modorban, mi ellen azonban 
szintén tiltakozom ; mert minden pap annyira képesítve van 
a paedagogiából is, mind önök, és tudja azt, mikép kelljen az 
igazi erkölcsös vallásosságot a gyermekek sziveibe beoltani ; 
nem lett volna-e jobb, mondom, ez ügyet ott terjeszteni elő, 
a hol annak illő helye leendett ? Ha itt-ott találkozik is 
köztünk egyik vagy másik, aki sok teendője miatt nem ké-
pes minden igazság magyarázatánál szigorúan követni a 
paedagogia rendszerét ; nem találtatnak-e önök közt is, azaz 
a világi tanárok, de leginkább tanitók közt, a kikre rá illik 
ezen közmondás : Medice cura teipsum ? a kik nem is álmo-
doznak a paedagogiáról. Önök a vallástalanságnak okát a 
vallástanitásban találják azért, mert a pap már a kicsinek 
szivébe is csepegteti az Istenrőli magasztos fogalmakat s 
már a kisdedeket kinozza az imának betanulásával ? Nem 
tudják-e önök azt, hogy Initium sapientiae timor Domini, 
azt sem tudják : Ex ore infantium et lactentium perfecisti 
laudem ? Váljon önök paedagogiája jobb Krisztus Urunk pae-
dagogiájánál, amely már majdnem kétezer éven át fentartotta 
magát, mely szülőanyja minden valódi erkölcsös s vallásos 
paedagogiának, s most talán önök inye szerinti paedago-
giának fejet fog hajtani? Korántsem. Először bebizonyítsák 
önök azt, amit már bebizonyított az egyház, neveljenek fel 
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előbb legalább annyi vallásos, erkölcsös, de egyszersmind 
oly tudományos férfiakat, amennyit s minőket az egyház 
nevelt fel, akkor majd bókot mondok én is önök paedago-
giájának.Sed ex fructibus cogno3citur arbor. Hogy mily er-
kölcsös s igazán vallásos módon neveltetik most az ifjúság 
az iskolákban, midőn már a vallástanitás, habár még mec-7 ö O 
engedtetik, de minden lehető módon háttérbe szorittatik, 
facta loquuntur. 

Azt vetik fel önök, hogy a gyermek nein képes felfogni 
az Istenről tárgyaló magasztos eszméket s mindenféle dog-
mákat. De váljon önök, a kik már többé nem gyermekek, 
váljon tisztába vannak-e már ezen fogalommal? Igen, a 
pantheismus, naturalismus, atheismus stb. ezek bizonyitják, 
mennyire tisztába vannak a mostani felvilágosult (?) urak. 
Hogy Jézus Krisztus szavaival ezen ellenvetésre feleljek, 
mondom : Gratias Tibi ago Pater, quia abscondisti liaec a 
sapientibus et revelasti ea parvulis. 

Istent tökéletesen senki sem foghatja fel, mig él, és 
csak annyira ismerhetjük az Istent, amennyire ő kegyelmé-
vel megvilágosítja elménket. Nemo cognoscit Patrem nisi 
Filius et cui ille revelavit. Az Istentől nyert kegyelmes fel-
világosítást ki kell, igen is, képezni az iskolás gyermekekben, 
de nem emberi, hanem isteni tan szerint. 

Azt mondják önök. hogy a gyermek nem érti a Mi-
atyánkot, angyali üdvözletet stb. imákat; én még azt mon-
dom, hogy jobban érti ő azon imákat, mint bármely felnőtt 
s felvilágosult (?) tanár ; mert sok ilyféle tanitó s tanár léte-
zik, aki soha sem imádkozik, sőt, amiről volt alkalmam 
meggyőződni, az imát csak paraszt s buta embernek valónak 
tanítványai előtt mondogatja. 

Hiába: „Dixit insipiens in corde suo, non est Deus". 
Ellenben tes;ék csak nézni az igazán vallásos szülők gyer-
mekeire, mit csinálnak azok, amint meghallják a harangszót, 
mikor enni vagy aludni mennek, vagy mikor az ágyból fel-
kelnek. Facta loquuntur. (Vége köv.) 

Hely htm. A t a n s z a b a d s á g ü g y é b e n érdekes 
dolgok készülnek nálunk. Francziaország nem régen orszá-
gunkat utánozta, midőn ugy a hogy a tanszabadság nagy 
elvét kimondotta, s most országunk már ismét egy lépéssel 
előre haladni készül, ha ugyan a parlament elfogadja azon 
legújabb törvényjavaslatot, melyet központi bizottsága a 
gyűlési szünnapok alatt ez irányban elkészitett. 

Ezen javaslatnak a plenum előtti előadója Smolders 
ügyvéd, volt louvaini (löweni) tanár, későbben ugyané vá-
rosnak polgármestere, tudós, tapasztalt és becsületes ember. 
A leginkább az ő tollából folyt tvjavaslatnak alapvonásai 
a következők. Az eddig divatba volt egyes évi vizsgák he-
lyébe minden (világi) karban egyetlenegy végleges vizsga 
fog lépni, melynek mikénti kiállásától a jelöltnek állami ké-
pesítése függ; de mely vizsgálat alakjában is nevezetes vál-
tozás álland lie, mi mindenestre csak a tudománynak érde-
kében lesz. • 

Eddig ugyanis a vizsgák vegyes jury előtt folytak, 
melynek tagjait ugyan az állam nevezte ki ; de félig állami, 
félig u. n. szabad tanárokból, minők péld. a louvaini katho-
likus egyetemnek tanárai. Ennek következménye az lett, 
hogy a vizsgák egy állandó, schematicus kérdéshalmazuak 
előadására s erre való felelésre szorítkoztak, mi által egy-

részt a vizsgálók közti súrlódásoknak elejét venni, másrészt 
a jelölteket azon kellemetlenség alól felmenteni reméllették, 
hogy, valamely kérdést a jury előtt megoldva, mig az egyik 
tanárt kielégitik, a másikat magok ellen felingereljék, mi 
igen gyakran, azt mondhatjuk rendesen történt. 

Hogy ily körülmények közt a louvaini tanulóknak 
helyzete mindig kényesebb s kellemetlenebb volt a szabad-
kőműves egyetemeken végzett tanonczokénál, az a liberalis-
musnalc vele született durva igazságtalanságánál fogva ma-
gától érthető; mindazonáltal egyik rész sem mert soha ér-
demleges tárgyalásokba s érvelésekbe bocsátkozni, mi sem 
a jellemek képzésére, sem a tudományos haladás előmozdí-
tására kedvező hatással nem lehetett, nem is volt. Ez meg-

' O 
változnék Smolders terve, illetőleg javaslata szerint, ameny-
nyiben minden egyetem önállólag osztogathatná az egyes 
tauszakokbóli tudori okleveleket, melyeket az állam elég 
kezességül tekintene arra nézve, hogy az illető képes, mint 
orvos, ügyvéd sat. működni. 

Az egyes magasabb tanintézeteknek egymástóli és az 
államtól való ezen íüggetlenitése első sorban a louvaini kath. 
egyetemnek használna, e téren is a szabadság ügye azonos 
lévén a katliolicismuséval. Ez egyetemen ugyanis a tanári 
kar egy egységes, egyöntetű egészet képez, mindnyájan kö-
zös talajon, a katholicismus alapján állva, biztos rendszerrel, 
positiv tudományt öntenek a jól fegyelmezett ifjúság lel-
kébe. Ellenben az u. 11. liberális egyetemeken annyi a rend-
szer, ahány a tanár, innen folytonos súrlódások az egyes ta-
nárok közt s a tekintélynek hiánya, s mint az egész tanitás-
nak eredménye az ifjúságban azon meggyőződés, hogy bi-
zonyosat, okosat ugy sem lehet tudni, semmiféle tárgyra 
vagy kérdésre vonatkozólag ; tehát minek törné magát az 
ember ; elég egy kis ügyesség, néhány fortély, legfelebb ama 
bizonyos franczia bőbeszédüség, s a kinek szerencséje van, 
majd segit magán, ,carrière'-t csinál sat mi közben nem 
szabad elfeledni, hogy az ifjúságnak erkölcsi magatartása 
ezen ,liberális' egyetemeken gyakran igen szomorú. 

Mindezekből következik, hogy a louvaini tanuló tudo-
mány s jellem tekintetében véghetetlenül felette áll minden 
oly ifjúnak, ki tanéveit valamely állami egyetemen, Bruxel-
les-, Gand-, vagy Liégeben töltötte; a louvaini egyetemen 
végzettek már tényleg sokkal jobb hirben állanak, mint or-
vosok, ügyvédek keresettebbek, mint akik tanulmányaikat 
máshol végezték ; és e kedvező arány meg növekedni fogna, 
hahogy az egyetemek teljeséggel szabadokká tétetnének. 
Ezt a ,magasasabb oktatási egylet', egy tisztán szabadkő-
műves társulat máris belátta, s ennél fogva a Smolders tvja-
vaslata elleni agitatiót el is kezdte, ugy hogy a parlamenti 
vita e javaslat felett igen élesnek, de igen érdekesnek is 
lenni Ígérkezik, miről a maga idején többet. 

Nlíftsiói tudósítások. Kalászok a missiók mezején. 
(Folyt.) 44. Beyruth, a régiek Berytje, Szíriában gyúpont-
ját képezi a kath. missionáriusok buzgó működésének. 10,000 
főnyi lakói részint katholikusok (latinok, maroniták, egye-
sült görögök, örmények, szirusolc, chaldeusok és koptok) ; 
részint eretnekek (angolok, amerikaiak, németek, osztrákok, 
svajeziak, továbbá jacobiták, nestoriánusok, eutichiánusok 
stb.) ; részint görög szakadárok és ujsehismatikus örmé-
nyek; részint végre hitetlenek (zsidók, muzulmánok, dru-
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zok, metuálik [schismatikus muzulmánok] és ansairiták.) A 
mnroniták, számra közel 20,000-en vannak, s igy ők az ösz-
szes lakosságnak csaknem egy ötödét teszik. Beyrutban van 
székhelye az aleppoi latin apostoli vicariusnak, az apostoli 
delegátusnak, a maronita érsek-, egy görög egy. érsek-, egy 
örmény kath. püspök- és egy görög szakadár püspöknek. 
Mindezen adatok eléggé bizonyítják, hogy a keresztények 
állása Beyrutban eléggé biztos. Lehet biztosabb, mint jelen-
leg Svajczban vagy Germániában a róm. katholikusoké. 

Beyrut legrégibb missionariusai a kapuczinusok, kik 
jelenleg négyen arabsul és olaszul hirdetik templomukban 
az Isten igéjét, és ingyen iskolákat tartanak minden rítus 
számára. 

Kevésbbé jelentékeny szerepet játszanak itt a szent-
ferencziek, kiknek háza mintegy hospitiumul szolgál a szent 
földi zarándokoknak. 

A jezsuita atyáké az oroszlánrész. 1842-ben leteleped-
vén s a kezdet nehézségeivel férfiasan megküzdvén első gond-
juk volt arabs, olasz és franczia nyelven megkezdeni az 
iskolai tanítást. 1848-ban nyomdát szereztek, mely azóta 
egyre terjeszti a ker. irodalmat. Mindent kimondunk, ha el-
mondjuk még, hogy a jezsuita atyák templomában hetenkint 
ezerekre megy a gyónók és áldozók száma. A rend létszáma 
15. Most egy egyetem alapitását tervezik. 

1847-ben uj munkásokkal szaporodott az U r szőlleje 
Beyrutban: alazaristák- és sz. Yinczeleányaival.Ezen utób-
biak, valamint a nazarethi zárdaszüzek és a Mariaméit né-
ven ismert és itt nagy népszerűségnek örvendő arabs nénék 
a leányneveléssel és a be.egek, árvák gondviselésével van-
nak elfoglalva. A lazaristák temploma époly kedves a hivek 
előtt, mint a jezsuita atyáké. 

A katholikus hitélet oly virágzásnak örvendvén e vá-
rosban, nem csuda, hogy az amerikai, angol és porosz pro-
testánsok is minden lehetőt elkövetnek, hogy itt állandóan 
megvethessék lábukat. Azonban mennyire mentek egy fél-
század óta ? I t t is, mint egyebütt keleten, a bold, szűz Má-
ria állja ú t já t a protestantismus terjedésének ; mert a keleti 
nép, ha képes volt is tévedni a Fiúra nézve, az Anyát nem 
képes elfeledni. „Gaude, Maria Virgo; cunctas haereses 
sola interemisti in universo mundo !" (Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
- A csanádi püspök ő excja, mint a ,M. /l.'-nak írják, 

a lefolyt évben (57,301 frtot forditott különféle jótékony, ke-
gyeletes s közhasznú czélokra. 

— Ap. király ő felsége ft. Janikovics Alajos, hatvani 
prépost-plébános urnák, a nevelés és oktatás körül szerzett 
érdemei elismeréseül a Ferencz-József-rend lovagkeresztjét 
adományozni méltóztatott. 

•— A B . Szűzről elnevezett szentferenczrendi tarto-
mánynak a jelen évre szóló névkönyve szerint e tartomány-
ban 19 zárda és egy székház van. Pap van 171, köztük 2 
Eszakamerikában működik mint hitküldér. Hittanuló van 
21, bölcsészettanuló 9,ezeken kivül még 4 ujoncz; fogadal-
mas laicus testvér 53, nem fogadalmas 20 ; az összes sze-
mélyzet száma 279. 

— A rodezi püspök, ki hittani lyceumát újból beren-
dezte, tanrendszerét felülvizsgálat s helybenhagyás végett a 
szentszékhez terjesztette fel, honnan oly értelmű választ 
nyert, hogy az egyli. történelem tanításában Fleury munkája, 
még a legújabb s .javított' kiadásokban is, tehát egyálta-
lában mellőzendő, a liturgica tanításában pedig Guéranger 
munkája vétessék alapul. -— Garcia Moreno, a szabadkőmű-
vesek által meggyilkolt ecuadori köztársasági elnöknek 
szobra fel fog állíttatni a vaticáni könyvtárban. A szentatya 

egy e czélból a fossanói püspök által meginditott gyűjtés-
hez személyesen 2000 lírával járult . 

— Az angol felsőház katholikus tagjainak száma is-
mét egygyel szaporodott, amennyiben sir Rob. Gerard, 
igen gazdag s buzgó katholikus lorddá neveztetett kî a ki-
rályné által. 

— A bambergi s müncheni érsekek példája szerint, s 
alkalmasint közös megállapodás folytán most már a többi 
bajor püspökök is körrendeletileg meghagyták a lelkész-
kedő papságnak, hogy a csak polgárilag házasultak a szent-
ségekhez nem bocsátandók, s haláluk esetében az egyházi 
temetés megtagadandó tőlök. A király pedig hivatalosan 
abbeli kivánatát fejeztette ki, hogy a tisztek, hivatalnokok, 
szóval a tisztességes egyéniségek a polgári beiratás után az 
egyházi esketést se mellőzzék el. — A müncheni ókatholi-
kus községben 1875-ben 14 esketés volt, 52 keresztelés és 
56 temetés; az ókath. vallástanitásra 140 gyermek járt . 

— Görres százéves emlékünnepélye alkalmával ka-
tholikus tudós társulat alapítása vétetett tervbe. Az előké-
szítő felhívást többi közt Binder, a ,Hist-pol. Blätter' egyik 
szerkesztője, s dr. Ilaffner, Heinrich, Hergenröther, báró 
Bertl ing s Janssen írták alá. 

— A Koblencz melletti, ehrenbreitensteini kapuczinus 
zárdában a ,culturharcz' eddig két pátert tűrt meg, kik a 
templomot s a zárdához kötött lelkészi teendőket ellátták. 
Legújabban a kormány azt követelte még e kettőtől is, 
hogy lépjenek ki a szerzetből, különben elűzetnek ; a páte-
rek azonban kijelentették, hogy ezt nein teendik, minélfogva 
a zárda néhány nap múlva egészen üresen álland s az ott 
lakó katholikusok lelkipásztorok nélkül lesznek. 

— A hivatalos kereset a kölni érsek ellen már megin-
dittatott ; Jetevése' tehát, az eddigi tapasztalatok szerint 
bizonyos. Egyúttal a hesseni kormány is a maga részéről had-
járatot indít Ketteler püspök ellen, kiről azt híresztelték, 
hogy a kölni érsek külföldre való menekülése után a német 
püspöki kar mintegy vezetőjévé rendeltetett a szentszék 
által, mi azonban illetékes helyről meghazudtoltatott. 

— Ledochowski érsek február 3-án ki fog bocsáttatni 
börtönéből, azonban, mint a ,Köln. Ztg.' írja, további maga-
viseletétől fog függni, váljon ,az állam' további, s minő lé-
péseket teend-e ellene. IIa megyéje kormányzatát ismét át-
venné, akkor az 1874-i május 4-érői kelt törvénynek értel-
mében „egyházi ténykedések illetéktelen végzése miatt" be-
lebbeztetni,vagy épena porosz birodalomból kiutasittatni fog. 

— A sz. hedvigi prépost-plébános, Herzog, junius ha-
vában rokonait meglátogatta Schönwaldau nevii, silezia 
szülőhelyén. Ott tartózkodása alatt a j d e b á n o s , rokonai s 
ismerősei kérelmére, amint ez ily körülmények közt történni 
szokott, egyizben nagymisét is mondott, és prédikált. Tör-
tént azonban, hogy Schönwaldauban buzgó lélek találko-
zott, mely nagyon szivére vévén a májusi törvényeknek ilye-
tén flagrans megsértését, a prépostot ezért feladta, ki aztán 
csakugyan 15 markig megbüntettetett s a perköltségek vi-
selésében is elmarasztaltatott. 
Szeretetadományok szentséges Atyánk, IX. Pius 

pápa számára. 
Eddigi összeg: 340 frt. 68 kr. és 150 frank arany, 2 

db. cs. k. arany, 1 db. ez. húszas ; ehhez 
a tiszapüspöki, Isten szent nevét védő társulat fel-

ajánl 10 frt. 
a tiszapüspöki lelkész hiveivel 10 frt. 

Kegyeletes adakozások ugyanonnac. 
Missiókra 8 frt 

Szerkesztői üzenetek. 
Pozsonyba, 68. szalag : Nem lesz semmi zavar ; észrevettem már. 

Nagy-Atád : Majd kiegyezkedünk, —• in nomineDom'ni. 

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő : báró Hornig Károly, hittudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatott Budapesten 1876. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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érseknek újévi nyilatkozata. Missiői tudósítások. — Irodalom. — Vegyesek. 

Seminariumainkról. 
(Vé^e.) 

Különös benyomást tesz, mikor a növendékpap 
mint iró lép fel, ha e mellett azt hallani felöle a 
coulissák mögött : „Tanulta volna meg előbb a lecz-
két !" Ha i f jú képes, a nyilvánosság terére is lépni, ám 
tegye meg, minekután rendes kötelességeinek min-
denképen megfelelt. A papnöveldei irodalmi egyletek 
körében sok a humbug. Nálunk majd minden nö-
vendékpap iró, s a papok közt aránylag mily keve-
sen irnak ? Miért? Nézetem szerint mivel a kispap 
idejét nem a vesződséges tanulásra, hanem a ,dicsősé-
gesL könyvkiadásra pazarolja; szorgalmának igen 
korán kezdi szedni a gyümölcsét, pedig éretlen 
gyümölcsnek fanyar az ize ! Mennyi idö vész kárba 
a fordításokban a rendszeres tanulmányok hátrá-
nyára. Emellett a tapasztalás nem ritkán még azt is 
tanitja, hogy a legjobb seminariumi írók nem min-
dig a legjobb növendékek is; a kis siker az i f jú t oly 
könnyen elbódítja, e l tántorí t ja! 

Ezekre, tudom, haragusznak fiatal barátim ; de 
később,biztos vagyok,maguk is átlátják, hogy iga-
zat mondok. Én is csak idővel tettem szert e meg-
győződésre. Nem csudálom, hogy nem igen van 
papnöveldei elöljáró, ki valami nagy barát ja lenne 
a növendékek irodalmi vállalatainak. — De más-
képen irodalmunk sok kitünö külföldi munkát nél-
külözne! Igen ám, csak ne jönnének a kispapok mü-
vei majd mindig post festa! Mikor már minden va-
lamire való könyvtár bír ja az eredetit, mikor az 
ember azt már régen olvasta, akkor jön — velinpa-
piron előfizetési felhívás „korszakot alkotó" mun-
kára; amire ismét megvárakoztatják az embert 
vagy félévig, mig végre valahára megjön a híres 
könyv, gyakran inkább ki-, mint /eforditva, hogy 

bevándoroljon az eredeti mellé a könyvtárba. Se-
minariumi iskolák köréből kikerült legtöbb könyv-
nek ez a sorsa. Hogy kivételek lehetségesek, sőt, 
hogy vannak, szívesen megengedjük. 

Nem volna-e jobb, ha a növendékpapok szabad 
idejöket szónoklati gyakorlatokra, pastoralis casusok 
megfejtésére, tudományos vitatkozásra — természetesen 
elöljáró vezetése s felügyelete alatt — fordítanák ? 
Kevesebb lenne ugyan egyelőre a dicsőség, de több 
a haszon. Lehetne azonban kivételesen egyes kivá-
lóbb tehetségű növendékeket irodalmi közremű-
ködésre is igénybe venni ; miképen ? arról egyes 
esetekben határoznának az elöljárók. 

Az egyes tantárgyakról nem szándékom szólni. 
A püspöki kar felügyelete alatt adatnak elő, s bi-
zonyára mindenütt a legnagyobb gonddal választ-
ják meg a tanárokat és szemelik ki a tankönyveket. 
Azt mindenki érzi, hogy ha egyátalán tanárban, 
ugy kivált a theologiai tanárban nem elég a docere, 
hanem kell, hogy benne meglegyen, és pedig meg-
előzőleg, mint isteni Mesterünkről olvassuk, a fa-
céré is. Ha a tanár nem is rendkívüli tehetség, de ha 
tanítványai öt mint buzgó, ajtatos, alázatos, tiszta, 
az egyház minden intézményéhez testével lelkével 
ragaszkodó s módjához képest mindig segíteni kész 
áldozárt ismerik, ha nemcsak verbo movet sed exem-
plo trahit : akkor biztos lehet, hogy tanításának lesz 
eredménye, mert a Magasságbelinek áldása fogja 
kisérni minden szavát. 

A kispapot nemcsak imára és tudományra, ha-
nem arra is kell tanítani, mint kelljen s mint lehet 
állásához képest hasznosan szórakozni ; erre pedig 
nálunk oly kevés gond fordittatik. Szabad időben a 
növendékek majd mindig magukra hagyvák. Velők 
vannak ugyan a ductorok, de ezek is csak növen-
vendékpapok, s még lelkismeretes ductor is elveszti 
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néha a fejét s nem tud magán segíteni, kivált ha 
tud ja vagy gyanítja, hogy az úgynevezett ,,kisebb" 
kihágásokat a rector nem veszi szigorúan. Csuda-e 
tehát, ha a magukra hagyott ifjak széles jó kedvök-
ben olyanokat t réfálnak, vagy énekelnek, vagy 
cselekesznek, melyek miatt a fekete vagy kék reve-
renda is, ha tudna, bíborveresre pirulna ; vagy ha a 
farsangi bolondos időben némely növendékpapban 
is felébred a régi ember az ö cselekedetei némelyi-
kével, vagy hogy itt is ott is előfordul panasz, hogy 
áldozópapok sem tudnak szórakozásaikban józan mérté-
ket, tartani. — — 

A növendékpapok tiz havi seminariumi élet 
után kéthavi szünidőre mehetnek. A szünidő is iskola, 
és pedig elég terhes, mert a tapasztalás szerint eb-
ből nem ritkán a különben jobb tanuló is secundát 
visz a seminariumba. Tessék elhinni, ez nem tréfa ! 
Ha a növendékpapban hiányzik az ö magasztos hi-
vatásának öntudata, ha nem elég szilárd elvű és 
akaratú; hanem ha ehelyett ur benne azon öntudat : 
en Augustine ! most a magad gazdája vagy, tehetsz, 
amit akarsz ; most nem csengetnek ötre, nem preces 
és meditatióra, nem sz. irásra, s t b ; ha hozzá még 
azon szerencse (?) kedvez neki, hogy hazájában vig 
társaskör, teszem casino vagy dalárda vagy kevésbé köl-
tőies ferbli vagy tarokcompánia virágzik, mely a sör-
csarnok uri szobájában vagy a lugasban ta r t ja es-
tenkint az összejöveteleket, s a theologust szívesen 
lá t ja ujonczának, kivált ha e körnek éltető s fen-
tartó szelleme a káplán vagy épen a lelkipásztor, 
plébános: akkor mit vár junk a növendék szünide-
jé től? Nem fog-e mindaz halomra dőlni, amit egész 
éven át gondosan felépített ? Mikor két hónapon 
át — némely intézet még több vacátiót enged — 
az ifjú majd naponkint kénytelen látni, mint tart-
ják a mulatságot az élet fő fűszerének; mikor papok 
és világiak őt versenyezve nógatják a részvétre ; 
hányan lesznek, kik elkerülik a lelki kárvallást, nem 
akarom mondani, a hajótörést ! Nem egy remény-
teljes sziv esett a szünidőben áldozatul az otium, a 
nők, a bor. a kártya, a rosz társaság veszedelmeiben. S 
mikor a hajótörés után visszamennek az if jak a se-
minariumba, ri tkán törekesznek minden erőből 
helyre ütni a szenvedett ká r t ; sőt amit a második 
évben építenek, azt a második vacatio ugyanazon ki-
sértései másodszor is lerombolják és igy tovább. 
Akarom hinni, hogy az ily ifjak is irtóznak a halá-
los bűn állapotától. Azonban a tapasztalás nagyon 
is hangosan hirdeti, hogy az ilyenekben a buzgóság 
gyökere rohadni kezd, s hogy kikerülvén a papnövel-

déből ők egészítik ki a mercenariusok csapatját. 
I t t hiába mo ndja némely jámbor atyafi : a kispapot 
mindenbe kell beavatni! A Szentlélek másképen 
szól : Qui quaerit periculum, peribit in illó Qui tetige-
rit picém inquindbitur ab ca. Az áldozár áldozat az 
Ur ol tárán, sacra dos, pedig ö szeplötelen áldoza-
tot óhajt. *) 

A bucsuk, a névnapok és — mondjuk ki — a 
primitiák is nem ritkán veszedelmesekké válnak a 
kispapra nézve. Ha primit ián ráhúzza a czigány, a 
jelenlevő fiatalság inkább kész lemondani az ebéd-
ről, mint a tánczról. A kispapot mily könnyen ra-
gadják a körbe egykori mindkét nembeli játszótár-
sai, pedig a táncz neki tiltva van, s igy vapulat 
conscientia. Ha az együgyii szülők és rokonok a 
primitia szent napját tánczczal akarják megszentség-
teleníteni : lépjen fel tiltakozva a primitiáns s a plé-
bános; mondják ki kereken : mi nem t ű r j ü k ; inkább 
nem lesz itthon primitia. Ez használ, probatum est. 
Kimondani nem lehet, mennyire ássa alá a tánczban 
repülő reverenda vagy reverendus a papság jó hirét és 
tekintélyét; nem hihetem, hogy pl. atánczoló társa-
ságból egy is válaszsza gyóntatójának a vele tán-
czoló papot — a szükség esetét véve ki. Említe-
nem sem kell. hogy némi társas játék is vau, mely-
ben résztvenni növendékpapnak szintén t i l t ja a 
papi illem. 

'•') „Itaque vos in Domino adhortamur", — mondja a 
ningu erdélyi püspök, a papsághoz intézett legujabbi körle-
velében, — „ut alumnos Seniinarii nostri, qui feriarum tem-
pore in vestris paroehiis degunt, vigili oculo observantes et 
illorum conversational^ indagantes, siquid in illis adverte-
retis a sacerdotii spiritu alienum, quale esset: cultus divini, 
sacrae confessionis et communionis neglectus, divagationes 
ad cognatos et notos, amicitia cum improbis, vel saltern sus-
pectae moralitatis sociis, inclinatio ad potuni et commessa-
tiones, hisque similia ; — adhibita primo paterna monitione, 
nisi in promptu resipiscant, Rectori Seniinarii denunciare in 
conscientia teneamini ; idque cum tarn stricto onere consci-
entiae facturi, ut si in hac parte officio vestro defueritis, 
sciatis, me coram Deo et ecclesia sancta vos culposae negli-
o-entiae vei dissimulations reos accusaturum esse. 

Religiosam ergo et veritati plane consonani, neque du-
biis verbis conceptam relationem postulamus a parochis vel 
administratoribus de clericis, qui extra Seniinarii septa 
domi suae aut alibi per aliquod tempus commorantur. 

Siquidem cum per tempus feriarum, quando clerici 
disciplinae regulis 11011 constrict', libere conversantur, utplu-
riinuni innotescat pietas et moruiii integritás eorunidem, 
Rectores parochiarum et catholicarum comniunitatuni enixe 
in Christo obsecramus, ut commendatitias literas iis dun-
taxat largiantur, qui pie et religiose semet comportaverint, 
qui cultui divino semper interfuerint, qui sacramenta coii-
venienter frequentaverint, qui per decentiain habitus extrin-
seci morum honestatem internam comprobaverint. 

Domini antem Curati, Professores Gymnasiorum, alii-
que Superiores attendant, ne clericis suo exemplo ad licen-
tiam occasionein et incitamentum suppeditent." 



Nagy érdemet szerez Isten és ember előtt azon áldo-
zár, ki a szünidőben szomszédságában vagy épen liivei közt 
tartózkodó növendékpapot barátságára méltatja, s őt uta-
sítja bizonyos rend megtartására, s neki jó, inkább oktató, 
mint gyönyörködtető olvasmányt nyújt, és sziv- és elmefel-
deritő szórakozásról is gondoskodik. IIa ehhez még az élet-
ből merített tapasztalatok közlése által a növendékkel a se-
minariumban közlött theoriákat felvilágosítja és igazolja, ha 
a napi kérdéseket az egy helyes szempontból előtte fejte-
geti : örök emléket fog magának állitani a növendékpapnak 
szivében. Ilyen esetek is vannak, s hogy vannak, áldjuk 
az Istent ! 

$ 
$ $ 

Egyről másról bővebben is lehetett volna szólni, de 
nem bátorkodtam még jobban fárasztani a szives olvasót, czé-
lom volt az érintettek iránt figyelmet kelteni. Legszentebb 
ügye az egyháznak, a növendékpapok jó nevelése. Bár tartaná 
szivében és elméjében mindenki, aki növendékpapokkal érint-
ezik, különösen minden növendékpap azt, amit az ismeretes 
aranykönyvecskében olvasunk: „Esto vigilans et diligens in 
Dei servitio et cogita frequenter : ad quid venisti, et cur sae-
culuni reliquisti? Nonne ut Deo viveres et spirituális homo 
fieres ? Igi tur ad profectum ferveas, quia mercedem laborum 
tuorum in brevi recipies, nec erit tunc amplius timor aut dolor 
iufinibus tuis. Modicum nunc laborabis, et magnam requiem, 
imo perpetuam laetitiam invenies. Si tu permanseris fidelis 
et fervidus in agendo, Deus procul dubio erit fidelis et lo-
cuples in retribuendo. Spem bonam retinere debes, quod ad 
palmam pervenies ; sed seeuritatem capere non oportet, ne 
torpeas, aut elatus fias. (De imit. Christi I. c. 25.) 

Nngjj in más. 

Egyik legújabb pályamunkánk. 
(Folytatás.) 

I I I . Nem tehetjük, hogy szóba ne hozmuk szerző ,irá-
lyát'. A feladat vala : a korunkbeli materialismus és ratio-
nalismussal szemben igazolni a keresztény vallás isteni vol-
tát — népszerű modorban. Kérdés, hogy ki, minő fogalmat 
köt a ,népszerűségihez. Munka kivántatott, mely nemcsak 
papoknak, legalább nem kizárólag papoknak, nemcsak azok-
nak szólna, kiknek szakmájok a theologia ; munka kivánta-
tott, mely szólna „a művelt világi köröknek". Ezzel a tár-
gyalás rendje és módja meg volt szabva. Nem mondhatja 
senki, hogy szerző nem lett volna tekintettel a korunkbeli 
tudományosság, jelesül a hazai intelligentia kívánalmaira ; 
szerző nem tűzte ki a rendszeresség czégét, de valaki beható o O 7 

figyelemmel sorban átolvassa czikkeit, észlelni fogja a rend-
szer veres szálait mindvégig ra j ta ; szerző, igaz, hogv nem 
lép fel a tanszék modorosságával, de az ész követelményeit, 
a tudomány érveit igenis hangoztatja, hangoztatja hango-
san, hatalmasan ; szerző irálya első sorban — ,népszerű', a 
szó legnemesebb értelmében. 

Lássunk egy-két példát. Szerző (19 s köv 1.) Isten lé-
tének igazolására azon érvet tárgyalja, melyet az iskola 
,argumentum cosmologicum'-nak nevez ; körülbelül azt 
mondja : I t t a világ, tagadjátok alkotóját, tagadjátok józan 
észszel, ha leheti „Valóban nem szükséges messze keres-
nünk az Istent, minden lépten-nyomon rátalálunk a teremtő 

hatalmának és bölcseségének nyomaira ; egy fűszál, egy 
virág, egy pillangó alkotásában feltaláljuk, Isten létének 
millió meg millió bizonyítványai tárulnak fel szemeink előtt 
naponta. Bizonyos tengerész hajótörést szenvedett ; a hullá-
mok (így szigetre dobták ki, melyről azt tartá, hogy embe-
rek nem laknak rajta. Midőn azonban a szigetet összevissza 
járta,néhány romdüledéken mértani képletre talált. Itt , úgy-
mond magában, eszes lényeknek kell lakni. Helyesen. Vál-
jon veszit-e ezen képlet valamit bizonyitó erejéből, ha azt 
egy darab kőre, egy virágra, állatra vagy — az égbolto-
zatra irva talál juk?" 

Szerző (155 s köv. 1.) hatalmas körvonalokkal mutatja 
ki a természetfölötti kinyilatkoztatás szükségességét, azt, 
hogy az emberiség lelke lelkének í íélyében érezte minden-
koron annak szükségét, hogy „Isten maga oktasson és ne-
veljen minket valláserkölcsi tekintetben". És Isten részvét-
lenül nézte volna az emberiség ezen égbekiáltó szükségét ? ! 
Lehetetlen ! „Különben, úgymond, fel kellene tételeznünk, 
hogy Isten valamennyi teremtményei közt egyedül az em-
ber az, ki az Istentől várt segédeszközök hiányában nem éri 
el czélját ; holott Isten bölcsesége és igazsága úgyszólván, 
jogot ad az embernek a rendeltetés megoldásához szükséges 
eszközök követelésére. íme valamely nagy város főnöke a 
polgárokat bizonyos időre a főtérre hivatja össze. A polgá-
rok megjelennek s nem tudják mi ezélból. Egyik is, másik 
is kérdezi: mi baj, miért vagyunk összehiva? Es feleli min-
denik : én nem tudom. De talán az, aki az összejövetelt el-
rendelte, adja meg majd a kellő felvilágosítást? Várnak 
tehát, de hiába várnak, a város feje nem jő. Újra találgat-
j á k : váljon miért hívtak minket össze? És senki sem tudja 
miért. A polgárok türelmetlenkednek : egy részök távozik, 
mások ott maradnak, mindnyájan keserű panaszokkal tel-
nek el a város elöljáróságának esztelen eljárása miatt, és 
joguk is van hozzá. Alkalmazzuk a példát. Emberek milliói 
élnek e földön, mind megannyi világpolgárok. Isten rendelte 
őket együvé. Egyik is, másik is, kiki e kérdést intézi magá-
hoz : miért vagyok e földön ? Mit kiván tőlem az Isten ? Mi 
vár rám a halál után ? Mit tegyek, hogy jövőmet biztosít-
sam ? És ha hibáztam, miként tegyem ismét jóvá tévedése-
met? Nem felel senki az emberek fiai közöl. Ugyanazon 
kérdések ujulnak meg százszor, ezerszer — mert kitérni elő-
lök lehetetlen —• s az emberi bölcseség hallgat, nem tud 
megnyugtató, lelket szivet kielégitő választ adni. Oh, ha 
Isten nem nyilatkozik, ha onnét felülről sem jő felvilágosító 

felelet : akkor, akkor De ne félj, ne kételkedjél emberi 
sziv; „Isten sok rendben is sokfélekép szólott, legutóbb pe-
dig saját fia által szólott hozzánk !" 

Szerző ecsetje akárhány ily fresco képpel örökiti meg 
érveléseinek hatályát az olvasó elméjében és szivében. Ilyen 
pl. az, midőn (163 1.) ,az óvilág vallásrendszereinek vala-
mennyi képviselőit, tanitóit, törvényhozóit, papjait, tudósait. 
Egyptom s Babylon első uralkodói- és félisteneitől egész 
Augustus császárig szólitja, hogy „voltak-e gyámoltalan 
gyermekeik, gyönge asszonyaik, tehetetlen özvegyeik, volt-e 
köztök nyomor", s feleletül mindnyájára rájok olvassa, hogy 
volt nyomor sok, de nem volt bennök irgalom, nem volt 
bennök sem akarat, sem mód enyhíteni a társadalom keser-
vein, nem volt könvörület a gyermek, nem kímélet a sze-

7* 
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o-ény és beteg iránt, nem volt érzés a rabszolgákban s a nő-
nemben meggyalázott emberi méltóság iránt. Ilyen pl. az, 
midőn (317 1.) a népek apostolát Korinthban felléptetvén, 
kérdi, váljon „kiszi-e a rationalismus, hogy sikerülend" 
meghódítani ezt a várost, mely Ciceróként ,lumen totius 
Graeciae', a pogány civilisatio gyüldéje volt, sikerülend-e 
ezt meghóditan'a „a szegény, minden emberi segélytől meg-
fosztott, egészen idegen jövevénynek... csudahatalom nél-
kül? Sikerulend-e neki e város gazdag, erkölcsileg mélyen 
rombolt polgárait és sophistáit a nazaréthi Jézusnak, ki 
önmegtagadást követel mindenekelőtt és tiszta szivet, meg-
nyerni, csupán ily tartalmú beszéddel: Uraim,én nagy újsá-
got hirdetek nektek egy hazánkbeli ács fiáról, kit honfitár-
saim igazságta'anul megöltek. Ez újság következő : Egy az 
Isten az égbe, s mi mindnyájan egymás közt testvérek va-
gyunk. Ezt higyjétek el nekem, s azért törjétek össze bál-
ványaitok szobrait, romboljátok le Venus templomát. Bán-
jatok nőitek és gyermekeitekkel emberségesen és bocsássá-
tok szabadon a rabszolgákat. Ha ezt nem teszitek, bűnhődni 
fogtok keservesen ! Hiszi-e ezt a rationalismus vagy nem ? O o^ 
Ha igen, akkor sokkal nagyobb csudában hisz, mint azok 
valának, melyek az apostolok tanitását követték. Pedig ez 
csak egy példa száz meg száz lcözől. A viszonyok, melyek 
közt Pál és a többi apostolok az evangéliumot terjesztették, 
mindenütt olyanok valának, mint Korinthban, mindenütt 
széles e világon. Mindenütt arról volt szó, hogy a bálvá-
nyok romjain Jézus istenségének oltára épüljön fel, a tévek-
ben elfogult elmék felvilágosuljanak, sziv és lélek erkölcsi-
leg újjászülessenek. Ebben rejlik a titok, ez a csudák csu-
dája. Ha a rationalismus az evangelium csudáit és titkait 
elveti : a tények kimagyarázására mégis csudákhoz kell fo-
lyamodnia. Ez a hitetlenség átka ! (Vége köv ) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
fest, január 21. P a c t a 1 o q u i i n t u r. A napokban 

egy tudósítás járta be az országot, a mely egyrészt, ameuy-
nyire ismét örvendetes bizonyság a katholicismus áldozat-
készsége mellett, ugy másrészt elszomoritólag hat mind-
azokra, kik a nemzet boldogságát a valláserkölcsös, tehát a 
keresztény nevelésbe helyezik. Azt olvastuk ugyanis a la-
pokban, hogy a kalocsai érsek ő excellentiája az érséki me-
gyéjében létező kath. iskolák állapotáról, 18(>8-ik óta tör-
tént gyarapodásáról kimutatást terjesztett a közoktatási mi-
niszter ur elé, kisérve azt nem kevésbbé terjedelmes és érde-
kes jelentéssel, melyben a hatósága alatti iskolák irányában 
követett elveit és eljárását részletesen fejtegeti. E jelentés 
szerint az egész érseki megyében alig- van népiskola, mely-
ben a 68-ik év óta valami, és pedig sok helyt lényeges és tete-
mes előmenetel ne történt volna. 

Ez a tudósitás örvendetes része. Egy katholikus főpap 
áll itt előttünk, ki nem szavakkal, hanem tényekkel lép a 
világ elé, melyeket adatokkal igazol és igy bebizonyítja, hogy 
mily rosz akarattal vegyes szűkkeblűség az, mintha a katho-
licismus a népneveléssel nem törődnék, és annak emelésére 
áldozatokat is hozni kész nem lenne. Még inkább örvende-
tesebbé válik a tudósitás e része azon körülménynél fogva, 
hogy a nmlt. érsek ur jelentését épen a legilletékesebb he-
yen nyújtotta be, honnan a legtöbb veszély fenyegeti a ka-

tholikus iskolákat, liol valószínűleg, mint ezt a tapasztalás 
tanúsítja, legnagyobb elfogultsággal viseltetnek a ker. kath. 
nevelés-oktatás iránt. Mert, ha kérdezzük magunktól, hogy 
mily szándék vezérelhette a nm. érsek urat, hogy jelentést 
tegyen épen a közoktatásügyi ministeriumban megyéje ka-
tholikus iskoláinak állapotáról ? ha kérdezzük, mily czélból 
fejtegette az elveket és irányt, melyeket a hatósága alatti 
iskolák irányában követ, épen a közoktatásügyi minisztérium 
előtt ? nem vagyunk képesek e kérdésekre más feleletet ta-
lálni, mint azt, hogy a közösiskolák behozatala óta a ministe-
riumban elitélt ker. elvekről tettekkel bizonyittassék be ezek-
nek még a 19-ik században is, még hazánkban is üdvös hatása. 
Ezt az igazságot a közoktatásügyi minisztériumban már ré-
gen nem hallották, különösen már régen nem hallották épen 
oly illetékes helyről, oly ragyogó tollal, az érvek oly meg-
győző erejével, mint azokat épen a nmlt. kalocsai érsek ur 
előadni képes. Hogy van ker. nevelés, hogy e ker. nevelés 
üdvös, hogy azért a katholicismus áldozatokat is képes 
hozni, mindezt bizonyára emlékezetébe hozta a nm. minisz-
tériumnak a nmlt. érsek ur, és ezért hálával tekint feléje az 
országban nem csak minden igaz katholikus, de bizonyára 
minden hivő protestáns is, hátha még közöltetnének a jelen-
tés szavai, az elvek, az irány fejtegetése ! 

Azonban, ugylátszik, hogy a sötétség sokkal sűrűbb 
még a minisztériumban, hogy sem azon a legragyogóbb fény 
is keresztül hathatna és ez a tudósitás szomorú oldala. A 
miniszter ur ugyanis az érsekhez intézett válaszában a .Hon1 

szerint nagy elismeréssel nyilatkozik ugyan az érseknek sa-
ját kath. iskolai érdekében kifejtett buzgalmáról, azonban 
saját álláspontját a felekezeti és a közösiskolákra nézve 
fentartja és hangsúlyozza. Mi a miniszter urnák álláspontja 
a felekezeti és a községi iskolák irányában ? Itt is facta lo-
quuntur, vagyis tényekkel bizonyítható, hogy a felekezeti 
iskolák elnyomásával csakis a közösiskolák kellenek, — kö-
zösiskolák, kerüljenek azok az országnak bármily áldoza-
tába, kerüljenek azok bár az ország vallásosságának, erköl-
csösségének feláldozásába. A minister ur fentartja állás-
pontját a felekezeti és a községi iskolák irányában és ezt 
hangsúlyozza is. Nagy horderejű szavak ezek, mert fájdal-
munkra azt tanúsítják, hogy a ministeriumban oly mélyen 
el vannak merülve az elközösités irányában, hogy attól el-
állani a legkézzelfoghatóbb erkölcsi hátrányok daczára sein 
készek ; azt jelentik e szavak, hogy a jövőben is teljes erő-
megfeszitéssel fognak küzdeni a mellett, hogy a katholikus, 
de nem a protestáns iskolák, az országban megsziintettesse-
nek ; azt jelentik e szavak, hogy a minisztériumban el vannak 
határozva végcsapást mérni a katholikus iskolákra : hiszen 
a minisztérium eddigi álláspontja mellett megmarad, az az 
álláspont pedig a lehető legellenségesebb irányunkban. 

Facta loquuntur. A katholicismus emeli az iskolákat, 
hogy azokat a liberalismus kormányzása megsemmisítse és 
helyökbe szabadkőműves, hitetlen iskolákat emeljen. ítéljen 
a nemzet, ítéljen a világ e két tény között, mi hiszsziik, 
hogy ez utóbbit elitéli ; de ha hitünk ellenére mégis az 
előbbit Ítélné el, ha a ker. tanitás-nevelós megmentése mel-
lett tettleg fel nem lépne, ugy bebizonyítja, hogy már meg-
érett az elveszésre, melytől bennünket, hogy a magyarok 
Istene megmentsen, buzgón imádkozzunk. û 
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Zni/ovárnlj/a. M i a z o k a a m a i v a l l á s t a l a n -
s á g n a k ? (Vége.) De hát mikor kell tulaj donképen a gyer-
mekeket imához s vallásos erkölcsösséghez szoktatni? talán 
Robespierre szerint 18 éves korában, a midőn már kilépett a 
gyermek az iskolából? A fácskát addig kell egyengetni, 
mig az csak veszőcske, mig fiatal. Akár tetszik a világnak 
akár nem, én azt mondom, hogy az imára és az erkölcsös 
vallásosságra való oktatás a gyermek beszédtehetségével 
kezdődjék, ha csak nem akarjuk azt, bogy a gyermek előbb 
tanuljon meg fajtalan szavakat s káromkodásokat mondo-
gatni, mintsem Istennek az első szolgálatot tenni. 

Hogyha a gyermek nem neveltetik mindjárt kezdettől 
fogva az igazi erkölcsös vallásosságban, vége akkor már az 
ő erkölcsösségének. Példák bizonyítják, hogy olyan gyer-
mekekkel, a kik felvilágosult (?) házakból vannak, a holmit 
sem hallanak az Istenről, a hol kényök kedvök szerint csak 
az érzéki életnek szentelik magukat, mire sem mehet akár a 
hitelemző, akár a tanitó. I t t van a vallástalanság bölcsője, a 
mely vallástalanság a korral együtt növekszik, s a mely, ha 
valahol, ugy az iskolákban erősen támogattatik, de korán 
sem a vallástanítás által, hanem a vallástalan példák látása, 
vallástalan beszédek, sőt előadások hallása által. Ennek be-
bizonyítására elég, lia megmondom azt, hogyha a tanonczok 
tanáraikkal együtt mennek színházakba s korcsmákba, 
vagy a miről szintén meg vagyok győződve, ott bi-
zony nem a hitoktatás, hanem sokak erkölcstelen példái 
egyedüli oka az általános erkölcstelenségnek s vallástalan-
ságnak. Hogyan bukhatik meg valaki a vallástanból ? Ily kér-
dést csak az teheti, aki nem tudja, mi a hittudomány s mi 
maga a hit. Nem elég csak azt hinni, hogy van egy Isten, 
hanem hinni kell, mit az Isten kinyilatkoztatott, azt pedig 
mind meg kell tanulni, és pedig minél tudományosabb akar 
lenni valaki más tudományokban, annál több követeltetik 
tőle a hittani tudományokból is. Aki pedig nem akarná 
megtanulni azt, a mi elő van irva, sem magyarázatból, sem 
pedig könyvből, méltó ugy megbukásra a vallástanból, mint 
bármely más tantárgyból. IIa valaki tudja azt, hogy van 
Isten, már nem bukhatik meg? Tehát, ha valaki tudja azt, 
hogy kétszer 2=4,soha sem bukhatik meg a számtanból, és igy 
más tantárgyakból sem, ha csak valamit tud belőle. Példás 
ei'kölcsü tanonczok soha sem buktak meg a vallástanból s 
nem is fognak megbukni ; de előbb tudni kell, miben áll ez 
az erkölcsösség és pedig az igazi erkölcsösség. 

Az igazi vallásos erkö'csösség abban áll, hogy adjuk 
meg az Istennek a mi az Istené, és az embernek, a mi az 
emberé, nem pedig abban, hogy az Istent s mindazt, a mi 
hozzá tartozik, lábbal tiporjuk, emberek előtt szájhősök-
nek tüntessük ki magunkat a szélnek fuvalma szerint. Istent 
megismerni, őt szeretni s neki szolgálni, felebarátunkat pe-
dig Istenben s Istenért szeretni, mint önönmagunkat, ez a 
valódi erkölcsösség, nem pedig Istenről egészen megfeled-
kezni, felebarátunkban pedig önmagunkat szeretni, vagy 
jobban mondva, felebarátunkat csak önkéjünk kielégítésére 
felhasználni. 

Minden tudománynak az a feladata, hogy bennünket 
az Istenhez vezessen, s ha ugy, akkor, ha más tudományok 
szigorúan tárgyaltatnak, szükséges, hogy ezen fő, ez isteni 
tudomány a lcgszigoruabban kezeltessék, és pedig nem bárki 

által, hanem arra képesitett egyházi egyének által. Magam 
is azt mondom, hogy nem egyes kérdések bemagolása által, 
kivált a két első elemi osztályban, hanem észszerű módszer 
által, melyre azonban a világiaktól nem fogunk kérni tan-
órákat ; mert erre magunk is, és pedig ugy hiszem, sokkal 
tökéletesebben oktatva vagyunk. A felsőbb osztályokban 
azonban szükséges, hogy a gyermek betanulja a definitiókat 
is, a melyek eléggé világosak, s lia nem azok, minden hite-
lemző tudja saját kötelességét, s nem szorulunk sértő inté-
sekre. Ha pedig valamely tanoncz daczosságból meg nem 
akarja tanulni a feladott leczkét, akkor, lia bukhatik más tan-
tárgyból, sokkal nagyobb joggal az isteni tanból is. Mert, 
aki nem akarja betanulni Isten s saját lelke iránti köteles-
ségét, az nem lehet erkölcsös, annál kevesbbé példás erköl-
csű ember. 

Az egész hithidegségnek és vallástalanságnak az oka 
nem az eddigi vallástanítás, hanem a szabadkőművesség, a 
melynek bűzlik mind az, ami vallásos, ami Istenre emlékez-
teti vissza, a melynek tehát főczélja kiirtani minden vallá-
sosságot, — hisz, azért tör Isten s annak egyháza ellen — a 
mely épen azokat, a kik vallástalanok, azaz, akik semmit 
sem hisznek, Istenről tudni mit sem akarnak, akik az egy-
házat s annak papjait minél borzasztóbban káromolják, akik 
a pápától még a péterfilléreket is, sőt még magát az életet 
is meg akarnák tiltani, akik mindazt, ami szent és ajtatos, 
csak butaságnak tartják, szóval, akik a vallástalanságnak 
apostolai, azokat okos s erkölcsös embereknek tartja, ámbá-
tor főerkölcsi dogmának ő is, tudniillik a szabadkőműves-
ség, a tiszta felebaráti szeretetet hirdeti (!) 

Iligvjék el uraim ! még egyszer azt mondom, hogy a 
mostani vallástalanságnak oka nem rejlik a hittanitásban, 
valamint az égő gyertyában nem rejlik sötétség, mig az ég ; 
hanem igenis a korszellemben, a mely meg vau mételyezve a 
hitetlenség, az erkölcstelenség s a rosz példák által, melyeket 
a mostani fiatalság majd saját körében, majd sok előkelőben, 
sőt elöljáróiban is lát és utánoz. 

Mio- a vallástanítás szigorúan tartatott meg minden o o o 
tanintézetben, hivatkozom a múltra s mondhatom, hogy a 
fiatalság sokkal erkölcsösebb volt, mint most. Most azonban 
minél inkább háttérbe szorittatik az s úgyszólván, csak ma-
gántantárgynak tekinte.ik, annálinkább szaporodik az er-
kölcstelenség. Mi lesz azonban, ha, — mit nem hiszek — 
kitolatik egészen majd a vallástanítás? Mi lenne annak kö-
vetkezménye, erről ma még nem is merek szólni. (}. N. 

Iióma. A h e l y z e t . Régen volt az öreg Róma oly 
csendes, mint a mindjárt újév után következett napokban. 
Sem senatorok, sem közönséges képviselők nem verdesték a 
levegőt bölcsnél bölcsebb beszédeikkel ; a lármázok, kik 
Garibaldit, már nem a ,két világnak' hanem a kikoldult két 
milliónak hősét éltetni szokták, elrekedtek ; a minden kato-
naságnak paródiáját, de korántsem sikerült paródiáját ké-
pező nemzetőrség nyugszik babérjain, s csak a Beff'ana 
uralkodik, Epiphania t. i., melyet a rómaiak olyformán ün-
nepelnek — már ngy polgárilag, kölcsönös ajándékok sat. 
által, — mint más nemzetek karácsont, vagy akár a piros 
tojások mindig szivesen látott napjait. 

Az egyházi ünepélyeségek legnagyobbszerüek san 
Andrea della Valle czimü, a Propaganda melletti templom-
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ban. Ott egy álló hétig mindennap más más szertartás sze-
rint mondatik szentmise, s naponkint más nyelven tartatik 
hitszónoklat, mi által a kereszténységnek a föld minden né-
peinél való hirdettetése jelképeztetik. E miséken mindig 
igen sok nép szokott megjelenni ; mely a különféle rítuso-
kat, figyelmes áhítattal követi, jól tudva, h o g y mindezek, 
legtarkább kíilönféleségökben csak arra az Egyre vonatkoz-
nak, Jézus Krisztusra, a felfeszitettre. Nem minden fájdalom 
nélkül tekinthetni ezen tisztes alakokra, melyek a Keletnek 
hajdanta oly fényesen virágzó, most pedig az élettel, halál-
lal küzdő egyházait képviselik, s mégis, különös öröm da-
gasztja keblünket, valahányszor ezen ünnepélyességeken je-
1 il vagyunk; mert ezek egyházunk katholicitásának ékesen 
szóló bizonyítékai. I t t látjuk, hogy a kereszténység lénye-
gében változhatatlanul mindig egy és ugyanaz. Voltak ez:>k 
közt eltévedt gyermekek is, kik évszázadokig hátat fordít-
ván a közös sz. anyának, végre, Isten segítségével, mégis 
annyi jóakaratot találtak magokban, hogy annak kebelébe 
ismét visszatérjenek, s most vele együtt dicsérik a Minden-
hatót, dicsérik Jézust s engedelmeskednek földi helytartó-
jának, Péter utódjának, a római pápának. 

Ő szentsége e napokban Bipon lordot, volt angol niinis-
tert s még nem régen az angol szabadkőműveseknek fejét 
fogadta, kinek a kath. egyház kebelébe való visszatérése a 
maga idején annyi feltűnést okozott. A lord nejével együtt 
fogadtatott a szentatya által ; midőn a meglehetősen hoszura 
nyúlt kihallgatás után a termet oda hagyta, mélyen megin-
dultnak látszott. 

Nagy veszély fenyegeti összes ajtatos s jótékony 
alapítványainkat, melyeknek összege eléggé nagy, hogy a 
folytonos pénzszükségben szenvedő forradalmi kormánynak 
szemet szúrjon. Ezen alapítványoknak elkobzása ugylátszik 
elhatározott dolog; hogy még eddig nem történt, ennek oka 
az, hogv tekintve azon roppant ellenkezést, melylyel ezen 
legújabb sacrilegium az általa mélyen megkárosított katho-
likus népnél talál, időt akarnak engedni a páholynak s a 
zsidó-liberalis, azaz szabadkőműves sajtónak, hogy ,közvé-
leményt'csináljanak ; akkor aztán majd érendi katholikus 
népünket ezen utolsó csapás is, lia Isten másképen nem se-
gít rajtunk. 4-

JLipcse. E g y k i s m e g t é r é s . Különös, de talán 
örvendetes jele az időnek a következő kis elmélkedés, me-
lyet az itt, városunkban, a német szabadkőművesség egyik 
központján megjelenő „Börsenblatt des deutschen Buchhan-
dels" czimü szaklapban olvassunk. Újévi szemléjében ugyanis 
felpanaszolván, hogy a ,korszellem' a könyvárusi becsület-
érzés s megbízhatóság terén is mennyi pusztítást nem vitt a 
lefolyt években véghez, ekként folytatja: „Még különben 
józanul gondolkodó férfiak is azt hittékegy ideig, hogy egy-
házi téren elég az u. n. észvallás, — most pedig azt látjuk, 
hogy ezen észvallást az anyagelviség mint tiporja porba. 
Állami téren pedig minden üdvét csak a Immunitástól vár-
tak, s most azt látjuk, hogy ennek hasznát épen csak a leg-
gonoszabb elemek veszik, s hogy ez az egész humanismus 
utóvégre is csak arra szolgál, hogy a féktelenséget növesz-
sze. Lapjaink telvék a legvadabb erőszakoskodások s a leg-
álnokabb csalások történeteivel ; mindnyájának háborúja 
mindnyája ellen, ez az, ami fenyeget". 

„Igy tehát nincs más menekülés, valamint az összes 
nemzetek, ugy az egyének számára, mint hogy megint a régi, 
hií Istenhez forduljunk vissza, ki a szentiratokban szól hozzánk, 
s hogy tekintélyének s törvényének ismét alá vessük ma-
gunkat. A világ ma még nem akar hallani erről, és Isten 
még tűri, hogy tegyen amint tetszik; de titokban már is 
sokan visszafordultak hozzá s működnek is titokban s Isten 
áldása szemmel láthatólag kiséri tetteit. Kövessük őket, s 
majd nem csak erkölcsi, hanem anyagi téren is tapasztaland-
juk, hogy igaza volt az öreg Claudiusnak, midőn ezt mondá: 
„Lasset uns besser werden, dann wird's besser sein —". 

Sok értéktelen váltó nyomhatja egynémely ,testvér'-
könyvárus ur ládajának fenekét, melyeknek kiállítói, a ,kor-
szellemének hódolva, hitelezőiket megcsalták, hogy ez utób-
biak most ily kenetteljes elmélkedésekre adják magokat, s 
most, midőn évtizedek óta, óriási erő megfeszítéssel és óriási 
eredményekkel a szabadkőmüvesi eszméket terjesztették, 
egyszerre, — első sorban ugyan csak ,az üzlet' érdekében azt 
szeretnék, hogy a világ ismét .Istenhez forduljon'. Csakhogy 
rontani minden tekintetben könnyebb, mint épiteni, s a .kü-
lönben józanul gondolkodó férfiak- oktalan gonoszsága sok-
kal több kárt tett, semhogy azt amúgy könnyedén jóvá le-
hetne tenni. Sőt azt hiszszük, hogy amazok a fentemiitett, a 
,korszellem' nevében s aegise alatt kifizetetlenül maradt 
váltók még nem a legnagyobb bajok, melyek az ,észvallás' 
és a ,humanismus' következtében a világot érendik, még 
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valamivel többnek kell jönnie, mig a mai nemzedéken az 
Írásnak e szava beteljesedett : „ In camo et. freno maxillas 
eorum constringe, qui non approximant ad te", — mert e mai 
nemzedék csakugyan olyan mint amaz oktalan állatok, me-
lyekről amott szó van — ps. 31, ít, — sicut equus et mulus, 
quibus non est intellectus. 

Azonban mégis örvendünk, lia bárhol is a kijózano-
dás előjeleivel találkozunk. Hogy a Gondviselés, midőn az 
oktalanokat észre téríteni akarja, mindeniket a maga gyenge 
oldalán fogja, az természetes ; — a szép szó eléggé bőven 
megvan az ezredéves egyháznak tanában, aki erre nem akart 
hallgatni, az csak hadd érezze a ,korszellem' ostorcsapásait. 

Bajorország. A b a m b e r g i é r s e k n e k ú j é v i 
n y i l a t k o z a t a a legkülönfélébb commentárokra adott 
alkalmat liberális és katholikus lapokban egyaránt, melyek 
nem ritkán túlzásoktól hemzsegtek. Azt mondták ugyanis, 
hogy az érsek a tisztelgő káptalan előtt nem kevésbbé, mint 
az alpapság küldöttsége előtt igen "ingerült hangon a me-
gyebeli clerus ő iránta való magatartása felett nyilatkozott, 
s egyáltalán mindkét tiszelgő testületet igen kedvetlenül 
fogadta volna, olyannyira, hogy miután épen nem szives vá-
laszát az üdvözlő beszédekre elmondotta, hátat fordított a 
tisztelgőknek, s ott hagyván őket, a terem ajtaját „maga 
után becsapta". 

Tudnivaló, hogy az érsek a még mindig fenforgó 
Lutz-Senestrey-féle ügybe igen kellemetlen módon belevo-
natott, mintha ő leendett ama ,teljes hitelt érdemlő' tanú, 
kire Lutz hivatkozott, azaz, mintha ő lett volna az, ki a 
cultusministert a regensburgi püspöknek állítólagos válasz-
tási izgatásaira figyelmeztette. A dolog mibenléte ínég ko-
ránt sincs kideritve, s sokkal valószínűbb, hogy itt a minis-
ter részéről egy ravasz fogás forog fenn, mely által a bajor 
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püspöki kar közt a viszály magvát hinteni akarja, mintsem 
roszakarat az uj érsek részéről. Mindazonáltal több bam-
bergi pap, az ottani clerusnak nem épen legkitűnőbb ele-
mei, melyeknek a nevezett városban megjelenő , Volksblatt' 
hasábjai is nyitva állanak, ebből s talán más okból is bátor-
ságot vettek magoknak főpapjuk ellen az emiitett lapban 
époly illetlen, mint alaptalan polémiát kezdeni, mi, ha az 
érseket felingerelte ép oly kevéssé csuda, mint lenne, ha a 
papi fegyelem ezen megsértőit az egyházi büntetésekre 
emlékeztetné. 

Mit azonban a lapok a fentemlitett újévi fogadtatás 
modoráról irtak, az egy tekintélyes világi tollnak a mün-
cheni ,Vlksfr.'~ban megjelent helyreigazítása szerint, ha nem 
roszakaratu ferdités, legalább is túlzás, mely a helyreiga-
zítást nem kevésbbé szükségessé teszi, mint amaz. E szerint 
az újévi fogadtatás lefolyása a következő volt : Miután ő 
exja 'legszívélyesebb köszönetét fejezte volna ki a megye-
beli papság küldöttsége által kifejezett újévi iidvkivána-
tokért, Jézus legszentebb nevére utalta a jelenlevőket, mint 
a melynek védelme alatt az egyház is belép az uj eszten-
dőbe. Jézus sz. neve az, melyre az újév emlékezteti a keresz-
tény embert, O rá, ki anyaszentegyházunkat alapitá, kiben 
minden reményünk összpontosul ; s következetesen e nap 
arra is emlékeztet, ki Krisztusnak e földöni helytartója s 
anyaszentegyházának látható feje, kihez híven ragaszkodni, 
mindnyájunknak közös kötelessége, s az egyház egységének 
egy főfeltétele. Igaz, hogy rosz időket élünk, hogy napjaink 
a harcznak, a küzdelemnek napjai ; de viszont, fegyverekben 
sem szenvedünk hiányt, azon fegyverekben, melyeket sz. Pál 
apostol Timotheus és Titushoz irt leveleiben részletesen elő-
sorol. Ezek azon fegyverek, melyekkel a fő- s alpapságnak 
élnie kell azon küzdelmekben, melyeket az egyház érdeké-
ben végig küzdeni kényszeríttetnek. 

Igaz, hogy e fegyverek nem azok, melyekkel néhány 
papja él, midőn érseköket sajtó utján a közvélemény előtt 
kisebbíteni iparkodnak, s ez által a nép szivét s bizalmát el-
fordítják tőle. Ugyanézt tenné Belial is, ha hatalmában ál-
lana, az egyházat tönkre tenni ; mert — írva van : percute 
pastorem, et dispergentur oves. O, az érsek ur, különben 
nyugodtan tekinthet ezen támadásokra, az ő lelkismerete 
tiszta ; nem kereste az érseki méltóságot s még ma is saj-
nálja, hogy elfogadta. De ámbár a dementia sacerdotalis 
szive vonzalmának leginkább megfelel, s ámbár azon szán-
dékkal jött, hogy szeretetben kormányozza a megyét, mégis 
az obedientia sacerdotalis megsértését sem hajlandó tűrni, 
s kész, szükség esetén apostoli komolysággal is fellépni.. . . 
Azért legyünk rajta mindnyájan, hogy igy végezzük köte-
lességeinket, teljesítsük szent hivatásunkat, hogy pályánk 
végén az apostollal mondhassuk: „Bonurn certamen cer-
tavi, cursum consumavi, fidem servavi". Minden körülmé-
nyek közt azonban a papság meg legyen győződve, hogy fő-
pásztori szeretete mindenha kész, bárkit is papi kötelmeinek 
teljesítésében szóval s tettel támogatni, mely szeretet zálo-
gául mindnyájoknak szive mélyéből főpásztori áldását adja. 

Az áldást megadva, ő exja a küldöttség szónokával, 
Reding, szentszéki ülnökkel igen szívélyesen kezet szorított, 
ismételten fejezé ki köszönetét az imént kifejezett jókivá-
uatokért, s igen kegyesen bocsátva el a küldöttséget, visza-

vonult dolgozó szobájába; — hogy az ajtót nem ,csapta be' 
maga után, azt müveit ember előtt magyarázgatni talán 
felesleges. 

Az eddigiekből kettő derül ki : először, hogy az ér-
sek urnák magatartása méltóságteljes volt ugyan és ko-
moly, de korántsem oly modorú, mint azt némely gyanús 
toll feltüntetni iparkodott:— másodszor pedig, hogy az 
általa kimondott vád nem általánosan, az összes bamberg-vá-o 
rosi papságra vonatkozott, melyet a főpap kedvel és becsül, 
hanem csak azon néhányra, kik újévig az itteni ,Volksblatt' 
körül működtek, és — igaz — nem egy tapintatlan czikk 
által az érseket megsértették, mi annál súlyosabban felro-
vandó nekik, minthogy az emiitett lap katholikus és a fa-
lusi nép számára iratik. Újév óta azonban e téren is válto-
zás állott be. Hogy pedig az érsek azt ,képzelné' magának, 
hogy némely, másutt megjelenő lapban ellene közölt czikk 
is Bambergből származik, s hogy az itteni papság közt 
formális összeesküvés léteznék ellene, — azt ily okos, 
müveit, tapasztalt, s emberismerő főpapról, mint uj érse-
künkről feltenni, merő képtelenség. Az érsek sokkal jobban 
ismeri az egésznek nyitját és titkát, mint talán sokan hi-
szik, s tudja, bogy az ellene megindított üzelmeknek súly-
pontja nem Bambergben fekszik. 

Eddig a müncheni lapnak bambergi tudósitója, kinek 
szívesen hitelt adunk ; tudva, mennyi támadásoknak vannak 
főpapjaink gyakran intra et extra muros kitéve. Meglehet, 
hogy a bajor liberalismus egy ideig azt hitte, hogy az uj 
érsekben hatalmas szövetségest nyert, kinek segitségével a 
püspöki karnak phalanxát erős állásából kiforgatni sikerü-
lend. Hogy most ily módon támad ellene, megerősíti ben-
nünak ama régen táplált reményt, hogy csalatkozott benne. 

Missiői tudósítások. Kalászok a missiók mezején. 
(Folyt.) 45. Mult évi nov. 15-kén halt meg Neylièreben, a 
lyoni egyházmegyében Colin János, a bold, szűz Máriáról 
nevezett missiotársulat alapitója és első généralisa, 85 éves 
korában. Társulata 1836. april 29-én Ion megerősítve és 
gondozására nyugoti Óceánia bizatott. Ugyanezen évi szept. 
24-kén tették le fogadalmaikat az első maristák és Colint 
első generálisul megválaszták. Ez év még el sem mult, s az 
uj missionariusok már rendeltetésük helyén működének. 
Egyikök, Chanel atya Fut una szigetén csakhamar mint vér-
tanú végezte életét. — A maristák társulata jelenleg 32 há-
zat bir Francziaországban. Angolországban 2, az Egyesült-
Államokban 3, Ausztráliában 2 missioállomás ; Uj-Zéland-
ban a wellingtoni egyházmegye ; a közép-oceániai, samoni és 
uj-caledoniai apostoli vicariatusok ; és a fulzsii apostoli 
praefectura szintén az ő kormányzása alatt állnak. — A mis-
sionariusok száma jelenleg 150 tagból és 4 püspökből áli. 

46. Az év vége felé jár, esteledik ; hagyjuk abba a ka-
lászszedést. Ha Isten felhozza az uj év első napját, újra ki-
megyünk a mezőre. Búcsúzó gyanánt ide iktatjuk Guibert 
bibornok és párisi érsek legujabbau mondott szavait: „Min-
denki tudja, úgymond, hogy a missio-állomásokon alapí-
tandó papnöveldékre pénz kell ; hoszu, járatlan utakat pénz 
nélkül tenni nem lehet; a missionarius p^nz nélkül nem él-
het ; templomokat s iskolákat a vad népek közt épiteni pénz 
nélkül lehetetlen. S a lyoni hitterjesztő-egylet éjien azért 
gyűjti a pénzt, hogy ezen szükségleteket fedezze. Váljon 



nem méltán nevezhető-e ez ennélfogva a legkitűnőbb katho-
likus vállalatnak, melynek kitűzött egyedüli czélja a Krisz-
tus sz. vérével megváltott embereket az egyhán gyerme-
keivé tenni s az apostolok hivatását megörökíteni? hs önök 
uraim, kik az apostolokról gondoskodnak, kik az apostolo-
kat ruházzák, kik az apostoloknak szállást adnak, kik az 
apostolokat táplálják, önök is mintegy apostolokká lesz-
nek, és önök is részesülni fognak az apostoloknak igért ju-
talmakban". 

Tehát csak pénzt, csak pénzt a hittéritőknek, az Ur 
apostolainak ! Pár tol juk a lyoni hitterjesztő-egyletet ! Ali, 
heh szeretném tudni, hogy ezen leáldozó évben ott a hitté-
ritők országaiban hány marok rizsre telt a magyar keresz-
tény katholikusok könyöradományaiból ! (Folytatjuk ) 

IRODALOM. 
13) Az esztergommegyei Népiskolák és némely köz-

művelődési mozzanat 1875-ben. Irta dr.Németh AntaZ,Eszter-
gom- Komárom- és Pestmegyék I. tanfelügyelője. Eszter-
gom 1875, 8 r. 96 1. kiadja Buzárovits Gusztáv, ára 80 kra j -
czár statistikai s közművelődési tekintetekben igen érdekes 
könyvecske, mely igen szép adatokat nyújt a ,holtkéz' jel-
lemzésére is. 

14) Buza Sándor ungvári róm. kath. segédlelkész elő-
fizetési felhívást bocsát közre, ily czimü munkára : „Az ir-
galmns nővér", a mely elbeszélés Yerfer Albertnek egyik 
müve után van magyarítva. — A munka már sajtó alatt van, 
s közelebb jelenik meg. — Előfizetési dija 60 kr. A munka 
összes jövedelme jótékony czélra fordittatik. 

15) A veszprémi növendékpapság Pázmányköre a fo-
gyó évben Millier Ernő, bécs-egyetemi kitűnő tanárnak 
,Theologia moralis'-it kezdi magyarra fordítani, s az első, 
folyó évi junius havában megjelenendő, 26—27, ivre terjedő 
kötetre, 2 frttal nyit, február végéig előfizetést. Tiz példányra 
egy tisztp. 

Müller Ernőnek munkája nem szorul bővebb dicsé-
retre, főleg Magyarországban nem, hol e jeles tanárnak ta-
nítványai feles számmal vannak. Kívánjuk, hogya,Pázmány 
kör' a felvállalt szép, de nehéz feladatot méltóan megoldja. 
Magához a választáshoz több szó férne . . . 

16) A Kókay - Márk i-féle , Irodalmi Értesítő' kétévi 
fenállás után, pártolás hiánya következtében megszűnt. 

VEGYESEK. 
X Ftdő dr. Dulánszky Nándor, székesfehérvári püs-

pök ő mlga a hernalsi tisztleányképző-intézet tőkéjének sza-
porítására 200 fttal járult, ezenkiviil pedig a fejérmegyei 
történelmi és régészeti társulatnak 50 fttal, a városi kath. 
tanitó-egyletnek 50 fttal, a két kisdedovodának (külön-külön 
40, tehát) 80 fttal, a gymn. segélyző-egyletnek 50 fttal, a 
reáliskolainak szintannyival s a tűzoltó-egyletnek 25 fttal, az 
országos magyar iparegyesületnek 105 fttal, a magyar tör-
ténelmi társulatnak 100 fttal alapitó tagjául belépett ; végre 
pedig a fejérvári, sz. Yinczéről nevezett nőtestvérületnek 
50 ftot, a kath. legény-egyletnek s a városi szegényeknek 
külön-külön 25 ftot adományozni kegyeskedett. 

Ujabb hirek szerint Lateau Luiza haldoklik. A kül-
világgali érintkezés megszűnt. Részletesb hirek még nem 
érkeztek. 

— Bécsben f. hó 14-én a felsőház első ülését tartotta 
a karácsoni szünnapok után. Napirenden a zárdatörvény 
állott, mely körül az ,urak' hazának jozefinistái s egyéb ké-
tesbecsü egyéniségei még a liberális alsóházénál is nagyobb, 
azaz gyűlöletesebb buzgóságot fejtettek ki, ugy hogy az a 
felsőházi tárgyalásokból oly alakban került ki, melyet még 
Stremayr cultusminister is elfogadhatlannak mondott. A tár-

gyalások folyamán észre lehetett venni, hogy ez a thema az 
egyházellenes doctrinaireknek classicus földje, és a heves 
vitában, melyben Schwarzenberg bibornok s gróf Leo Thun 
is részt vettek, a diadal ugyan a ,culturharczosok'-é, de oly 
diadal, mely örök szégyenbélyeget sütött rájok. Meglátszott 
rajtok, hogy sem az ész, sem a méltányosság szavára nem 
hallgatnak, hanem mint a phrazis, az elfogultság, s a titkos 
jelszók rabjai, szavaznak oly dolgokra, melyeket nem érte-
nek. Az angol felsőházban ily tárgyalás nem fordulhatna elő. 

= Baráti kéz által a Szatmártt megjelenő ,Szamos1 

4. száma küldetett be hozzánk a következő sorok kíséreté-
ben : T. cz. Szerkesztőség ! A ,Religio' czimü kath. folyóirat 
gyakran hoz Magyarország nagynevű főpapjainak áldozat-
készségéről közleményeket. Nem mulaszthatom el, hogy mi-
dőn Szatmár mlgos püspökének a m. évben tett s hitelt ér-
demlő jótékony s közhasznú adományait sorolja el az itt 
megjelenő ,Szamos', — azt tisztelettel mellékelve, azon ké-
réssel nejárul jak szerkesztő urlioz, hogy ezen közleményt be-
cses lapjába átvenni szíveskedjék. A ,Szamos' közleménye 
következőleg hangzik : 

„A véletlen alkalmat adott egy jegyzékbe pillanta-
nunk, hol Schlauch Lőrincz püspök által a mult év folya-
mán közczélokra tett adományok soroltattak fel. A jegyzék 
a következőket tartalmazza : egyházi szükségletekre 9444 
frt. iskolai és tanulmányi czélokra 13994 (miből csak a 
pusztahidvégi iskolára 4 ezer frt. esett :) irodalom támoga-
tására 4950 frt, képzőművészeti csarnokra 1000 frt., egyéb 
közczélokra 3003 frt. házi szegények segélyezése 1343 frt , 
tüzkárosultaknak 820 ; összesen 34554 ft. Ehez nem kell 
kommentár". E soroknak annál szívesebben engedtünk he-
lyet, minthogy tudtunkkal a ,Szamos' református szerkesztő 
kezében van, ki ekként az igazságnak adózva, a katholicis-
mus iránti részrehajlóságról bizony nem vádolható. 

—• Rómában azt beszélik, hogy Strossmayer püspök, 
Lichnowsky gróf, olmiitzi kanonok, Keudell, porosz nagykö-
vet a Quirinál mellett s Hohenlohe bibornok együttesen azon 
fáradoznának, hogy a szentatyát arra bírják, hogy világi 
birtokáról s hatalmáról a Quirináli kormány javára le-
mondjon. A társaság jól lehet összeállitva, de hogy ered-
ménynyel fog-e működni, abban erősen kételkedünk. 

— Azon hirek s jelek, hogy a porosz kormány kiegyez-
kedni kíván a kath. egyházzal, egyre szaporodnak. Leguj-
jabban a koronaherczeg hoszabb kihallgatáson fogadta Geff-
ken, strassburgi tanárt, kinek az egyházpolitikai események-
ről tavai irt könyve, melyben a ,culturharcz'-ot határozot-
tan kárhoztatta, a maga idején igen nagy feltűnést okozott. 
Canossa felé haladnak, talán egyelőre még lassan ; de ha-
tározottan. 

— Talán érdekli egyikmásik t. olvasónkat a következő 
kis adoma, melyet egy német lapban olvastunk. Yalaki Köln 
táján egyikében azon hamburgi sorsjátékoknak, melyeknek 
jegyei hozzánk is elküldetni szoktak, 20 tallért nyert, de az 
illető ,bankár'-tól nem a pénzt, hanem egy csomag más sors-
jegyet kapott, „melyek értékre nézve a nyeremény összegét 
jóval felülmúlják, sőt még további nyereségekre is kilátást 
nyújtanak" ! . . . A ,nyerőnek' tiltakozó felszólalására többé 
válasz sem érkezett. Még furcsábban jár t egy másik ur, ki 
100 tallért nyert, s midőn azon ,bankár'-nál, ki neki a sors-
jegyet beküldte volt, a nyeremény kifizetését szorgalmazná, 
ettől ezen felvilágosítást nyerte: „Önnek, mint külföldinek 
nincs joga a hamburgi sorsjátékban részt venni, következő-
leg jogigénye sincs a nyereményre". Az illető nem akarta a 
dolgot per útjára bocsátani, nehogy a száz tallér három-
annyiba kerüljön. Igen tanácsos tehát az efféléket: „Tessék a 
szerencsének kezet nyújtani !" avagy : „Isten áldása Cohn-
nál!" rendületlenül a papírkosárba dobni. 

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő: báró Hornig Károly, hittudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatott Budapesten 1876. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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Ismét néhány szó az egyház szabadságáról. 
Talán első pi l lanatra paradoxonnak látszhatik 

valakinek, ha azt mondjuk, hogy azon társadalmi ráz-
kódtatásoknak, melyek ma majdnem az egész vi lágot 
folytonos lázban ta r t ják , végeredménye mégis csak 
az egyháznak szabadsága lesz. Az egyháznak vissza 
kell nyernie teljes, tökéletes szabadságát, vagy — 
felbomlik a társadalom. Azon bilincsekben, melye-
ket máris hord, s melyeket a mai állam még ujak-
kal megtoldani készül, az egyház fenn nem á l lha t : 
állapota lassankint már elviselhetlenné kezd válni. 
Az a csendes ,culturharcz', mely egyik másik állam-
ban az egyház ellen folytat tat ik, a páholynak ama 
zajnélküli működése az ő — quasi aliud agendo — 
becsempészett paragraphusaival s vallásügyi törvé-
nyeivel sokkal többet á r t az egyháznak, mint Dio-
cletiánnak tűzzel vassal puszti tó üldözése. Szeren-
cse, hogy Sión őrei a lappangó veszélyt nem egy 
helyen jókor s kellőleg felismerve, — ki ne gon-
dolna i t t a német püspöki karra ? félelem s ret-
tegés nélkül felvevék a durva önhittségben nekik 
dobott keztyüt, szem előtt ta r tva a canterburyi 
nagy s szent érseknek eme szavát : „Isten e földön 
mit sem szeret jobban, mint az ö anyaszentegyhá-
zának szabadságát". Szabadság nélkül nincs tekin-
télye az egyháznak, nincs a világ előtt becsülete, e 
kettő nélkül pedig megbénul benne a teremtő erő. 
A józefinismus s gallicanismus halálthozó lehelete 
alat t elsenyved az ,államegyházak' életereje, s azon 
byzantinusok, kik a reverenda felett a mai államnak 
l ibér iá já t hordják, mindig csak nyomorul t szerepet 
játszhatnak. „A pap elveszti legszebb koronájá t — 
mondja Lacorclaire, mihelyt megszűnt a szabadság 
embere lenni". 

Azon nagy befolyás, melyet a katholikus pap-

ság, a keresztény századok történelmének t a n ú s á g a 
szerint, minden időben a társadalomra gyakorolt ; 
főleg a papságnak szellemi függetlenségéből, s a 
hierarchiának a maga körébeni szabadságából szár-
mazik. A jog ezen függetlenségre, ezen szabad-
ságra hi t tani lag s tör ténelmi szempontból már 
számtalanszor v i ta t ta to t t meg s igen könnyen ok-
adatolható,s mégis igen gyakran képezé a Sacerdotium 
és Imperium közti elkeseredett harczoknak okát, va-
lahányszor a világi hatalom elfeledé ama mély ér-
telmű szavakat, melyeket Osius a maga idején Con-
stantius császárhoz intézett, midőn ekként inté öt : 
„Ősöd, Maximianus idejében, azon üldözés alatt , 
melyet az egyház ellen megindított , hi temről t e t tem 
bizonyságot, s ha Teneked ma kedved van e kisér-
letet ismételni, ám, tedd meg; én készebb vagyok, 
bármily kinokat is elszenvedni, semmint az igazsá-
got elárul jam, vagy t isztaságomat beszennyezzem. 
Helytar tóid ne avatkozzanak az egyház ügyeibe ; 
Te pedig ne száműzd többé azon püspököket , kik-
nek egyedüli vétke — szerinted — az, hogy a ha-
talommal való visszaélést helyeselni, annak mago-
kat alávetni nem akar ják. El ne feledd, Császár ! 
hogy ezen nagy és dicső czimnek daczára sem szűn-
tél meg embernek, s mint ilyen a halálnak alávetve 
lenni. Ret tegj az örökkévalóságtól ! Ne avatkozzál 
az egyházi ügyekbe; mer t e téren nincs jogod pa-
rancsokat osztogatni, mint inkább azokat tőlünk, 
püspököktől kell fogadnod. Isten Te rád a b i roda-
lom kormányzatát bizta, m i r á n k pedig az egyházét ; 
s amint mi vétenénk Isten rendelete ellen, ha a Te 
hatalmadat ragadnók magunkhoz, ép ugy vétesz 
Te is, ha abban fáradozol, hogy az egyedül minket 
megillető joghatóságot kezeid közé keri tsd". 

Meminisse iuvabit ! I lyen tör ténelmi reminiscen-
tiák igen korszerűek oly időkben, midőn nem csak 
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az uralkodók, nem csak azoknak helytartói, hanem 
holmi alsóbbrendű hivatalnokok is, ha mindjár t 
egyébre semmire sem képesek is, arra mindazonál-
tal mindig hivatást s ösztönt éreznek magokban, 
hogy az egyház ügyeibe avatkozzanak ; midőn bol-
dog boldogtalan, ki önliáza s saját lelke ügyeit 
gyakran igen rendetlenül kezeli, mégis az egy-
házreformátori szerepre hivatva érzi magát, sőt mi-
dőn az egyház védelmére emelt szóra a hazafiatlan-
ság a törvényellenesség bélyegét sütik. Ilyenkor 
jó a letűnt idők történetében tanitó s buzditó pél-
dát keresni, minő a következő is. 

Ambrosius, milanói püspök igy szóla az arian-
hitii II. Valentinian császárhoz, ki a portini templom 
kulcsait követelte tőle: „Nem, fejedelem, ezt tennem 
vétek lenne, rád nézve pedig szerencsétlenség. Mert 
habár császár vagy, még sincs jogod, magánember-
nek házába erőszakkal behatolni, — s te az Isten há-
zába rontanál ? ! . . . " 

„Tehát nem tudod", •— vágott közbe egyik ud-
varoncz,— „hogy a császár mindent teliet,amit akar?" 

„Csalódol" — feleié Ambrosius, — „a császár-
nak nincs joga, magának követelni azt, a mi Is-
tené. . . . A császár bir ja a maga palotáit s ne bántsa 
"a püspököknek templomait". 

Ez ám a ,hierarchiai dacz' a maga legszebb nyil-
vání tásában, melytől mai byzantinusaink any-
nyira szörny üködnek. A mi a nyilatkozatnak hang-
já t s modorát illeti, tudjuk, hogy a XIX. század-
nak nyelve valamivel ,diplomaticusabb£, mint a IV. 
s V. századé; de a dolog veleje, az eszme ugyanaz, 
mely akkor volt, s a XIX. századnak püspökei ott, a 
hol küzdenek, ugyanazon eszméket hangoztatják és 
védelmezik, melyekért Osins s Ambrus szenvedtek, s 
a zsarnokokkal apostoli bátorsággal szembe szálltak. 

Az egyház mindenek előtt szabadságot követel 
az isteni ige hirdetése számára. Az apostolok sem a 
zsidó, sein a római hatóságoktól nem kértek enge-
délyt erre; ők s utódjaik isteni rendeletnél fogva 
oly joghatóságot gyakorolnak egyházi ügyekben» 
mely független minden földi hatalomtól. „Non pos-
sitmus non loqui /", mondák Péter és János, az őket 
megfeddni s Krisztus igéjének hirdetését tilalmazni 
merészlő synedrium szine előtt, s Pál igy ir máso-
dik fogságából Timotheushoz : „ Verbum Dei non est 
alligation". A tanitó egyháznak szabadnak kell len-
nie, mint magának az igazságnak, ő az Istennek 
küldöttje, nem pedig valami földi, emberi hatalom-
nak felhatalmazottja. 

II . Károly angol király egyizben valamely fel-

sőbb iskolát látogatott meg. Az intézetnek rectora, O Ö " 
Busly, a legnagyobb tisztelettel fogadta, mindazon-
által sipkáját, mindaddig mig a király a tanter-
meken végig ment, le nem vette; csak miután a ház 
előcsarnokába léptek, a hol a gyermekek már nem 
látták őket, akkor vette le azt, egyúttal eddigi ma-
gaviseleteért bocsánatot kérvén a királytól ; „mert" 
— úgymond — „ha tanítványaim észrevennék, 
hogy nálamnál nagyobb ur is létezik e földön, ak-
kor többé nem birnék velők" . . . . 

Paedagogiai szempontból ugyan igen sokat le-
hetne a tiszteletreméltó Buslynek ezen nézete ellen 
felhozni, —azonban maradjunk felvett themánknál. 

A korona az állam tekintélyének s hatalmá-
nak jelképe, a maiestásnak jelvénye, mely az ál-
lamfőnek magas személyében szemmel látható ki-
fejezést nyer ; — a tanitó egyháznak jelképe a 
mitra. Az állam fentart ja és védelmezi legfőbb jog-
hatóságát tisztán polgári ügyekben még az egyház-
zal szemben is, s jól teszi; mert ő azt e téren szintén 
isteni rendelés folytán b i r j a ; de másrészt az egy-
ház sem engedheti meg, hogy az ő, a szellemiekben 
független tekintélye ugy tekintessék, mint a mely 
az államtól származik; mert ez nem igaz, hanem ő 
a szellemiekben szintén isteni rendelés folytán ép-
oly független, mint az állam a maga körében. 

Ha már most mindjár t master Busly-vel azt 
mondanók is, hogy az egyház, eltekintve a fenteb-
biektől; már csak azért sem alázhatja meg magát 
az állam előtt, mert különben nem birna többé a 
népekkel; azért mégis, nehogy szavaink félreéi^tes-
senek, hozzá teszszük,hogy ez által az államnak jo-
gos tekintélyét s hatalmát nem kisebbítjük, de nem 
is akarjuk kisebbíteni. Az állam, a rendezett kor-
mánynyal bíró állam szükséges társadalmi intéz-
mény, melynek feladata a maga körében törvénye-
ket alkotni és érvényesíteni ; mi nélkül rendezett 
társadalmi lét nem képzelhető ; de ezen kormányzó 
állam ne legyen tanitó állam, ha mindjár t anyagilag 
gondoskodik iz egyes iskolákról ; s lia ezen elvnek 
ellenére, mint legfőbb tanitó akar szerepelni erkölcs-
vallási dolgokban is, lia hatalmát ki akar ja terjesz-
teni a lelkismeret, a léleknek eme legbensőbb szen-
télyére is, ha következőleg a kinyilatkoztatásnak 
egyes tételeit a maga kénye s kedve szerint átido-
mítani vagy félremagyarázni iparkodik, lia a hit-
nek, a remény és szeretetnek mértékét megszabni, 
a hitéletet s isteni tiszteletet paragraphusok s rend-
őri szabványok által holt formákba szorítani igyek-
szik; ha az Isten igéjének hirdetése körül censori 



szerepet játszik, ha tetszésétől, placetumától függővé teszi, 
mikor, hol, kitől s miként teljesíttessék Jézusnak, az isteni 
Megváltónak eme parancsolatja : „Praedicate evangelium!" 
— akkor — jogbitorlást követ el, melynek veszedelmes kö-
vetkezményei csakhamar saját kárára mutatkoznak, inert a 
tanitó egyház állami közeggé, a közigazgatás egyik ágává 
lealacsonyitva, a népek bizalmát s ezzel tekintélyét s befo-
lyását veszti, többé a társadalomnak mi hasznos szolgálatot 
sem tehet. S akkor az olyan állam, ha a nép közt a fegyel-
mezetlenség, a törvények iránti tiszteletlenség, az erkölcste-
lenség napról napra öregbedik — akkor hiába okozza, 
inti s feddi ezért a papokat, a lelkészeket; hiába, mondjuk, 
okozza őket a fiatal nemzedéknek elvadulása s a családok 
elerkölcstelenedéseért ; hiába „hagyja meg" nekik, hogy 
tanítsák „híveiket" isteni félelemre s a hatóság iránti tiszte-
letre, mint ezt a józefinisticus kormányrendeletek kiváló 
kedvteléssel tevék : — a bajt mindez csak még élesebbé, ve-
szélyesebbé teszi ; mert mennél szembeötlőbbé válik, hogy 
ez az ,egyház' az államnak megbízottja, szolgája, mely csak 
bizonyos czélok és szolgálatok miatt tartatik, türetik, talán 
fizettetik is; annál kevésbbé fognak a kis és nagy gyerme-
kek szót fogadni, sőt nem minden alap nélkül azt fogják 
kérdezni : „Mire valók ezek a feketeruhás erkölcstanitók, 
mikor egyebet sem tehetnek s mondhatnak, mint a mit a hi-
vatalnok, a rendőr és az iskolamester is tehet és mondhat?" 

S mind ennek utóvégre is csak az állam vallja kárát, 
mely öngyilkosságot követ el, valahol az egyházat rabbilin-
csekbe verte. Amit az állam az egyházat megillető jogható-
sági körből a maga részére lefoglalt, az számára mindannyi-
szor Hukeldama — vértelekké lőn. A társadalmat csak sza-
bad egyház virágoztathatja fel, ha elbukott, csak az emel-
heti fel, gyógyíthatja be sebeit; de ahol az egyházat lelán-
czolják, ott a forradalom furiáit szabadítják fel, melyek a 
népeket nem kevésbbé, mint a fejedelmeket nyomorba, vég-
veszedelembe döntik. Azért a nemzet s a haza javáért küzd, 
ki az egyház szabadságáért harczol ! (Vége köv ) f f , 

Néhány szó az úgynevezett közös és a felekezeti 
népiskolákról.*) 

A vallástalanság szolgálatába szegődött sajtó oly gyak-
ran és oly dicsérőleg szokott a közös (modern) iskolákkal 
foglalkozni, hogy már-már odajutottunk, hogy az olvasó 
közönség nagy része a közös népiskolákat egyesek, ugy 
mint az állam jóléte, sőt még a valláserkölcsösség alapjául 
is tekinti s valamely nép műveltsége s ezzel járó jólétének 
mintegy mérvéül veszi azt, hogy mennyire vannak kebelé-
ben a közös iskolák elterjedve ; az egyházi vezetés alatt 
álló felekezeti népiskolákról pedig mint olyanokról szólnak, 
melyek a bigottság, butaság előmozdítói s már szervezetök-
s szellemöknél fogva sem alkalmasak a növendéket a pol-
gári rendeltetés szempontjából kiképezni ; vagy e tekintet-
ben a közös iskoláknál legalább is kevesebbre becsültetnek. 

Molnár ur már emiitett munkája ') 4. lapján a követke-
zőket i r ja: „A magyar tanügy emberei előtt kiváló érdek-
kel bir a zürichi közoktatás tanulmányozása : 1-ször már 
azon körülménynél fogva is, mert a zürichi népiskolai köz-

' ) Mócsy Antal ,Népnevelési Tanulmányok' czimü müvéből. (L. a 
,Bel.' 5. sz. 39 1.) — ') „Svajczban és Bajorországban szerzett tanügyi 
tanulmányok" sat., Budán 1871. 

oktatásnak szervezetéhez ugy elveiben, mint részleteiben 
minden európai s amerikai állam törvényei között a Nmlgod 
(Eötvös) által javaslótt s alapjában törvénynyé lett nép-
oktatási szervezet áll legközelebb, és 2-szor azért, mert azon 
eszméket itt már — bár szintén nagy küzdelem folytán — 
valósitva, eredményeikben szemlélhetjük, s igy gyümölcsé-
ről ítélhetjük meg a fát. — Minden, a magyar népiskolai u j 
szervezet ellen felhozott vádra és aggodalomra a legfénye-
sebb czáfolatul mutatható fel a zürichi községi iskolákban 
nevelt nép műveltsége s általunk nagyon irigyelhető erköl-
csössége éi vallásossága". Hasonló dicséretekkel halmozza 
Basel és részben Bern kantonokat is, melyek szintén állami 
közös iskolákkal bírnak. Lássuk mennyi tiszta igazság van 
mindezen állításokban. 

Mindenek előtt a közös iskolák valláserkölcsiségével 
kell tisztába jönnünk. Nagyon nehéz azt megítélni váljon 
ama állításban, mely szerint a közös iskolák vallásos, erköl-
csös népet (jobbat még e tekintetben is mint a fel. iskolák) 
nevelnek, a tudatlanság, elfogultság vagy a képmutatás na-
gyobb-e ? Tudjuk ugyanis, hogy a közös iskoláknak tuda-
tosan működő előharczosai vallástalan emberek, nem ritkán 
bevallott atheisták ; tudjuk különösen M. úrról, hogy min-
den törekvése oda irányul, hogy az iskolákat az egyháztól 
minél inkább elvonja, s hogy egy Csengeri a mi káténknak 
tanítását paedagogiai biinnek tartja. Kérdés már most minő 
vallást akarnak a közös iskolák által terjeszteni ? Megfelel 
erre Aargau kanton, mint a melynek iskoláiban a hitoktató 
beszélhet ugyan még a lélek halhatatlanságáról, a túlvilági 
létről, Ítéletről azonban nem.2) A közokt. minisztériumban 
tervezett középtanodai tantervben a hiterkölcsi oktatásnak 
nem jutott hely, — de azért M. ur ujjal mutat Zürichnek a 
közös iskolákban nevelt valláserkölcsös népére. Mirevaló ez 
alakoskodás? Vagy ez is egyik erénye a közös iskolai mo-
rálnak? Hogy Zürich népének valláserkölcsisége milyen ? 
nem tudom, de hogy ezer és ezer van, ki a közös iskolákkal 
s azok szellemével nincs megelégedve, azt tudom, s annak 
helyén kimutatandom. Különben azok a közös iskolák Zü-
richben sem oly régiek, hogy a zürichi nép műveltségét s 
általunk irigylendő valláserkölcsiségét azoknak kellene s 
lehetne tulajdonítani ; továbbá a községi iskolák tanítóinak 
is nagy része olyan, mely positiv vallásos oktatásban része-
sült, mely tehát nem igen telivér;3) majd ha a már közös 
oktatásban részesültek kerülnek mindenütt a tanitói szé-
kekre, akkor lehet az általok nevelt nemzedék valláserköl-
csiségéről Ítélni. Hogy milyen leend az, arra már most is 
lehet következtetni, ha figyelembe veszszük azt, hogy a kö-
zös iskolák barátai voltak azok, kik Strauss Dávidot annak 
idején Zürichbe hivták, honnan azonban 1839-ben, a con-
servativek győzelme folytán elűzetett. 

Annak bizonyítására, hogy a hivők épen nem lehet-
nek ama biztatással, hogy a közös iskolákban a hiterkölcs-

2) Aargauban nem voltam, de Baselben ezt teljeseu megbizhaíó 
férfiútól hallottam ; nemkülönben azt is Zürichben egy illetékes egyéb-
től — egyik tanítóképezde igazgatójától — hogy a tanfelügyelők a taní-
tókat értekezleteikben az atheismusra készítik elő, figyelmeztetvén őket, 
hogy mivel már Istenben senki sem hisz, a régi vallás nem szolgálhat at 
erkölcsösség alapjául, kell tehát egy más alapról gondoskodni, s ez a 
természettudomány. 

3) Hisz nálunk is sok közös iakola szellemére nézve csak olyan 
mint a felekezeti, mert : milyen a tanitó, olyan az iskola. 

8* 
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tan kötelezett tárgy, megnyugtatva, már alig néhány éves 
közös iskoláink történetéből, különösen a fővárosiakéból igen 
sok adatot lehetne felhozni. Ezt azonban a már felhozottak 
után fölöslegesnek tartom, nyilván való lévén az, hogy a 
közös iskolák tudatos pártolói vagy egyáltalán ellenségei a 
vallásoktatásnak — mint szeréntök haszontalan semmiség-
nek — vagy csak olyant tűrnek meg az iskolában, mely se-
hogy sem nevezhető positivnak. Es ez igen természetes. A 
közös iskolák előharczosai hittel nem birván, annak becsét 
méltányolni nem tudják, az úgynevezett művelt osztályra 
nézve szükségtelennek is tartják, kétségkívül azért, mivel 
ezen osztály műveltségénél fogva képes magának, mint 
mondani szokás, tisztességes léteit biztositni, igaz nevén ne-
vezve azonban a gyermeket, nem kénytelen a müveit ember 
tiltott eszközökkel élni, hogy magának munkásság mellett, 
nemcsak fentartást, hanem még kényelmet s élveket is szerez-
hessen; azon osztály számára azonban,mely a verejtékes mun-
kára van h i v a t v a , szükségesnek tartják a hitet. Miért? Mivel 
ezen osztály tagjaiban is megvan a vágy könnyű munka, sőt 
épen munka nélkül, élvezetes és kényelmes életet élni, s mert 
megfeszített munka mellett is alig, hogy tengethetik életü-
ket, szükségök van a hit lánczaira, melyek visszatartsák azok 
vagyonának elrabolásától, kik szerencse, születés vagy sa-
ját érdemök, munkájok vagy bármi nton jutottak vagyon-
hoz s ennek folytán jóléthez. A társadalmi rend s kormá-
nyozhatás szempontjából az államférfiak is szükségesnek 
tartják a hitet a műveletlen osztályok számára;4) annál 
megfoghatlanabb, hogy miért ellenségei a positiv hitnek, 
mely nem csak a rosztól tart vissza, hanem boldogit is ; ho-
lott a közös iskolák, ha talán nem is épen atheismusra, de 
mindenesetre kétkedésre s ezzel járó elégedetlenségre vezet-
nek minden vallást kielégitni akaró s ép azért egygyel sem 
egyező vallásoktatásukkal. 

A valláserkölcsileg jól oktatott keresztény a munkás-
ságot erénynek, a tunyaságot bűnnek tartja, nemkülönben a 
felsőbbség iránti engedetlenséget is ; miért a jó keresztény 
nem fog soha a hazafias kötelességek terhe alól kibújni, 
azokat Isten iránti engedelmességből zúgolódás nélkül vi-
seli ; nem irigyli a gazdagságot, mint a hitetlen, sőt még a 
nyomort is — bűneinek méltó büntetéseül — békével tűri 
anélkül, hogy magát a jólétben elbizná, erkölcstelenné vál-
nék, sőt inkább javaiból embertársainak nyomorát enyhitni 
törekszik, javainak sajátképi birtokosául Istent, magát csak 
sáfárnak tartván ; nem önző, mivel jótetteiért a jutalmat 
nem itt, hanem az égben várja — szóval minden körülmény 
között a jó keresztény munkás, békés elégedett és őszinte s 
amily munkás tagja a társadalomnak, ép oly hű alattvalója 
az államnak s igy méltán mondható a jó hivő jó polgárnak 
is. Es mégis találtatnak okos emberek, kik noha a hitnek 
szükséges voltát beismerik s mint állítják a népnek javán 
munkálkodnak, ahelyett, hogy a positiv vallásos oktatás 
előmozdítása által a szegény embernek a legnagyobb kin-
cset, a boldogitó hitet nyújtani segitnének, gáncsoskodásaik, 
törekvéseik által az egyházat e tekintetben gátolják, sőt nem 
ritkán az Isten lételét nyiltan kétségbe vonva s ezzel a val-

*) A müveit osztályok számára még inkább szükséges, mert ké-
pességeiknél fogva több roszat okozhatnak, mint ezt számtalan példa 
bizonyítja. 

lást, mint hazugságot feltüntetve, megrabolják a szegényt 
legdrágább kincsétől, boldogitó hitétől. Es váljon mit ad-
nak neki cserébe ? A természettudományt, melynek segélyé-
vel anyagilag magán segithetni fog — igy mondják a mo-
dern emberek. Váljon hiszik-e ezek, hogy az általok szerve-
zett népoktatás képes leend a természettudományból annyi 
ismerettel látni el a népet, hogy az ama ismeretek birtoká-
ban képes leend magának kényelmes léteit biztositni, még-
pedig könnyű szerrel — mivel a hitetlen embernek fnagy 
teher a munka—? S váljon boldogitandja-e azon tudat s 
visszatartja-e majd attól, hogy magának tiltott utakon is 
szerezzen s esetleg communistává legyen, hogy sorsa ez éle-
tén át dolgozni s nyomorogni akkor, midőn mások kénye-
lemben élnek, és egy gyakran szenvedésteljes élet után mag-
semmisülni ? ! A socialistálc jól tudják, hogy czéljaikat csak 
akkor valósithatják, ha az emberek szivéből a hit kiirtatott, 
azért küzdenek oly elkeseredetten a positiv vallásoktatást 
nyújtó iskolák ellen s terjesztik a közös iskolákat és terjesz-
tetik az álliberalis sajtó nyomása alatt még olyanokkal is, 
kik különben a cominunismusról hallani sem akarnak. 

Ezek után elmondhatni vélem, hogy a közös iskolák 
nem nevelnek valláserkölcsösen, sőt hogy végeredményben 
egyenest vallástalanságra, atheismusra vezetnek. 

Nem kevésbé téves hinni, mintha a közös iskolákkal 
biró államok jelen műveltségűk- és jólétöket közös iskoláik-
nak köszönhetnék s mintha a közös iskolák a polgári életre 
való kiképzés szempontjából többet tennének vagy csak te-
hetnének is a felekezeti iskoláknál. 

Molnár ur fentebb emiitett műve 4-ik lapján mondja : 
„a népnevelés európaszer te legkitűnőbb állapotban van Zü-
richben és bizonyos tekintetben Barnben és Baselben. Nincs 
Európában ország, hol a népoktatásnak egy bizonyos magas 
foka annyira az állam minden egyes községében valósítva 
volna, s a hol a népnevelés által annyira az egész nép volna 
a műveltségnek egy jelentékeny fokára emelve, mint Zü-
richben és Baselben, és ez az, mi e két kantont Európában 
legmagasabbra emeli. — Általában Svajczban a lakosság-
minden rétege bámulatosan át van hatva a közoktatás be-
csének tudatától. Zürich és Barn kantonokban többször hal-
látn falusi földmivesektől : „Nézze ön, a mi hegyes hazánk-
nak mily kicsi része mivelhető, s a nagy népesség daczára 
itt sehol sincs nyomor. Hogy e kevés vagyonból mi meg tu-
dunk élni, sőt vagyonosodni, ezt iskoláinknak köszönhet-
jük". — Boltokban kereskedők és iparosok mondák nekem : 
„Az európai nagy kultur államokban az emberi életnek mi-
csoda oly lényeges vívmányát látja ön, amiben mi egyálta-
lán elmaradtunk volna ? a mi kicsinyben a mi társadalmunk-
nak is közkincse ne lenne ? Hogy mi, alig 3 milliónyi nem-
zet, lépést tudunk tartani Europa 40—50 milliónyi nemze-
teivel, ezt közoktatásunknak köszönhetjük. Ez a köztudat 
egyfelől a svajczi közoktatás egyik legnagyszerűbb eredmé-
nye s másfelől Svajcz anyagi és szellemi emelkedésének az 
alapja" . . . Semmi kifogásom sem volna e sorok tartalma ellen, 
ha közvetlen azok előtt az nem állíttatnék, hogy : „Minden a 
magyar népiskolai uj szervezet ellen felhozott vádra és aggo-
dalomra a legfényesebb czáfolatul mutatható fel a zürichi 
községi iskolákban nevelt nép műveltsége, s általunk nagyon 
irigyelhető erkölcsössége és vallásossága". Ilyen előzmény 
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után a zürichi s berni földmivesek s kereskedők szájából 
idézett mondatok értelme odamegy ki, hogy az illető kan-
tonok népe nemcsak műveltségét, erkölcsösségét és vallásos-
ságát, hanem anyagi jólétét is a községi iskolának köszöni. 

En ugy tudom, hogy Zürichben az ipar a közös isko-
lák előtt is virágzott. A selyemszövés már a 13. században 
űzetett s a 16-ikban már jelentékeny volt. A már a lakos-
ság 10-dének foglalkozást nyújtó pamutszövés sem uj ipar-
ág, nemkülönben a szintén igen jelentékeny gépgyártás. A 
rétek és szántóföldeken a közös iskoláknál idősebb fákat 
láttam. Azon férfiak, kikkel M. ur beszélt részben vagy 
egészben képeztetésöket nem is a közös, hanem felekezeti 
iskoláknak köszönik, mivel mint M. ur maga emliti „1839-ben 
a conservativek jutottak kormányra s azon 10 évig meg is 
maradtak, kik ismét visszaálliták az egyháznak az iskolák 
feletti régi befolyását és hatalmát, és nemcsak a törvény 
illető pontjait ezen értelemben megváltoztatták, hanem az 
uj rendszer embereit a lehetőségig az iskolákból is elmoz-
dították". Az oktatás tehát kétségkívül nagyonis felekezeti 
s illetőleg vallásos alapon intéztetett, és csudák csudája: az 
ezen 10 év alatt nevelt nemzedék nemcsak el nem butult, 
hanem M. ur állitása szerint általunk irigylésre méltó a 
műveltsége, erkölcsisége és vallásossága. (Vége köv.) 

Egyik legújabb pályamunkánk. 
(Vé?e.) 

Szerző plastikus irálya a ,Parole d'un croyant' tollára 
emlékeztet, keresztény lélekkel. íme mutatványul egv darab 
zárszavából. 

„ . . . Yan Isten, halhatatlanok vagyunk, magas rendel-
tetésünket csak vallásgyakorlat által érjük el. 

„Melyik vallás az ? 
„Lélekben magam előtt látom az emberiség fel s alá 

hullámzó millióit, e fájdalmas szózatot hallatva : 
„Igazságra éhezem, igazságot adjatok nekem ; szere-

tettel táplálkozom, tanítsatok meg arra, hogy kit szeressek, 
hogyan szeressek? A bűnök viperáit keblemben hordozom; 
szabadítsatok meg tőlök. Az égbe kívánkozom egy jobb lét 
után ; mutassátok meg nekem ad utat ! Oh emberek, könyö-
rüljetek meg rajtunk, mert különben elveszünk ! 

„E borzasztó jaj kiáltásra kiválik a végtelen embertö-
megből néhány férfiú, kik felkaczagva azt mondják, a pa-
naszkodókhoz fordulva : 

„Balga tömeg, kérdezd meg eszedet, fordulj a termé-
szethez, az megtanít mindenre, kielégíti minden igényeidet ! 

„Ki ne ismerné e nemesszivü (!) emberbarátokat? Ne-
vök : rationalista bölcsészek. 

„Az emberiség azt dörgi vissza : 
„Ne gúnyolódjatok velünk, ne űzzetek balga játékot 

fájdalmunkkal. Ismerünk benneteket. Ti hazudtok nekünk, 
s nekünk nem hazugság kell, hanem igazság ! 

„Felállnak a materialisták és idealisták — annál is 
balgább tanácsaikkal. Nyomasztó szünet. 

„Most előállnak mindazok, Mózest kivéve, kik valaha 
vallást alapítottak s azt positiv alapra fektetvén, valamely 
istenségtől származtatták. Utolsónak Mohamed áll elő. 

„Emberek, igy szólalnak meg, mi jól tudjuk, hogy 
ember rajtatok nem segithet. Magas igényeiteket csak az 

istenség elégítheti ki. Tudjátok meg tehát, hogy mi az Isten 
küldöttei vagyunk hozzátok. Azért ránk hallgassatok, mert 
amit tanítunk, az nem emberi, hanem isteni bölcseség ! 

„E nagy szóra feltűnő mozgás keletkezik a végtelen 
tömegben. Oda tódulnak mindnyájan az istenség hírnökei-
hez, kérdezvén: 

„Kik vagytok ti ? Mivel bizonyítjátok be nekünk, hogy 
az ég követei vagytok ? 

„Tudjuk, mi történt. Az istenség e küldötteinek tanai, 
törvényei, csudái idő folytában köznevetség s megvetés tár-
gyai lőnek. Gyarló ,emberi r.iűnek' bizonyultak. Az emberi-
ség újra a kétségbeesés örvénye előtt áll ; panaszkodik, sir 
őrjöng 

„Mi ez? Nézzétek, tizenkét galilei zsidó férfiú jele-
nik meg. 

„Megálljatok, szerencsétlen testvéreim! Mit akartok? 
„Megállitják a népeket és nemzeteket a kétségbeesés 

örvénye előtt. Miután a közfigyelem feléjök fordult, rámu-
tatnak a kereszten függő Jézus Krisztusra. Jobbról Mózes, 
balról a próféták állnak mellette, ily szózatot hallatva : 

„Halál helyett élet vár rátok. íme ott a kereszten 
függ az örök élet ! Ti meg vagytok szabaditva ; az ott a ke-
reszten, az szabadított meg minket. Yan igazság, van szere-
tet, van remény. íme, ott a megtestesült örök igazság, sze-
retet, irgalom — a názáreti Jézus Krisztus ! 

„Es az emberiség a kereszthez borult le s kétezer év 
óta ismétli az apostol vallomását : Kihez menjünk? Az örök 
élet igéi nálad vannak. . . s mi megismertük, hogy Te vagy 
Krisztus az élő Istennek Fia ! 

„S hogy ne hinnének benne, hogy ne szeretnők őt, 
hogy ne bíznánk benne ? Égen, földön minden mellette bi-
zonyságot tesz. 

„Bizonyságot tesz mellette az égben az AtyaésSzent-
lélek-Isten ; az angyalok, kik szolgálnak neki ; bizonyságot 
tesz felőle a földön az egész emberinem : a zsidók, pogá-
nyok, keresztények ; királyok és szolgák ; jók és gonoszok ; 
bölcsek és tudatlanok ; szerencsések s a sorstól üldözöttek ; 
élők és halottak, kiket feltámasztott ; gyermekek és aggastyá-
nok. Bizonyságot tesz felőle a történet és ész, sziv és lelkis-
meret, sőt maga az öntudatlan természet is. Kérdezd meg a 
napot, s azt feleli : Az Istenfia halálakor elsötétedtem. Kér-
dezd meg a földet, s azt feleli : Láttam haldokolni az Urat 
és feltámadni a sírból ; ott a fájdalom, itt az öröm nagy-
sága megindított. Kérdezd ki a tengert, s feleli: Hullámai-
mon hordozám őt, kihez a bűnnek még gyanúja sem férhet. 
Hívjad fel vallomásra a vihart, s ez azt zúgja vissza: Láttam 
őt, s engedelmeskedtem parancsszavának. Szólitsd fel a vil-
lámot és égiháborut, azok is megvallják, nem tagadják 
hogy szolgálatjára valának a dicsőségesnek. Kérdezd a tem-
plomot, melynek kárpitja ketté hasadt. Idézd elé a démo-
nokat a föld alól, megzavarodva vallják ezek is : Dávid fia 
meggyötört minket, tovaűzött s ellent állott kísértésünk 
ingerelnek! Szólitsd fel végre a multat és szólitsd a jelent ; 
azt hangoztatja mult és jelen az apostollal: A régiek el-
multak, íme mindenek megujultak ! 

„Övé a mult és a jelen. Ugyanazé a jövő dicsősége is ! 
„Erre jóslatot hallok a hitetlenség táborából felém 

hangzani : A jövő nem Krisztusé többé ! 
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„Miután a multat és jelent nem rabolhatja el Jézu-
sunktól, a jövőre hivatkozik szünet nélkül, attól várva ha-
zug elvei diadalát s a keresztény vallás isteni müvének fel-
oszlását, az egyház bukását. 

„Hiu, együgyü ámitás! Esküszünk, uraim, hogy a jövő 
is kizárólag Jézus Krisztusé, s nem lehet másé... Biztos, 
diadalmas jövője csupán csak a ker. vallásnak van és lehet. 

„Akarjátok tudni, miért ? 
„Azért, mert az emberiség nem fog megváltozni ! Jö-

vőben is az marad, ami volt évezredek előtt, s ami ma. Min-
dig szüksége lesz az igazság kenyerére, és hazugsággal, hiu 
Ígéretekkel nem fogja beérni sohasem. Támaszra lesz szük-
sége mindenkor gyarlósága érzetében, engesztelőre bűnei 
tudatában, és embernél magasabb kalauzra oda, hova min-
den nemes sziv és nagy lélek vágyakozott. 

„Meglehet, hogy lesznek, kiket a hazugság lelke elsza-
kít Jézustól, hogy Barrabás mellett határozzák el magokat, 
ha választásra kerül. Meglehet. De Jézust az emberiségtől 
nem rabolhatják el soha. Attól azt elszakítani lehetetlen. 
Hiába ölik meg tanitványiban, hiába készülnek őt eltemetni 
egyházával; ő élni fogott , hol a hitetlenek reménytelenül 
rothadnak. Kikél a sírból előbb-utóbb diadalmasan, futásra 
kényszerítve a hazugság ostoba katonáit Meglehet. A 
szabad akarat mindig szabad marad. Isten nem létesitette 
azt, amit nem akart. A választás Jézus és Barrabás közt 
fenn van tartva minden embernek. Az ujabbkori eivilisatió-
nak is ütött a választás órája. Ugylátszik, Barrabást óhajtja 
inkább és szívesen hallgat azokra, kik Jézus halálát, uralma 
megszüntetését kiáltozzák. 

„Ah, de mit ér e lárma, midőn az örök életet megölni, 
örökre sirba temetni nem lehet ? S ha megölik is, mit ér, ha 
feltámad az ? 

„Az igazság diadalát késleltetni lehet talán; de meg-
akadályozni soha sem ! A jövő Krisztusé !" 

* 
» * 

Befejezzük ismertetésünket. Ismertettük ezt a munkát, 
csakis annyit mondtunk felőle, hogy gyanittassuk az ol-
vasóval, hogy mily remek. Ezzel egy hajszálat sem vontunk 
le érdeméből a másik munkának, melynek a magyar királyi 
egyetem hittudományi kara amazzal egyszerre oda itélte a 
dicsőség koszorúját, melyet a ,Rel.' közlött mutatványokkal 
már eleddig érdemleg ismertetett. Örvendünk Bitának, ör-
vendünk Karschnak, örvendünk a magyar clerusnak, mely 
buzgósága és tudománya által kellemes zavarba ejtette a tudós 
hittudományi kart, s arra kényszeritette, hogy állitson ki két 
koronát, midőn csakis egyet tűzött vala ki pályadíjul. 

Még valamit. Mielőtt letennők tollúnkat, ismételjük, 
amit ismertetésünk elején mondtunk : Hagyjatok fel az örök 
fordításokkal ! Telik tőlünk több is. A magyar genius ren-
delkezik annyi szellemesség és tűzzel, minővel a franczia 
dicsekszik, s ha kell, egyúttal versenyt tart a német szellem 
speculativ mélységével is, meg volna benne a spanyol ma-
jestása és az angol komoly erélye. Haynaldunk szikrával 
sem kevesebb Dupanloupnál. Hoványink helyt áll Newman 
mellett. Vannak tudósaink, kik Bossuet és Suarezre emlé-
keztetnek. Danielik miért hallgatott el ? Palásthy miért ? 
Vannak tehetségeink, telnének vérünkből irók, jelesek nagy 
számmal, valamint telnek belőle irgalmasnénék, kikre büszke 

lehetne a nemzet csakúgy, mint büszke ,soeurs grises'-jeire 
a franczia. Miért hanyatlunk mégis? miért nem osztozunk 
annyi dicsőségben, mennyire volna módunk ? ! Egy bajunk 
van, nagy bajunk, hogy hamar belefáradunk; az örök lámpa 
lángja el-elalszik oltáraink előtt! Van más bajunk is, mely 
vérig-halálig elkeserít és irtózatos desolatióba képes ejteni 
a legfényesebb elméket és áldozatkész sziveket, midőn hideg 
részvétlenséggel találkoznak, midőn irodalmi vállalataikat 
nem győzik — azzal, ami nem telik tőlök, nem győzik — 
pénzzel! Hozzá meg hova leszünk, hahogy a legszentebb 
igyekezet méltánylat hiányában összeroskad, hahogy nem 
csak méltánylatra nem talál, hanem talál arra, ami a lelket 
égeti, amit irtózunk megnevezni. Megnevezte Massillon, mi-
dőn egyik conferentiájában beszélt a clerusnak: „De invidia 
fraternae charitatis!" Hova leszünk?! 

O magna Carthago, probrosis 
Altior Italiae ruinis ! 

Még egy szónk vau szerzőhöz. Munkája bírálatának 
alkalmából a ,M. Sión' azt mondja: „Szerzőnek jövőt jóso-
lunk a magyar kath. irodalomban". Mi ugy hiszszük, szerző 
ebbeli jövőjét már meg is alapitotta ; mi követeljük tőle, 
hogy munkássága legyen lankadatlan, hogy jövője legyen 
fényes a hazai irodalomra, és legyen áldásos a hazára és 
nemzetre. Nogáll János. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
l'est,január25. K e r e s s e t e k és t a l á l t o k . Mint-

hogy az ultramontánok közt nagyon el van terjedve ez a nézet 
hogy a modern állam keresztényellenes alapon áll és kisebb 
gondja is nagyobb annál, hogy sem a sz. irás figyelmezteté-
sét kövesse : igazságot akarván a modern államnak szolgál-
tatni az ultramontanismus ellen, nem mulaszthatjuk el, hogy 
vádlottat védszárnyaink alá vévén, ténynyel ne bizonyít-
suk be, mily evangeliumszerii uton jár el tetteiben. Ecla-
tans tény ez, t. olvasóközönség úgyannyira, hogy mi bátrak 
vagyunk abbeli reményünknek kifejezést adni, hogy e tény 
megismerése után nem lesz többé ultramontán, ki mellét 
verve el ne mondaná: mea culpa. 

A ,Pester Lloyd'-va mondom, hogy olyan dolgot, mint 
minőt ő közölt, én még többet sem nem hallottam, sem nem 
olvastam, s ezért hiszem, magamról Ítélve, hogy oly hatal-
mas érvet szolgáltat e teny az ultramontánok ellen, vagy is 
inkább reájuk, hogy gonosz utjokról megtérjenek. De mi 
légyen e tény, kérded szíves olvasó ? IIa azt olyan könnyen 
meg lehetne mondani, mint kérdezni ! de mégis kisértsük 
meg, talán sikerülni fog eljutni megfejtéséhez ama ténynek, 
mely immár hangosan kiáltja a világnak, hogy még sem 
olyan rosz a modern állani, mint ellenségei állitják, hiszen 
keres, hogy találjon. 

Ki tudná megmondani, hogy, hogy nem, elég az hozzá, 
hogy nálunk is oly kérdés létezése feszegettetik és pedig 
éveken keresztül, mely mélyen bevág a lelkismeretbe, a 
mennyiben egy secta létezéséről beszélnek, mely az eddig 
törvényesen bevett felekezetek egyikéhez sem tartozik. E 
secta mintha csak születési helye Názáreth lenne, közné-
ven ,nazarenismus'-nak neveztetik. Az idők folytában tör-
tént, hogy férfiak, kik a honatyák közt foglalnak helyet,-
azért-e mert maguk is e sectához tartoznak, vagy sem, e 
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kérdés még nincsen megfejtve, érdeklődéssel kezdtek vi-
seltetni a ,nazarenismus' iránt oly fokban, hogy nem volt or-
szággyűlési időszak, melyben az illető vallásügyi minister 
ur valóságos kínzására legalább is ötször szóba ne hozatott 
volna a nazarenismus ügye amaz ismeretes variatióban : 
van-e tudomása a minister urnák a nazarenismusról, ha van 
miért van, ha nincsen miért nincs ? stb. 

Ki ne unná meg ez éveken keresztül, és pedig többször 
felmerülő faggatást, még ha minister is az illettő aki fagat-oö ' c O 
tátik? A kik a csillagjóslatokban hisznek, megjövendölték 
előlegesen,hogy az az ismeretes interpellatio nem fog elma-
radni a mostani országgyűlési idényben sem, ha csak utja 
bölcsen] előre be nem vágatik. Ha van nazarenus kérdés, 
azt végre is rendezni kell kitérni előle folytonos kétértelmű 
nyilatkozatok, semmit nem mondó Ígéretek által örökké 
végre'is lehetetlen, vagy legalább alkalmatlan. S ugy lőn, a 
esi lagjósok ijesztő jövendölése hatott, a nazarenus ügyet 
rendező törvényjavaslat elkészült, beterjesztetett, s mikor 
már igy teljes apparatussal ellátva, a kormány megnyug-
tatni látszott az országgyűlés nazarenusát, mikor maga az 
ország minden reményét az anyagi nyomoraibóli menekülésre 
azon kérdés szerencsés vagy szerencsétlen eldöntésébe he-
lyezte (?) hogy mikép fog megoldatni a nazaremus kérdés? 
ime mi történik ? 

Most már, szives olvasó! eljutottunk e levél lényegé-
hez magához. Van nazarenus kérdés, a törvény a kérdés ren-
dezéséhez készen áll és a , Pester Lloyd' a dolgok ily állása 
mellett egész komolyan azt beszéli, hogy egyidejűleg, mi-
dőn a kormány a törvényjavaslatot a nazarénusok ügyének 
rendezésére beterjesztette,mondjuk, hogy egyidejűleg, a naza-
rénusok, illetőlég azok főnökeinek keresésére utnalc indult az 7 o 
országban, felhiván őket, hogy ha léteznek ilyenek jelentsék 
magukat, adják elő hit és erkölcstanukat, egyházi szerveze-
tüket. A ,Lloyd' szerint a kormány nam is hasztalanul ke-
resett, mart csakugyan talált valamit, azaz, hogy valakiket, 
kik magukat Jlold-mező-vásárh ilyről' a nazaranusok fejei-
nek jelentették be terjedelmes felterjesztés mellett. Da a ta-
lált portéka, mint látszik a kormány előtt kétesértékünek 
tűnik fel, mert a megyei főispánt megbízta, tudná ki: meny-
nyire igaz, hogy az illetők csakugyan nazarénusok és ezek 
főnökei-e, vagy sem? Eddig tart e nevezetes történet, mely 
eléggé tanusitja, hogy a cultusministeriumban nem hagy-
ják figyelmen kivül a sz. irás figyelmeztetését; csak azt sze-
retnők tudni, váljon a ,Lloyd' elbeszélése komoly dolog-e, 
vagy épen csak rosz élez akar lenni a ministeriumra : mert 
az előbbi esetben alig foghatjuk meg, hogy kor nány, mi-
kép bocsátkozhatik törvényjavaslat készítésébe, mielőtt 
még ismerné az illető secta szervezetét, hit és erkölcsta-o 7 

nát, ha ugyan ilyen van; mikép foglalkozhatik avval, hogy 
rendezze e secta ügyét, malyről még azt sem tudja, valljon 
épen tanitmányánál fogva, nem az-e a legjobb szervezés, 
hogy szigorúan eltiltassék: mondjuk, lia igaz a ,Lloyd' elbe-
szélése, pedig más egyéb történtek miatt e felett nem igen 
van mit kételkednünk, ugy kormányunk olyformán járt el, 
mintha, hogy illő példát használjunk, valami ismeretlen 
ember részéra ruhát készítenének és csak ezután jutna 
eszébe a mesternek gondolkozni a felett, vájjon ki lesz ez és 
van-e egyáltalában valaki, olyan, kinek a ruhát készitette ? 

Mi azon meggyőződésben élünk, hogy kár volt a kormány-
nak a fáradságot áldozni törvényjavaslatára, s lia van mód, 
melyen segíthet a nazarenus ügyen, az csak a vallásosság, s 
missiók tartása amaz eltántorított szerencsétlen nép szá-
mára, de hát persze ily obseurus eszközökkel csak ultra-
montán és nem liberális kormányok élnek. A 

Scfijcz. A z ó k a t h o l i k u s p ü s p ö k k é r d é s e 
f. hó 7-én ismé. tárgyaltatott Solothurnban, hol az ókatholi-
kus zsinat igazgató bizottsága a fentjelzett napon gyűlést 
tartott. Püspökséget állítani, a svajezi alkotmány 50. czikke 
szerint csak a szövetségtanács engedélye s beleegyezése mel-
lett lehet. E czikkelyt a protestánsok a maga idején azért 
csempészték be az alkotmányba, hogy annak segítségével 
Mermillod püspököt meggátolhassák, székhelyét nyilváno-
san Genfben felállitani ; de most természetesen az ókatli. 
püspökségnek felállítása is a szövetségtanácstól függ, amiért 
is a bizottság utóbbi gyűléséből kérdést intézett a szövet-
ségtanácshoz : mily állást lenne hajlandó ily eshetőséggel 
szemben elfoglalni. Ha onnan a tervet helybenhagyó válasz 
érkezik, mi, mert a szövetségtanács jelenleg nincsen együtt, 
csak néhány hónap múlva történhetik, akkor legott püspök-
választó zsinat fog egybehivatni, s pedig Oltenba, a svaj-
ezi ókatholicismus és szabadkőművességnek eme főfészkébe, 
s akkor aztán megindulhatnak — a veszekedések. 

Mert tudnivaló dolog, hogy a svajezi ókatholikusok 
közt igen hatalmas s befolyásos párt van, melynek nem 
kell püspök ; sőt azt lehet mondani, hogy határozottan és 
absolute csak Herzog uramnak, volt ölteni, most berni óka-
tholikus ,plebános'-nak kell ; mert — azt hiszi, hogy ő lesz 
a püspök. Ez okon elfogadta legújabban a berni plébániát 
is; mert azt reményii,hogy igy módja lesz, a püspökválasz-
tást mindeddig ellenző bernieket a maga terveknek meg-o o o 
nyerni s végre is az oly hőn kivánt, „Bonntól független" óka-
tholikus püspöki süveget elnyerni. 

Feltűnő ; de az eddigiek után könnyen megérthető, 
hogy a legtöbb liberális s ókatliolikes lap ezen püspökvá-
lasztási tárgyalásokat s készülődéseket mi figyelemre sem 
méltatja, s hogy azok eddig csak a főj elölt, — mint St.-Ange 
de Lièvre mondá : a püspök-vadásznak, Herzognak lapjá-
ban, a ,Katii. Blätter'-ben emiittettek. Hogy még az ókatho-
likus papok sem tudják, hogy melyik^oldalra álljanak, mu-
tatja egy ilyennek valamely berni lapban megjelent, kö-
vetkező nyilatkozata: „Váljon az uj püspök ismét csak 
olyan szigorú hierarchalesz-e,minők a rómaiak voltak? 
Attól tartok, hogy igen is ; mert a hatalom utáni vágy az 
embernek egyik kiváló jellemvonása. Mindazonáltal némi 
megnyugtatásunkra szolgál azon tudat, hogy sok tekintet-
ben az önkény elé igen hatalmas gátok emeltettek egyházi 
szervezetünk által. Másrészt igaz, — folytatja — hogy azt 
vetik ellene a püspök-választásnak: ,Eddig is csak megvol-
tunk püspök nélkül ' . . . Igaz, megvoltunk, de hogyan? . . . 
Nincs rend, nincs összetartás köztünk, papok közt ; mindenki 
azt teszi, a mit akar s ennélfogva nem épen alaptalan amaz 
ironicus intelem: ,Ne imádkozzatok egyházi elöljáróitokért, 
a kik nincsenek ! a világiak azok, a kik benneteket tol-
nak s politikájuk eszközeiül használnak ; — ha ezt nem ér-
zitek, akkor igen tompa észüek lehettek. Innen származik a 
bizonytalanság, az aggály sok vallásos (sic!) kebelben; 



innen az ókatholikus mozgalomnak apadása, egyházunknak 
darabokra foszlása". 

Ehhez nincs mit hozzátennünk ; hanem, amint a libe-
rális Svajcz ma Berlinből igazgattatik, várnunk kell, mig 
ott észre térnek, hogy itt is jobbra forduljanak az ügyek. 

IRODALOM. 
17) A győri nagyobb papnevelde Szent-Imre-egylete 

előfizetési felhivást bocsátott szét Sehüch Igndez lelkipász-
torkodástanának második magyar, a harmadik német után 
készült, javitott, a magyar törvények-, viszonyok- s szoká-
sokhoz alkalmazott kiadására. A körülbelül 72—74 ivre 
terjedő munka két, lehetőleg egyenlő részletben még a fo-
lyó évben kerül ki sajtó alól. Minden egyes résznek ára kü-
lön-külön 2 fr. 80 kr. — Tiz után tisztp. 

18) Sartori K. derék vállalatának, a , Weckstimmen' 
VII . évifolyama igen kitűnő, Hattler tollából folyt füzettel 
indult meg, melynek czime „Mixtur gegen die Schlafsucht". 
Szerző, ki jelenleg Németország legjobb katholikus irói 
közé tartozik, a katholikus alomkórság ellen ir ; — bárha 
füzetét minden katholikus ember olvasná. 

Eléggé nem ajánlhatjuk ezen eleven, mindig a legkor-
szerűbb kérdéseket tárgyaló fűzeteket. Nem csuda, hogy e 
vállalat ma a legterjedtebb valamennyi ilynemű kath. vál-
lalatok közt, amennyiben a legújabb kimutatások szerint 
14000 előfizetője van: — de kell is annyi midőn évi egy fo-
rintért átlagosan 24 ivet ad. Előfizethetni Sartorinál, Pes-
ten, városháztér ; 10 pd. után tpéld. 

VEGYESEK. 
— -j- A veszprémi káptalan saját és Ferenczy István 

ugy maga, mint gyermekei és a többi rokonok nevében szo-
morodott szivvel jelentik szeretve tisztelt tagtársuk és nagy-
prépostjuknak, illetőleg testvérje, nagybátyjuknak és roko-
nuknak, mltgos és főt. Marki Ignácz, dulcinói választott 
püspöknek, a veszprémi székesegyházi káptalan nagypré-
postja- s kanonokjának, bakonysumlai apátnak, aranymisés 
áldozárnak, f. évi január 18-án reggeli 8 órakor, élete 78-ik, 
áldozársága 55-ik évében, a haldoklók szentségeinek ajtatos 
felvétele után, végelgyengülés következtében történt kimul-
tát. Az Urban elhunytnak tetemei f. é. január 20-kán d. u. 
4 órakor fognak a veszprémvárosi alsó temetőben örök nyu-
galomra tétetni. Az engesztelő szentmise áldozatok a szé-
kesegyházban f. é. január 20-kán d. e. 9 órakor, a sz.-feren-
cziek egyházában pedig 22-én d. e. 10 órakor fognak a Min-
denhatónak bemutattatni. Az örök világosság fényesked-
jék neki ! 

— A berlini félhivatalos lapok össze vissza utaztatnak 
német s olasz főpapokat Berlin és Róma közt, állítólag azon, 
a szentszéktől vett megbizásból, hogy valamiféle ,modus 
vivendi'-t találjanak. Hogy mind ebben egy igaz szó sincs, 
legalább oly értelemben nincs, mintha Róma keresné a má-
jusi törvények alapján a modus vivendi-t, arról felesleges 
többet szólni ; ezenkívül pedig Windhorst egy nem régen 
születése napján a centrumpárt által adott baráti ban-
kett alkalmával nyiltan kijelentette, miszerint a személyé-
vel összeköttetésbe hozott alkudozási hirek mind alaptala-
nok. — Mig a trieri püspök és a kölni érsek ellen az (elbo-
csátási eljárás' teljes folyamatban van, addig a münsteri püs-
pök elleni, nem tudni mi okból nyugszik. Legújabban a po-
rosz kormány több, gyermekneveléssel foglalkozó testület-
nek tudtukra adta, hogy működésök julius 1-én tul nem fog 
türetni. Ezen részint szerzetes, részint csak társulati testüle-
teket a májusi törvények ideiglenesen meghagyták, egyszers-
mind felhatalmazván a kormányt, hogy azokat, amikor szük-

ségesnek látja, feloszlathatja. A kormány pedig ezt most 
azért teszi ; mert ez által a kiegyezkedési vágyairól szál-
longó hireket legjobban meghazudtolhatni véli, mi azonban 
aligha sikerül neki. 

— A kereszténységnek Palestinábani helyzetére vo-
natkozólag Coderc kanonok, a jeruzsálemi patriarchának 
titkára a következőket mondja a ,Missions catholiques'-ben : 
„A kereszténységnek országunkbani helyzete, néhány kevés 
szóval mondva, ez : A szakadárság haldoklik, örökségében a 
katholicismus és a protestantismus fognak osztozkodni ; kié 
lesz az oroszlánrész, ezt egyelőre még nem mondhatjuk ; 
annyi bizonyos, hogy ha csak felével is rendelkeznénk azon 
eszközöknek, melyek az itteni protestánsoknak német, angol 
s amerikai hitsorsosai által rendelkezésökre bocsáttatnak, 
működésöket könnyen ellensúlyozhatnék," Garcia Mo-
reno, a meggyilkolt ecuadori elnöknek helyébe a mérsekelt 
liberálisoknak jelöltje választatott meg elnökké, Antonio Bor-
rero, kibe a katholikus conservativ párt is némi bizalmat 
helyez; mert Morenó-nak jó barátja s kegyeltje volt. 

— A pócsi Boldogasszony lcegyképe. ") Ki Bécsben Sz. 
István székesegyházát meglátogatta, az emlékezni fog a 
Bold. Szűz képére, mely a nagyoltár felett van elhelyezve. 
E kép Szabolcsmegyében Pócson az orosz egyesültek tem-
plomában a tisztelet tárgya volt. 

E kép az 1696-i november 14-tól egész decz. 8-áig 
könnyezett, miről számtalan tanú kezeskedett. 

A képről hulló könnyeket az akkori görög egyesült 
lelkész egy kendővel felfogta s azt mlgos Fenesi György egri 
püspöknek átadta, ez pedig a kendőt az egri Jézus-társasági 
atyáknak következő levele kíséretében ajándékozta : 

„Alólirt egri püspök e kendőt és selytm szövetet, me-
lyekkel a Boldogságos Szűz Mária csudatevő képének 
könnyei, 1696-i november 14-től ugyanazon év deczember 
8-áig, a görög szertartású pócsi templomban összeszedet-
tek, ugyanazon egyház papjától, ki nekem azt felajánlotta, 
kaptam, ki azt a Jézus-társaság egri templomának átadtam, 
hogy ott tisztelettel őriztessék, 1697-i april 19-én. Fenesi 
György s. k." 

A mult század elején e kendő, a pócsi kép másolatával 
körmenetileg vitettek, Égerben, Kassán és Gyöngyösön. 

Jelenleg azonban, miután 1820-ban mélts. báró Fischer 
István a dolgot újonnan megvizsgálta, a szentszék jóvá-
hagyásával Egerben tiszteltetik. 

A pócsi Boldogasszony kegyképe I. Leopold császár 
és magy. kir. rendeletéből, a királyné, Magdolna Eleonora 
kívánsága szerint Bécsbe vitetett, hol mint emlitém, máig 
tiszteltetik. 

Pócson pedig az eredeti kép egyik másolata őriztetik 
sz. Vazul rendének görög-katholikus szerzetesei által. S 
mivel mint sz. Bonaventura felkiált: „O Mária, a leghatal-
masabb ur teveled van, és azért te a leghatalmasabb vagy ; 
te általa a leghatalmasabb vagy, a leghatalmasabb nála", ő 
nála keresnek nem csak a katholikusok segélyt, hanem a 
nem egyesültek is. 
Szeretetadományok szentsége« Atyánk, IX. Piu* 

pápa számára. 
Eddigi összeg: 360 frt. 68 kr. és 150 frank arany, 2 

db. cs. k. arany, 1 db. ez. húszas ; ehhez 
Dr. Csősz Imre, gymn. igazgató Nyitrán . . . 6 ft. 

Egyéb kegyeletes adakozások. 
A máriavölgyi templomra 3 ft. 
A lourdesi basilicára ugyanaz 3 ft. 

*) ,Havi füzetek' 1875-ik é\f . 11. füzet. Szerk. Winter Ágost. 
pestbelv. káplán. 12 füzetnek ára 1 fi. 

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő: báró Hornig Károly, hittudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatott Budapesten 1876. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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Pesten, január 29. 9. I. Félév, 1876. 
Tartalom. Ismét néhány szó az egyház szabadságáról. — Néhány szó az úgynevezett közös és a felekezeti népiskolákról. 
— Részletezések. — Egyházi tudósítások : Pest. Szeget-szeggel. Róma. Az alapitványok kérdése ; uj protestáns imaház ; a 

liberálisoknak aggodalmai ; az ,atheisták' pere, a zsinatnak folytatása. — Irodalom. — Vegyesek. 

Ismét néhány szó az egyház szabadságáról. 
(Vége.) 

II. Az eddigiek után talán kötelességünk ezen 
kérdésre is határozott választ adnunk : Minő tehát 
voltaképen az egyház s állam közti viszony aman-
nak, az egyháznak felfogása szerint? 

Válaszunkat a következőkbe foglal juk össze: 
1) A keresztény államban hét jogilag fenollá hata-

lom van: az egyházi és a világi. Mindegyik sa já t 
külön joghatósággal s jogkörre l bir, de azért kö-
telesek és hivatvák arra, hogy karöltve mozditsák 
elő tagjainak földi s földöntúli, ideiglenes s örökké-
való javát . 

Az egyház azt tani t ja , hogy ugy a polgári , 
mint az egyházi hatalom Istentől származik, hogy 
tehát mindket tőt tisztelni, mindkettőnek engedel-
meskedni kell. De miután az egyházi hatalomnak 
czélja magasabb a világiénál, azért joghatósága is 
magasztosabb s sa já t jogkörén belül a világi felett 
áll, anélkül, hogy ezért joga lenne a polgári viszo-
nyokban is rendelkezni. Szorosan véve tehát a dol-
got, azt mondhat juk , hogy minden hatalom a maga 
jogkörében a legfelsőbb. 

Chapel, az u j kensingtoni katholikus Colle-
giumnak tudós rectora igen helyesen mondja erre 
vonatkozólag : „Valamint ezen isteni parancsolat-
nak tel jesí tésénél : ,Tiszteljed atyádat s anyádat', be-
állhat azon szomorú eset, hogy a gyermek kényte-
len Istennek inkább engedelmeskedni, mint szülei-
nek ; — hasonlólag beállhat azon szerencsétlenség 
is, hogy az állam visszaél hatalmával, s hogy en-
nélfogva a lelkismeret kénytelen az engedelmessé-
get ezen esetben megtagadni tőle. De valamint 
amaz esetben okszerüleg nem emlegethetünk k é t . 
felé osztott engedelmességet, ugy nem tehet jük ezt 
a másodikban sem". 

Hogy ne mondhassa senki, miszerint ez csak 
ul t ramontán nézet, idézünk egy helyet Draeseke 
superintendens nem régen megjelent röpiratából, 
melyben szerző a németbirodalmi egyházi törvény-
kezést époly alapos, mint megsemmisítő bírálat tár-
gyává teszi s többi közt ezeket mondja : „Lássuk csak 
egyszer, minő voltaképen az egyház és állam közti 
viszony. Az egyház nem áll az állam alatt; mert 
sokkal régibb nálánál, s az egyháznak, nem pedig 
ennek vagy amannak az államnak igértetet t meg, 
hogy a világ végéig álland fenn. Az egyház nem is 
áll az állam megett, mintha szolgálója lenne; mert 
nem ö miat ta létezik. Gyermekeit nem az állam, 
hanem a mennyország számára neveli. De az egy-
ház nem is áll az állam mellett, mint annak társa. 
Az egyház nem oly tünemény, melyet az állam ma-
gához hasonlónak tekinthetne, melyet tűr, mivel 
már egyszer i t t van. De szemben sem áll vele ellen-
ségképen-, mert az egyház az elöl járóságról azt ta-
ní t ja , hogy isteni rendelés folytán létezik ; az egy-
ház nem hirdet engedetlenséget a törvény, nem ter-
jeszt bizalmatlanságot az uralkodók iránt, nem okoz 
polgárháborúkat . Azért az államnak nincs oka az 
egyházra gyanakodni, sanyargatni azt, tevékenysé-
gében akadályozni". 

„De ha az egyház sem alatta, sem mellette nem 
áll az államnak ; ha szemben sem áll vele, — hol 
áll tehát ? . . . Felette áll ! A mily igaz, hogy a menny-
ország magasabb a földieknél; amily igaz, hogy az 
örökké való, a szent, a láthatlan magasztosabb, mint 
az ami mulandó, hivalkodó, lá tha tó ; amily igaz, 
hogy a hadseregek Ura, kinek színe előtt minden 
teremtet t lény arczra borul, végtelenül felettök áll 
azon földi hatalmasoknak, kiket felemel s ismét 
porba sujt , — époly igaz, hogy az egyház az ál-
lam felett áll. Mert az egyház czél j ai magasztosab-
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bak az állam czéljainál; az állam ugyanis az ideig-
lenes, mulandó dolgokkal foglalkozik, az egylníz 
ellenben azzal, mi enyészhetlen, örökkévaló. De az 
egyház czéljai fontosabbak is az államéinál. Emez 
a becsületet és a gazdagságot oltalmazza és védel-
mezi ; amaz, az egyház, oly igazságot, oly békét, oly 
örömet szerez meg nekünk, melynek forrása maga 
a Szentlélek. Az egyház külterjedelmileg is nagyobb 
az államnál, melynek határai hegyek, folyók, tenge-
rek- vagy szerződésektől függnek ; ellenben az egy-
ház előtt nyitvák a világrészek, nyitvák a szivek. 
Az egyháznak alkotmánya s belszervezete is sokkal 
erősebb az államénál. Ez a kormányzat gyeplőit 
majd ilyen, majd amolyan kezekre bizza s a kor-
mányokkal váltakoznak az állapotok, a közviszo-
nyok is ; — az egyház ellenben csak egyetlen egy 
koronának hódol, mely korona változatlan marad, 
örökfényü, ha ég és föld is elmúlnak. Az állam, va-
lamint az idők folyamában keletkezett, ugy lesz idő, 
midőn ismét eltiinend a föld szinéröl; az egyház 
pedig fenáll az idők végéig". 

„Mindezen tekinteteknél fogva az egyház ma-
gasabb az államnál, de azért mégsem vonja el tag-
jait az államtól, holott az állam az ö polgárait any-
nyiszor elvonja tőle". 

Ismételjük : protestáns iró, söt magasrangu 
egyházi hivatalnok az, ki igy szól, — ujolagos bi-
zonyítékául azon régi, tapasztalati tételnek, hogy 
e férfiak, a miben helyesen gondolkodnak — catho-
lice gondolkodnak. 

2. Téves, alaptalan állítás, mintha a pápa csa-
latkozhatlanságának hitczikkelyül a vaticáni köz-
zsinaton történt kimondása által, annak viszonya 
az egyházhoz, s az egyháznak viszonya az államhoz 
megváltozott volna. Számtalan bizonyíték van rá, 
hogy ugyanezen csatlakozhatlanság, ha a Vatieánum-
ig nem is volt dogma, de gyakorlatilag érvényben 
volt, a legnagyobb tudósok által taníttatott, min-
den időben, minden nemzetnél. Ennélfogva alap-
talanok s semmisek mindazon következtetések, me-
lyeket bizonyos túlságosan bölcs államférfiak eme 
ráfogásból vonhatni vélték, hogy : „a kath. egyház-
nak régi alkotmánya halomra dőlt, — a mi ma lé-
tezik, az nem a kath. egyház többé" — s öt évi küz-
delmek után végre mégis odáig jutottunk, hogy ezt 
komolyan többé senki sem meri felhozni ; vagy ha 
mégis teszi, megmutat ja ezáltal, hogy nem tartozik 
a tekintetbe veendő okos, vagy becsületes embe-
rek közé. 

3. Epoly alaptalan és téves ama másik állítás, 

hogy a katholikus állampolgároknak viszonya a 
közhatósághoz a tévmentességi hitczikkely által 
bármi tekintetben megváltozott volna. A német 
püspöki karnak tavali nyilatkozata s ő szentségé-
nek ezt helybenhagyó leiratai*) ezen, a keresztény 
tanból önkényt folyó igazságot ujolag s határozot-
tan mondák ki, oly módon, hogy eziránt többé ké-
tely fenn nem foroghat. Megegyez azzal az összes 
püspöki karnak magatartása egyéb országokban is, 
meg nem egy ünnepélyes, határozott nyilatkozat, 
melyet siirüen látogatott katholikus gyűlések — 
csak az Angolhonban, Gladstone röpive alkalmából 
tartottakat, s a német katholikusok egyletének 
nagygyűléseit emiitjük — ez ügyben tettek. 

4. Egyáltalában téves nézet, mintha a páj^a 
jogigényt tartana arra, hogy az államok politikai 
beléletében bárminő iránytadó befolyást gyakorol-
hasson ; vagy hogy azoknak u. n. ,alkotmányos' 
szervezetét valaha kárhoztatta volna. A Syllabus csak 
azon állítás ellen nyilatkozik, mintha az alkotmá-
nyos államszervezet a népekre nézve életszükség, 
vagy az alkotmányoknak megadása a fejedelmekre 
nézve szoros kötelesség lenne. A Syllabusnak e té-
telét maga a szentatya egy alkalommal igy ma-
gyarázta, illetőleg annak ekkénti magyarázatát he-
lyesnek s correctnek nyilvánította. 

5. Tagadhatatlan, hogy voltak pápák, kik ha-
tározott, döntő befolyást gyakoroltak egyes biro-
dalmak belviszonyaira ; de ezt nem azért tették, 
inert ebben a pápának, az eyyliáz fejének egyik ki-
váló jogát látták, hanem különös, az akkori idők 
körülményeiből magyarázható viszonyoknál fogva. 
Az egyház, mely a világi hatalmat is Istentől szár-
mazónak hirdeti, maga is szóval és tettel tiltakozik 
annak illetéktelen megcsorbítása ellen; következő-
leg ilyentől maga is szigorúan tartózkodik. 

6. A világi hatalomról azonban, fájdalom, nem 
mondhatni, hogy a kölcsönös határokat s kötele-
zettségeket mindig oly lelkismeretesen szem előtt 
tartot ta volna, mint az egyház. E hatalomnak bir-
tokosai gyakran tagadták, megcsorbittották, meg-
korlátozták az egyházi hatalom jogai t ; a világi 
uralkodók ezer meg ezer esetben igazolhatlan erő-
szakos túlkapásokat engedtek meg magoknak az 
egyház jogkörébe Egyes központosító s absoluti-
sticus áramlatok a világi politika terén mindig az 
egyház ellen is fordultak, amennyiben hatalmi igé-
nyeiket erre is kiterjeszteni iparkodtak, s nem ritka 

*) 1. ,ßdiyio' 1875, I, 18 s 19 sz. 
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eset a világi történelemben, hogy uralomvágyuk által elka-
pott világi fejedelmek hatalmas szavukat tisztán egyházi, 
szellemi, lelki ügyekben is érvényesíteni igyekeztek, oly 
módon, mely birodalmukban a kath. egyháznak fenállását 
majdnem lehetlenné tette. 

7, Ugyanez oka azon harcznak is, mely napjainkban 
az egyház s állam közt vivatik, — az államnak t. i. azon 
folytonosan mégujuló törekvése, hogy az egyedüli hatalmi 
tényező legyen e földön, miért is maga mellett semmit és 
senkit sem tűrni, saját hatalmát az egyházi joghatóság el-
nyomása által, mint hiszi, öregbíteni s igy absolut, korlát-
lan mindenhatóságra vergődni akar. Ebbeli törekvésében O o 
buzgó szövetségest nyert az ujabb liberalismusban, s majd-
nem undoritó látvány, mint használja fel e kettő egymást a 
közös czél elérésére : Krisztus egyházának elnyomására : — 
azonban : non pracvalebunt ! B. 

Néhány szó az úgynevezett közös és a felekezeti 
népiskolákról. 

(Véfre.) 

De lépjünk ki Svajezból. Váljon a német tartományok-
nak népe a felekezeti vagy a csak legújabb keletű közös is-
koláknak köszönheti-e műveltségét, jólétét, valláserkölcsi-
ségét és hősies bátorságát? Váljon a svédeknek szintén pél-
dányszerü népnevelésük nem-e a papság felügyelete alatt 
áll jelenleg is? S váljon Belgium és Hollandia kitűnő ipara 
s ezzel járó jóléte csak azóta létezik-e, mióta közös iskolák-
kal bir? s váljon a még egyszer annyi felekezeti iskolákban 
nevelt tagjai ama államoknak kevésbbé müveitek-e s mun-
kaképesek-e ? Bizonyára nem, mert ellenkező esetben az in-
gyenes állami iskolák mellett a tetemes külön költséggel 
járó felekezeti s illetőleg vallásos alapon képző iskolák ma-
gukat fenn nem tarthatnák. Hivatkozzam-e az angol nem-
zetre, melynek népoktatása inkább csak egyes társulatok 
mint az állam által intéztetik — s mégis mind az ipar- és 
kereskedésben, mind a gazdászat terén első ? ! 

Mindezek és még több idézhető történeti adat daczára 
is a sajtó s utána az úgynevezett felvilágosult osztály meg-
szokta már a felekezeti iskolákat a polgári rendeltetésre 
való kiképzés s az államok jóléte s műveltsége szempontjá-
ból kicsinyleni s a közös iskoláknál alább becsülni. Pedig 
csak elfogultság vagy roszakarat állithatja, hogy a feleke-
zeti iskolák egyesek, ugy mint az államok műveltsége- s 
jólétére nem hatnak oly mérvben mint a közös iskolák. A 
felekezeti iskolákban ugyanis mindazon közhasznú ismere-
tek, melyek a közös iskolákban a polgári hivatásra való ki-
képzés szempontjából közöltetnek, szintén közöltethetnek, s 
amennyiben a czélszerüen vezetett hiterkölcsi oktatás által 
a növendék vérébe megy át a jólét alapját, a takarékosság-
és munkásságot mint Isten előtt kedves erényt, a nyomor 
előidézőit, a restséget, mértékletlenséget pedig bűnnek te-
kinteni, bátran elmondhatni, hogy a felekezeti iskolák még 
az anyagi jólét tekintetében is jobban hathatnak a közös is-
koláknál, mint amelyeknek természettudományon alapuló 
erkölcstana kétségkívül legfőbb erényül tartandja az élet 
nyújtotta élveket fenékig üríteni. 

A bécsi közkiállitáson a svéd iskolaházban hallottam 
egy, a rajzokat nézegélő úrtól a következő, fenhangon tett 

megjegyzést: „Miért nem tudnak a mi iskolás gyermekeink 
igy rajzolni ? Nálunk (csak katekizmus-tanulás van s egyéb 
semmi". Az illető aligha tudta, hogy a svéd népiskolákban 
is tanítják a katekizmust, s ama körülmény, hogy ennek 
daczára a svéd népiskolák tanulóinak munkálatai feltűntek 
s megbámultattak, mutatja azt, hogy máshol is lehetne a 
népiskolai növendékeket a katekizmuson kivül egyebekre is 
tanítani, csak utána kellene a dolognak ugy látni, mint 
Svédországban történik. 

Meglehet, hogy némelyek a polgári életre való kikép-
zés szempontjából azért adnak előnyt a közös iskolának a 
felekezeti felett, mert ama hitben élnek, hogy ez utóbbiban 
a hiterkölcstan tanítására sok idő igényeltetik, mely alatt a 
közös iskola a gyakorlati életre vonatkozó közhasznú isme-
reteket közölhet. Igen csalódnak; l-ször, mivel a közös is-
kolákban is a hiterkölcstan, eddigelé legalább, vagy a fele-
kezetek által taníttatik, vagy a tanító által olyan egyik fele-
kezetet sem sértő, de egyiket sem kielégítő erkölcstan tanít-
tatik, de 2-szor, ha nem taníttatnék is, hanem az erre f'ordi-
tandott időben is ,közhasznú' ismeretek közölgetnének, a fe-
lekezeti iskolák fölött előnynyel nem bírnának, mivel elte-
kintve attól, hogy a ker. hiterkölcstan isteni tekintélyen 
alapul s az üdvösségre szükséges, még az alaki képzés, a nö-
vendék összes tehetségeinek összhangzatos kiképzése szem-
pontjából is igen nagybecsű, már pedig a népiskolának első 
sorban az alaki képzés a feladata. Az alaki képzés nagyfon-
tosságú volta mellett bizonyít azon körülmény is, hogy hi-
tetlen emberek — a ker. hiterkölcstant tanitani nem akar-
ván — a tantervbe a pogány mythologiát szokták felvenni. 
Nagyon különös ugyan, hogy okos emberek még női iskolá-
ban is a kedélyképzés szempontjából a nem egyéb, mint bot-
rányok lánczolatából álló pogány hitregetant elébe teszik a 
ker. hiterkölcstannak ; de hát ilyen a modern nevelészek 
izlése s az ízlés fölött, kinek volna kedve vitázni ? 

Az egyházi vezetés alatt álló népiskola ellen gyakran 
használtatik fél érvül ama körülmény, hogy az államok által 
felállított közös iskolák czélszerüség, berendezés, felszerelés 
dolgában általában véve fölülhaladják a felekezeti iskolákat, 
s hogy a közhasznú ismereteknek a népiskolákban nagyobb 
mérvben való tanítása azóta sürgettetik, mióta az államok 
vették kezökbe a népoktatás szervezésének ügyét is, honnan 
ama igen téves és igazságtalan következtetést vonják le, 
hogy az egyház a népiskolák által nem czéloz egyebet, mint 
bigott hívek nevelését, mely czél mellett a polgári életre 
való kiképzéssel nem törődik. 

Igy természetesen csak az elfogult, a roszakaratu vagy 
felületesen gondolkodó beszélhet, de mivel az e fajta embe-
rek száma manapság igen nagy, nem lesz fölösleges e kér-
déssel is kevéssé foglalkozni. 

A kereszténység isteni alapitója s az egyház szerzője 
a nevelés főczéljául a tökéletesedést tűzte ki, tanítványai-
nak mondván : legyetek tökéletesek, mint mennyei atyátok 
tökéletes. E czélból utasította tanítványait, hogy minden 
nemzeteket tanítsanak. Az egyház isteni mestere után az 
okosságot a főerények közé sorozza s a babonát, mint Isten 
első parancsa elleni bünt ostorozza. Józan észszel, rosz aka-
rat nélkül miként lehet már most azzal gyanúsítani az egy-
házat, mintha a népek felvilágosítása helyett azoknak buti-

9* 
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tását czélozná? azt az egyházat, mely a tökéletesedés és 
okosság terjesztése- s a babonaság kiirtására a múltban 
uo-y mint a jelenben, a tudatlan népek között iskolákat állit 
és tanit ? Igen, de ezen iskolákban a gyakorlati életre való 
kiképzés nem részesül kellő figyelemben és irás, olvasás, 
csekély számolás tanitásán kivül minden idő a hiterkölcs-
tanra fordittatik — ellenvethetni. Ehhez én még többet 
mondok, hogy az ellenvetés ki legyen egészítve. Az egyház 
a középkor elején s közepén a bárbár népek megtérítése 
után az iskolákban alig tanitott egyebet a hiterkölcstannál. 
Történt ez két okból is, először az alig megtérteket a hitben 
kellett kiválólag erősíteni, másodszor a népek nem voltak még 
megérve egy tökélyesebb népoktatásra. Tudjuk a történet-
ből, hogy azon korban a kiváltságos osztály a vadászat- és 
harczoláson kivül minden egyéb foglalkozást az irás- olva-
sással együtt, mint hozzá nem illőt tekintett oly annyira, 
hogy Nagy Károly az egyház-fejedelmekkel Aachenben 
789-ben tartott zsinatból szükségesnek látta a következő 
rendeletet kibocsátani: „A kanonokok és szerzetesek gyűjt-
senek maguk köré gyermekeket, nemcsak a jobbágyokéit, 
hanem a szabadszületésüeket is ; állíttassanak iskolák, melyek-
ben a fiuk olvasást és nyelvtant tanuljanak". A keresztes 
hadak idejében a városokban az iparos és kereskedő osztály 
az úgynevezett írási-iskolákban már a fogalmazványok szer-
kesztésében is gyakoroltatott. Hogy a ma már tanittatni 
rendelt és tanítható természettudományi ismeretek akkor 
még nem tanittattak, azon okos ember meg nem ütközik. 
Hisz a természettudományok azon korban még bölcsőjük-
ben aludtak s csak egyes tudományosan képzett — legin-
kább egyházi — egyének által ápoltattak. Különben, aki 
mégis mulasztással vádolja az egyházat, kisértse meg egy 
tudatlan, a tanulás szükségét nem érző s a kellő eszközök-
kel — igen sok pénz- és igen sok a tanításra szerény igények 
mellett képes tanítóval — nem biró nép között csak megköze-
litőleg is olyan népoktatást létesíteni, minő egy, körülmé-
nyeinél fogva a tudás szükségét már érző nép között lé-
tesíthető. 

Ilogy az egyház a körülményekhez képest a népokta-
tást mindinkább kiterjesztette s a gyakorlati életre való ki-
képzést is mindinkább bevonta a népoktatás keretébe, mu-
tatja a Németország egyes tartományaiban elért kedvező 
eredmény. Ámde a német tartományok kormányai már év-
tizedek előtt egész tekintélyökkel és bőséges anyagi áldo-
zatokkal voltak az egyház segélyére a népmüvelésben, mig 
máshol, mint például hazánkban is, legkisebb gondja volt a 
népoktatással törődni s különös, mégis szemrehányással 
illetik az egyházat, hogy a kellő eszközök és támogatás 
nélkül, magára s a czéllioz képest mindenesetre elégtelen 
anyagi forrásaira hagyatva, nem emelte azon fokra a népis-
kolákat, melyre a közös iskolák harczosai emelni kivánják. 
ü t -ha t év óta kormányunk ') s a főpapság versenyeznek a 
népnevelés oltárára hozott áldozatokban és mégis az eddig 
tapasztaltak után még igen messze van az idő, melyben né-
pünk a népiskolák által az általános népmiveltség kellő fo-
kát elérhetendi, miért ? Mert a természetben nincs ugrás. 

') Ha hazai kormányunk a uémet tartományok kormányai után 
indulva már évtizedek előtt segélyére sietett volna az egyháznak, népne-
velésiink kétségkívül előbb állna. 

Lehetetlen, hogy egy műveletlen nép rövid idő alatt a leg-
nagyobb áldozatok árán is műveltté kiképeztessék. Ide leg-
alább is két nemzedék kívántatik, az első adandja az alkal-
mas tanítók ezreit, a másik pedig az első által lesz nevelendő. 

Annyi bizonyos, hogy Némethont a műveltség és ha-
talom első fokára az egyházi vezetés alatt állott népnevelés 
emelte; hogy a legutóbbi időben a legtöbb német tarto-
mányban behozott közös iskolák fokozni fogják-e a nép 
műveltségét, valláserkölcsösségét s jólétét vagy csak a jelen 
fokon is megtartani képesek lesznek-e, az még a jövő titka-
En kétlem ; mert a hálátlanságon nem lehet Isten áldása, 
már pedig Németország a legnagyobb hálátlanságot követte 
el az egyház, a felekezeti iskolák ellen akkor, midőn azok 
által felsegittetve, magát már elég erősnek érezve, ellöki 
magától. Hasonlít ez nagyon azon gyermekek eljárásához, 
kik, midőn már szüleik által önállóságra neveltettek, szü-
leiket nemcsak nem becsülik, hanem még bántalmazzák 
s üldözik is. 

Azoknak, kik az egyházat a népnevelés ügyében gán-
csolják, nem volna szabad ama körülményt sem szem elől 
téveszteni, hogy a nevelés történetének tanúsága szerint a 
tökélyesebb népnevelészet úttörői túlnyomóan egyházi fér-
fiak voltak. 

Ezeket előre bocsátani szükségesnek láttam, hogy 
1-ször álláspontomat megjelöljem; 2-szor, hogy kimutas-
sam, miszerint a felekezeti népiskolák a polgári életre való 
kiképzés szempontjából sem állanak a közös iskolák mö-
gött ; 3-szor, hogy rámutassak ama humbugra, mely szerint 
némely államok müveltségöket s jólétöket a közös iskolák-
nak köszönik s végre 4-szer, hogy visszautasítsam ama gya-
nusitást, mely szerint az egyháznak érdekében állana a nép-
nek butaságban tartása, s mintha e czélból szándékosan 
hátráltatta volna a népnevelést fejlődésében. 

R é s z l e t e z é s e k . 
X I X . 

Végre a katholika egyház szabadságának IV-ik lénye-
ges alkatrésze, szerzetes társulatok alapításában áll. 

A szerzetes társulatok eszméjét maga — a protestáns 
orthodoxia keretén belől mozgó evangelikus és reformált 
értelmiség is, világosabb pillanataiban, ma már a keresz-
ténység teljének, a tökély magaslatára emelt kereszténység-
nek ismeri. Es méltán, mert, mit egyházunk isteni megala-
pítója Jézus, a lélek- és igazságbani isteni tiszteletnek tö-
kély telje gyanánt a földre hozott és rendelt; azt az O al-
kotta szent religiótól különválasztani nem lehet. Ez egyik 
és legtitokteljesebb része azon templomnak, melyet az Is-
ten Fia rendületlen kőszálra épített. Az egész világ nincs 
ugyan abban képviselve ; de, kiket oda egy égi hivatás 
vonz, azokra nez ve szabadságukban kell állani, hogy oda 
bejuthassanak és ott nyugalmuk helyét fellelhessék. „Ki az 
evangelium szellemét ismeri, (mond Henry) az nem fogja 
kétségbe vonni, hogy a szerzetes fogadás isteni intézmény, 
miután az lényegileg nem egyébben, mint Krisztus Jézus 
tanácsainak gyakorlatában áll ; lemondván a házas élet 
és földi javák elveiről s tökéletes önmegtartóztatást és sze-
génységet vállalván". 

Ide vonatkozólag kétszeresen nagy jelentőségű a cam-



69 

bridgei egyetem históriai conferentiájának, kizárólag csupa 
főegyházi és papságra menendő graduált egyénekből álló-
nak, azon nevezetes szótöbbséggel (88-al (!0 ellen) harmad 
napig tartott vita titán hozott Ítélete, miszerint a kolosto-
rok eltörlése "VIII. Henrik által, az országra nézve nagy 
veszteség volt ; s hasonló intézetek visszaállítása sürgető 
kor szükség. 

Valóban a legszivemelőbb elégtételekben részesül na-o o 
ponkint a katholika hit s anyaszentegyház ; látva, mint ha-
gyatnak el lassankint a protestantismus eredeti tanai azok-
nak egykor leghívebb követői által; mint fogadtatik el újra 
a kath. igazság annak egyes részleteiben ; mint helyeseltet-
nek mindig többek és többek által, az egyháznak oly mél-
tatlanul kárhoztatott s elvetett liturgiája, szertartásai, kor-
mányrendszere s kolostori intézetei... Igen, ezek is ! 

Az irgalmas szüzek által az emberiséggel éreztetett o o o 
áldás nagysága, az önmagát feláldozó szeretet kibékéltette 
az orthodox protestantismust a kath. anyaszentegyháznak 
egyik legrégibb és legáldásosabb intézetével. A protestan-
tismus diaconissákról kezd gondoskodni ; s az elvileg helyes-
lett kolostori intézetnek mindig jobban kifejlődő eszméje 
végtére őt is megbarátkoztatja a gondolattal, hogy a kolos-
toroknak általános eltörlése egyszerűen nem egyéb vala, 
mint esztelenség. E gondolat ugyan ezen idézett szavakkal 
van kimondva az ágostai ,Allg. Zeit.' 1844. 43. sz. mellékle-
tében ; kimondva pedig a , Deutsche Viertcljahresschr>ft' 1844. 
25. sz. után. S hogy a gondolat sokak fejében otthonos, mu-
tatja a több oldalróli helyeslő nyilatkozat. Többek közt: 

Egy ulmi lap ,fíie Zeitinteressen' ekkép szól: „Kezdik 
átlátni, hogy a megszokott ősi formáknak szenvedélyes ösz-
szerombolása a mult század végével, s a mostaninak kezde-
tével (csak ekkor mi ezen összerombolás rendszerét régi bb-
nek, három egész századosnak tudjuk) sok megbecsülendő 
külhéjt is elrontott, melynek tartalma ugyan rothadásba 
ment talán által, de azért teljes elrontást még sem érdem-
lett. Igy történt ez a katholikusok kolostoraival s a protes-
tánsok intézeteivel is. Most, midőn a kor kezd ismét kijóza-
nulni, bánja, mikép a jót a roszszal együtt elvetette s gyül-
helyeket készül emelni mind a két nem számára, melyekben 
azok, kik a világban egyedül s erre nézve haszontalanul 
állanak, a közös életmód által közös munkásság és hasznos 
foglalkozásra, a kivüli gondok- s nyomástóli menekülésre 
hivatvák". 

Ily házakat óhajt a ,Deutsche Vicrteljahresschrift',férfi 
^s nőtestvér-házak' neve alatt a mindinkább szaporodó em-
beriség közti szegénység, nyomor, elszigeteltség és kétség-
beesés enyhitésére alapíttatni, természetesen inkább gazda-
sági, mint erkölcsi és vallásos szempontból fogva fel az em-
berek boldogitásának czélját; de mégis felfogva a czélt, s 
igy az e felőli mélyebb gondolkodásra ébresztve az embe-
reket. De maguk a communisták is „phalanstère" név alatt, 
akartak már ilyesmit ; azonban a merőben érzéki javakra, 
vallástalan elvekre, az ember rosz szenvedélyeire basirozott 
phalanstère, az örök rend törvényeinél fogva, soha sem fog 
létesülhetni. Az eszme azonban, mely annak alapul szolgál, 
nem egyéb, mint a katholikus szerzetes-társulati eszmé-
nek kifolyása. 

Az ág. ,Altg. Ztg.' pedig emiitett testvérházak emelé-

sének szükségességét hangsúlyozva, ekképen ír : „Az ily in-
tézetek, (miután egy kíméletlen és vak rombolási düh, mely 
mindig és mindenütt kész a mosdóvízzel együtt a gyerme-
ket is kiönteni, a kolostorokat elpusztitá) évről évre sürge-
tősb szükséggé kezdenek válni. Kezdik érezni, még pedig 
mindig jobban, mily esztelenség vala egy oly időben, mely-
ben a kor viszonyai mindig bonyolódottabbakká s viszás-
sabbakká válnak, s mely mindig kiméletlenelt bűi fejlődik ki 
az egyéni követelések, s a személyes érzelmek s rokonszen-
vek ellenében, mily esztelenség vala egy ily időszakban a 
végső menedekhelyet is lerontani, melybe a személyiség a 
maga megsértett igényeivel a kivüli nyomatás elől mene-
külve magát visszavonhassa". 

„Minden kolostorok általános eltörlése egyenesen bo-
londság vala". 

„Avagy nem terraészetes-e a kornak jelenlegi hala-
dása mellett, hogy mindig többen és többen legyenek az 
életuntak, a magokkal meghasonlottak, a belső hontalanság 
érzetében beteg kedélyek ? A birtok mindinkább aránytala-
nul oszlik fel az emberek közt, a munka becsét a concurren-
tia mindig jobban alányomja, a fényűzés növekedik, s innen 
van, hogy a házasságok aránylag mindinkább kevesednek. 
IIa számuk annak előtte a népességgel oly arányban vala, 
mint 1: 120; most az nem máskép áll, mint 1: 140; vagy 
1 : 150-hez". 

„Mily menedékhelyök marad e szerint a nőtelenek-
nek, mihelyt oly állapotba jutnak, mely őket elszigeteltekké 
és segedelemre szorulókká teszi ? Mily menedékhely marad 
azok számára, kik magasabb hivatást és vágyat éreznek 
magukban rokonérzetüekkeli közremunkálásra, azonban sze-
gényen és elhagyottan állnak a világban, sehol biztos társ-
pontot nem találva, mely munkásságuknak támaszul szol-
gálna ?" 

„S váljon nincsenek-e végre impracticus fők, világba 
nem valók, ábrándozok sat. nincsenek-e világtóli elkülönö-
zöttség után sóvárgó lelkek . . . Hová teszitek őket, lia me-
nedékhelyüket, a kolostort eltörlitek? Boldogabbak let-
tünk-e az által, hogy őket az általuk annyira perhorrescált 
államszolgálatba s más gyakorlati működést igénylő élet-
körbe felvenni kénytelenek valánk?" (LRN. 1843.126.127.1.) 

Valóban örvendetes jelenet, hogy a katholicismust 
épen a kolostorok végett oly számtalan izben és oly igaz-
ságtalanul kárhoztató protestantismus e kérdéseket teszi fel 
magának és ezekre feleletet vár ; melyekre azonban a katho-
licismus már régen megfelelt s a tapasztalás is jelzett kér-
déseket már régen eldönté. Akkor t. i., midőn a kath. egy-
ház a szerzetes társulatokat kolostoraiban, (mint meg annyi 
férfi- és nőtestvérházakban) megtelepité s ekkép az efféle 
testvérházak felállítását csak most tervező protestantismust 
több mint ezer évekkel megelőzé, és a mi fő . . . a kegyelet e 
menhelyeit, kezdetben mindjárt, valláserkölcsi alapra fek-
teté, azon alapra, melynek egyedül szilárd tartósságát ma-
gának a prot. értelmiségnek is be kell látnia. 

Annyi csakugyan már most is világos a kérdést felte-
vők előtt, hogy az efféle intézetek egyedül vallásos elveken 
alapulhatnak ; . . . hogy az ily társaságokat egygyé fűző kö-
telék, maradandólag, sem anyagi haszon, sem pusztán ter-
mészetes szellemi szükség nem lehet, hanem egyedül az ég-
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nek isteni leánya, a religio, mely képes, a protestantismus 
jobbjai által is szükségesekül ismert testvérházak (kolos-
toiok) lakóit egymás eltűrésére, az együtt élés terheinek köl-
csönös elviselésére, önfeláldozásra s végigleni kitartásra sat. 
hangolni. Már egyéb, hol is mondtuk : nincs hitelesebb bizo-
nyíték annál, midőn elleneink mellettünk tanúskodnak. 

Miután tehát maga a negyedfélszázados ellenfél (t. i. a 
protestantismus) szine java, a szerzetes-társulatok eszméjét 
oltalmába veszi nemcsak, de ennek életrevalóságáról, sőt 
szükségességéről is tanúskodik ; önként következik, hogy 
kath. egyházunk nem áll elszigetelten, midőn szerzetes tár-
sulatok alapitásában szabadságot követel. (Folyt, köv.) 

Gundy Mihály, esperes. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, január 28. S z e g e t s z e g g e l . Nem újságot 

mondunk, hanem csak egy különben is már létező irány ter-
jedését constatáljuk, midőn felemiitjük e helyen egy ameri-
kai társulat keletkeztét, mely feladatul tűzte ki magának, 
minden erővel oda hatni, hogy Amerikában a keresztény, 
illetőleg a kath. iskolák terjedése elé gát vettessék és meg-
akadályoztassák, nehogy államhivatalokra katholikus fér-
fiak is előmozdittassanak. Ez, mondjuk, nem újság, ez ná-
lunk Európában minden vegyes államban napi renden van, 
még ott is, a hol a katholikusok többségben vannak, ezt 
beszélik Magyarországról, e különösen felekezetnélküli 
államról is, és mondják, hogy ugy a bíróságok, mint a 
közjegyzőségek szervezésénél nagy szerepet játszott volna 
azon körülmény, minő vallású légyen az illető folyamodó, 
természetesen a katholikusok hátrányára ; ha pedig az ál-
lam nem vegyes, hanem katholikus hívekből áll, ott csekély 
kivétellel az előmozdítás a szabadkőművesekre esik. 

Minden elfogulatlan embernek be kell vallani, hogy a 
jelzett európa-amerikai irány, a mily igazságtalan egyrészt, 
oly veszélyes az államok jólétére másrészt és pedig kettős, 
erkölcsi, úgymint anyagi tekintetben. Az államok erkö esi 
és anyagi sülyedése azon időtől számitható, mióta a sza-
badkőműves-szövetségnek sikerült az állami hivatalok fel-
sőbb és alsóbb polczairól a katholikusokat leszoritaui és e 
sülyedés azon mértékben halad elő, amint napról napra 
erősbödik a szabadkőművesség hatalma, amint fogy az ál-
lamhivatalokban az öntudatos katholikusok száma. Ez nem 
is lehet máskép. A hitetlen szabadkőművesség, levetkőzve 
minden erkölcsöt, száműzve a lelkismeretet, valamint ön-
maga nem érez semmi lelkismereti furdalást, ha erkölcsi té-
ren a legnagyobb bűnöket követi is el, ha kezeit kiterjeszti 
az államvagyon után, hogy annál kényelmesebben elégít-
hesse ki bűnös vágyait : ugy oly elemet törekszik beoltani a 
társadalomba, oly elemet emelni az állami hivatalokra, mely 
önmaga részes levén a szabadkőművesség bűneiben, még lia 
akarna sem lenne képes akadályokat görditeni az erkölcsi és 
anyagi corruptio, az államok anyagi és erkölcsi bankrottja 
elé. Ennek kifolyása, vagy kövekezménye nem lehet más, 
mint távol tartani a kath. elemet a kormányzástól, mert kü-
lönben államférfiak nem gazdagodhatnának meg akkor, mi-
dőn maga az állam tönkre megy. 

A szabadkőművesség szövetkezése, mint ez a napon-
kint milliókkal emelkedő államadósságból kitűnik, az álla-

mok kárára és végveszedelmére o'y mértékben képes befő -

lyását gyakorolni az államhivatalnokok kinevezéséibe, hogy 
valóságos csudának tűnik fel, ha itt-ott egy-egy öntudatos 
katholikus ember netalán magasabb állami hivatalra ne-
veztetik ki, és hogy még ina ilyenek többen léteznek, ez 
csak a mult maradványának tekinthető ; de hogy ezek 
száma fogy, majd nyugdíjazás, majd teljes mellőzés által, 
hogy helyettük a rendszer szellemének megfelelő kétes val-
lású férfiak neveztessenek ki, ez fájdalom, napi tapaszta-
lat. Ha e szövetkezésnek és czélzatos rendszerű iránynak 
kárát vallja az állam, nem kevésbé kárát vallja az egyes ön-
tudatos katholikus család is, mert a mely szempontból ön-
tudatos katholikusok nem neveztetnek ki államhivatalno-
kokká, ugyanazon szempontból elüttetnek gyermekeik kü-
lönben bármily jogos alapú kérelmeiktől, nem részesittet-
nek államsegélyben, állami ösztöndijakban, s igy az uralkodó 
szabadkőműves szövetség a katholikus családot kétszeresen 
sújtja, először mellőzve a családfőt, legyen az különben a 
legkitűnőbb qualificatióju, másodszor mellőzve a gyerme-
keket, legyenek azok bármily kitűnő tehetséggel megáldva, 
feleljenek meg bármily mértékben az ösztöndijak elnyerhe-
tésére kívántató feltételeknek ; elég elejtésükre azon körül-
mény, hogy hű és buzgó kath. családnak gyermekei. 

Hogy ennek épen igy kelljen lennie amint történik, 
hogy ezen épen nem lehetne segíteni, ezt mi nem vagyunk 
képesek belátni. Miért nem gyakorolhatnának a katholiku-
sok épen oly befolyást az állami hivatalok betöltésére, 
mint gyakorolnak a szabadkőművesek ; miért nem biztosit-
hatnának maguk részére a többséget épen ugy, mint bizto-
sitják azt épen ina a szabadkőművesek, holott, ami megfon-
tolandó, ez utóbbiak száma törpe minoritást képez a katho-
likusok számához képest ? Miért nem lennének képesek a 
katholikusok kivinni, hogy állami segély, állami ösztöndíj, 
kéteshirü katholikus, vagy épen szabadkőműves családok 
gyermekei helyett, hű katholikus családok gyermekeinek 
adassék? szóval a jelenlegi viszonyt a katholikusokra nézve 
kedvezőre változtatni, ami végeredményében a kath. elvek-
nek uralkodó befolyása által a családra, az államhivatalno-
kokra, az államot erkölcsileg és anyagilag emelné, virág-
zóvá tenni. 

Azt beláthatjuk, hogy öntevékenységünk, illetőleg a 
kath. családok tevékenysége nélkül a jelen állapot jobbra for-
dulni nem fog ; a mindenfelé szétágozó szabadkőműves szö-
vetség önmagától czélját. befolyását fel nem fogja adni. Ha 
más helyzetet óhajtanak mind önmagukra, mind az államra 
nézve a kath. családok előidézni, meg kell ragadni a czélhoz 

' o O 
vezető eszközöket is, vagyis szeget, szeggel. A szabadkőmű-
vesség szoros szövetkezéssel volt képes a kath. elemet már-
már csaknem a minimumig kiszorítani a kormányzási térről, 
az állami hivatalokból ; szoros szövetkezés, egyesülése a 
kath. elemnek képezze tehát az ellenszert, még akkor is, ha 
a szabadkőműves sajtó naponkint szórná ellenünk a türel-
metlenség, a fanatismus vádját, mindig jogosan szemébe 
mondhatjuk: medice cura teipsum. Ma nincsen másban me-
nekülése és reménye a kath. elemnek, mintha kitűzi az egye-
sülés zászlóját és alatta sorakozik. Tanuljunk ellenségeink-
től, ők már sokra oktattak bennünket, fordítsuk ellenük sa-
ját fegyverüket, avval verjük le őket, mert ezt nem ke-
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vésbé követeli az egyeni, mint az állami érdek, melyet itt 
elválasztani nem lehet. ^ 

Hó m ft. A z a l a p í t v á n y o k k é r d é s e ; u j p r o -
t e s t á n s i m a h á z ; a l i b e r á l i s o k n a k a g g o d a l -
m a i ; az , a t h e i s t á k ' p e r e , a z s i n a t n a k f o l y -
t a t á s a . Lapjaink nem régen a belügyministernek egy kör-
rendeletét közölték a praefectusokhoz, melyben statistikai 
kimutatások követeltetnek, a jótékony alapítványok állása 
és működése iránt s néhány ideiglenes ,kezelési rendszabály' 
állapittatik meg. A minister ezen körrendeletben azt mondja, 
hogy ezen alapítványoknak kezelésében sok helyütt valósá-
gos chaos észlelhető ; költségvetések sohasem, vagy csak igen 
felületesen csináltatnak, számadások nincsenek, vagy oly ren-
detlenek, hogy mit sem mutatnak ki. Mindenütt a legszéle-
sebb mérvű pajtáskodás uralkodik, s az ily módon, kerülő 
s tisztátalan utakon szerzett élvezmények most mint ,elé-
vült jogigények' szerepelnek. Yan eset, hogy egy dusfizetésü 
magasabb rangú államhivatalnok 20 év óta oly házban la-
kik, mely valamely jótékony intézeté, s még ma is csak 
annyi lakbért fizet, mint ezelőtt busz évvel. Ugyanigy áll a 
dolog a fekvő jószágok után fizettetni szokott bérösszegek-
kel, melyek számos helyeu évtizedek óta ugyanazok. Hozzá 
járul, hogy számos ily jótékony intézet oly kevés bizalom-
mal volt az olasz pénzügy iránt, hogy a netalán birtokában 
volt olasz állampapírokat mind eladogatta, és az igy bejött 
pénzen inkább török papírokat vett. Időközben Olaszor-
szágban egyre növekszik a köznyomor, anélkül, hogy az 
ország a jótékony intézeteknek mi hasznát is érezné. Ezen s 
hasonló okokból mindezen intézetek beható vizsgálatnak 
vetetnek alá, melynek első része a statistikai kimutatások-
nak bekövetelése. 

Ha a minister által felhozott ezen adatok igazságon ala-
pulnak, akkor e chaost is csak a kormány okozta, midőn 1862-
ben az akkor majdnem 1240 milliónyi vagyonnal bíró jóté-
kony alapítványokat ,saecularizálta', azaz azoknak kezelését 
magához ragadta ; a miket tehát ma Cantelli minister felpa-
naszol, ugyanezen ,saecularizatiónak' következményei, s mint 
ilyenek nagyon is igazolják azon erélyes tiltakozásokat, 
melyeket 1862-benaz olasz püspöki kar hangoztatott és 1870-
ben a suburbicarius püspökök s a bibornok-helynök ismé-
teltek, midőn a ,saecularizatio' a pápai államokra is kiter-
jesztetett. A mostani vizsgálatnak voltaképeni czélja azon-
ban, mint itt beszélik, az, hogy ezen alapítványoknak va-
gyona olasz állampapírokba fektettessék, mi viszont csak 
eszköz, a kormánynak annyi pénzt állitani rendelkezésére, 
mennyire szüksége van, hogy az összes olasz vasutakat az 
állam számára megvehesse, mi a legújabb, Európa egyéb 
államaiban, különösen Poroszországban "felmerülő terv; ott 
központosító és katonai okokból, itt pedig azért, mert azt 
hiszik, hogy ezáltal az állam pénzügyén segitendenek ; mi 
azonban hiu képzelődés s a szomorú valóság benne csak az 
lesz, hogy a szegények vagyona menthetetlenül oda vész. 

E napokban itt azt beszélték, hogy az uj protestáns 
imolának épitése a Via Nazionalén abban marad, sőt a már 
épitett részek eladatnak. Ma még nem tudom, mi igaz van e 
hírekben ; de annyi bizonyos, hogy a protestantismus, bár-
mily alakban mutassa is be magát, Olaszhonban nem bir ki-
látással s jövővel. A nyitott imolák, a tartott beszédek nem 

valami tényleg létező bár téves kívánatnak felelnek meg: 
hanem csak nyittatnak és tartatnak, hogy valahol Olaszor-
szágon kivül egyik vagy másik protestáns gyülde saját hiú-
ságának hízeleghessen e szavakkal : „Mi Rómában protes-
táns ,hitküldért' tartunk" ; — egyéb semmi. 

Azonban meg kell különböztetni azon imolákat, me-
lyek oly czéiból léteznek, hogy ott a telet Rómában töltő 
protestánsok összegyűlhessenek, azoktól, melyek a liberális 
kormánynak pártfogása mellett ,hittéritői' czélokból emel-
tetnek. Amazok pompás termek, melyek az év nagyobb ré-
szén át zárva maradnak, ezek is többnvire elég- költséges 1 J o ö 
kiállításnak, de, ámbár nyitvák, még sincsenek látogatóik ; 
mert csak azért léteznek, hogy általuk egyegy prédikátor 
rendesen jól javadalmazott állásának szükséges voltát bebi-
zonyítsa. Ez aztán nagyhangú, terjedelmes jelentéseket küld 
az őt kitartó bizottsághoz, melyek ott a közgyűlésen nagy 
komolyan felolvastatnak. E jelentésekben aztán szó vagyon 
fényes imolákról, s a ,megtértek' — soha senki által nem 
látott — nagy tömegéről ; mig mindössze néhány lelkisme-
retlen semmithivő, ki ekként adósságait kifizeti, vagy egyéb 
gyanús egyéniség az, mely a pásztor nyáját képezi. Végre 
nem szabad megfeledkezni ama néhány vén asszonyról sem, 
kik itt e ,barbár'-országban iskolákat nyitottak, melyeket 
senki sem látogat, s kik efelett naponta keserves könyeket 
hullatnak, azonban hiába; — a rómaiak javithatlanok e te-
kintetben ; ők katholikusok s azok is maradnak, s a liberá-
lis lapoknak rőfös czikkei sem változtatnak azon. 

E lapok most ismét egyszer nagyon aggódnak. Azt 
beszélik, hogy több tartományi főnök oly értelmű jelentést 
tett a ministeriumhoz, miszerint a clericaliso'c közt veszé-
lyes mozgalom' vehető észre, amennyiben azok elhatároz-
ták, a legközelebbi municipalis választásokban tevékeny 
részt venni ; — de a ministerium, panaszkodnak (liberáli-
saink) mindeddig nem foglalkozott ezen kényes ügygyei s 
nem mutat semmi kedvet a clericalis mozgalommal szemben 
a kellő eszközökhez nyúlni. 

íme a liberális szokott infamia ! A katholikusok nem 
esküsznek össze páholyokban, nyíltan lépnek fel, nyílt hom-
lokkal hirdetik, hogy ezentúl, e téren élni fognak állampol-
gári jogukkal, s legott a zsidó gyávaságu liberalismus ki-
gyót-békát kiált s ,kellő eszközök'-ért rimánkodik, mik 
alatt természetesen erőszakos elnyomást, a választási lajstro-
moknak meghamisítását s egyéb liberális ,eszközöket' ért. 
Még megvetésre sem méltó egy faj ez ! 

Egy másik faja a liberálisoknak állott f. hó 15-én egy 
itteni törvényszék előtt : egy czipész, egy kávés s egy kis-
kereskedő, kik az ismeretes Luciani pörben vonakodtak es-
küt tenni; „mert ők nem hisznek Istenben;" — e miatt 6, 
mondd hat napi elzáratásra Ítéltettek ; mert a kegyes tör-
vényszék az egészben csak ártatlan tüntetést látott ; ha 
meggondoljuk, hogy ez előtt egy évvel, midőn néhány ró-
mai polgár a Vaticánelőtt ezt kiáltotta: „ Viva Pio Nono /" 
-— szegények két évi börtönt kaptak, látjuk, mily mértékkel 
mérnek ezek a liberálisok ! 

Több liberális lap talán századszor híreszteli, hogy Ő 
szentsége az általános zsinatot ismét megnyitani akarja. Erre 
legjobb válasz az ,Unità Catt.' azon megjegyzése, hogy 
ugyanazon körülmények, melyek ő szentségét a zsinat fel-
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függesztésére bírtak, még ma is állanak fenn ; e körülmé-
nyek pedig a „Postquam l)ei munere" kezdetű apostoli irat-
ban fejeztetnek ki, midőn IX . Pius ekként nyilatkozik, hogy 
a piemontiak betörése „in earn Nos rerum conditionem con-
iecit, ut sub hostili dominatione et potestate, Deo sic per-
mittente ob imperscrutabilia iudicia sua, poenitus constituti 
simus" ; ezen állapot még ma is tart, következőleg nincs ki-
látás, hogy a zsinat egyhamar megnyittassék. 

Különben ő szentségének egészsége folyvást a legjobb ; 
épen ama napon, melyen nem régen a liberális lapok roszul-
létét jelzék, igen érdekes életjelt adott, melyről legközelebb 
majd többet irok ; addig Isten velünk. 

IRODALOM. 
Irodalmi Értesítő Buzárovits Gusztáv könyv-, 

zene- s műkereskedéséből Esztergomban, 1876. II. évfolyam 
1. szám, 24 lap ; megjelen havonkint 1 — 11/2, 8-rétü iven ; 
előfizetési ára egész évre 1 o. é. ft. Szerkesztik : Maszlaghy 
Ferencz és Séda Ernő ; kiadó Buzárovits Gusztáv. 

Könyvészeti szaklapot mindig örömmel veszünk ke-
zünkbe ; annál nagyobbal, midőn benne régi, kedves isme-
rőssel találkozunk, mely ugyanazon derék kiadó mellett a 
mieinknél hivatottabb kezekbe ment át, s a ,Religio' mellett 
kezdett pályáját, -— mit büszkén emiitünk — most önálló-
lag folytatja ; oly szép igyekezettel, mely biztos reményt 
nyújt arra, hogy egyik hő kivánatunk : vajha Magyarország-
ban is katholikus szellemben vezetett itészet-könyvészeti 
közlönynyel birnánk — végre valahára teljesittetni fog. Je -
len számmal az ,Értesítő' második évfolyamába lépett, s 
akár a lapnak külső kiállítását, akár belberendezését, akár 
az egyes czikkek irányát s tartalmát tekintjük, meg kell 
vallanunk, hogy igy tovább vezetve, az ,Értesíti' a legjobb 
ilynemii külföldi közlönyök mellett bátran helyt fog fog-
lalhatni ; sőt ránk magyarokra nézve amazoknál sokkal 
hasznosabb is lesz, mert a külföldi irodalmon kivül felka-
rolja a hazait is, — tehát kettős szolgálatot tesz. 

Mielőtt ezen első számnak tartalmát részletesben is-
mertetnők, legyen szabad annak megjelenése alkalmából né-
hány igénytelen nézetnek kifejezést adnunk. 

Hogy ily irányú szakközlönyökre szükségünk van, ar-
ról talán felesleges többet beszélni ; a ki valaha, bármily 
irányban, komolyabb tanulmányokat tett, ilyenek nélkül 
egy lépést sem tehet, hiszen az itészet-könyvészeti szakla-
pok a tudományos tájékozottságnak kezdő betűjét kepezik. 
Az ,Értesítő' szükséges voltát bebizonyitani tehát annyi 
lenne, miat vizet hordani a Dunába ; — más az, miként le-
hetne és kellene az ilyén derék szaklapnak fenállását a ma-
gyar kath. irodalom mezején biztosítani s megerősíteni, s 
ez az, mire néhány szót szándékozunk mondani. 

A kiadó évi 1, mondd: egy forintért 12—18 csinosan 
kiállított, tömött ivet ígér; hogy ezt csak a legszélesebb 
pártolás mellett teheti, magától érthető, ugy mint az is, 
hogy a közönség csak maga magának tesz kedves szolgála-
tot, ha ily sürü pártolás által a lapot fenn- s magának meg-
tartja. A lap ára a ,Lii. Handweiser' tömöttsége, de sokkal 
szebb kiállítás mellett amazénak felénél is olcsóbb, ugy 
hogy azt évi egy forintért bárki is megszerezheti, ki a tudo-
mányos foglalkozás iránt csak némi érdekeltséggel viselte-
tik. Nincs müveit ember az országban, ki ily hasznos, ko-
moly foglalkozású emberre nézve nélkülözhetlen szaklapra 
évenkint egy árva forintot ne áldozhatna. 

Sürü pártolás tehát a t. közönség részéről ; ez az első, 
amit sürgetve kérünk ; a másik indítvány is lenne, nem is ; s 
oly indítvány, melyről nem tudjuk, magunk fogjuk-e gya-
korlatilag érvényesíthetni. 

Meg lehet, hogy tévedünk, vagy hogy csak a mi ügye-

fogyottságunk okozza; de azt tapasztaljuk,hogy az irodalmi 
rovat vezetése oly lapban, mely nem tüzetesen annak szen-
teli magát, aránytalanul sok időt, munkát és tért vesz igénybe 
anélkül, hogy azért is képesek volnánk az irodalmi mozgal-
mat egész terjedeli lében s a szükséges következetességgel 
felkarolni. IIa egy könyvet áttanulmányoztam, irhatok róla 
egy rövid ismertetést, mert hoszunak nem találok helyet la-
pomban ; de ugyanazon egy áttanulmányozással egész czikk-
sorozatra is tehettem volna szert; mire több szükségem van, 
s mi lapom természetének jobban is felel meg, ugy hogy a 
rövid ismertetés elkészítését megelőzött tanulmányok volta-
képen, „szerkesztőileg" mondva, kárba vesztek. Hozzá járul , 
hogy nekem lapom folytathatása kedveért folytonosan mást 
kell olvasnom, tanulnom, tanulmányoznom, a fertelmes uj -
ság-betüzéstől egészen eltekintve, ugy hogy az irodalmi ro-
vat számára olvasnom, alig marad idő ; miként Ígérhetem 
tehát, hogy ismertetői eg, birálatilag mindig au niveau leszek 
az egyre növekvő, vagy legalább sohasem apadó irodalmi 
áradattal szemben?. . . jó, lia az egyes mozzanatokat csak 
czim szerint mind jelezhetem, — a mi ezen tul van, már 
rendkívüli diligentia; mert a munkatársakra hagyatkozni . . . 

Azt hiszszük tehát, hogy bizony nem csekély nyere-
ség lenne a nem-könyvészeti lapok szerkesztőire nézve, ha 
az irodalmi jelentményeket legfelebb jelzenők, az itészetet.az 
ismertetéseket s bírálatokat pedig a szaklapokra hagynók 
Olvasóink nem vesztenének emellett; mert mindegyikünk 
bőven kárpótolhatná őket a maga keretén belül, egymásnak 
pedig nem csinálnánk szükségtelen concurrentiát, hanem 
segitenők az u j collegákat, kik mindezt sokkal jobban fognák 
elvégezhetni, mint mi, kik utóvégre még sem „ly " erre for-
díthatjuk időnket, erőnket ; a t. olvasó pedig, — hogy visz-
szatérjiink hozzá — évi egy forintért magában befejezett, 
tökéletes szaklapot kap, mely sokkal többet ad, mint ameny-
nyit mi a legjobb akarat mellett adhatunk ; — ha pedig 
egyik-másik t. olvasóink restellene két postautalványt irni, 
küldje be azt az egy frtot a mi előfizetési pénzünkkel együtt 
hozzánk, mi majd ,továbbítjuk' a maga helyére, s igy talán 
segítve lenne mindnyájunkon. 

Azt mondtuk, hogy ez indítvány akarna lenni ; nem is ; 
de ha elfogadtatnék, talán nem ártana. Magának a t. szám-
nak ismertetését jövőre hozzuk. (í1 lytatjuk ) 

VEGYESEK. 
— A kisebb német, még ,uralkodó' házak, többi közt a 

badeni s hesseni, lassankint bele kezdenek unni a ,cultur-
harcz'-ba, mert végre is annak felismerésére ébrednek, hogy 
ez is csak egyik tényezője a borussificatiónak, melynek tö-
kéletes befejezése után nem lesz többé szükség ,kisebb ural-
kodó házak'-ra. Csak hogy az irtózat az ultramontanismus-
tól akkora, hogy az illetők aligha el nem késnek a teljes 
kijózanodással. — A porosz-német birodalmi hadügyminis-
terium keményen megdorgálta a bajor kormányt, amiért 
az eddig a hadköteles katholikus theologusokat különféle O O 
ártatlan kedvezményekben : a tartalékseregbe való átíratás-
ban sat. részesítette. Ennek most egy müncheni szegény kapu-
czinus esett első áldozatul, kit a bajor hadügyérség, hogy 
zelusát feltüntesse, megfogott, s ki, ámbár már a magasabb 
rendeket vette fel, most kényszeríttetik, habitusát a katonai 
egyenruhával felcserélni, mig egyúttal hivatalosan közzété-
tetett, hogy ezentúl a kath. hittanulókkal szemben szigorúbb 
rendszabályok fognak foganatba vétetni. — A posen-gne-
seni megyében eddig 33 katholikus plébánia jött üresedésbe, 
anélkül, hogy azok a májusi törvények következtében be-
töltethettek volna. Ezek közül 12-ben a káplánok folytat-
ták a lelkészkedést, mig 21 minden papi functiót nélkülözni 
kénytelen. 

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő: báró Hornig Károly, hittudor, in. k. egyetemi tanár. 

Nyomatott Budapesten 1876. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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Pesten, fe"brnár 2. 10. I. Félév, 1876. 
Tartalom. Havi szemle. — Miért hasonlít a magyar népoktatás szervezete oly igen a zürichihez s helyes dolog volt-e 
Svajczot venni mintául? — Részletezések. — Egyházi tudósítások: Pest. Liberális taktika. Erdély. Kétféle mérték ? Róma. 
A folyó évnek centenáriuma. La gerarchia cattolica, egy füstbe ment szabadkőműves temetés, uj kath.-tudományos lap. 

Amerika. A protestáns Uniónak szabályai. — Irodalom. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
Eltekintve egyes helyi kivételektől a jubi leumi 

éven tu l vagyunk, s most már csak azon óhajjal te-
kinthetünk vissza a kegyelem ezen befejezett kor-
szakára: vajha az egész emberi nem, tüzetesen pe-
dig egyházunknak minden egyes tag ja legbővebb 
lelki hasznára fordi tot ta volna azt, az egyháznak 
szándéka és rendelkezése szerint. 

Ezen lefolyt jubi leum képezi a közelmúlt esz-
tendőnek történelmi je l legét ; de a mint mindenké-
pen a világosságot fe lvál t ja az árnyék, sőt ez ál ta l 
amaz még csak inkább kidomborodik, ugy it t is : 
— a lefolyt év nem csak nagy volt abban, mit a 
vallás terén nagyszerűt mivelt ; de kivált többi tár-
sai közül számos gonosz merénylet által is, melylyel 
az alvilág fejedelme Krisztus egyházának szent tö-
rekvéseit ellensúlyozni iparkodott . 

Amint szent Ágoston szerint, két egymástól 
szorosan elkülönitett szellemi áramlat létezik e vi-
lágon, melyet a tudós szent az Isten s a pokol váro-
sának nevével jelzett , ugy tekinthet jük a lefolyt esz-
tendőt is kettős oldaláról, azok szerint amik lefo-
lyása alatt jó vagy gonosz i rányban végrehaj ta t tak. 
Mert ha ezen szent évben egyfelől a keresztények 
rendkivlili módon fáradtak az Isten városának építé-
sén, tapasztalhat tuk másfélül, hogy a pokol is bor-
zasztó, szomorú erélylyel működöt t ; amint egyfe-
lül a jámborság, a kegyelet, az erény hős tet tei t 
szemlélhettük, ugy másrészt az egyháznak legdü-
hösebb üldözése sem szünetelt egy perczig is, s a 
szentek örömét nem ri tkán a hitvallók szorongrat-o 
tatásai, sőt a vér tanuk szenvedései válták fel. 

Midőn e tekintetben szemlét akarunk t a r t an i 
az épen most bevégződött jubi leumi év felett, 
akként teszszük azt, hogy előbb történetének szo-

morú fejezeteit lapozva, csak azután az örvendetesb 
részletekre fo rd í t juk tekinte tünket ; igy a végbe-
nyomás kevésbbé fájdalmas, a maradandó emlék 
talán kellemesb leend. Kezdjük tehát az ellenséges, 
az alvilági hatalmak működésén, mely a lefolyt év-
ben főleg három irányban nyi lvánul t : az egyháznak 
siirü üldözése, a páholy emelkedett erélyű műkö-
dése s azon számos akadályok által, melyekkel ennek 
szolgái ezen esztendőnek rendkiviili a j ta tos gyakor-
latait megakadályozni s Krisztus hiveit az ezekből 
remélhető lelki haszontól megfosztani iparkodtak. 

Sajnos s fá jdalmas tapasztalat, hogy két nagy 
s hatalmas nemzet élén két elsőrangú államférfit 
lá tunk a katholicismus-ellenes mozgalomnak zász-
la já t vinni : Németországban a tet t leg óriási poli-
tikai hatalommal felruházott kanczellárt, s Angol-
honban Gladstone-t, ki , Vaticanisme' czimü röpira-
tával ez évben bélyegzé meg nevét, múl t j á t , állam-
férfiúi becsületét, s most .már annyira sülyedt, hogy 
mint egy újkori Simon Mágus pénzzel akar ja az 
Isten egyházát megrontani, dus jövedelmeket Ígér-
vén, — de hiába — azon olasz papoknak, kik az 
,Antivaticanismel zászlaja alá állanak. 

íme az egyháznak egy harmadik, nem kevésbbé 
veszélves ellenségével ál lunk szemben: az olasz J o 
forradalommal, mely a katholicismus elleni hadjá-
ra tá t a legperfidebb módon kettős i rányban aknázza 
k i : sa já t gonosz vagyainak kielégítésére s a német 
egyházüldözők büntárs i haj lamainak biztosítására. 
Elég csak egy pi l lantást is vetni bizonyos olasz la-
pokba, hogy ezen eszmét százféleképen variálva ta-
lá l juk s százféleképen megénekelve ama legújabb 
keltű szoros fr igyet , melyet ,Arminius és Romulus 
fiai' kötöttek a ,közös czél' elérésére, a ,nagy küz-
delmek' szerencsés végigküzdésére, •—skine tudná , 
hogy e,nagy küzdelem' semmi egyéb, mint azonprae-
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lium magnum, melyet az irás szerint Lucifer folytat 
a Mindenható, tehát itt e földön az ö szolgái Ennek 
fiai s tisztelői ellen ? . . . 

S e nagy küzdelem vigan folyt 1875-ben, Ber-
lintől Rómáig; s mint természetes, első sorban az 
egyház feje s legfőbb képviselője, a pápa ellen for-
dult. Ezt ostromiák, gyalázák tő lök telhető módon ; 

ennek híresztelték naponta halálát, s mert ebben, 
hála a Gondviselésnek, mindeddig csalódtak, hang-
ját iparkodnak elnyomni, hogy fiait, ha kell erő-
szakkal is leszakítsák atyai szivéről. I t t is ott is el-
kobozták encyclicáit; a birák elé hurczolták, elitél-
ték, bebörtönözték, száműzték testvéreit, az egyház 
püspökeit, az egyik durvábban végezvén, mire vál-
lalkozott, a másik simábban ; de azért nem cseké-
lyebb gonoszsággal, mint az ,Opinionel mondá aug. 
2-án: „Arminius és Romulus fiai, midőn Róma ellen 
küzdenek, egyértelműek, ha nem is az eszközökre, 
de mindenesetre a végczélra nézve". 

De a lefolyt év a páholynak öröm- s ünnepéve 
is volt. Márczius 5-én nagy, központi ,templomot' 
nyitott Rómában, az Antichristus Péter sírja mel-
lett, Krisztus helytartójának tőszomszédságában! 
April havában a Avalesí herczeg választatott meg 
az angol szabadkőművességnek fejévé, s október-
ben a német s olasz kömüvesség Milanóban talál-
kozott, sz. Ambrus városában, midőn Vilmos, ki 
magát a német ,testvérek' fejének tar t ja , e hó 22-én 
az olasz Nagykeletnek küldöttségét fogadta s a kül-
döttség kezeiből Rómából keltezett feliratot vett át ; 
mert, m i n t á z 1876-ra szóló ,Almanach1 mondja : 
„Az olasz szabadkőművesség nem tehette, hogy ne 
üdvözölje, ki ne tüntesse azt, ki a pápaság elleni 
harcznak leghatalmasabb személyesitöje". 

De mindez nem meri ti ki azon tények hoszu 
íánczolatát, melyekkel az alvilág fejedelme Krisz-
tus jegyese ellen ez évben küzdött. Bő alkalmat a 
támadásokra mind azon ajtatosságok szolgáltattak 
neki, melyekkel a keresztények e kegyévnek ma-
lasztkincseit szerezni szándékoztak. Mily nyereség, 
ha ebben őket megakadályozni, ha a lelkeket a re-
mélt szellemi haszontól megfosztani sikerülne! S 
mondhatni, hogy a különféle liberális kormányok 
ebben nagyon is szolgálatjára voltak. A mozgalom 
Olaszországban indult meg, hol a helyi hatóságok a 
jubileumi körmeneteket megtiltották, mint harmad-
éve a kegyhelyekhez való zarándoklatokat megtil-
tattak. Mint akkor, példája most is számos utánzót 
talált, a legbuzgóbb ezek közül természetesen a 

) Ö o 
„szeretve tisztelt barát és testvér" volt, ki abban 

ismét szép alkalmat látott a katholikus papokat be-
perelni s bebörtönözni, mi aztán nem csak a szoro-
san vett Poroszországban, hanem Bajorországban, 
Badenben és Hessenben con amore meg is történt, 
mert ugyan a ,birodalom' feltalálásának s létesíté-
sének egyik czélja, mint tudjuk, az is volt, hogy igy 
az egyházüldözés annál könnyebben általánosit-
tassék, mely feladatnak az mindeddig buzgón ele-
get is tett. S hogy mind ebben azon ország nem 
maradhatott el, melyben a páholynak tulhatalmát 
eerv meglehetősen katholikus kormánv ideig óráig 

o J o J o o 

nagy nehezen féken tar t ja , — Belgium az ter-
mészetes; ezért lát juk Liittichben, april 12, 16 s 
19-én s Bruxellesben május 23-án a csöcseléket fel-
lázadni az ájtatos körmenetekben lépdelök ellen, 
botokkal, kövekkel, fegyverekkel támadni ellenök, 
kik közül nem egy veszélyesen megsebezve vitetett 
el a páholy liberális türelmének ezen működési te-
réről, azon helyről, hol voltaképen a pokol ült ket-
tős diadalt ; mert az Isten fiainak ártania ; de még 
ennél nagyobbat, mert bebizonyítania sikerült, mek-
kora azon szerencsétleneknek száma, kiket lelkivak-
ságuk fanaticus szolgáivá tesz. 

Ezek a lefolyt év képének árnyoldalai, főbb 
vonásaikban rajzolva ; mennyit nem kellene még 
mondanunk, ha ama titkos harczoknak aknáit akar-
nók követni, melyek ez évben szakadatlanul foly-
tat tat tak azon országokban is, melyekben külsőleg 
nagy csend és béke uralkodni látszott. Ha saját ha-
zánkat nézzük, váljon azt állithatjuk-e, hogy val-
lásilag előbbre mentünk, hogy a katholicismus ügye 
haladt a lefolyt évben ? . . . Vagy talán inkább azt 
kelle-e megvallanunk, hogy ez évben is tetemes 
tér t vesztettünk, s nem egy positióból szoríttat-
tunk ki, melynek birása ránk nézve főfontosságu, 
ha nem életkérdés? S ez szép csendesen tör tént ; a 
béke sehol sem zavartatott meg; mert az a néhány 
kiáltót a pusztában, ki méltatná azt még csak figye-
lemre is ? . . . . (Vége köv.) 

Miért hasonlít a magyar népoktatás szervezete oly igen 
a zürichi liez s helyes dolog volt-e Svaj^zot venni mintául ?*) 

Mielőtt Svajcztól egészen bucsut vennék, nem tartom 
érdektelennek azt a kérdést szellőztetni : mi birhatta rá Mol-
nár urat, hogy épen Svajczot s illetőleg Zűri ehet állítsa Ma-
gyarország elé követendő mintául, s hogy a választás sze-
rencsés volt-e ? — Mert, hogy Magyarország közoktatási 
szervezete nem véletlenségből hasonlít 5egjóbban minden 
európai és amerikai állam között Zürich népoktatási szer-

*) Mócsy Antal .Népnevelési Tanulmányok' czimü müvéből. (L. a 
,Iiel.' 5. sz. 39.1.) 
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vezetéhez, több mint valószínű, 1-ör ama körülmény foly-
tán, hogy M. ur már 1865-ben is megfordult Svajczban és 
Zürich, Bern, Luzern kantonok tanügyi szervezetét ismtré; 
2-szor ama benső bizalmas viszonynál fogva, melyben a bol-
dogult vallás- és közoktatási ministerial állott. 

Molnár ur ellensége a felekezeti iskolának, ez nyilvá-
nos dolog, nem gyanusitom tehát, ha azt állitom, hogy azért 
ment 65-ben és 70-ben Svajczba, mivel községi iskolákkal 
közelebb nem találkozhatott volna (porosz- és szász tarto-
mányokban csak később közösittetvén el az iskola) ; neki 
pedig szüksége volt egy közösiskolás államra, hogy a közös 
iskolák áldásos eredményét gyakorlatban bemutathassa s 
igy a magyar népiskolai szervezet ellen felhozott vádak és 
felmerült aggodalmak eloszlattassanak s Magyarhon nép -
két kézzel nyúljon az erkölcsösitő, gazdagító s felvilágosító 
közös iskolai intézmény után. 

De hát szerencsés gondolat volt-e épen Svajczba menni 
mintáért ? 

Eltekintve az eddig felhozottaktól, el az éghajlati vi-
szonyoktól, el ama körülménytől, hogy Magyarországban a 
földmivelés, Svajczban pedig az ipar képezi a főfoglalkozási 
ágat ; el attól, hogy Svajcznak 21

 2 millió lakosa 25, egy-
mástól a közoktatás szervezetében teljesen független kanto-
nokban él ; mindezektől eltekintve, nem volt szerencsés s 
annál kevésbbé hazafias vagy bölcs dolog Svajczba menni. 

Svajcz népoktatási ügyének szomorú lapjait képezik a 
felekezeti harczok, melyekkel Svajcz népének nyugalmát, 
meglehet jószándéku, de mindenesetre positiv hitbeli meg-
győződést nélkülöző rajongók folytonosan nyugtalanítják. 
Különösen 1830 óta tartanak e harczok, a midőn tudniillik 
némely államférfiú fejébe vette ama eszmét, milyen jó és 
szép volna, ha a svajczi katholikusok és protestánsok las-
sankint összeolvadnának olyformán, hogy mindegyik fel-
adná azt, a miben a másiktól mereven különbözik. Ezt a 
hazai egység érdekében állónak hitték és hiszik, s azért azon 
voltak és vannak, hogy a népnél a positiv hitet pótolja az 
általános (mindenkinek tetszeni akaró, s azért senkit sem 
kielégítő) kereszténység, a müveiteknél a humanitás és sza-
badkőművesség. E czél előmozdítására természetesen egyik 
legfőbb eszközül az iskola szolgálhatott s erre fel is hasz-
náltatott. Ilyen szellemben kelle a tanítóknak müködniök, s 
a jövő nemzedéket nevelniök, s hogy ennek mi se álljon út-
jában, meg kellett szüntetni a haza érdekében az iskolák 
felekezeti jellegét, ki kellett azokat az egyház befolyása 
alól vonni s közvetlen az állam alá helyezni. Epen mint ké-
sőbb Magyarországon. Nálunk is a közös iskolák azzal ajánl-
tattak, hogy azok meg fogják szüntetni Magyarország né-
pei között a nemzetségi s felekezeti türelmetlenséget, s azért 
kell a jövő nemzedék tanítóinak felekezetnélküli tanitóké-
pezdékben képeztetniök. 

De váljon czélt értek-e a bölcs államférfiak Svajczban ? 
Egy ideig a protestánsok nagy többsége engedé ma-

gát ezen kerékvágásban vezettetni, amennyiben eme irány-
zattól a protestantismusnak terjedését s a katholicismus el-
tűnését várták. A katholikus püspökök és a nép az igazság-
talan törekvésekkel szemben természetesen nem maradtak 
nyugodtan. Igy támadtak ama hoszas harczok leginkább 
azon kantonokban, melyekben a katholikusok kisebbségben 

vannak, melyek még mindig tartanak és pedig a legújabb 
időkben a Jurában. A harczoknak eredménye az, hogy a 
katholikus egyház jelenleg erősebb Svajczban mint volt a 
reformatio idejében. Az összeolvadás tehát nem sikerült s 
még kevésbbé tünt el a katholicismus. 

A harcz még folyton tart azzal a különbséggel, hogy 
már most a hivő protestánsok is kezdenek kiábrándulni s 
ellenállást fejteni ki a hitetlen irányzat ellenében. És váljon 
Svajcz mennyivel műveltebb, gazdagabb, boldogabb azzal, 
hogy egy némely hatalomra jutott hitetlen, s ép azért a hit 
értékét becsülni nem tudó rajongó törekvése következtében, 
ezrek szivéből a boldogitó és semmi más által nem pótol-
ható hit kiirtatik, és más ezrek folytonosan keserittetnek 
vallásos meggyőződésük sértegetése, papjaik elűzése által ? ! 

l ia a svajczi állambölcsesség a köznevelés terén mo-
dern elveivel ily eredményekre jut, bizony nincs okunk annak 
örülni, hogy népoktatási szervezetünk elveit Svajczból köl-
csönöztük. 

R é s z l e t e z é s e k . 
X X . 

Az úgynevezett „consensus universalis", közegyetértés, 
már ősidőkben az igazság criteriumának, ismervének tarta-
tott. Mit az emberiség hivatottjai, illetőleg jobbjai közösen 
elfogadtak, jónak, igaznak, helyesnek nyilatkoztattak, arról 
mondatott: „vox populi vox Dei", „nép szava Isten szava!" 
a Kinek (t. i. Istennek) ihletése eredményezi vala az embe-
riség jobbjainak — bizonyos tárgyra vonatkozó egyértel-
műségét. A szerzetes-társulatok magas jelentőségét, emiitett 
„consensus universalis", vagyis katholikus és protestáns hi-
vatottak közegyetértésének szempontjából akarván feltün-
tetni ; folytatólagosan idézzük még, miket Audin franczia 
iró leghirnevesebb protestáns tudósok munkáiból kiszedve, 
szerzetes kolostorainkra vonatkozólag összeállított. 

„A monostorok (igy irnak Auclin szerint a prot. tudó-
sok) a tudományok és művészetek majdnem egyedüli men-
helyei voltak a középkorban, s a szerzetesek csaknem egye-
düli közvetítői az akkori szellemi mivelődésnek s tevékeny-
ségnek. Kolostorokban találjuk fél a festészet, szobrászat, 
költészet és régészet tudományát. Minden egyes szerzetes-
rendnek meg vala a maga rendeltetése, hatásköre és foglala-
tossága szorosan határozva. Igy a karthausiak beveték a 
földet, kiírták a rengeteg és haszontalan erdőségeket, gyü-
mölcsözőkké és termékenyekké tevék a vadonokat, rende-
zék a folyókat, taniták s elterjeszték a földmivelés-, nö-
vény- és gyümölcsnemesités mesterségét oltás által. A szent-
benedekieknek főfoglalatosságok volt: a régiebb iratokat 
és okleveleket tisztán és hibátlanul lemásolni s megmagya-
rázni, őrködni s fentartani a nyert szerzetes-társulati jogo-
kat és szabadalmakat, a római s görög irók hagyományait 
anyai nyelvökre lefordítani s alapos magyarázatokkal kö-
vetni. S midőn az emiitett szerzet tagjainak egy része az 
imént felhoz o.takkal foglalkodott, más része az egyszerű 
leírók nevét viselve, csudálandó béketűréssel munkálkodók 
a szent és egyházi énekeknek képekkeli kiékesitésén és 
rajzolatán. 

Vessünk némi tekintetet a nagyszerű épületekre, az 
Isten egyházai-, kápolnai- s imaházaira, melyek általok, a 

10* 
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szerzetesek által emeltetének ; tekintsünk a monostorok, apát-
ságokra és perjelségekre, melyek létöket a szerzetesek buz-
góságának köszönik ; — nézzük a hidakat, melyeket a fo-
lyókon csudálandó merészséggel épitének ; a sok kór- és 
betegházakat, melyekben az Ínséggel küzdőket s testileg 
nyomorultakat legnagyobb keresztényi szeretettel s önfelál-
dozással ápolták ; a tanitó-intézeteket és akadémiákat, me-
lyeket bőkezüleg alapitának és látni fogjuk a megbeszélhet-
len hasznokat, melyekkel az emberiségre hatottak vala. 

Voltak különösen a 16-ik században monostorok Olasz-
országban, melyeknek belseje majdnem egészen festő-, épitő-
és szobrászati műhelyekké alakult át ; t. i., miután imádsá-
gaikat naponkint bevégzék a szerzetesek, azonnal vetél-
kedve fogtak munkához, s ki vésővel, ki ecsettel, ki pedig 
körzővel, vagy más eszközzel látott kitűzött szakmányához. 
Egész Olaszhon telve volt a szerzetesek buzgó munkássá-Ö <—' 
gának magasztalásával. A legnagyobb csudamű, mely Flo-
renczben a Pitti gyűjteményben találtatik (Sz. Márk.) Fra 
Bartolomeotól van. Fra Griocondo pedig Frankhonba hiva-
ték meg, hogy a főváros legpompásabb hídját ő épitené. 

A középkori monostorok valóban egy nagy, szorgal-
mas méhekkel teljes köpühöz hasonlitának, melyben a szer-
zetesek egy része fával dolgozik, azt faragásai által minden 
lehető idomba öntve s gyakran a famüvet szintúgy, mint a 
későbbi nagy s világhírű szobrászok, a fehér márványt 
szellemíteni és mintegy lelkesíteni tudák ; más része a régi 
Írásokat fejtegeté s magyarázá, vagy az ég és csillagok tit-
kait kutatá, s nem hiányoztak olyanok is, kik a legtitoktel-
jesebb világgal, az emberi sziv és kedély kitanulásával fog-
lalkoztak. Valóban, a kolostorok voltak a középkor főerkölcs-
javitó intézetei s az erény gyakorlati iskolái ; nélkiilök a 
mivelt Európa szükségkép visszahanyatlott volna, sőt tán a 
középkori vadság és zsarnokság véres jelenetei közt sírját 
is találta volna. 

Maga Ivisázsia számos kolostornak vala szülője, me-
lyekben a jámbor szerzetesek éjjel-nappal izzadának s verej-
tékezve munkálkodának a régi görög- és olaszhoni szóno-O o o 
kok és költők munkáinak lemásolásával. Calábria és Nápoly 
környéke 150 szerzetes háznál többet számitá, melyekben a 
fáradhatlan szerzetesek egész test- és lélekkel a tudomány 
és művészet titkainak szentelék csendes életöket. Méltassuk 
figyelmünkre a kolostort, mely Macedóniában az aegei ten-
ger magas és tajtékzó hullámai fölé emelkedék, t. i. Athos 
hegyét ; alig fog valaha valami emberi intézet s alapitvány 
oly jótékonyan hatni a polgárisodásra, miként az imádság 
és jámbor életnek e csendes hajléka hatott egykor. Volt idő, 
mikor a franczia királyok 63 oly palotát és majort birta-
nak, melyekben csupán szerzetesek foglalkodának a régi ki-
rályi oklevelek s egyéb iratokletisztázása- és kijavításával; 
miként a nagyhírű Mabillon János ezt bizonyítja. 

Még az írásjegyeket is egy Euthalius nevü afrikai 
szerzetes találta fel; — a köriratok szinte egy másik szer-
zetes által találtattak fel. Ne feledjük el soha, hogy a kolos-
torok valódi bárkák voltanak, melyekben a bekövetkezett 
nagy hajótörés után a tudományok, szép művészetek, szent-
irások és egyházatyák munkálatai biztos menedékhelyet 
kerestek, ott barátságos fogadtatásra találtak, s igy egy-
szersmind a vadság- emésztő karmaiból kiszabadittattak. Ne 

feledjük el, hogy a szentirás első forditásait szerzeteseknek 
kell köszönnünk, s különösen, hogy Ottfried az uj szövetsé-
get és a zsoltárokat már a 10-dik században rimbe szedé ; 
szinte Rhaban Mór (Rhabanus Maurus) és Valafried Strabo 
az egész szentirást már a 9-dik században, később többen is 
német nyelvre forditák, s hogy a 15-dik században Augs-
burgban és Nürnbergben nyomtatásban megjelent szent -
irási fordításokat, leginkább szerzeteseknek illik s kell há-
ladatosan köszönnünk; azon férfiaknak, kikkel a 16-ik szá-
zad reformátorai oly illetlenül, hogy ne mondjam —• ember-
telenül bántak. 

Igy dicsőitik, Audinnál, a legünnepeltebb protestáns 
nevezetességek az előidők szerzeteseit. De jelenleg is a szer-
zetesi intézmény minő áldás az emberiségre nézve, már csak 
azon szóváltásból, illetőleg párbeszédből kiviláglik, mely, 
nem szinte régen, egy angol missionarius, s a vadságokról 
hires irókesek főnöke között folyt. 

Látván t.j. az angolok, mily gyümölcsöket terem a va-
don e fiainál a szerzetes küldérek igehirdetése, protestantis-
musra törekedtek az ujdon megtérteket csábítani. (Zárjel 
közt legyen mondva, hogy e gyakorlat nem egyedül, az an-
gol prot. téritők által használtatik. Egy nem rég tartott né-
met prot. gyülekezetben nyilván ki is mondatott ezen eljá-
rás helyeslése ; azon elvből indulván ki, hogy a vallásbeli 
tökéletesbülés csak fokonként történhetik, s ennélfogva szük-
ség, hogy a vadak előbb katholikusokká legyenek s csak 
azután emeltethessenek (!) a protestantismusevangeliumi (?) 
tisztaságára.) 

Egv népfőnök azonban következőleg felelt a hozzájok 
e szándékkal küldött prot. prédikátornak: „Nem kevesbbé 
bámulok szavaidon, mint vakmerőségeden. Te már régebben 
vagy itt, mint midőn franczia szerzetest először láttam ; 
mégis mitsem szóltál nekünk a nagy szellemről és imádság-
ról, hanem tieiddel együtt csak állatbőr után tudakozód-
tál ; annyira, hogy alig valék képes benneteket elegendővel 
ellátni. IIa a kivánt bőröket nagy mennyiségben állitottam 
elő, akkor jó barátimnak mondátok magatokat, s ezzel min-
dennek vége is volt". 

„De történt egyszer, hogy eltévedvén, egy faluba jöt-
tem közel Quebeckhez, hol egy fekete öltönyös imádságra 
tanított. Bőrök voltak nálam, melyeket áruba kivántam 
bocsátani ; de a fekete öltönyös alig méltatá áruczikkeimet 
egy pillanatra is, ellenben annálinkább szorgoskodott velem 
a nagy szellemről, az égről, büntetőhelyről, imádságról, üd-
vösségről beszélni. Szavai megtetszettek és sokáig maradtam 
nála, hogy hallhassam nyugalmathozó beszédét. Végre meg-
nyíltak szemeim, elfogadtam az imádságot és megkeresztel-
tettem. Visszatérve elbeszélém családomnak és foldieimnek 
a történteket és szerencsémet. Kik hallották, szintén kiván-
tak a szerencsében részesülni, felkeresték a fekete öltönyöst 
és a szent keresztségre készültek '. 

„Igy viselte magát irántam a franczia. Ha, midőn veled 
legelőször találkozám, az-imádságról szólottál volna velem, 
lehet, hogy szerencsétlenségemre én is ugy imádkozandot-
tam mint te; mivel a jó és rosz imádság közt még akkor 
különbséget tenni nem tudtam. De most ugy imádkozom 
mint a franczia (t. i. szerzetes) és mondom neked, hogy az ő 
imádsága jó, a tied pedig rosz; azért annak imádsága lesz 
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az enyém is, még a fold égni és füstbe nem fog elenyészni. 
„ . . . Érdekes tudni, hogy a franczia szerzetes által megtérí-
tett irókesek azok, kik 1831-ben kézmunkájokból egy övet 
és sandáliákat küldtek a szentatyának, igy irván neki : 
„Minthogy a vadonbeli fiainak elküldé a fekete öltönyös 
férfiút, kit meg is hallgattak, s ki által Isten ismeretére 
jutottak és egymás közt békességben élnek". 

„Ex uno disce omnes", úgymond a deák. Ebből lát-
hatjuk, minő áldás az emberiségre nézve, csak egyetlen szer-
zetesatya nemcsak Európában, de Ázsia bérczein, Afrika 
homok pusztáin, Austrália szigetein, Amerika őserdeiben ! 
stb. is, ha: „sic in arido, quid in viridi?" Ha egyetlen szer-
zetes ily nagy boldogság eszközlője ; — mi volt s jelenleg is 
mi az egész testület a szenvedő emberiségre nézve ? Tehát 
egyházunkat, szerzetes-társulatok alapításában akadályozni 
annyi, mint az emberiség legszentebb érdekei, s maga a li-
beralismus által oly fenenhangoztatott lelkismereti szabad-
ság ellen véteni. (Folyt, köv.) Gundy Mihály, esperes. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, január 28. L i b e r á l i s t a k t i k a . Midőn e 

sorokat irjuk, egy történelmi nevezetességű férfiú végórája, 
mint mondják, már csak néhány perczet számlál, midőn pe-
dig e sorok napvilágot fognak látni, minden valószínűség 
szerint e néhány perez is lefutott már és — Deák Ferencz 
megszűnt élni. Nevezetes esemény lesz ez, bármikor követ-
kezzék is be, a nemzet évlapjain, ámbár meghalni mindnyá-
junk közös adóssága ; de nézetünk szerint sokkal nevezete-
sebb az, ami a keresztény ember halálát megelőzni rendsze-
rint szokta, ha ugyanis bebizonyul, miszerint Deák Ferencz 
az Istennel kibékülve, az anyaszentegyház szentségeit, hal-
dokló állapotában felvette. 

E pont ma még vita tárgyát képezi. Voltak liberális 
lapok, melyek vagy azon viszketegnél fogva, mely nem egy 
újságírót jellemez, hogy ő legyen az első, ki a világnak 
bizonyos eseményt tudtára ad, vagy mivel egyáltalában 
nem látták be horderejét tudósításuknak, már néhány nap-
pal ezelőtt tudatták a világgal azt, mit a katholikusok 
rég epedve vártak, hogy Deák Ferencz a haldoklók szent-
ségeit felvette, és mi mondhatjuk, hogy a mennyire ellenei 
voltunk Deák Ferencz egyház-politikájának, a mennyire 
küzdöttünk minden tehetségünkből, nehogy szegény hazán-
kat tönkre tegye az ismeretes ,amerikai rendszer', oly any-
nyira örvendettünk lelkünkből a fentebbi tudósításnak, el-
felejtve mindent, csak a lélek üdv biztosítására gondolva. 
Önzetlen örömünk azonban zavartalan sokáig nem marad-
hatott, egy pillanatra a tiszta öröm nyugodt békéje felhábo-
rittatott. Egy másik, talán már jobban kiképzett fajtája a li-
berális újságíróknak, valószínűleg észrevéve az emiitett tudó-
sítás horderejét, nem késett collégáját meghazudtolni, ta-
gadva, mintha Deák Ferencz a haldoklók szentségeit fel-
vette, Istenével és az egyházzal kibékült, és igy készült 
volna a nagy útra, melyen előtte annyi történeti nevezetes-
ségű férfiú haladt az örök Biró elé ; sőt akadt olyan is, ki in 
mentis excessu azt állitotta, hogy Deák Ferencz egész éle-
tében sem gyónt volna. 

El kell ismerni, hogy a liberális lelkismerét megnyug-
tatására és megerősítésére nem rosz taktika. Ha van pilla-

nat, mely hatással van a lelkismeretre, az tagadhatatlanul 
nem más, mint amelyben az ember halálára és az ezután kö-
vetkező dolgokra gondol, még inkább pedig akkor, lia e 
pillanat már kézzelfoghatólag jelen van. A liberalismus, ta-
gadva a túlvilági létet, a lélek halhatatlanságát, a büntető 
Istent, nevetségesen feleslegesnek tüntet fel minden félelmet 
a halál pillanatával szemben, s ha aztán van valami mi-
vel e hirhedt tanokat látszólag megerősíteni lehet, az nem 
más, mint hires liberális férfiak halálára hivatkozni, kik, 
igaz-e vagy sem, avval szabadelvű ujságiró nem törődik, de 
állítólag szentség nélkül multak ki a világból. Ekkor ujjal 
lehet a jó (?) példára rámutatni és a hiveket követésre fel-
szólítani. Nekünk, ugylátszik, hogy a jelzett czélban kere-
sendő az ok, hogy miért tagadták liberális lapjaink, mintha 
Deák Ferencz f. h. 22-dikén a halottak szentségeit felvette 
volna. Mily argumentum, mily hatásos eszköz lenne ez 
annak bebizonyítására, hogy liberális lelkismerettel is meg 
lehet nyugodtan halni ! Mily argumentum lenne ez annak 
bebizonyítására, hogy liberális ember részére feleslegesek 
az egyház szentségei ! Ellenben mily hatásos eszköz lenne 
ismét az ellenkező a liberális lelkismetre, mennyire megin-
ditó lenne másokra is, és pedig talán nem csak akkor, mikor 
már a halál torkában vannak, hanem midőn még mint a 
nyilvános élet tényezői szerepelnek, ha tudnák positive, 
hogy Deák Ferencz legalább halála, és igy a nagy száma-
dás napja előtt Istenével, az egyházzal kibékülten halt el ! 
Ezt akadályozni, amazt előmozdítani, e kettős czél rejlik 
ama liberális taktikában, mely tagadja, mintha Deák Fe-
rencz meggyónt volna. 

Ami e taktikával szemben saját nézetünket, informa-
tiónkat és óhajunkat illeti, mint már fentebb is mondók, mi 
csak örömmel fogadnók ama hir hiteles megerősitését, hogy 
Deák Ferencz történelmi nevezetességű pályáját keresztény 
módon fejezte be, örömmel fogadnók ezt Deák Ferencz 
önmaga, de egyúttal a nemzet miatt is, mert feltehető, hogy 
valamint életében, ugy halálában is például tűznék ki ön-
maguknak számosan, kik ma még csak életét követik, és mi, 
habár nem feltétlen hitelességgel, de a legnagyobb valószí-
nűséggel írhatjuk, hogy Deák Ferencz halálában oly pél-
dát hagy hátra, melyet, hogy mindenki kövessen szivünkből 
óhajtjuk. Deák Ferencz és a nemzet nevében azonban kö-
vetelnünk kell, hogy e ma még általunk csak valószínűnek 
hirdetett tény, feltétlen hitelességgel hozassék köztudomá-
sul. Ezt valakinek, legyen ez bárki is, tudnia kell, és ha tudni 
senki sem akarná, ha a rokonok, ismerősök elfelejtkeznének 
arról, a mivel D. F.-nek és a nemzetnek tartoznak, hogy ez 
tudja mindazt, mi avval történt halála körül, akit életében 
feltétlenül követett, ugy egy mégis csak fog találkozni, aki 
szivén hordja, hogy az emberek keresztény módon zárják 
be életüket, és ez az egy, as a kath. pap, ki Deák Ferenczet 
az utolsó szentségekkel ellátta. Nem keressük, hogy az ki 
légyen, ez a dologhoz nem tartozik, de igenis tartozik az, 
hogy e liberális taktikának vége vettessék és a nemzet hi-
telesen megtudja, hogy minők az ő nagy férfiai halálukban. 

E sorok még a szedő kezei közt voltak, midőn már az 
ország értesült, hogy Deák Ferencz az élők sorából elköl-
tözött. 0 ma már a történelemé és a történelem, reményijük, 
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hogy az ő életéből üdvös tanúságot fog nyújtani a nemzet 
számára. Mi röviden e tanúságot már most jelezhetjük ket-
tős irányban. Deák Ferencz életében mint a liberalismus elő-
harczosa szerepelt és nem vihette sirba azon öntudatot, hogy 
rendszerével a nemzetet boldoggá tette; élt addig, mig rend-
szerének minden vészes következményét szemlélhette, és ki 
mondja meg, nem a bánat vitte-e sírjához közel, látva, mit 
szült rendszere a nemzetre ? Ez egy. A másik tanúság, melyet 
a liberalismus vészteljes volta mellett D. F. életéből kieme-
lünk, az a felejthetetlen momentum, hogy mióta 1873. jun. 
28-án az egyház ellen irányzott ismeretes beszédét tartotta, 
a nyilvános térről vissza kellett vonulnia, hattyúdala volt e 
beszéd — többé nem szólott, nem szólhatott — többé szólni 
nem fog, mert a halál jéghideg keze elnémitotta ajkait, és 
mi ravatalánál csak azt óhajthatjuk, hogy oda tul kegyes 
birót talált legyen, — s reményijük is. 

Érdély. K é t f é l e m é r t é k ? . . . Az erdélyi refor-
mátus egyházkerületben karácsony 3-ad napján, egy igen 
nagyfontosságú értekezlet tartatott Kolozsvárt, a hideg idő 
és az ünnepnapok daczára a vidékről is nagy számmal be-
utazott tagok jelenlétében. Az értekezlet tárgya az erdélyi 
ref. egyházkerület régi sebe, a kaineratikumok ügye volt. 
Igy nevezik Erdélyben azon javadalmazásokat, melyeket az 
erdélyi fejedelmek egyes főiskoláknak és egyházaknak (szám-
szerint 35-nek) vagy ezek lelkészeinek és iskolatanitóinak 
tettek, többnyire terményekben (főleg sóban) fizetendőleg. 
E javadalmazásokat az osztrák kormány elvonta, előbb tel-
jesen, később sok perlekedés után némi nevetségesen csekély 
évi váltságdíj fizetése mellett, ugy hogy pl. egy kősóért alig 
fizet 10 krt., holott legalább harminczszorosát éri. Méltá-
nyosb megváltást gyakori sürgetéseink daczára még eddig 
a felelős magyar kormánytól sem tudtunk nyerni. Végre a 
mult évi közgyűlés elhatározta, hogy az egyház jogos kö-
veteléseit per utján érvényesítse. Főgondnok, gr. Mikó 
Imre ő nmltsga előadván ez ügy különböző stadiumait, me-
lyeken mostanig átment, bizonyos jelek folytán azon re-
ményt helyezte kilátásba, hogy a jelenlegi kormány tán haj-
landó volna az egyházkerület jogos követelését per nélkül is 
teljesíteni. Miután azonban a mult közgyűlés a per megkez-
dését már elhatározta, kérdésbe teszi, hogy méltányos ki-
egyezkedhetés e-etében váljon bocsátkozzék-e az igazgató-
tanács peren kivüli kiegyezésbe? Az értekezlet egyhangú 
véleménye az volt, hogy a méltányos feltételek alatti egyez-
kedés annyival inkább megkísérthető, mert ez, ki nem egyez-
hetés esetében a per útjától épen nem zár el. A gyors ki-
egyezés annyival előnyösebbnek látszik, mert a per megle-
het hosszasan húzódnék el, s azon főtanodáink és egyhá-
zaink, melyeket a javadalmazás illet, még sokáig csak azon 
nevetségesen potom megváltási dijban részesülnének, melyet 
jelenleg kapnak, s a mely a legtöbbet kapóknál (pl. a ko-
lozsvári íotanoda és egyház) sem megy 700 frtra, mig a 
többieké 200—150—100—50—25 írt között áll, az egész 
összeg pedig kevéssel haladja meg a 3,300 frtot ; holott 
csak valamennyire méltányos megváltás esetében kaphatnék 
a mostaninak legalább tízszeresét, a mi egyszerre jelenté-
keny lendületet adhatna az illetékes tanodák és egyházak fej-
lődésének, sőt némelyiket a bukástól, megsemmisüléstől 
menthetné meg, mely jelenleg fenyegeti. Csaknem minde-

nik főtanoda egyszerre egy-két, sőt több uj tanszék felállí-
tására képesittetnék, a mi pedig az erdélyi gymnasiumok 
legnagyobb részére nézve élet vagy halál kérdése. Több vá-
rosi egyházak (mint Szék, Dézs, Udvarhely) lelkészeinek je-
lenleg már tarthatatlan csekély fizetése (4—5 száz forint) 
egyszerre legalább is megkétszereződnék, és több falusi 
egyházban, mely a jelenlegi csekély fizetésre többé bizonyo-
san nem fog lelkészt kapni, a lelkészi fizetés legalább pár 
száz forinttal emelkednék, s igy a lelkésznek, ha bár szegé-
nyes, de legalább megélhető állapotot biztosithatna. 

Ep ezért sokan nagy izgatottsággal és aggodalommal 
néztek a lefolyt értekezlet elé, mert Kolozsvárt és onnan a 
vidéken azon hír terjedt volt el, hogy Kolozsvárt már el 
volna határozva a kameratikum «^méltányos váltságdiját az 
illetékes tanodáktól és egyházaktól elvonni, abból a kolozs-
vári czifra épületet, melynek tervrajzát t. Szász Domokos 
ur már ékes kőmetszetben szét is küldözte, felépíteni és a 
még czifrább 3 professoros theologiai facultást, melybe a 
4—5 professoros pesti, debreczeni, pataki és enyedi cursus 
végezte után „akadémiai szinvonalon álló" képzés nyerése 
végett ifjaink seregelni fognak, végül a legeslegczifrább egy 
professoros tanárképezdét, a mely majd derekabb professo-
rokat képzend az egyháznak, mint eddig ama gyarló kül-
földi egyetemek tették: szóval a Szász Domokos ur egész 
üdvös tervét valósítani. Sőt, hogy Kolozsvári Sándor tanár 
és igazgató tanácsos ur a cultusminiszterrel értekezvén, ez Ö O ' 

egyenesen csak azon feltétel alatt nyilatkozott a méltányos 
megváltásra hajlandónak, ha abból Kolozsvárt theologiai fa-
cultást állit anal:, *) sőt többen állitják, hogy szemökkel lát-
ták a telegrammot, melyben? Szász Károly minisz.eri 
tanácsos ur sürgeti, hogy mentől gyorsabban siessenek egy 
mentől számosabb értekezlet nevében kérni a cultusminisz-
tertől a kaineratikumok megváltását, még pedig okvete.ien 
valamely központi köznevelési czélra. Nem csudálkozhatni, 
hogy a közvélemény megbotránkozással fogadta mind azt, 
hogy Szász Domokos ur az ő czifra palotáját és még czif-
rább intézeteit 35 tanoda és oígyház köveiből akarja épiteni 
s takaróival ékiteni, mind azt, hogy a cultusminiszter ő excja, 
bármily bizalmas barátja legyen is Kolozsvári Sándor ur-
nák, ép őt bizza meg azon furcsa feltétel közlésével, hogy 
az illetékes tanodák és egyházak jogos követeléseit csak 
ugy teljesiti, ha egy általa előre meghatározott czélra, előre 
lemondanak róla, vagy plane mások, az ő megkérdezésük 
nélkül teszik elemondást ; végül mindazt,hogy a miniszteri 
tanácsos ur ily módon egy párt ; vagyis inkább testvére 
szájaize érdekében sürgeti a hozzájok küldendő felirato: és 
jelöli meg annak tárgyát. Szerencsére azonban az eredmény 
mind e hireket megezáfolta és mindez aggodalmakat elosz-O oO 
latta. Szász D. ur a jövő fakultását ábrázoló kőnyomatu 
(épület) terve sem terjesztetett elő, Kolozsvári ur sem állott 
elő azzal, hogy mit beszélt a cultusministerrel ? Szász 
Károly ur telegrammja is csak privatusoknak mutogatta-
tott. Valószinüleg a valóság csak oly neinü mértékével bir 

*) A ki a kolozsvári egyetemnél történt kinevezéseket csak némi 
figyelemre is méltatta, legott beláthatta, hogy ott protestáns egyetemet 
tervelnek. Majd egyszer csak arra ébredünk fel — ha még akkor is fel-
ébredünk,hogy pesti katholikus egyetemünket elvettékés hozzá Kolozsvárik 
még külön protestánst is alapítottak, a „felekezatnélküli" állam pénzé:;. 
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azon másik szárnyaló hir is, liogy Szász Domokos ur érte-
kezlet végeztével többek előtt ugy nyilatkozott volna, hogy 
most már csak azért sem lesz a megváltásitól semmi. Mi 
szeretjük hinni, hogy mindezen aggasztó jelenségek csak a 
hir hazug szüleményei voltak, és valósággal Szász Domo-
kos urnák sem jutott eszébe 35 iskola és egyház elvett fillé-
reiből épiteni fel theologiája kőnyomatu tervét, Kolozsvári 
ur sem szólott soha sehol akultusminiszter egyedüli feltéte-
léről, és a hir koholta fenyegetődzésben is csak annyi igaz 
van, mint az érdeklett sürgető telegrammban. Az erdélyi 
ref. egyház buzgó tagjai pedig a lefolyt eseményekből ujabb 
bizalmat meríthetnek a felől, hogy nemcsak a földön, hanem 
Kolozsvárit is van igazság, azaz, az ő igazukat megvédeni 
tudó, mély belátassal és tántorithatlan igazságérzettel biró 
hatalmas kéz. (Az [protestáns] ,Egyházi Szemle' után.) 

fíóma. A f o l y ó é v n e k c e n t e n á r i u m a . L a 
G e r a r c h i a c a 11 o 1 i c a, e g y f ü s t b e m e n t s z a b a d -
k ő m ű v e s t e m e t é s , u j k a t h.-t u d o m á n y o s l a p . 
Az ,Unità Cath.' nagynevű szerkesztője, Margotti, Berardi 
bibornok urnák közvetítése által a következő levelet intézte 
a szentatyához: „Turin, 1876. jan. 9-én. Szentség"S Atyánk ! 
Az 1876-i esztendő, szentséged pápaságának 30-ik éve két 
fényes centenáriumot hozand magával". 

„1176-ban az olaszok, miután Piemontban Szentséged 
egy hires elődjének neve után az Alessandria nevii várat 
építették volna, testvériesen szövetkezve egymás közt s sz. 
Péternek hathatós segítsége mellett kiűztek hazájokból egy 
igazságtalan támadót, s kétszeres győzelmet arattak felette; 
mert miután hadait a csatában megverték, őt magát, mint 
bűnbánót vezették a pápa színe elé, mi valóban fényes dia-
dal vala, amint a győzők, ugy a legyőzöttre nézve". 

„Két századdal későbben, 1376-ban egy másik nagy-
horderejű esemény örvendezteté meg Olaszhont. XI . Ger-
gely pápa, miután hajója Villafrancánál kikötött volna, Sa-
vonán és Genuán keresztül Rómába érkezett, hogy hetven 
szomorú év után főpapi székét ismét azon a helyen állítsa 
fel, melyet annak számára maga az Ur jelölt ki". 

„A Turinban megjelenő ,Unità Catt.' azon szándékkal 
viseltetik, egész Olaszországot felhivni arra, hogy e két ese-
ményt, melyek Sardinia történetében kiváló helyet foglalnak 
el, fényesen megülje". 

„Azonban, atyáinkat utánozva, kik, mielőtt nagy dol-
gokra vállalkoztak, szent Péterhez folyamodtak segítségért, 
ugy mi is folyamodunk Szentségedhez, Péter utódjához, s 
áldását kérjük". 

„Áldjon meg minket szentatyánk, amint III . Sándor 
megáldá a lombardiai szövetség tagjait, amint XI . Gergely 
megáldá azon rómaiakat, kik Cornetóig eléje mentek, — 
áldjon meg minket, hogy mindig jobban s jobban sikerüljön 
arról meggyőznünk polgártársainkat, hogy Olaszországnak 
io-azi nao-vsáo-a abban áll, ha katholikusnak marad, ha szoro-o " — * o 
san ragaszkodik a szentszékhez, ha méltónak mutatja magát 
azon magasztos kiváltságokra, melyekkel Isten minden 

* nemzetek felett kitüntette, az ő kebelében állítván fel az egy, 
katholikus, apostoli, római anyaszentegyháznak központját". 

„Szentséged lábaihoz borulva, alázatosan megcsóko-
lom azokat, s maradok a legmélyebb hódolattal Szentséged-
nek engedelmes s hű fia Margotti Jakab". 

A szentatya, miután e levél felolvastatott előtte, legott 
a toll után nyúlt, s annak szélére sajátkezüleg jegyezte a 
következő szavakat : 

DIE 15 J A N U A R I I 1876 
B E N E D I C A T TE DEUS, QUI ENARRAS MIRABI-

L I A SUA. 
(Folyt, köv.) P I U S P A P A IX . 

Amerikrr. A p r o t e s t a n s U n i ó n a k a l a p s z a -
b á l y a i . * ) Nem régen a ,New-York-Herald' hozta azon 
feltűnő, de mindazonáltal teljesen igaz hírt, hogy az egye-
sült államokban titkos egylet alakult, mely czéljait s szerve-
zetét tekintve, mint politico-vallásos párt igen hasonlit a 
hajdanta Genfben fenállott ,Protestáns Unió'-hoz amennyi-
ben főczélul a katholicismus kiirtását tűzte ki magának, s e 
czélt, mint mindjárt látandjuk, tekintet nélkül az eszközökre, 
telivér protestans-szabadkőmüves módon elérni törekszik. 

Az amerikai társulat jelvénye e három betű „O.A. U." 
mi azt jelenti: „Order American Union". A társulat poli-
tikai s vallási, a politikában főczélja Grantnak ismét elnökké 
megválasztatása, vallási tekintetben pedig a katholicismus-
nak elnyomása. Tagjai már a senatusban, a congressusban 
s minden államnak törvényhozó testületében ülnek, s a 
,Herald' által közétett névsorában az Egyesült Államok né-
hány legmagasabb hivatalnokát találjuk. Az egyletnek irá-
nyát legjobban jellemzik azon kérdések, melyek a felveen-
dőnek tétetnek, s melyek a következők : 

1. Megigéri-e ön, hogy az Egyesült Államok alkot-
mányát mindig támogatni s védelmezni fogja ? — 2. Párto-
lója s barátja-e ön a római katholieismusnak ? — 3. Hive-e 
ön azon tanrendszernek, melv iskoláinkban a bibliát meo--4 o 
tartani kivánja? — 4. Pártolója-e ön a szabad iskoláknak? 
— 5. Ellenzi-e a hitfelekezeti, s különösen a római-katholi-
kus iskolákat ? — 6. Ellenzi-e, hogy az iskolai czélokra 
rendelt összegek felekezeti tanodákra fordíttassanak? — 
7. Kötelezi-e magát minden erejéből oda hatni, hogy a 
nyilvános iskolákban s minden nyilvános oktatásban a bib-
lia megtartassák ? — 8. Kötelezi-e magát arra is, hogy min-
den kitelhető módon oda fog hatni, hogy a pápistáknak meg-
választatása bármiféle állami hivatalra megakadályoztass 'k ? 
— 9. Megigéri-e, hogy minden törvényes eszközzel a pro-
testantizmusnak terjesztésére fog közreműködni ? — 10. 
Kész-e ön mindezen kérdésekre adott válaszait aláirni ? . . . . 

Ha a jelölt mindezen kérdésekre kielégitőleg felelt, 
akkor a jelenvolt tagok az ,America' czimii hymnus első 
szakaszát énekelik el; azután pedig egy ujabb interrogato-
riumnak vettetik alá, mely nagyjában ugyanazon kérdéseket 
tartalmazza, ismét különös hangsúlyozásaival azoknak, me-
lyek a jelöltet a katholicismus elleni küzdelemre kötelezik. 
Ez is b fejeztetvén, a jelölt esküt tesz le, melyben többi közt 
ezen szavak is fordulnak e lő : . . . „esküszöm, hogy soha sem 
fogok pápistára, vagy olyan jelöltre szavazni, ki azoknak s 
a római egyháznak kedvez, hogy ily egyént soha senkinek 
sem ajánlani, sem jelöltségét bármiféle hivatalra vagy ki-
tüntetésre támogatni nem fogom hogy nem fogom meg-
engedni, hogy gyermekeim katholikus iskolát látogassanak, 

— hogy soha pápistát vagy római katholikust nem fogok 
titkainkba beavatni, hogy jeleinket, jelszavainkat, érinté-

*) Vonatkozással múltkori, „Szeget szeggel" czimii pesti leveliinkre. 
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seinket, kézfogásainkat soha sem fogom oly módon alkal-
mazni gyakorolni, hangoztatni, hogy ezáltal rendünk, an-
nak czéljai s titkai elárultassanak, minderre lekötöm vagyo-
nomat, becsületemet, életemet. Isten engem ugy segéljen (!)". 

Mint a protestáns ,türelem' s liarczi modorának egyik 
jellemző nyilatkozata ezen ,JJnio' is eléggé érdemes tüne-
mény. Ugylátszik, hogy ez is egyike azon eszközöknek, me-
lyek által Grant isméti megválasztatását biztositani iparko-
dik, ki ugyané czélból már ismételten bizonyos ,culturharczi' 
velleitásokat mutatott. Érdekes, hogy legutóbbi, a katholi-
kus iskolák ellen tett, a maga idején a ,Bel.' által is emiitett 
nyilatkozata alkalmából Angolországban egyes amerikai la-
pok levelezői által, tehát kétségenkivül Amerikából vett 
megbizás folytán kísérletek tétettek, Grant számára olyne-
mii helyeslő feliratokat nyélbe ütni, minőkkel tavai Vilmos, 
porosz király s Bismarckja ,megtiszteltettek'. De a kisérlet 
nagyszerű kudarczot vallott, s inagasrangu férfiak, minő a 
canterburyi érsek, Argyll herczeg, John Bright nyiltan ki-
mondák, hogy ezen kísérleteket nem csak nem pártolják 
hanem határozottan ellenzik. Váljon itthon Grant isméti 
megválasztatását kérésziül fogja-e ily eszközökkel vinni, 
mindeddig még nagyon kérdéses ; jó, hogy fegyelmezett s 
buzgó katholikusaink ideje korán figyelmeztettek. 

IRODALOI. 
Irodalmi Értesítő sat. (Folyt.) I-ső szám, tartalom : 

Előfizetést felhívás; a „Bírálatok s Ismertések" czimü rova-
tában első helyen Bita tanár urnák munká ja beható bírá-
latnak vettetik alá olyképen, hogy abból még igen érdekes 
és tanulságos eszmecsere fejlődhetik ; 2) I Hirer, Geschichte 
seines Lebens und seiner Kunst ; 3) Ebers papyrosa, az ókori 
egyptomi irodalomnak egyik ujabban felfedezett kincse ; 
4) Materialismus oder Cliristenthum, mint már a czim is mu-
tatja igen korszerű munka ; 5) Kunczé-nek Repertóriuma a 
,Natur és OfFenbg' czimü folyóirathoz, melynek ismertetése 
már régebben nálunk is fekszik, s melyet azért egyik leg-
közelebbi számunkban mi is hozandunk. 

Az , Irodalmi hirek' és a ,Vegyesek' számos érdekes 
jelentést, megjegyzést, irodalmi adatot s újságot hoznak. 
A magyar s külföldi katholikus folyóiratok tartalomjegyzéke 
igen érdekes és hasznos rovat ; mert ennek segitségével az 
olvasó könnyen tájékozhatja magát, hol talál netaláni ta-
nulmányaiba vágó czikkeket s egyéb felvilágosításokat. A 
,Könyvészet',hol csak a czimeket jelzőleg, gyakran pedig rö-
vid ismertetések kiséretében az összes tudományos iroda-
lomnak, szakok szerint felosztott újdonságait hozza, mig 
végre körülbelül 80 külföldi kath. folyóiratnak átnézetes, 
összeállítása ezen első számot igen helyesen kiegészíti és be-
felyezi, A bírálatok gondos szorgalomra, az egész számnak 
szerkesztése körültekintő tapintatra mutat, ugy hogy ezek-
nek alapján múltkori ajánlásunkat bátran ismételhetjük. 

VEGYESEK. 
-4- Három rendbeli közleményt adtunk Mócsy Antal 

urnák müvéből, miáltal annak érdekes s figyelemre méltó 
voltát feltüntetni kívántuk. Ha ez, mint reméljük, sikerült 
nekünk, még csak azon egy kívánságnak adhatunk kifejezést ; 
vajha ily derék, világi tollból származó müvekkel mennél 
gyakrabban találkoznánk. 

— A jászóvári premontrei rendi kanonokok az 1876-i 
évre szóló névtára szerint a rend összes személyzetének lét-
száma jelenleg 1 prépost, 67 áldozár, 9 egyszerű fogadalmat 
tett papnövendék, 7 ifjabb és 7 ujoncz növendék; ezek kö-
zül tanügygyei foglalkoznak 44, a lelkipásztorkodás terén 
működnek 12, más hivatalokra alkalmazvák 12, hittanhall-

gató növ. 16, gymn. tanulmányokat végző 7. Főgymnasiu-
mot tart a rend Aradon, Kassán, Nagyváradon és Rozsnyón, 
melyeket összesen több mint 1200 ifjú látogat. 

— Több franczia püspök tilalmat bocsátott ki az „ An-
nales de la Sainteté au XIX-e siècle" czimü irodalmi válla-
lat ellen, azon gyanús, különféle kétes s költött megjelené-
sek, csudák sat. elbeszélésében nyilatkozó raysticismus miatt, 
mely ezen, eleinte jó irányban megindult folyóiratot leg-
újabban igen veszélyes olvasmánynyá tette. — Gregorovius 
megjárta Adria városával, de Adria városa is ő vele. Tör-
tént ugyanis, hogy amaz emennek történetét megirta, mely 
néhány olasz lapban annyival inkább megdicsértetett, mint-
hogy szerző Rómáról irt régibb s nagyobb müvéből mint a 
pápáknak epés ellensége ismeretes. Érre tehát Adria váro-
sának bölcs tanácsa fogta magát s Gregoroviust díszpol-
gárrá megtevén, a kinevezési okmányt elküldé hozzá. Tör-
tént azonban továbbá, hogy Gregorovius német könyve 
olaszra lefordíttatván, az adriabeliek nem csekély megbotrán-
kozásukra annak tudomására jutottak, hogy Gr. a régi 
Adriát ugyan nagyon dicséri, az ujabbkorit azonban pisz-
kos, rendetlen, félvadak által lakott fészeknek rajzolja 
Erre a bölcs tanács ismét fogta mao-át, s azt a német bar-. . . 
bárt megfosztván az adriai diszpolgárságtól, régi semmisé-
gébe lökte vissza őt, amint meg is érdemelte. 

— A Deák Ferencz felől kiadott halotti jelentést 
következőleg szól : 

Az országgyűlés nevében hazafiúi mély fájdalommal 
tudatjuk, hogy 

DEÁK FERENCZ 
folyó hó ,28-án meghalt. 

Budapesten, 1876. évi jan. hó 29-én. 

Majláth György s. k. Ghyczy Kálmán s. k. 
a főrendiház elnöke. a képviselőház elnöke. 

A temetés febr. 3-án, — az engeszteli* sz. mise áldozat lebruár 
5-én fog tartatni. 

A részletek később hozatnak köztudomásra. 

Iparkodtunk az egésznek hű fac-similéjét adni, ugy, 
amint megjelent, kereszt nélkül, pedig a nagy halott, ki, 
mint eddig már meglehetősen biztos kutforrások után tudni o O 
véljük, élte végperczeiben kereszteny kötelességeinek eleget« 
tett, talán a keresztet is megérdemelte volna ! 

II. I. P. 

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő: báró Hornig Károly, hittudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatott Budapesten 1876. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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Előfizethetni minden kir. 
postahivatalnál: Budán a 
szerkesztőnél.Pesten Ko-
csi Sándor nyomdai iro-
dájában, országút 3P-dik 
szám alatt , hova a neta-
láni ,nyitot t levélben bér-
mentes reclamatiók inté-

zendők. 

Pesten, február 5. 11. I. Félév, 1876. 
Tartalom. Havi szemle. — A béke és háború kérdése. — Részletezések. — Egyházi tudósítások : Pest. Állam és egy-
ház közti béke a ,Napló' szerint. Róma. La gerarchia "cattolica, egy füstbe ment szabadkőműves temetés, uj kath.-tudomá-

nyos lap. — Irodalom. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
(Véjre.) 

Ha a lefolyt, év hoszu sorát hozá napvilágra az 
oly eseményeknek s mozzanatoknak, melyeknek 
mindegyike mélyen megsebezhette minden, egyhá-
zát szerető katholikus embernek szivét ; ha láttuk, 
miként támadtak az egyháznak ellenségei minden-
felül ellene, miként nem feledkeztek meg egy esz-
közről sem, melyet a gyűlöltnek vesztére alkalmas-
nak s ezélszerünek véltek, — ugy másrészt hálás 
szivvel az isteni Gondviselés iránt el kell ismer-
nünk, hogy ezen év, e szent év, nem nélkülözte az 
örvendetes mozzanatokat sem, hogy nem egy dia-
dalt ült, s hogy befolyása alatt nem egy örvende-

t e s tapasztalást tettünk, mely arra jogosit fel, hogy 
a jövőnek, bármily sötétnek mutatkozzék is a jelen, 
bátran s Istenbe vetett bizalommal nézhessünk sze-
mébe; mert ezen, imént befejezett jubileumi szent 
évben nem egy zálogát vettük annak, hogy a Gond-
viselés ellenségeink tervét meghiúsítani, őket ma-
gokat pedig öngonoszságuk következményei által 
megbüntetni készül. Meghoszabbitá nekünk ama 
drága életet, melytől az egész egyháznak legköze-
lebbi sorsa függ : IX. Pius életét, ki nyolezvan s 
néhány évei daczára is, megingathatlan egészsége 
által meghiusítja ellenségeinek, korára alapított 
gonosz számításait ; megtartotta vele, az egyház 
fejével, felbonthatlan erös egységben az egész ka-
tholikus világnak püspöki karát, s a világegyház-
nak száz meg száz milliónyi hiveit, azokat is, kiket 
a legálnokabb üldözés zaklat; — megengedő ke-
gyesen ugyanezen Gondviselés, hogy a katholikus 
népek szorgalmatosan s lelkismeretesen éljenek a 
jubileumi év nyújtot ta kegyelemkincsekkel s belát-
hatlan lelki nyereséget vonjanak azokból, — sőt 

egyes helyeken, s épen azon nagy nemzet kebelében, 
melynek főbbjei évtizedekig a hitetlenségnek zász-
lóvivői és előharczosai voltak, engedett oly üdvös 
mozgalmat keletkezni, mely mint az igazi szabad-
ságnak érvényesítése, a katholicismusnak nagy-
mérvű s messzire kiható felvirágoztatására szolgá-o o 
lánc! s egyúttal az egyház elévülhetlen jogainak 
legszebb elismerése is: ér t jük a fensőbb tanszabad-
ságnak megállapittatását Francziaországban, mely 
az egész katholikus világot méltó örömmel, egyhá-
zunk ellenségeinek hadát pedig époly könnyen meg-
magyarázható haraggal töltötte el. 

Ezek nagyjában azon örvendetes mozzanatok, 
melyek a lefolyt kegyelmi évnek emlékét kedvessé, 
de fontossá is teendik az egyház történelmében ; — 
hogy egészen hallgassunk azon kisebbszeriijelensé-
gekről, melyek az egyház legújabb, de valamennyi-
nél tehetetlenebb ellenségének, az u. n. ókatholicis-
musnak mindinkábbi megsemmisülését biztosítják ; 
— ezek azok, mik megengedik, hogy bátor tekin-
tettel nézzünk a jövő elő, az ekként tapasztaltakból 
u j erőt merítvén a még kilátásban levő, előrelátha-
tólag nem gyenge küzdelmekre. 

Ki ne emlékeznék azon botrányra, melyet 
1874-ben a porosz diplomatia, illetőleg annak feje, 
a kanczellár okozott az által, hogy közegei által egy 
állítólagosán „Praesente Cadavere" kezdetű bul lá t 
terjesztetett, mely által ö szentsége, — Bismarck 
által már akkor is, tehát ezelőtt két évvel közeinek 
hitt s remélt halálának esetére a Conclavét rendezte 
volna. Az egész bulla óriási koholmánynak bizo-
nyult be, mely által Bismarck az európai udvaro-
kat összeveszíteni, a népeket pedig tévutakra ve-
zetni akarta. S íme, elmúlt 1874 s elmúlt most már 
1875 is, s a Vaticánban lakó, dicső aggastyán még 
ma is él, s testi s lelki ép- s egészsége által bámu_ 
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latra ragadja a világot, bámulatra bárkit, a ki elég 
szerencsés vele érintkezhetni, s hálára a Gondvise-
lés iránt mindnyájunkat. A szentatya még ma is, 
mindennap százakat fogad nyilvános kihallgatáson, 
ilyenkor,többnyire rögtönözve tartott beszédei szint-
annyi remekei a bölcseség s szentség ékesszólásá-
nak, szellemi iidesége megtörhetlen, lelkének ru-
gékonysága szinte if júkori ; — ellenségei közül 
majd minden év ragad el egyet egyet, s a ki már 
évek előtt számitott halálára, a német kanczellár, 
megtört testtel s ingadozó lélekkel hónapokig el-
rejtve lappang pommerániai falujában, s a katholi-
cismus elleni harczai tmár csak a kétségbeesés nya-
kasságával folytatja. 

Egyes kormányok minden kitelhetöt követtek 
el, hogy országaik püspöki karát a pápától elsza-
kítsák, de hasztalanul ; a pápa, ellenkezőleg, min-
denünnen a legőszintébb ragaszkodás s engedelmes-
ség, gyönyörűen nyilatkozó biztositásait vette. Már-
czius 2-án breve által válaszolt a német püspökök-
nek, érdemlett dicséretekben részesítvén mindnyá-
jokat ; ugyané hó 23-án köszönetét fejezé ki rendit-
hetlen bátorságukért, melyet a hitetlen zsarnokság 
elleni küzdelemben tanusitanak ; april 13-án ismét 
feliratot vett a német püspököktől, melyben ezek 
változatlan liüségöknek újból hatái'ozott kifejezést 
adtak, s az egész éven át nem mult nap, melyen 
magában a Vaticánban, a világ- minden részéből O > o 
összesereglett, minden rendű s rangú zarándoko-
kat ne látott volna maga körül, kik élő bizonysá-
got tesznek a katholikus öntudatnak élénkségéről, 
általános s az egész világon azonos voltáról. Igen 
szépek voltak azon többrendbeli feliratok, melyeket 
az ajtatos gyakorlatokra egybegyűlt papok több 
országból küldtek, s épen most lá t juk az olasz pap-
ságot a legnemesebb büszkeséggel visszautasítani o o Oo 
a forradalom csalárd csábitgatásait s mindent fel-
áldozni azon egy dicsőségért, hogy a vaticáni fogoly-
nak hü fiai legyenek, inig a világi hivek felülmul-
hatlanok a szentszék iránti jótékonyságban, jól 
tudva, hogy IX. Pius következetesen vonakodik a 
forradalom kinálta évi dijat elfogadni, amiért is 
Minghetti már azon különös helyzetbe jutott , hogy 
kérdést intézzen az olasz parlamenthez, mit csinál-
jon e pénzzel, melyet a Vaticán visszautasít; — 
bizony ritka helyzet bármelyik európai, hát még az 
olasz ministerelnök s pénzügyérre nézve, hogy — 
ha már csak in thesi is, tizenhat milliónyi feleslege 
legyen, (ennyit tesznek az eddig visszamaradt össze-
gek ;) s e ritka kiváltságot is csak a pápa nemes 

nagylelkűségének köszöni, ki elévülhetlen jogait 
nem bocsátván áruba, kezeit az igazságtalanság 
mammonával be nem szennyezi, hanem gyermekei 
adományaiból gondoskodik saját s az egyház szük-
ségleteiről, mely adományokon Isten áldása van 
szemmelláthatólag, s melyeknek nyúj tásában a vi-
lág összes katholikusai nemes kegyeletes versenyben 
vetélykednek. Svajcz s Amerika, Német- s Frank-
hon, Anglia s a Missio-teriiletek lakói felváltva kö-
zelednek t rónja lépcsőihez, hogy kiki tehetsége sze-
rint könnyítsen a közös atyának nehéz terhein, mi, 
hála-a Gondviselésnek, eddig oly szépen sikerült, 
hogy már az olasz kormánynak irigységét is fel-
költé; mert midőn látta, hogy IX. Pius junius ha-
vában az árvizek által sújtottakat Franczia-s Olasz-
országban segíthette ; midőn látta, hogy az egyház 
feje, daczára végképeni kifosztatásának mégis sze-
rető fiai kegyelete folytán oly helyzetben van, hogy 
falat ját a még szegényebbekkel megoszthatja, — 
megfeledkezett a ,garantiatörvény' azon nagyhangú 
czikkelyeiröl, melyek a pápának adómentességet 
ígértek, s mindazon segélypénzekre, melyeket szá-
mosaknak nyújt , elkezdve a jövedelmeiktől meg-
fosztott püspököktől le egészen a kegydijat él-
vező agg szolgákig, 14°/0-nyi adót vetett, ez által 
példát szolgáltatván a világnak, hogy még az ala-
mizsnát is meg lehet adóztatni ; s lia mindezeknek 
daczára IX. Pius mindeddig oly jóltevő s bőkezű le-
hetett, mint a kereszténység fejéhez illik; lia eddig, 
daczára annak, hogy a Propaganda már majdnem 
tönkre tétetett, egyházunk s szentvallásunknak ér-
dekeit a messze, hitküldéri területeken is szemmel 
tarthatta, ha vannak még missionáriusaink, kik ám-
bár naponta szembe szállnak a legnagyobb veszé-
lyekkel, s a legnagyobb nehézségekkel, mégis eddig 
legalább, az éhhaláltól biztosítva voltak ; — akkor 
ennek érdeme jó részben azoké, kik a péterfillér ál-
tal nem a pápa személyét, nem udvartartása fényét, 
élete kényelmét — hisz' mi is kell egy nyolczvan éves 
aggastyánnak ? ! . . . hanem az ö keze által az össz-
egyházat támogatják, ezer meg ezer könnyet szá-
rítanak, ezer meg ezer lelket mentettek meg, maj-
dan mindannyi szószólójukat a mennyei biró előt t ; 
mér t : „Quamdiu fecistis uni ex his fratr ibus meis 
min imis , mihi fecistis /" 

Hogy ez igy történhetett a közelmúlt eszten-
dőben is, azt bátran ezen év áldásos, örvendetes moz-
zanatai közé számithatjuk. De van még több is. 

Mert miért ne számitanók ide az ajtatos csele-
kedeteknek ama hoszu sorozatát, melylyel a hivek 
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világszerte ü n n e p i e k a kegyelem szent esztendejét ? 
Rómában egymást érék a zarándokok ; a városnak 
főtemplomai s a Vaticán fogadó termei bizonyságot 
tehetnek róla ; Paray-le-Monial és Lourdes fényes, 
nagyszerű és megható ünnepélyeken láttak odagyü-
lekezni oly nemzetbelieket is, kiket otthon ,atyai' 
kormányuk hasonló honi kegyhelyek látogatásától 
eltilt, mint ez Német- s Olaszországban történt. 
Vagy hogy ne emlékeznénk meg egy egész nagy 
nemzetnek ünnepélyes hitvallomásáról s egyúttal 
a multakért bűnbánó vezekléséröl, minő az volt, 
midőn Francziaország junius 16-ánaPár i s melletti 
Vértanuk-hegyén letette a Jézus szent Szive oltalma 
alá helyezendő templomnak alapkövét ; — s e na-
pot emlitve, megfeledkezhetnénk-e azon nagyszerű 
mozgalomról, mely, Rómából lendületet kapva, 
ugyané Sziv tiszteletére az egész katholikus világ-
ban megindult, s eredményezé, hogy e napon ezren 
s százezren, egyesek, családok, községek s nemze-
tek Jézus szent Szivének ajánlák fel magokat — ?! 

Mindezek nem diszes, nem magasztos gyümöl-
csei-e a lefolyt kegyelemévnek, melyeknek belbecsét 
nem kis mérvekben emeli azon körülmény, hogy a 
kik müvelék, a kik érlelék, munkaközben folytono-
san az ellenségnek támadásait visszaverni kényte-
lenültek? — s mégis mily fényesen sikerült min-
den, az Ur áldása folytán, az ö nagyobb dicsőségére ! 

Még két napot kell emlitenünk, melyekhez az 
egyház mindannyi diadalának emléke fűződik : ju-
nius 25-ét, melyen Braziliában az egyházellenes, 
szabadkőműves kormány bukott, s az általa fogva 
tartott püspökök szabadon bocsáttattak ; intő pél-
dául Bismarckéknak, hogy egy bebörtönözött püs-
pök gyakran erösebb,mint egy hatalma délpontján 
álló minister — s julius 12-ét, ama napot, melyen 
a franczia nemzetgyűlés, annyi gyávaság, annyi 
vétkes határozatlanság s vészes ingadozás, annyi 
majdnem helyrepótolhatlan mulasztás után végre 
egy nagy tettre határozta el magát, midőn atani tás , 
következőleg a katholicismus szabadságát mondá 
ki törvényül ; daczára a páholy kaján lármájának, 
daczára a sűrű előitéletek, az oktalan elfogultság-
nak . . . A katholicismus diadala volt ez, s nem a 
legcsekélyebb ez évben, melyben angol földön is, 
Kensingtonban egy katholikus egyetemet keletkezni 
láttunk. 

Ezek után s mellett érdemes-e, azon veresé-
gekről megemlékezni, melyeket a Döllingerek, Loy-
sonok s társaik ez évben szenvedtek ? — dehogy 
érdemes ! ezeknek létök vagy nem létök mit sem 

nyom többé a la tban, hanem szóljunk végül még 
csak egy szót azon nevezetes gyűlésekről, melyeken 
a katholikus nemzetek legjobbjai találkoztak a le-
folyt évben : Rheimsben a francziák, Mainczban a 
németek, Florenczben az olaszok ; emlitsük még az 
O'Connel-ünnepélyt, mely egy katholikus államfér-
fiú tiszteletére tartott nemzetközi világűnnepélylyé 
nőtte ki magát, s akkor térdre borulva adjunk há-
lát a Mindenhatónak, ki, bármily súlyosan látogatja 
is egyházát, kétségbeesnünk nem enged, pedig —• 
Si Deus pro nobis, quis contra nos ? . . . . 

Mint magyarok nem végezhetjük be szemlén-
ket anélkül, hogy azon férfiúról ne szóljunk egy 
kegyeletes szót, kit a haza sirat, kinek sirjánál egy 
nemzet áll, Deák Ferenczröl 

Nem áradhatunk dithyrainbokban, melyek sem 
lapunk jellemének, sem azon véleménynek nem fe-
lelnének meg, melyet a kimultnak államférfiúi tö-
rekvéseiről alkottunk magunknak, s nem egy izben 
ki is fejeztünk. A mi azonban arra bir, hogy e he-
lyen még egyszer, s pedig feltétlen tisztelettel em-
lékezzünk meg róla, az azon gyémánttiszta jellem, 
mely e férfit oly véghetetlenül kiemeli azok tömege 
fölé, kik szavaira gyakran vakon esküdve, ebben is 
öt követni, semmi kedvet sem éreztek magokban . . . 

' O 
Oly időben, midőn a politikai hatalom, a köz-
ügyekre való befolyás gyakran közönséges üzleti 
czikknek, meggazdagodási eszköznek tekintetik s 
kezeltetik, Deák Ferencz, kinek szavára birodalmak 
alakultak át, középszerű, szerény viszonyok közt élt 
és halt, mint meggyőződésének embere, kit az ön-
zésnek még gyanúja sem illet, ki jellem tekinteté-
ben nemzetének legnagyobb emberei közé tartozott, 
ennél pedig szebb dicséretet mondhat-e valaki róla ? 

Emlékét megörökiteni nein a mi gyenge tol-
lúnk lehet hivatva; de a tisztelet köteles adóját 
kívántuk leróni a becsületes ember előtt, ezzel tartoz-
tunk saját magunknak is. 

A béke és háború kérdése 
a Quirinálban. 

I. E kértlés körül tapossák a földet az államférfiak, és 
börzeügyérek, ezt lesi a kávéházi politikus,ezt kérdezi néném-
asszony is, és ne higyjétek, hogy neki nincs ehhez köze ; ám 
az ő fia áll ott a Krupp-ágyuk előtt ; kérdezzük meg hát mi 
is, hisz tán minket is érdekel az emberiség sorsa, Garibaldi 
engedelmével, ki ugyan legújabb világboldogító nyilatkoza-
tában ugy véli az ügyet elintézendőnek, miszerint a hadse-
reg oszlattassék fel, a tisztviselősereg szállittassék alá, a papi 
sereg pedig semmitessék meg. (Bravo két milliomos nép-
szabaditó !) 
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Sohasem volt tán oly szapora a béke biztosítása, mint 
épen ma ; de épen ez a legroszabb symptoma, épen ugy, mint 
mikor az orvosi bulletinok és coasiliumok egymás váltják. 
Pax pax — mondja a szentirás — et non est pax. 

Ugy vagyunk bizony a világgal, mint a korhadt hor-
dóval, melyből a kitörő szesz, hol itt, hol amott sistereg elő. 
Nyugaton befoldták ugy ahogy, már meg újra keleten fenye-
get az explosio. Párisban nem oly rég fojtották el a com-
mune kérdését és Belgiumban újra felüti fejét a socialismus 
kérdése : azt mondja továbbá a szentirás : Non est pax impiis. 

Pedig a szelidebb vérmérsékü tudósok mennyit össze 
nem álmodoztak az örök békéről, melyet a civilisatiónak 
kellene megteiemnie; itt Rómában a parlament már törvé-
nyeiben is nyilatkozott a módról, mely e békének biztosi-
téka lenne ; igen, mint egy universal nyelvről, ugy egy nem-
zetközi nagy békebiróságról is törték fejüket azok, kik a 
házat nem alulról, de a fedeléről akarnák épiteni; ám pedig 
a szentirás újra biztosit, hogy a béke fejedelme adhatja meg 
csak a békét, és csakis a jóakaratuaknak adja azt. 

Es váljon lehet-e erre kilátásunk? A dolgok tarthat-
lan állapota mást látszik jelezni ; ám ez Isten titka, kinek 
kezében a harcz és béke vagyon, azt csak ő döntheti el igaz-
sága és irgalma szerint. Legyen mindazonáltal megengedve 
itt két harczi nyilatkozatot közölnöm ; egyike a Quirinálon 
hangzott újév alkalmával, másika a Vaticánban három kirá-
lyok napján, az utóbbiról mint személyes tanú tehetek bi-
zonyságot. 

Az elsőt nem mint újságot mondom el ; i iert annak 
már egy kissé avas volna, hanem mint egy kis consideratió-
nak anyagát. 

Nem kerülte tán el a t. olvasó figyelmét ama nyilat-
kozat, melyben Viktor Emanuel hadseregének szerencsét és 
dicsőséget kivánt egy nagy körülményhez. (Ám hisz, ami 
illeti a szerencsét, az ellen Ö felségének eddig tán nincs oka 
panaszkodnia, a dicsőség, az már más kérdés.) 

E szavak mindjárt a fogadóteremben, majd kint az 
utczán, a köztéreken nyugtalan commentálgatásra nyújtottak 
alkalmat. Olvasta-e, hogy háborúnk lesz? — kérdé tőlem is 
egy ügyvéd — lám és honnét üt ki az első szikra ! Es e 
jobbra-balra való beszéd nem szűnt meg a ,Fanfulla', ez ud-
vari zerbino, bohóczkodásaira sem; mert habár tudják, hogy 
a jó olasz statusnak még nagyobb az akaratja, mint a te-
hetsége; de tartanak tőle, hogy Victor Emanuel ajkaival 
egy Ezsau beszél; emlékeznek rá,hogy 1859-ben is igazolva 
lőn, midőn a láthatárt borúsnak találta, persze akkor III-dik 
Napoleonnal pendült egy húron; ma pedig, ki ne tudná, 
hogy kivel árul egy gyékényen ? 

Ámde ne találgassuk a diplomaták titkait, annak ide-
jén úgyis kivallják azt egymás nagyobb dicsőségére ; ne 
ártsuk magunkat a Visconti-Venosta mesterségébe, hogy 
váljon az Istria vagya magyar tengerparton óhajtja-e meg-
találni a vak szerencsét és a nem ismert dicsőséget (régi do-
log, hogy az étvágy evés közben jő meg), hanem nézzük 
csak a szemünk előtt levőket és könnyen rá jövünk, hogy 
daczára Olaszhon zilált pénzviszonyainak, váljon miért lenne 
salutaris egy kis csatazaj, egy kis mámor ; mert ennek az 
olasz pezsgőbornak rettenetesen lelohadt a habja ! 

Tarthatatlan állapotok vannak itt, és tán még inkább 

mint másfelé, s valamint máshol is kifelé terelika figyelmet, 
ha belül roszul mentek az ügyek, ugy itt sem volna ez sok-
nak malmára rosz viz. Ez a dolog bibéje. 

Sicilia és Délolaszhon titkon forrong, a növekvő ter-O ' 

bek miatti elégületlenség általános ; a parlament elveszté 
bűvös hatását, az egész képviseletet félmillió választó szerzi 
össze ; az állam karhatalma nem képes az egyén és vagyon 
biztonságát megadni, mint a növekvő brigantaggio, a bűn-
tények gyarapodó statistikája számtanilag is begyőzi. Az 
iskolai monopolium csak zavart okoz, mint annak Bonghi 
minister lehetne megmondhatója, a közerkölcsiség, mióta az 
állam bizonyos intézeteket nem csak tűr, de kereseti adó 
czimén jövedelmi forrásul is használ, mindinkább meglazul ; 
s a honnét segélyt, erőt kellene az államnak merítenie, a 
vallás, az egyház, csak üldözésének tárgya, és e tévedést 
akkor sem akarja észrevenni, midőn polgárai saját törvé-
nyeire sem akarnak esküt tenni, mint ez törvényszékein ün-
nepélyesen ismételve lőn, midőn lelkismeretlen ügyvezetői 
egy cynikus főbelovéssel számolnak be az elsikkasztott köz-
vagyon felül, — sat  

Ily és még feketébb képek szemléletére csakugyan kí-
vánatos egy kis csatazaj, és nem csuda, lia a király, kit igen 
megszoktattak ama constitutionális elvhez „az államfő 
uralkodik, de nem kormányoz", ha mondom, a király az ud-
vari functiókhoz azt mondja piemonti dialectussal : „o che 
mestè fa'l rè", (oh mily mesterséget kell űzni egy király-
nak !). Nem csuda ha más állapotok után kell kívánkoznia. 
Ámde ő mondá egykor; Andiamo fino al fondo.Csak ra j ta ! 
a revolutio talaján bajos is a megállapodás. Csak rajta a 
Va banque-ra, mig el nem mondja a magyar közmondással: 
„A ki utánnam jő, tegye be az ajtót!" És ha csak ez volna 
még a következmény? 

S nem hasonló állapotokat lehet-e a modern cultur-
államokban feltalálni ? A család az erkölcsi, az állam a po-
litikai haeresis által van mindenütt megingatva, nem csuda 
tehát, ha a társadalom a Dalila által elcsábított, és vak 
Sámsonhoz hasonlít, ki ugy vélte szabadulását megnyerni, 
ha magát ellenségeivel a romok alá temeti. 

O O 
Kérdezzük már most ezek láttára, ha váljon lesz-e 

háború ? Váljon emberileg nem azt feleljük-e, ami ugy is 
általános — a dolgok nem maradhatnak igy, kell jönni egy 
hatalmas kataklysmának, mely a sulyegyent ismét helyre 
hozza Igen, váljon ne tartsunk-e tőle, hogy egy általános 
conflagratio tör ki, hogy a politikai harczot a socialis küz-
delem veszi át, mint azt Páris falai között láttuk. 

Igen, ez az emberi deductiók logikája, ez a számtani 
lehozás, ennek kellene lenni az eredménynek, ha Isten a 
gyeplőt a ragadó lovak közé dobná; hanem épan ő az, ki 
kormányoz, mint mindenható Ur és mint legbölcsebb atya. 
0 ki iudicat gentes, ő az, cui potest.as et misericordia est. 

Ki tudja imádandó szjnt Ítéletét, ha váljon a harczok 
veres tengerén vagy más megpróbáltatáson átvezeti-e népét 
az ígéret földére ? 

Ha félni teljes okunk vagyon, önvétkiinket tekintve, 
van okunk a reményre is, ha végtelen irgalmára eszmélünk. 
S váljon a jelen év, nem lép-e örökségébe a jubileum évé-
nek, a kegyelmek kiváló esztendejének? Épen egy révolu-
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tionarius D'Alembert mondá egykoron: „Cs maudit jubilé 
a repoussée la revolution au delà ving ano". 

Kérdés, miként használták fel a keresztény nemzetek a 
fegyverszünetnek — ha szabad igy neveznem — s kiengesz-
telésnek ezen esztendejét? Ha váljon arra forditák-e, amire 
az egyházfeje megnyitotta: „Ut fides, religio ac pietas mu-
niatur et vigeat, ut lapsi ad cordis poenitentiam et morum 
emendationem excitentur, ut peccata quae iram Dei merue-
runt, sanctis operibus redimantur". 

Váljon nem fegyverezték-e le Isten haragját az egy-
ház imája és szenvedése ? nem késleltette-e a csapást, kivált 
az egyház fejének, IX. Piusnak esdő karjai. Ámde, mit mon-
dok ? Hisz fentebb azt állitám, hogy a Vaticánban is harczi 
nyilatkozatot hallottam? Igaz, maga az ősz pápa hivta 
fegyverre a zarándoksereget, ő buzditott a kitartó harczra. 

Igen harczra, de olyanra, melytől függ a béke áldása, 
melyre csakugyan áll az ismert tétel : Si vis pacem para 
bellum ! Ezt a következő czikkben. Bogyai B. Gy. 

R é s z l e t e z é s e k . 
X X I . 

Kevésnek van fogalma (mond a „La Presse" franczia 
lap 1844. II. f. é.) ama csudadolgokról, miket a szerzetes 
küldérek a népek kinevelődése és polgárosítása tárgyában 
tevének. Husz esztendeig (Északamerikában) temérdek vér 
ontatott a függetlenségérti harczokban, anélkül, hogy czél 
éretett volna ; és a szegény szerzetesek, béketűréssel fegy-
verkezve, megfejték ama nagy feladatot, melyet a kormá-
nyok annyi ideig haszontalanul kerestek. Ok (a szerzetesek) 
t. i. minden pusztitás nélkül, tanításaik és szelid bánásmód-
jok által hóditának és tettel megmutatták, hogy a kereszt-
nek nagyobb az ereje, mint a kardé, sőt, hogy amaz ezt 
nélkülözheti is. 

És ha kérdezzük : mi serkenté őket ama csüggedetlen ÖO 
munkára, miszerint éhen és szomjan a legvadabb vidékeket 
beutazzák és azok lakosait tanitásuk által a hitre téritsék ? 
Talán valami földi jutalom és jóllét reménye, mint a fizeté-
ses protestáns missionáriusokat, kik földeket szereznek és 
kereskedést űznek ? Vagy azon remény, hogy egykor szives 
barátok körében nyugodtan várhatják majdéltök alkonyát? 
Ók mindent megvetnek, hogy megnyerjék Krisztust ; sőt a 
halált is nyereségnek nézik (Philip. 1, 3.) Mikép csakugyan 
legújabb időben is hitökért véröket ontván, tanuk s életök 
által az egyházat megdicsőítik s az egyház viszont megdi-
csőíti őket. 

A csontok és velők eloszlásáig hatók a szavak, miket 
a bajor főrendek kamarájában Wrede herczeg a „quarta 
pauperum et scholarum"-féle indítványának alkalmából, — 
egy országtanácsos a megtámadt kolostorügyet védendő, 
mondott: „Ha arra kérek (úgymond) szabadságot a világ-
tól, hogy semmibe se higyek, azt meg nem tagadja tőlem. 
Ha szabadságot kérek tőle, hogy minden hivatalokra és 
méltóságokra szert tehessek ; ez nekem megengedtetik. S lia 
a világtól a legkényelmesebb jóllét eszközeit kivánoin, ezt 
is helyes és igazságos követelésnek tekinti". 

De, ha arra kérek szabadságot, hogy hitem sugallatát 
követvén, mire se tarthassak számot, hanem szegény és csen-
des visszavonultságban, néhány hasonló vágytól indított 

barátimmal, mint szerzetes élhessek, ebben meggátoltatva 
érzem magamat s egész serege támad az indítványoknak, 
melyek nehezítik szándokom kivitelét. Mily csudálatra méltó 
egy ellenmondás ! Mily különös felfogása a szabadságnak ! 

Már pedig kérdem : ugyan mi ártalmára vannak a vi-
lágnak azon szegény leányzók, kik erkölcsük ereje által vé-
delmet szereztek maguknak fiatal és öreg napjaikra ? Vagy 
azon munkás remeték, kik csak annyira kivánják élvezni 
polgári szabadságukat, hogy közös és erőtetett munka 
terhe alatt izzadhassanak ? -— Mit ártanak a világnak azon 
irgalmas nők, egyházi férfiak, kik közös hivatásuk felada-
tává tették, a keresztény hitet és polgárisodást megvinni az 
uj világ lakóinak, avagy polgártársaiknak hirdetni az evan-
géliumot; vagy pedig a zsenge ifjúságot nevelni, melyet a 
családatyák szabad akarata és bizodalma adott át nekik? 

S ha már érdemeknek nem is akarjuk tekinteni ezen 
férfiak és nők igyekezetét, minden bizonynyal legalább is 
igen ártatlan kedvtöltésnek keilend azt elismernünk. Miért 
ellenezzük épen ez időszakban, melyben mindig uj meg uj 
egyletek támadnak, oly egyletek keletkezését, melyekben a 
religiónak gyakorlata a munkával üdvhozó frigyben páro-
sul? Mi is mint egyéb felekezetek, fel vagyunk jogosítva, 
hitünk tanait nyilván vallani, azokat védni s azok szerint 
élni. Mert mit ér a lelkismeret szabadsága, ha nincs jogunk 
szerinte cselekedni s élni ? Ha mi, protestáns feleink alkot-
mányos jogait a vallási téren is elismerjük, hasonlót kívá-
nunk magunkra nézve is ; főleg pedig a mindennemű kény-
szer eltávolítását oly dolgokban, melyek (mint például a 
szerzetes-társulatok is) religiónk lényegéhez tartoztak, tar-
toznak ós tartozni fognak mindenkor. 

Végre követeljük azon jogot és valóban bírunk is vele, 
hogy egyházi ügyeink, (milyen például a szőnyegen levő 
kolostorügy) a katholikusok belügyeinek tekintessenek, hogy 
tehát elrendezésök és elintézhetésök természetes elöljáróink, 
a pápa, a püspöki kar, (Episcopatus) a katholikus papság, 
és ne világiak által történjék. 

Ha mi, (igy folytatá remek beszédét a derék ország-
tanácsos) egyházi szabadságainkat azon szabadsággal ha-
sonlítjuk össze, melylyel a kath. egyház más országokban él, 
tapasztalandjuk, hogy például Francziaországban a plébá-
nosokat s egyéb lelkipásztorokat egészen szabadon nevezik 
ki a püspökök, anélkül, hogy erre királyi megerősités kí-
vántatnék. Továbbá nem csak úgynevezett nagy seminariu-
mok, hanem kis seminariumok is léteznek, melyekben már 
az első latin elemi oktatástól kezdve, képeztetnek ki a gyer-
mekek az egyház szolgálatára. Ezen kis seminariumok (pe-
tits séminaires) egészben és egyedül püspöki felügyelet és 
igazgatás alatt állnak ; ezekből lép ki az egész clerus, mely 
tehát kora ifjúságától kezdve egyházi nevelést nyer. Azon 
polgári kitüntetések is, melyekkel törvény szerint tiszteltet-
nek meg Francziaországban a püspökök, példának okáért : 
ágyudörgésseli ünnepélyes fogadtatásuk, a bemenetelöknél 
tisztelgő katonai diszőrség, sok'<al nagyobbak mint Bajor-
országban. 

De még Angol- és Írországokban is a püspökök a 
pápa által neveztetnek ki, anélkül, hogy a kormánynak vagy 
kijelölési, vagy el nein fogadási, vagy megerősítési joga 
volna; egyszersmind minden egyházi hivatalokra a püspö-
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kök neveznek ki, a kormánynak semmi része nem levén e 
kinevezésekben és nem is keverve magát beléjök, azonfelül 
a kath. püspökök teljes joggal birnak zsinatokat tartani és 
határozatokat hozni ; a kormány ezeknek még csak felter-
jesztésöket sem kivánván. Általában a királyi tetszvények 
gyakorlata Brittországban egészen ismeretlen, és midőn 
1846-ban az angol parlament a maynoothi ir kath. collegium-
nak évenkint 30,000 font sterlinggel 300,000 pengő forint-
tali javadalmazását megszavazá, a kormány mit sem tartott 
fenn magának, akár a tanitók és igazgató kinevezése, akár a 
növendékek felvételére nézve ; sőt mindent az egyházi ható-
ságokra bizott. Es a torypárt feje, Sir Robert Peel, mint 
primair, e rendszabályt az eddiginél végtelenül jobbnak, 
igazságosnak, bölcsnek és méltányosnak nevezé. De kolos-
torokat is egész Brittaniában szabadon lehet felállítani, anél-
kül, hogy ezt a polgári hatóság bármi módon akadályozni 
akarná. Ezek, (igy zárá be ékes beszédét a kolostorügyet 
védő statustanácsos) igenis, ezek az egyház jogai s szabad-
ságai Európa két legszabadabb országában. Innen könnyen 
következtetheti a magas kamara, hogy minálunk távol sem 
bir annyi szabadsággal a kath. egyház. Mire való tehát azaz 
örökös lárma, az egyház jogbitorlásai, a papság uralkodása 
ellen? Mindez nem egyéb, mint egy a rationalisták és de-
magogok agyában keletkezett rémkép. Az egyháznak sza-
badnak és függetlennek kell lennie ; ne legyen az a polgári 
állomány szolgálója, vagy merő rendőrintézet, vagy csupa 
világi hatalom. 

Csak ott tenyésznek, virítanak a társas életnek szeren-
csevirágai, hol a többek javáérti önfeláldozás, mint az intéz-
ményeknek szellemi kiáradása, közösen gyakorlott erénynyé 
emelkedett ; e magas erény pedig a kath. egyház lelke sa-
játja. Az ő küldöttei azon szerzetes férfiak, kik mint fen-
tebb kimutattuk, egy fakereszttel s néhány szent könyvvel 
fegyverzetten, ezernyi fáradalmak, szenvedések s életveszé-
lyek közt keresik fel a fetisch imádóit, Abyssinia feketéit, 
az őserdők emberevőit stb., hogy meghirdessék nekik az 
örömhirt (evangéliumot) s rengetegeiket a miveltség és pol-
gárisodás ültetvényeivel berakják. Pedig, mily fárasztó, tö-
mérdek aggály- és veszélylyel járó e foglalkozás ! ! ! Es fáj-
dalom ! mégis találkoznak irók, kik pedig a korra nagy be-
folyással vannak, kik e legszentebb törekvényeket gáncso-
lólag szólalnak fel ; igy Burckhard, Rottecknek folytatója : 
„In den Schulen, und vor Allem unter dem Landvolke wu-
cherte schon der Saame auf, den die Missionäre mit fluch-
würdiger Hand ausgestreut, und sie unterstützten auch wie-
der die Regierung, als treue Apostel der Unwissenheit, der 
Barbarei und des Despotismus". 

Azonban a pajkos tanoncz tulcsapongását maga Vol-
taire, a principalis lehangolja, midőn nem talál eléggé sima 
kifejezéseket, melyekkel a katholikus rendtársulatoknak, a 
polgárzatrai többoldalú üdvös hatásait kiemelje. Zárdáikat 
az erény, jámbor élet, öntökélesedés, untalan böjtölés, sze-
rény hallgatagság, a föld nagyjai- s kicsineiért ömlesztett 
imák és kegyeletek menyhelyeinek mondja, hová a góthok 
és vandalok által zaklatottak, a hajlékot és gyámolt nélkii-
lözöttek ezrei, az eltévedt utasok és idegenek biztosan me-
nekülhettek, melyeknek szerény celláiból a hős trinitáriu-
sok, lazaristák stb. léptek ki, kik a saracen- és mórtömlö-

czökben raboskodó keresztényeknek váltságáért önmagukat 
is foglyul adják. Melyeknek ajtai a néphullámzások által 
visszaidézett barbaries századain át a népiskolák s magasbb-
rendü tanodák számára kitárultak, hol a nyájas Melpome-
nek és Terpsichorek szives fogadtatásban részesültek ; sok 
becses kéziratok, classikai remekek nagy szorgalommal le-
másoltattak, s a tudományok, művészetek a koborló vadak 
üszkeitől megőriztettek, megmentettek ; mit az utókor eléggé ö 7 O 7 O O 
meghálálhatni nem fog." 

Ugyanő, a hitetlenek patriarchája vallja, hogy a ka-
tholicismus választottjai ama kegyes némberek is, kik le-
mondván a leghizelgőbb földi reményekről, igéző szépségü-
ket, fényes jövendőjüket a zárda falai közé temetik, hogy az 
ispotályokban betegápolásra, vagy növendékben a kisded 
leánynemzedék tanítására szenteljék magukat. „Nincs, (ugy 
mond ő) szebb és dicsőbb feláldozás, mint midőn virágzó-
koru, ékes arczu, nem ritkán magas származású nősereg, le-
mondva arany kilátásairól, egy szerény kolostor magányába 
temetkezik, hogy a kórodákban sinylőknek sebeit kötözze, 
nyomorát enyhítse; igenis, nyomorát! melynek látása az 
ember kevélységét lealázni, elkényeztetett idegzetét fellá-
zasztani képes. A római közönségtől elvált népek csak igen 
tökéletlenül utánozzák e nemeslelkii szeretetet". 

Köszönet a franczia ,Presse'-nek, köszönet a bajor ál-
lamtanácsosnak, de magának Voltaironek is, hogy parányi-
ságunk helyett, bírálaton felüli érveikkel bevitatták annak 
szükségességét, miszerint kath. egyházunknak a szerzetes-
társulatok alapításában szabadnak kell lenni. 

(Folyt, köv.) (J und y Mihály, esperes. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, február 4. Á l l a m é s e g y h á z k ö z t i b é k e 

a , N a p l 6' s z e r i n t . Á nm. kalocsai érseknek, a vallás- és 
közoktatásügyi ministeriumhoz felterjesztett ismeretes je-
lentése következtében sok mindenre el voltunk készülve ; 
meg voltunk győződve, hogy liberális lapjaink meg fogják 
támadni a nm. érseket felekezeti álláspontja miatt, el vol-
tunk készülve, hogy dicshangok fognak emelkedni a közös, 
ellenben gyalázó szavak a felekezeti iskoláztatás felől, jól 
tudtuk, hogy ami elismertetés fog is osztályrészül jutni a 
nm. érseknek, hozott áldozataiért, az csak feltételes lesz ; 
mondjuk minderre, ismerve a liberális észjárást el voltunk 
készülve, hiszen végre mindez összefügg az iskolai ügygyei, 
hogy a liberálisok kellő alkalmakkal felfrissítsék rég ismert 
és megczáfolt állításaikat ; de mi ennél többet is kaptunk, 
kaptunk nyilatkozatokat, melyek a mennyire jellemzik a li-
berális álláspontot, úgyannyira érdemesek, hogy felje-
gyeztessenek. 

A ,Napló' a kölcsönös levélváltásból azt olvassa ki, 
hogy az egyház és állam közt béke uralkodik és ő ezt nem 
bánja (köszönjük a magas beleegyezést), de —? csak addig, 
mig magasabb államérdekek nem kívánják a harczot az 
egyházzal. íme az egyik jellemző nyilatkozat, melyet érd -
mes feljegyeznünk. A nyilatkozatnak csak egy hibája vau, 
t. i. nein mondja meg, melyik az a magas államérdek, mely 
valaha követelhetné, hogy az állam az egyházzal harczot 
folytasson, illetőleg, hogy a titokban úgyis folyó harcz, 
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nyiltan kitörjön. Az állam liarczot folytat azok ellen, kik 
vagy belbékéjét megtámadják, vagy az országintegritása 
ellen küzdenek, vagy az államot megillető jogokat erőszak-
kal magukhoz akarják ragadni. Mindezekben elismerjük, 
hogy az állam érdekei sértetnek. De mindezekről a ,Napló' 
nem beszél, ellenkezőleg, mint már számtalanszor, ugy ez 
esetben is elismeri a papság nemzeti érzületét, bevallja, hogy 
a kath. papság áldozataival nagy érdemekre tett szert a 
nemzet körül. Minő lehet tehát ez a magasabb állami érdek, 
mely követelné a harezot az egyházzal ? vagy gondolható-e 
józan észszel állami érdek, mely követelhetné, hogy a létező 
béke megzavartassék ? minő érdekeket mentett meg valaha 
a béke feldulása ? vagy inkább, minő érdek volt az, in sly et 
a béke megzavarása meg nem sértett volna ? Állami maga-
sabb érdek ? ha van ilyen ugy az bizonyára nem a béke meg-
zavarásában, hanem a már is létező zavar megszüntetésében, 
a becsületes, nem pedig kétszinü, szemben jó akaratú, alat-
tomban pedig ellenséges irányú, eljárás megszilárdításában 
áll, s ha ily eljárás képezné alapját a vénhedt ,Napló' poli-
tikájának, ugy bizonyára nem beszélne oly érdekről, mely 
egykor követelheti, hogy az egyház ellen harcz folytattas-
sék. Épen ezért et haec meminisse juvabit, fel kell jegyez-
nünk elménkbe, hogy a harcz készül ellenünk, de még nin-
csen itt a pillanat, midőn a .Napló' nagy állam érdekeire le-
hetne hivatkozni a harcz megkezdése érdekében. 

Örvend a ,Napló' a békének, de hogy szilárd-e e béke, 
majd akkor fog eldőlni, hogy ha a ,polgári házasság1' nagy 
intézménye kerül tárgyalás alá, illetőleg lia a polgári há-
zasság életbeléptettetik. Mit akar a ,Napló' evvel mondani ? 
azt akarja e velünk tudatni, hogy a polgári házasság lesz a 
próbakő, melyen megválik, ha csakugyan békében marad-
hatunk-e? azt akarja-e a ,Napló' mondani, hogy a polgári 
házasság lesz az ár, mit le kell fizetnie az egyháznak, ha 
békében akar maradni? azt akarja-e a ,Napló' evvel kierő-
szakolni, hogy az egyház beegyezzék a béke kedveért a 
polgári házasságba ? Ez a feltétel ugy tűnik fel előttünk, 
mintha a ,Napló' nem katholikusokat, hanem protestánsokat 
tartana szeme előtt, kik tudva levő dolog, hogy az áldott 
,családi jólét' kedveért, könnyen engednek liberális fenye-
getéseknek. A ,Napló' daczára napjaink lélekemelő példái-
nak, nem jól látszik még ismerni a katholikusokat, azért 
teszi ily magasra a béke árát ; de jegyezze meg, hogy in-
kább elfogadnak a katholikusok örökös harezot, mintsem, 
hogy ily békét valaha megkössenek. Most a polgári házas-
ság, később más valami, szintén ily lényeges kérdés feladása 
képezhetné a béke árát mindaddig, mig végre nem lenne 
már mit feladni, vagyis ily ár kitűzése és elfogadása mellett 
a szabadkőművesek nagyon kényelmesen elerhetnék czélju-
kat, a kath. egyház megszüntetését az országban. Nekünk 
ily áron a béke nem kell, mi ily béke mellett elvesznénk, 
nekünk, ha már kierőszakolják, inkább a harcz kell, mely-
ben győzelmünkről biztosak vagyunk, midőn a béke feltéte-
leit mi Írhatjuk elő. E pontot is jó lesz megegyezni, mert 
csak az tűnik ki belőle, hogy a felszínen ugyan béke látszik 
uralkodni, de alattomban, titokban a legnagyobb hévvel foly 
ellenünk a készülődés, készüljünk tehát mi is az ellenség 
méltó fogadására. 

It óm ft. L a g e r a r c h i a c a t t o l i c a , e g y f ü s t be 

m e n t s z a b a d k ő m ű v e s t e m e t é s ; u j k a t h . t u d ó -
in á n y o s l a p . (Folyt.) Msgre Ciceolini a folyó évben is ki-
bocsátotta a kath. hierarchiának név és czimtárát, e szerint 
1875. decz. 31-én volt 57 bibornok, 12 patriarcha, 184 érsek 
s megyéspüspök, 274 in part. infid., 28, kiknek nincs czimök, 
11 abbas nullius. A lefolyt évben meghalt 6 bibornok, 9 ér-
sek 37 püspök. 

A mult hetekben Rolli tanár halt meg, bennszületett 
római polgár és pápának alattvalója, ki a piemontiak beron-
tása után szabadkőművessé lett s a szentszék elleni mozgal-
makban tevékeny részt vett. Halálos ágyán azonban papot 
hivatott magához, bánatát fejezte ki azok felett, a miket 
tett, visszavont mindent, a mit az egyház a pápa ellen va-
laha mondott, s a végszentségeknek ajtatos felvétele után 
jámbor halállal mult ki. Családja egyházilag kivánta őt 
eltemettetni, de a páholy erőszakoskodásai folytán végre 
beleegyezett, hogy ,nagyszerű polgári' temetés rendeztessék, 
melynek alkalmával a szabadkőműves urak nagyszerűen fel-
sültek. A család ugyanis a holttetemet éjjel titkon szentel-
tette be s vitette a temetőbe, a következő napon pedig a 
vakoló emberei nagykomolyan kövekkel megrakott kopor-
sót czipeltek keresztül a városon s rettentő beszédeket tar-
tottak felette ; — az örök városbelieknek most, miután a 
dolog kitudódott, nem kis mulattatására. 

Olaszhon katholikusai közt legújabban meglehetősen 
élénk mozgalom mutatkozik. Ennek egyik jele a legköze-
lebb ,Seienza italiana' czim alatt megindulandó kath. tudo-
mányos folyóirat, melyet az Academia filosofico-medicina 
fog kiadni. Tárgyát kiválólag a természettudományok kö-
réből veendi, A szentatya áldását adta a kezdeményezésre s 
az academiának külön brevében azt tanácsolta, hogy vezér-
csillagul aquinoi szent Tamást fogadja, ki szintén a szép 
Olaszhonnak egyik dicső fia. 

Örvendünk e szerencsés tervnek. Olaszország katholi-
kusai mindeddig keveset törődtek az ujabb és legújabb tévé-
ig ek elleni küzdelemmel. A régieknek megezáfolása, mely az 
iskolai gyakorlatoknak legnagyobb részét képezi, igen hasz-
nos, sőt, szükséges magában véve s az ujabbkori tévelyek 
megtámadásának nélkülözhetlen alapja ; de ez még nem min-
den, s emellett korunk specificus tévtanait nem szabad 
ignorálni. Pedig tudjuk, hogy épen a természettudományok 
tere az, honnan napjainkban a leghevesebb s legkonokabb 
támadások intéztetnek anyaszentegyházunk s annak tanai 
ellen, amiért oly folyóiratnak megindulása, minő a jelzett, 
igen korszerű, s biztosak vagyunk benne, hogy azt minden 
igazi katholikus a legnagyobb örömmel használandja fel, 
hogy ismereteit e téren kiegészitse s megerősítse. 

IRODALOM. 
= Repertórium zur Monatschrift „Natur und Offen-

barungvon Leo Ferd. Kureze. O. S. B. Professor der Na-
turgeschichte und Bibliothekar im Erzstifte Martinberg bei 

í 
Raab. I. Band. Für die Jahrgänge I—X. Raab, 1875. Ara ? 

A ki tudja, mennyi nehézséggel jár valamely, kivált 
hosszabb idő óta fenálló tudományos folyóirat vaskos kö-
tetei közt eligazodni s a nem ritkán ezerekre menő czikk, 
értekezés, ismertetés, könyvszemle sat. közt épen azon dol-
gozatot felütni, mely az olvasót gyakran csak pillanatra ér-
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dekli, — az kétségen kivül kellőleg fog méltányolni minden 
oly munkálatot, mely a poros kötetek egymásutáni átlapo-
zása vagy legalább is azok tartalomjegyzékeinek minden 
egyes esetben külön-külön átolvasása alól felmenti ; kivált 
ha az annyi praecisióval és tapintattal van szerkesztve, 
mint Kunze Leo tanár és könyvtárnok ur jelen Repertóriuma. 

Hason tartalmú munkák használhatósága két feltétel-
től függ: a helyes beosztástól, s az ismertetni kivánt tárgy 
rövid és szabatos megnevezésétől. Ha valaki egyebet sem 
tenne, mint leirná bizonyos rendben s osztályzat szerint a 
folyóiratban megjelent összes dolgozatok czimeit, szerzőit 
sat. az olvasó közönség vajmi keveset nyerne vele! A rövid-
ség és s z a b a t o s s á g a kifejezésekben pedig épenséggel oly 
kellék, hogy annak híjával munka teljesen hasznavehet-
lenné válhatnék. 

Szerző müve megírásában ezen kettős czélt nem csak 
feladtul tüzé ki magának, hanem azt bámulatos szorgalom 
és pontossággal keresztül is vitte. 

Az egész mü rövid előszó után, melyben a használt 
rövidítések, s a szabatosság tekintetéből szem előtt tartott 
vezérelvek vannak ismertetve, s melynek figyelmes elolva-
sása a munka használhatása végett okvetlenül szükséges, 
öt főrészre oszlik. Az első egy, vezérszók szerint ábécze 
rendben szerkesztett s 21,000 idézetet magában foglaló 
tárgymutató, melyben a kötetek száma római, a lapszám 
pedig arabs jegyekkel jeleztetik. A második részben a szer-
zők nevei foglaltatnak s dolgozataik kötet és lapszámra való 
utalással idéztetnek. A harmadik rész a könyvismertetésé-
hez, a negyedik a szövegben előforduló vagy ahhoz mellé-
kelt képeket és metszeteket tartalmazza, végre az ötödik 
részben a rovatos kimutatások vannak egybeállítva. 

Szabadjon remélnünk, hogy a t. szerző nemsokára a 
második kötettel (XI.-—XX.) is meg fog bennünket örven-
deztetni. Addig is fogadja az érdeklettek nevében elisme-
résünket és köszönetünket. Sajó. 

VEGYESEK 
— A mimet nagy halottjáról. Tegnapelőtt történt Deák 

Ferencz hült tetemeinek ünnepélyes beszentelése s eltakarí-
tása. Minden nagyítás nélkül állíthatjuk, hogy soha Buda-
pest főváros nagyszerűbb, meghatóbb s ünnepélyesebb vég-
tisztességnek tanuja nem volt, s évszázadok mulandnak el, 
hogyha a Gondviselés akarja, anélkül, hogy ily országos 
részvétnek tanúi legyünk. Pontban 11 órakor délelőtt meg-
jelent Ő Eminentiája a bibornok-herczegprimás kíséreté-
vel. Midőn az akademia-épülét alsó helyiségében a már je-
lenvoltak sűrű tömegén áthatolt, minden oldalról halk ,éljen' 
szóval fogadhatott. Tudvalevőleg Ő Eminentiája gyengél-
kedő állapota daczára, még, mielőtt Majláth György s Ghy-
czy Kálmán a felső- s alsóház elnökei szívélyes sorokban a 
végtisztesség megtartására felszólították volna, már is in-
tézkedéseket tőn, hogy a nemzet e nagy fiának hült tetemei 
fölött a végső áldást elmondja, ü Eminentiáját kisérték 
Zalka János győri s Kovács Zsigmond pécsi, Ipolyi Arnold 
beszterczebányai s Németh Antal csanádi segédpüspökök 
segédkedtek, Ráth József a Schivendtner Mihály apátok nagy-
számú papság kíséretében. Az egyházi áldás s beszentelés 
után perczekig tartó csend tőn. Azután megszólalt Ghyczy 
Kálmán az alsóház elnöke, fájdalomtól tört hangon tolmá-
csolván a nagy magyar hazafi fölött, érzett országos gyászt. 
Beszéde után O Eminentiája segédletével együtt a holt te-
temet az akadémia nagy portaléja elé kisérte ; akkor Sa-
massa József egri érsek, Csúszka György szepesi s Olteán 
János nagyváradi g. sz. püspökök segédlete mellett átvette 
a nagyszerű menet vezetését. A meneten a felséges udvar, a 
magyar püspöki kar, a ministerium, a felső- s alsóház tagjai, 

megszámlálhatlan képviselői a különféle politikai, tudomá-
nyos, humánus egyleteknek vettek részt. Röviden még 
hozzá teszszük, hogy e gyásztisztelet ép oly nagyszerű s 
egyedüli volt, amily nagy és egyedüli magyar jellemnek, s 
hazafiúnak, lőn utolsó osztályrésze. 

— Az olasz kormány utazó ügynökök által ,megvizs-
gáltatja' a papneveldék állapotát, mely eljárás a papnevel-
dei alapoknak, általunk már jelzett, részletes elkobzásával 
hozatik összeköttetésbe. A püspökök többnyire tiltakozás 
mellett engedték meg a vizsgálatot. — A szentatya ujolag-
is meleg szavakban fogalmazott felszólalást intézett az orosz 
czárhoz azon borzasztó üldözések miatt, melyeket katholi-
kus alattvalói ellen folytat. 

— Érdekes adalékul a protestáns türelem jellemzéséhez 
szolgálhat a következő eset : Schönburg gróf, ki nem régen 
a katholikus egyházba visszatért, Chemnitz melletti, Wech-
selburgi nevü kastélyában. (Szászországban) házi papot tart, 
miután ezt a cultusministerium sok utánjárás után, de csak 
azon feltétel alatt engedte meg, hogy annak a gróf és csa-
ládja számára mondandó misén kivül semmiféle egyéb papi 
functiót végrehajtani nem szabad. Karácson táján a gróf 
Párisba utazott, mig a káplán Wechselburgban maradt, s 
ott szokás szerint naponkint misézett, de csak egy hétig; 
mert egyszerre dörgő inhibitorium érkezett a chemnitzi ke-
rületi főnöktől, mely a misézést, „miután a gróf most nincs 
honn" 100 marknyi, esetről esetre öregbítendő büntetés 
alatt megtiltja, 150 markkal mindenkit, ki ily netán mégis 
mondandó misén megjelenne, s a kastély katholikus személy-
zetének megtiltja, közös reggeli s estéli imára összegyűlni... 
„Ilyen a protestantismus, a hol uralkodik" — mondja talán 
erre a ,Prot. E. s Isk. L.' 

— Schulte már régebben jelzett müvét a coelibatus 
ellen végre közzétette; ugyanő, ki ,System des Khczimü 
munkájának 170. lapján igy ir: „Akinek csak némi fogalma 
is van az egyház szelleméről, a coelibatusnak eltörlését sem 
lehetségesnek nem tarthatja, sem a pápától más okból nem 
követelheti, mint mert abban a katholikus fegyelem felbon-
tásának, a népre való befolyás csökkentésének egyik legbiz-
tosabb eszközét látja, melynek alkalmazása által az állami 
rend legerősebb támasza forgattatnék fel, s a forradalomnak 
tág kapu nyittatnék". Azt mondják egyébiránt, hogy Schulte 
ezen legújabb munkájának közzététele Reinkensnek akarata 
ellen történt, ki Reusch- s Knood-tal ezen kényes kérdés-
nek feszegetését korainak mondja. 

— A lipcsei zsidóközség panaszt emelt a Bonifacius-
egyleti nyomdában megjelent ily czimü röpirat ellen : „Nicht, 
Judenhätz, sondern Christenschutz". A panasznak az illeté-
kes biró helyt adott; sőt hiszszük, hogy a katholikus Boni-
facius-egylet, lia csak lehet, bűnösnek is fog találtatni, 
nyomdája talán bezáratni, az egylet feloszlattatni. Mennyit 
kapnak a lipcsei zsidók ezen panaszért, nem tudjuk ; — de 
meg vagyunk győződve arról, hogy a kérdéses fűzet nem 
nyújt alapot birói eljárásra. Azonban bárcsak a kereszté-
nyek századrésznyire is oly kényesek lennének, mintezek a 
zsidók ; akkor bizony nem egy Iczig kétszer megnézné a 
tollat, mielőtt a goi-k elleni piszkos gyűlöletének szabad 
folyást engedne azon. 
Szeretetadomány ok szentséges Atyánk, IX. Pius 

pápa számára. 
Eddigi összeg: 366 frt. 68 kr. és 150 frank arany, 2 

db. cs. k. arany, 1 db. ez. húszas ; ehhez 
Egy pécsmegyei áldozár 1 db. ar. 

Egyéb kegyeletes adakozások. 
A Bonifacius-egyletnek ugyanaz: 15 db. ez. húszas s-

4 darab ez. tizes. 
A külföldön üldözött paptársaknak 1 dl), ez. markot. 

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő : báró Hornig Károly, hittudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatott Budapesten 1876. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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Tartalom. Egy kis corollarium.— A béke és háború kérdése. — Részletezések.— Egyházi tudósítások: Pest. Szász 

Károly ur két czikke. Németország. A Görres-ünnepély. — Vegyesek. 

Egy kis corollarium. 
I. Régen it t bever már e czikk vesztegzár alatt 

az asztalfiókban, mert mi tagadás benne, a közmon-
dás : „ne szólj nyelvem, nem fá j fejem", i t t is mind-
annyiszor visszariasztó rém gyanánt lépett ki a 
suttból, midőn a köznevelés érdekeit kellett volna 
szellőztetni. Hanem a „Religio" hasábjain megjelent 
értekezés „Papnöveldéinkről" egymás után felol-
dozá szabadabb lélekzetem bilincseit és leginkább 
a sorok közt olvasható igazságai által hozzáférhe-
tővé tette tapasztalásból merí tet t eszméim számára 
a nyilvánosságot. 

Sokszor és sokan kimondák már azon közéle-
tünkben mindig siralmasabb tapasztalat i igazsá-
got, hogy népnevelésünk megzavarása ál tal a sza-
pora kormányok önmaguk alat t is ingóvá tették a 
ta la j t , s valóban maholnap azt kell megérnünk, 
hogy több lesz a törvény, mint az engedelmes pol-
gár. „Pessima respublica, plurimae leges". Azt is 
bőven tapasztal juk, hogy a nagyra szabott szünidő 
épen elegendő az iskolai időszak alatt szerzett ta-
nulmányok egyetemes elpárolgására, értem az elemi 
oktatást ; mivel a fensöbb osztályokban lassan lassan 
elsimulnak azon különbségek, melyek a két idősza-
kot jellemzik, e egygyé olvadnak az általános, de 
méregdrágán fizetett tudat lanság és erkölcsi sat-
nyulásban. 

Ezúttal csak növendékpapjaink szünnapjaira 
kívánom az illetők becses figyelmét irányozni ; és 
pedig eszmetársulatnál fogva, mely az ér intet t 
nagybecsű czikk végsoraiban hatalmas csattanás-
sal akarta t ud tunkra adni, hogy még mi, és mennyi t 
tudnak ezekről a tapasztalás férfiai, kiket a tüz 
éget. 1 gy van. Arról mindenki meg van győződve, 
hogy a növendékpapnak az Ur kiváló szolgálatára 

hivatott pá lyá ja a növelde falai közt soha be nem 
végeztetik be. Sőt azt is vél jük tudni , hogy ami ma-
gát a papi nevelést illeti, ta lán mindenüt t vannak 
feltiinö hiányok, s inkább örülnek a nt. tanár urak , 
ha növendékeik jó tanulók, mint ha lélekben és mo-
dorban solid, tiszta gondolkozású, igazi jámbor és 
példás papocskák, kik mellett bá t ran f u j hat ziva-
tar ra l a kor szele, ök saját szerénységök érzetében 
nem mondanak egybet, csak azt, hogy „scio, cui 
credidi". Ily növendékpapok a tiszta egyházi szel-
lem gyöngyei. „Qui est hic, et laudabimus eum". 

Mindenek előtt t isztában kell lennünk, mily 
fa jból vannak lemetszve oltógalyaink ; milyen szü-
lői, családi és tanodai köztársaság adta nekünk át 
ivadékait az oltár szolgáiul. A rosz fa jó gyümöl-
csöt nem teremhet. Szokássá vált pedig napjaink-
ban az i f jakat szabadon bocsátani, hogy szerencsét 
próbál janak. Ha sikerül, j ó ; ha nem, azért marad 
az, aki régen volt — avatott járdatiproncz. Hiteles 
tanuk lehetnek mindenüt t azon mélyebben látó lel-
kipásztorok, kiknek közelében 7—8 ilyen pálya-
kezdő és végző i f jú ur talál tat ik ; mennyire van 
alásülyedve minden rendii és rangú i f ja inknál a 
valláserkölcsiség; midőn — ha történik kivétele-
sen, hogy templomot látogatnak, ott vannak velők 
elmaradhatlan kísérőik is a pipadorongok, kutyák 
a paci alatt , sőt fegyverszerek is, mintha nyilvános 
haj tóvadászatra ttirekeztek volna. Többet mondok. 
I ly úrias nevelésű i f jak jeleket hagynak maguk után 
a templomi székekben, melyek borzadálylyal töltik 
el a józan figyelmezőt. „Mit beszélsz te ezeknek 
papuram! — mondá egyik pályatársának atheis-
mussal nyakig telt világi bará t ja . „Mit-e? hátmeg-
czirógatom őket szőrmentében, hogy fogai ne v i -
csorítsanak". De azért nem is ugy van az mind ; 
legalább az eredményekből egészen mást lehet kö-
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vetkeztetni. Lehetséges volna-e, hogy az Isten papja 
áruba bocsássa a legszentebbet, ami az eget és föl-
det legerősebb kötelékkel ta r t ja össze ? 

No de, ilyenek, kikről fenebb szó van, nem is 
áhítoznak a papi pályára! ? Vagy ki t ud j a? A szük-
ség vastörö. Aztán van eszök, s tudnak is vele élni; 
a szóból még senki sem lett dúsgazdag. De verbis 
quantum vis. „No ugyan megadta neki, már engem 
úgyse! különb predikácziót tudnék tartani, ha min-
dennapra tiz forintom volna apró pénzben" 
Ugy kell érteni, hogy ezen apró pénz ama persely-
pénz, melynek kétharmadát az ajtatos harangozó 
ellopogatja, ha szerét ej theti!! ! Gyönyörű világot 
élünk. Annyi tagadhatlan, hogy sokféle farinából 
kerülnek ki a kath. anyaszentegyház zsenge süte-
ményei, melyektől nem egyszer — sit venia verbis 
— annyira megcsömörlünk, hogy szinte felsóhaj-
tunk egy boldog emlékezetű főpásztorral : „malo 
communitatem absque sacerdote esse, quam malum 
sacerdotem communitati praeesse". 

Világossá kell lenni a növeldei elöljárók előtt 
azon tudatnak, hogy korunkban a szabadelvüségnek 
minden néven nevezett tényezője főfeladatának te-
kinti, egyegy kispapot legalább megmételyezni, ha 
már a nagyokhoz csak rágalommal férhet. Es lát-
juk is, mint nyeldesik le egymásután nagyratermett 
növendékeink a mérgezett lapdacsokat sok szinü 
és izü porral meghintegetve és parfumirozva. Az 
még a leggyanúsabb, ha a kispap fut, vagy a ka-
pufától búcsúzik. Sokkal tanácsosabb szent Ágos-
ton szerént oda nem is menni, mint megszökni. 
„Multo facilius est a primo lapsu sibi temperare 
quam semel prolapsum amplius non prolabi". Azt 
gondolom, hogy a növeldei elöljáróság ugy, mint 
hajdan, a növendékek bucsuzásánál nem marad 
pusztán az atyai szózat mellett, hanem valami Írás-
belivel is ellátja őket a kétes útra, annyi tá j felé, 
amennyi az egyéniség. Miért volna felesleges egye-
nes tudomásul venni : ki, hol, és melyik plébánia 
körében fogja állandóbban tölteni szünnapjait ? 
nem kell-e a közkatonának is elbocsátványát lát-
tamoztatni azon helyhatóságnál, melyhez szemé-
lyesen kötve van ? Ilyesmi talán sérelmére lenne a 
papi fegyelemnek ? Akiket Krisztus magához szólí-
tott, kit a háló-, kit a vámtól, bizonyosan azt 
akarta, hogy ötet kövessék, és többé ne a köznapi 
foglalkozás által legyenek a földhöz bűvölve, mint 
előbb. Idézhetnénk itt szép és fenséges szövegeket 
a szent Írásból. Vagy épen arra nem is gondol-
nak papnöveldei elöljáróink, hogy közvetlen tár -

gyai magas göndosságuknak nem egyszer onnan 
visznek vissza ajánló bizonyítványokat, hol egy-
folytában alig töltének 2—3 napocskát: mig az 
eredeti tartózkodás helye, hol pedig —- intra nos sit 
dictum — minden mozzanatnak meg van maga je-
lentősége és története, számba sem vétetik. Er t jük 
a mindenre kiterjeszkedő erdélyországi nmlt. fő-
pásztornak lelkismeretben kötelező köriratát ez 
ügyben papjaihoz, de ez csak az övéit kötelezi I ly 
utasítást a szónak legkenetteljesebb értelmében 
magának a kispapnak kell hozni, mint az ég ujon-
czának, azon lelkipásztorhoz, kinek körében tartóz-
kodni fog, hogy a tény kölcsönös átértéssel legyen 
meghitelesitve, és mindennemű denunciatiónak gyű-
löletes ut ja végkép elzárva. 

Nem sokkal észszerűbb és nemesebb nyilván-
tartása-e az a sorkatonaságnak, hogy mindegyik 
könyvecskéjében ott van a reglement magyarul 
is, mint ha minden falusi bíróban egy titkos fel-
adót kell szeinlélniök az állam zsoldjában. Ugyan 
ez áll a növendékpapságra nézve. Már elég keser-
ves állapot az, hogy egyesek különben is titkon és 
nyíltan meg vannak bélyegezve, mint „uszályhordo-
zók", mint „kémek és susurrók" ; holott ezen szeren-
csétlenek maguk lehetnek leggyökeresebb utálói 
az ilyféle becstelen rendszernek, amint legtöbb eset-
ben ugy is van; még a kispapok viszonyaiban is ily 
eshetőségek legyenek napi rendben? Oh, nem elég 
azt kimondani, hogy „delatus auctorem non quae-
rat", ez megsemmitő. A lelkismereti kötelezettség 
czime alatt ily eljárást sohasem lehet helyeselni. A 
mai gyalázatosan romlott világban nem szabad az 
egyházi tekintélynek letérni az egyenes útról, nem 
szabad megengedni, hogy sokszor alattomos és 
roszakaratu emberek vádaskodhassanak büntetle-
nül önmaguknál ezerszer correctebb pályatársaik 
ellen, s pénzen vett titkok terjesztése által nagyob-
bítsák az abominatiót Izraelben. A vádaskodás go-
nosz szellemét csirájában el kell fojtani a papnö-
velde falai közt, mely minden időben annyi viszály 
szülőanyja. Ha az elöljáró maga nem eléggé ügyes 
a netalán fenforgó baj forrásának felfedezésére, ez 
legelső sorban az ö hibája. Nagy emberismeretre 
van annak szüksége, aki embereket képez. „Tiszte-
lendő öcsém uram, ön — igy szól a papnöveldei 
elöljáró — ezen betöltendő rovatos ivet át fogja 
adni megérkezése másodnapján N. N. plébános ur-
nák, és kérni fogja ön az ö szeretetteljes pártfogá-
sát. Ha lakását önnek felajánlja, hálásan fogadja 
el, mert monachus extra claustrum piscis extra 
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aquam. — Egy plébános sem fogja azt kivánni kispap ven-
dégétől, liogy szőllőskertjében a falu kutyáit agyon lövöl-
dözze, vagy a szalmafedelii házak felett rakétákat ereszt-
gessen. De már azt megkívánhatja becsülettel, hogy raikor 
az esteli nyugalomnak ideje van, mindaketten, vagy ha káp-
lán is van, mindahárman csendesen lepihenjenek. íme ! te-
hát benne vagyunk a tárgy közepében, mely érdekessé vált 
azáltal, hogy a növendékpapság szünnapjainak illustratió-
jához néhány tollvonással járulni annyit tesz, mint az egy-
házi elöljárók iránt jóakaratú figyelmet tanusitani, kikben 
mindenkor felteszsziik a legjobb irányú törekvést, midőn a 
jövő nagy érdekei merülnek fel ; de több szem többet lát-
ván, ugy illik, hogy nézeteink valahára üdvös egységre 
jussanak. (Vége köv.) 

A beke és háború kérdése 
b) a Yaticánban. 

II. Megelőző czikkemben közöltem a harczriadót, mely 
az év kezdetén a Quirinal palotájában hangzott ; nincs okom 
közleményemből valamit levonni, a hivatalos és pártorganu-
mok himezései és commentálásai csak mindinkább meg-erő-
sitik a velleitás létezését, hogy azonban ezen terv miként 
és mikor öntetik formába? az más kérdés: „Opinionum — 
enim — commenta delet dies". Az olasz kormány és vele a 
transalpini kormányok is következetes elv nélkül csak nap-
ról 

napra eldegelnek, kiknél egy perczben minden lehetsé-
ges, másban minden lehetetlen. 

Méltó büntetés ez azokra, kik elhagyván az igazság 
és jog szikla alapját, és méltó büntetés, hogy ép azon apos-
toli palotából, melyből csak a béke hangzott, most a had 
nyugtalanitó hireit veszik. In quo quis peccat, in hoc punia-
tur oportet. Szükségesnek vélték az európai egyensúly fen-
tartására egy olasz culturállamot teremteni, vagy legalább 
elismerni; most látják a legitimitás, a történeti jog hivei, 
mint fognak az uj jog hydrájával megmérkőzni. Lássa, ki-
vált Andrássy gróf, miként fogja a milanói oktoberhavi 
rendezvous és Gortsakoff berlini utjának számláját kifi-
.zetni. Most álljon elő Pulszky nagymester ! 

Egykor Dánielt a méd és perzsa törvények szerint 
csupán azért, mert az állam istenségét nem imádta, az orosz-
lányok barlangjába dobták ; de váljon volt-e nyugalma 
annak, ki ezt elég gyáván megengedte? Nem ! Somnum — 
mondja a szentirás — recessit ab eo. És van-e, lehet-e — 
kérdem — jelenleg nyugalmatok, kik a pápát a forradalom 
oroszlányainak áldozatul odadobni engedtétek ? Conturba-
tae sunt gentes, et inclinata sunt régna, dédit vocem suam et 
mota est terra. 

A szentirás továbbá azt mondja Dánielről, hogy a 
király, ki első hajnalhasadáskor az oroszlány veremhez 
sietett, siralmasan szólitá őt nevén és kérdezé : Daniel, serve 
Dei viventis, Deus tuus, cui tu servis semper, putasne valuit 
te liberare a leonibus ? És felhangzott a sötétlő mélységből 
a próféta rendületlen szava: „Igen király, Isten angyalát 
kiildé el, bezárni az oroszlányok száját: quia coram eo iusti-
tia inventa est in me. Igy szól ma IX. Pius is, igy szól nek-
tek, kik az első kiábrándulás hajnalára virradtok. Szól egye-
dül, ha az egyetlen Garcia Morenót is eltették láb alul. 
Torcular calcavi solus, et de gentibus non est vir mecum. 

Szól mint a jognak egyetlen védője a brutális erőszak ellen, 
szól mint a társadalmi rend biztositéka, szól mint a valódi 
béke (nem a fegyveres békének) hirnöke. Hogyan ! békének ? 
Hisz előbbi czikkemben azt állitám, hogy a Yaticánban is 
harczról volt szó. Igaz, az ősz Melchisedech is fegyvert em-
legetett, és beszédében, melynek hallatára kevésnek nem rez-
gett köny szemében és mindnyájunk keblét lelkesülés emelte ; 
ilju lánggal szólt a harczról ; sőt több : kiosztá a fegyverne-
meit, megjelölé a modort s a végkitartásért áldólag emelte 
imára kezét. Ugyvan, kiterjeszté a harczot nem csak az egy-
háziakra, de a világi hivekre egyáltalán, sőt mindegyikre, ki 
a jogot és igazságot szereti; ugy hogy a liberális lapok 
méltán forduló pontnak nevezik ez időt, melyben szavok 
szerint: „a clericalis párt uj phasisbalépett s a tettekküzd-
terére állott". (Lásd a ,Popolo Romano' jan. 9-ki számát.) 

Ám e harcztól függ a béke, a rend, a valódi haladás 
minden áldása. 

• $ $ 

A ,Religio' t. olvasói figyelemmel kisérték ama feléle-
dést, megujulást, mely a kath. hitéletben mindenféle, de ki-
vált Francziaországban oly nagy mérvben észlelhető, a je-
len sorok Írójának is volt szerencséje ezt hangsúlyozni, fen-
nen állitván, hogy távol attól, mintha a kath. egyház a jelen 
üldözésben veszteséget szenvedne, ma az inkább eleven, mint 
valaha. Ugy vélem a kath. congressusok, áhitatgyakorla-
tok, bucsuk, kivált a jubileum évében ; a kath. egyetemek 
alapítása Francziaországban, a belga katholikusok sorako-
zása, a németek tiszteletreméltó küzdelme is azt igazolja, 
hogy Christus régnât. Még inkább észlelhető ez az olasz 
katholikusok fentjelölt vaticáni fogadtatásában. 

Ennek adott ugyanis lángoló kifejezést amaz olasz 
zarándok sereg, mely január 6-án Acquaderni, a kath. ifjú-
ság elnökének szavára, Olaszhon minden részéből összegyü-
lekezett, hogy mig egyrészt a jubileum bucsukincseit na-
gyobb penitentia-gyakorlással nyerhesse meg; másrészt, 
hogy sz. Péter székéhez való törhetlen hűségét kifejezze, s 
ott a nehéz időkre erőt meríthessen, és a hitért s jogért a flo-
renczi programm alapján a küzdelem harczterére lépjen. 

Lélekható volt e zarándokhad buzgalmában részt ve-
hetni, midőn ott sz. Péter egyházában a Miserere zsoltár 
hangjain esdett irgalmat azokra is, kik azt kigúnyolják. 
Látva ott Michel-Angelo kúpja alatt herczeg, püspök, tu-
dós, művész sat., mellén a fehér zarándok keresztet, önkény-
telenül is eszébe ötlött az embernek Dante, aquinói Tamás, 
Beato Angelico s a nagyszerű dómok mestereinek korszaka. 
Istenem ! hová emelhet egy buzgó nemzetet a hit ! Mily ma-
gasztos a nép, melynek áhitata életeleven, mely egyházát 
fiuilag szereti ! 

E zarándok sereg tört ki lelkesülten a hit egész buz-
galmával, s az olasz genius elevenségével, midőn a pápát a 
Yaticán legnagyobb termében lépni látta, az evviva ! evvi-
va ! kendőlobogtatás s taps szűnni nem akart ; de nem is 
csuda, mert IX. Pius az olasznak nem csak egyházfeje, de 
legnagyobb honfia és büszkesége. Mindenki tudja azt Olasz-
honban, hogy mily nagy alakja ő a jelen történelemnek ; s 
innét egyrészt határt nem ismerő gyűlölet-, másrészt szent 
cultus és önfeláldozó szeretettel kisérik. Ugy vélem, az olasz 
félszigeten nem találsz egy embert, ki őt egykedvűn em-
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litené. íme ott lép be a 84 éves agg, tisztes ősz, egyszerű 
fehér ruhában, nem ragyogva körül a királyi udvarok pom-
pája által, mi azonban a gyémánt koronát túlragyogja, az 
magas erénye. Amint meglátta kedves fiait, kiket erőszakkal 
szakitottak le kebléről, azonnal áldásra emelte kezét. Ah e 
jelenetet látni kellett volna ! 

Acquaderni szólott a trón zsámolyánál honfiainak ne-
vében, kifejezést adván ama törhetetlen ragaszkodásnak, 
melylyel az olasz katholikusok sz. Péter csalhatatlan széké-
hez mindenha viseltetnek s tiltakozott másrészről a világi 
katholikusok nevében azon képmutatás ellenében, melylyel 
az egyházat nem kért protectióval meg akarják osztani a 
kormány részéről. — Ennek eleven kifejezéseül ott állott 
monsignore Rota, Mantua üldözött püspöke, kinek megyéje 
volt ily kísérletre először kiszemelve. 

Erre felelt a pápa oly beszéddel, mely a történeté» 
felelt az igazság teljes öntudatával, melynek elcsavarható 
kitételekre nincs szüksége, felelt egy keresztelő sz. János 
bátorságával, ki nem látszott tudni, hogy a Yaticán ajtajá-
tól egy lépésnyire idegen, ellenséges hatalomnak zsoldosa áll, 
mely álutakon magába a Yaticánba is belopja kémjeit ; 
felelt oly emelkedő hangerélylyel, oly megragadó elevenség-
gel, hogy szent lelkesedésében megifjodni látszott, s min-
denkit meggyőzött, felemelt. 

Megemlékezett pápaságának lefolyt hosszú idejéről, 
midőn az Ur 30 év előtt mint méltatlant e székre hivta, meg 
ama hoszu küzdelemről s miként csábítják el képmutatás-, 
álnokság- és hazugsággal a népet. Emlékeztetett az ellen-
fél jelmondására, mely igy hangzott: Izgassatok, úgymond, 
csak egyre izgassatok ! — Am jó, én ezzel ellenkezőleg azt 
mondom, fel munkára, fel ! Ha czélt értek a gonoszok, miért 
ne érhetnének a jók is czélt? 

Legroszabb jel egy népnél, úgymond, ha észrevétlenül 
hozzá idomul a gonoszsághoz, egykedvű álomba dőlvén oly 
területen, mely alatt mély örvény nyílik ; azon nép közel áll 
sírjához, mint Jeruzsálem népe, mely gonoszságba merülten 
megszokta a szolgaságot, elébe helyezte azt a lélek ama szent 
szabadságának, melyet az Udvözitő hozott a nemzeteknek.— 
Ti azonban hála Istennek ! nem vagytok ilyenek. Fel tehát 
fiaim egy nagy harczra, fogjon minden jobbérzelmü fegy-
vert ! De tán e szón megrettenhet az, kinek a szó elég a 
félelemre. Ám, ami fegyverünk az ima, melylyel Isten irgal-
mát kérjük, és az ige, melylyel az egyház jogát védjük az 
emberek ellenében. A forradalmárok fegyvert fogtak, hogy 
romboljanak, mink, hogy ópitsünk ; az ő eszközeik igazság-
talanok és erkölcstelenek valának, a mieink szentek és iga-
zak. Ok az ifjúság érzelmét igázták alá, az egyházat fűzték 
rablánczra, mi a tanitás szabadságát fogjuk visszahozni és az 
egyház szabadságát. Ok a hittagadóknak emelnek szobrokat, 
mi a szentek emlékeit, melyekben Olaszhon annyira gazdag? 
fogjuk fentartani és gyarapítani; ők Isten napját feltörik, s 
mi ellenébe állunk ennek. Ok orgyilokkal harezolnak, mi a 
szellem fegyvereivel. Ok azon fegyvert, melyet a béke fen-
tartására kellett vala forditaniok, a forradalom eszközévé 
tették, igen, a rend fegyverét igazságtalanság és istente-
lenségre forditá a forradalom, a mienk a hit fegyvere. 

Fel tehát fiaim ! Bátorság ! Isten erőt ad e harczra. Ne 
hallgassátok azt, ki a gyalázatos békét elébe helyezi az 

igazság harczának. Kitartók legyünk ! imádkozzunk és bíz-
zunk Istenben s aztán jöjjön a mi jönni akar, mi holtig hi-
vek leszünk az egyház jogaihoz ! 

I t t aztán ellágyulva áldást mondott, és lélekben meg-
indultan, mint egy Simeon áldást kért önmagára is, ki már, 
úgymond, az években nagyon előhaladtam és nem remény-
iek egyebet, mint Istenem ! a te áldásodat, hogy szent ke-
zedbe tehessem le éltemet ! . . . És itt mindenki könybe lába-
dott. — Ám ez csak gyenge vázlat a pápa monumentális 
beszédének. 

Innét is érthető, hogy mily harcz van kimondva a 
Vaticánban ! S ha bár ezt a pápa 1846-ban, 48-ban, majd 
54-ben, 62-ben és nagynevű encyclicájában is többször 
tevé, s bár mint Izrael őre már régtől intett azon veszélyre, 
mely a jogot, hitet, társadalmat fenyegeti ; a különbség 
azonban ma abban áll, hogy akkor szavát sokan a hivek 
közül is túlzottnak találták, most azonban már a protestáns 
berlini lapok is allamirozvák a socialismus réme miatt és 
a hivek tettre készen egyesülnek az egyház fejével, s az 
olasz katholikusok követik a francziákat. 

Igen ma mindinkább kétrészre válik az emberiség : a 
hivek és a jobb akaratuak szent Péter székéhez ragaszkod-
nak, mig amazok, a titkos társulatok, a forradalom körül 
csoportosulnak ; ezek gyűlölnek, azok szeretnek, ezek üldöz-
nek, azok imádkoznak, ezek botrányt halmoznak, azok pe-
nitencziát tartanak, ezek rombolnak, azok építenek. 

Kérdés, melyik rész dönti el a csata és béke mérlegét ? 
Bizzunk az egyházban, mely annyiszor megmenté ügyünket. 
Fel tehát, ha még idő van, tempus est iam pugnandi ! Fel 
nálunk is, hol a jubileum évét nagy részt elkorteslcedtük. 
Hol még most is félnek a katholikus névtől, pedig : victoria 
quae vincit mundum, haec est fides nostra ! Bogijai B. Gy. 

R é s z l e t e z é s e k . 
X X I I . 

Igaza van Voltairenek, midőn a kolostorügy mellett 
szót emelvén állítja, hogy a Róma közösségétől elvált népek, 
csak tökéletlenül utánozzák a kath. zárdalakók önzetlen, 
feláldozó, nemeslelkü szeretetét, mint például a berlini dia-
conissák, a betegek ápolását. S általában a nem katholikus 
felekezetek is gondoskodtak ugyan szerencsétlen embertár-
saikról ; de alapitványaik nem oly számosak, nem oly nagy-
szerűek, nem oly keresztényiek. Iskoláikat, lazaretumjaikat, 
kórházaikat s lelenczházaikat nem oly jótévőn, oly mele-
gítőn, oly élesztőleg lengi át a szeretet lelke ; országos po-
litikai alapítványok azok, nem egyházi intézetek, melyek 
kényszeritett statusadózás, nem pedig keresztény szeretet 
sugalta adományozás által tartatnak fenn. Innét rendesen 
csak helybeli polgárok vétetnek fel, idegenek csak a költség 
megtéritése mellett. 

Mi máskép van ez a római katholikusoknál, kik min-
den nyavalygót, (legyen bár honfi vagy külföldi, a költség-
megtéritésre képes vagy képtelen, még vallása után sem 
kérdezkedve, ápoldáikba felfogadnak.) Emlékezetes, mi a 
Krit. Blätt.' 1847. 17. számában olvasható. Mio- t. i. a ber-
lini irg-almasnénék kórháza valláskülönbség nélkül minden 
betegnek nyitva áll, addig a berlini nagy kórház a katho-
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likusok előtt folyvást zárva marad. A ,Schlesische Kirchen-
blatt' szerint 1846-ban 444 protestáns beteget ápoltak ko-
ródájukban a boroszlói irgalmas apáczák. Tehát csakugyan 
igaza van ebben Voltairenek. 

Ily fényes eredmények látásán mégis a hazug, s a lelki-
ismeretet lábbal tapodó világirodalom a szerzetes kolosto-
rokat, kivált a régibbeket az elembertelenedés, sötétség stb. 
fészkeinek nevezi. Holott pedig p. o. a 16-d'k századbeli 
Montesinok, Las Casasok stb. állottak a miveltségnek leg-
alább oly fokán, mint melyen Wilberforce, Canning, Ma-
cauley és a rabszolgaság eltörlésének más halhatatlan em-
lékezetű bajnokai korunkban. Az elnyomott emberiség vé-
delmére szónokolt-e ember Las Casas szerzetesnél nyomó-
sabban, szebben és melegebben ? A spanyol hatalomtartók 
kincsszomja irtóháborút kezdett a Columbus felfedezte 
Amerikának őslakói ellen. Senki sem volt, ki a hatalom pol-
czán ülő zsarnokok ádáz haragjával daczolva, az üldözöttek 
mellett szót emelni akart volua. Es ime, Las Casas, a szer-
zetes, fejedelmével szemközt bátran karolja fe; az elnyomot-
tak szent ügyét, ekkép hangoztatván magasztos szavait : „Mi 
dicsőség Amerikát meghóditva látni, ha egy borzasztó rend-
szer következtében barbár módon összetiportatik, felmérhe-
tetlen térsége embernélküli rengeteggé, néma temetővé vál-
toztattatik ? . . . Nem lenne-e örvendetesebb rád nézve, annyi 
milliók számára inkább a feltámadás mint romlás angya-
lává lenni ? Kövesd, ő fejedelem, ama legfelségesebb szelle-
met, kiéietet ád, védjed az elnyomottak jogait ; fékezzed 
azokat, kik embervért ontva erőszakoskodnak " 

Már oly intézetek, (t. i. szerzetesi zárdák) melyeknek 
lakói 300 év előtt is, a szenvedő emberiség ügyében igy tud-
tak és mertek szónokolni: bizonyára az embertelenedés, sö-
tétség stb. fészkei nem lehettek, de most sem lehetnek. Azért 
Tanner, angol protestáns püspök is az emberiségnek oly 
sokképen hasznos rendtársulatokról ekképen i r : „A klastro-
mok nem egyebek voltak már a 7-ik században, mint nagy-
szerű tápházak szegény emberek számára. Magok a neme-
sek s előkelők is itt éjjeleztek s élelmeztettek. Még a tanitás-
s nevelésre nézve is nagyfontosságúak voltak a klastromok ; 
ugy hogy az alsó néposztály gyermekei szintúgy, mint a fő-
nemesekéi ingyen neveltettek. Azonfelül a szerzetesek bir-
tokaikban egy vagyonos középrendet állitván fel, a fő- és 
alrend közvetítői lőnek. Egyszersmind főrendeltetésök haj-
dan és ma, a világtól megváltán, mintegy Illéssel a Carmel 
hegyén, sanyarú böjt és önmegtagadás mellett imádkozni 
és elmélkedni. 

„De minek ezen szenteskedő henyélés, mi haszon árad 
ebből az emberiségre?" ezt kérdi talán orr -és vállvonitva 
egy divatszerü, gőzrészvényes világfi, ki egyedül azt tartja 
erőfeszítéssel járó működésnek, ha kéz és lábok gépszerüleg 
mozgásban vannak, ha az ember számol, ád, vesz, szerződik 
és váltó leveleket ir, stb. 

Erre egyszerűen azt mondjuk, hogy vétkes heverésről 
nem a belszemlélődésekkel foglalkozó klastromi férfiak, de 
ama finnyás uracsok vádolhatók, kik unalomból egész isten-
adta napokat végig ásitoznak, egész éltökben mit sem téve, 
mi közhasznú volna, s mégis, mihelyt kolostorok hozatnak 
szóba, elsők, kik leginkább szájhősködnek, és amaz elavult 
s annyiszoi-, mennyiszer megtorolt „szent henyelésrőli" nion-

dókákat untatásig elszavalni nem pirulnak. Holott ők, ha 
csak fél óra hoszat kellene is feszült elmével imádkozniok, 
belefáradva lankadnának el ; inert biz ez nem kis erőfeszí-
tésbe kerül a léleknek. 

A gondolatokbani elmélkedés mindenkor a szellemi 
erők tulfeszitésének tartatott ; ez okból ma is dicsőítve őriz-
tetik syrakusai Archimedes emléke, ki magányába vonul-
tán annyira elmélyedett tudományos nyomozásaiban, hogy 
a küleseményeknek mintegy meghalva észre sem venné, mi-
kép a város, melyben létezett, ostrommal veteték be. Avagy 
csak kereskedőileg számolni dicső ; ellenben Istenről, örök 
létről, végrendeltetésünkről elvonultan elmélkedni henyélés 
volna? És az imádságot illetőleg, meglehet, hogy sok elbí-
zott, pantheistikus világfi az imádságot lenézve, másnak 
azért, hogy érette imádkozzék, jó szót sem adna, s azért e 
tekintetből a szerzeteseket nélkülözhetőknek mondja: azon-
ban még ma is nem kis számmal vannak azok, kik a tudós 
Bossuettel azon nézetben osztoznak, hogy a bizalmas irnád-
kozónak éghez emelt kezei többet kivívnak, mint a szuro-
nyok milliói. Innen még a statusra nézve is a szerzetesek 
nem oly haszontalanok, mint elleneik ezt elhitetni akarnák ; 
nem már csak azért is, mivel az ő szigorú s a testi kéjeket 
lebilincselő szellemi életök, mintegy figyelmeztető s ég felé 
irányzott utmutató nyúlik fel az elpuhult kortársak ellené-
ben. Minden szerzetesház megannyi practicus egyházi be-
széd ; oly épület az, melynek falai a pénzhez tapadt s földi 
kitüntetéseket hajhászó világfiakat felriasztva, szünet nél-
kül kiált ják: „quae sursum sunt quaerite". (Dia angl. Kir-
chenz. von Fr. Eller, Schaff. 1844.) 

„Itt azonban nem a levilágiasodott, a század lelkétől 
áthatott, hanem eredeti szabályaikhoz hűn ragaszkodó szer-
zetes-rendekről lehet és van szó". 

Még a szülők által folyóvizekbe dobott, utczákra, sze-
métdombokra kitett, de férfi és nő szerzeteseink által felsze-
dett chinai gyermekek is megannyi élő tanúi a zárdalakók 
feláldozó szeretetének, a sokak által megtámadott szerzetes-
társulatok hasznosságának, életrevalóságának. A kegyet-
lenség, melylyel a kisdedek iránt Chinában saját szülőik vi-
seltetnek, borzasztó. Hiteles tudósítások szerint magában 

' o 
Peking városában 9702 kisded vettetett három év lefolyta 
alatt dögtérre, azokat nem is számítva ide, kik az e végett 
megfizetett bábák által azonnal születésök után a meleg ö o 
fürdőkben megfojtatnak, vagy pedig éjszakákon utczákra 
kitétetnek, hogy az azokon szertekoborló ebek és tisztáta-
lan állatok által felemésztessenek ; valamint azok sem, kiket 
a haszonlesés felszed, őket rabszolgaság vagy fejlettségre 
felnevelendő ; szinte nem végtére azok, kik vizbe hányat-
nák, ugy hogy a gyermekölések száma Pekingben évenként 
felmegy legalább is tízezerre ; mig más tudósítások, például 
Dumont d' Urville még nagyobbra, nevezetesen 30,000-re 
teszik. „Minden chinai, ki gyermekeit nem képes vagy nem 
akarja felnevelni (irá a macaoi propagandának főigazgatója, 
Joset szerzetes atya, 1841-ki január 23-án testvéréhez bo-
csátott levelében) megöli őket, megfojtja, vagy étkül a ku-
tyáknak veti az utczára. S ez nem csupán egy, két vagy tiz 
gyermekkel történik, hanem százak és ezerek gyilkoltatnak 
meg hasonló módon. A kormány e szokásnak legkisebb gá-
tot sem vet". Szintoly adatokat foglal magában a pekingi 



94 

missio főnökének, Moyli, lazaristarendü szerzetes atyának 
egyik 1837-iki okt. 16-án kelt levele: „Vajha a Gondvise-
lés (tevé hozzá végül a levél irója) egy napon e szegény kis-
dedek sorsán is könyörülne, egy második paulai szent Vin-
czében számukra is ébresztvén fel egy érzékenyen szerető 
atyai szivet ! Európában a talált gyermekek sorsán szinte 
könyörült, bizonyosan hason irgalmassággal fog egykor a 
Chinában levők iránt is viseltetni. Ez vágyaimnak egyik 
legforróbbika !" 

Es Isten a buzgó téritőnek ezen szeretetteli óhajtását 
végetlen irgalmának teljében meg is hallgatta. Mert egy 
tiszteletre méltó franczia püspök, Forbin Jonson Nancyban, 
e jámbor szerzetes atyák felszólalásainak nyomán azon üd-
vös gondolatra jött, hogy keletnek szánandó kisdedeit nyu-
gotnak szerencsésebb gyermekei által mentse meg, s e végre 
ily név alatt: „Oeuvre de la Sainte Enfance" társulatot 
alapitott; társulatot, melyet a belgák királya azonnal saját 
gyermekeinek pártfogása alá helyezett, melyet Croi bibor-
nok-herczeg roueni és La Tour d'Auvergne bordeauxi érse-
keken kiviil, ötvenöt franczia püspök pártfogolt, létrehozni 
segített. Elannyira, hogy a Joset és Moyli szerzetes atyák-
nak jelenlegi szerzetes utódjai, fendicsért társulat által, ma 
már oly kedvező anyagi állapotba helyezvék, miszerint 
China utczáira s szemétdombjaira kitett, vagy folyókba do-
bott kisdedek ezreit felszedhetik, keresztény neveltetésben 
részesíthetik, s ekkép a keresztény miveltségnek és polgári-
sodásnak megnyerhetik azon igen alapos reményben, hogy e 
megmentett s részben összevásárolt kisdedek valaha testvé-
reik üdvének eszközei, s azon ösvény leendenek, melyen a 
polgárisodás e barbár népek szivébe fog hatni. 

Az ekkép megmentett gyermeksereget részben össze-
vásároltnak mondók. Ugyanis a nyomor Chinában oly ré-
mületes, hogy egy gyermeket, maguk a szülők, 14—15 kraj-
czárért adnak el. Es e hajmeresztő gyermekvásárokon ka-
tholikus férfi és nő-szerzeteseink a vevők, nem kalmárkodó 
nyerészkedésért, hanem egyedül azért, hogy e szánandó te-
remtményeket az ég és polgárisodás számára felneveljék. Es 
ime mégis e kegyes férfiakat és némbereket a mesés sikerei-
ben bizakodó bismarckisinus szétűzi, zárdáikat szivar-ma-
gazinumokká, kaszárnyákká aljasitja, magát az eszmét, a 
szerzetes-társulatok égi eszméjét elölni, kivégezni, s ekkép 
katholika egyházunkat nativus jogától, szerzetes-társulatok 
alapitási jogától elűzni akarja. Bűnös merényeért azonban a 
szenvedő emberiség nemtője előtt számolni, s ha a jelek 
nem csalnak, már a közel jövőben lakolni is fog. 

(Folyt, köv.) Gundy Mihály, esperes. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, február 8. S z á s z K á r o l y u r k é t c z i k k e . 

Nagyon szeretünk tárgyilagosak lenni, elvek és nem szemé-
lyek ellen vagy mellett küzdvén, mindig törekszünk a non 
quis-t, hanem a quid-et szem előtt tartani, hogy azonban, 
vannak körülmények, midőn a quid mellett a quis-t is szá-
mításba kell venni, a nélkül mégis, hogy a tollat a keserűség 
vezetné, ezt mindenki meg fogja nekünk engedni, aki csak 
tudja, hogy kivált napjainkban, az államok ügyeit intéző 
férfiak nézeteik érvényesitésére, s a hangulat kiismerésére, 
nem maguk, hanem egy harmadik által a sajtó utján dobják 

világba eszméiket. Ekkor tagadhatatlanul fontos tudni nem 
csak a quid-et, hanem a quis-t is, mert ez utóbbi az előbbi-
nek helyes megitélhetésére, bármennyire állittassék is az 
magán-véleménynek, nagy, mondhatjuk csaknem egyedül 
befolyással bir. 

IIa csak minden jel nem csal, igy vagyunk a jelen eset-
ben is, midőn Szász Károly urnák a ,Pesti Napló'-ban meg-
jelent, a kolozsvári egyetemnél felállitandó protestáns fa-
cultas tervezetét tárgyaló két czikkét figyelmünk tárgyává 
teszszük. Egyáltalában, a protestáns facultásnak a kolozs-
vári egyetemnél felállitandó tervezete nagyon sűrűn kezd 
most megjelenni napi lapok és füzetek hasábjain, amint ez 
a ,Reli g io'-ban közölt és a ,Prot. Egyházi Szemle'-bői átvett 
czikkből is kitűnik és protestáns körök ez eszmével napról 
napra jobban kezdenek megbarátkozni. 

Alig kell megmondanunk, hogy mily fontosságot tu-
lajdonítunk mi épen Szász Károly ur nyilatkozatának, ki 
ez eszmét a ,Napló'-ban melegen felkarolta. Szász Károly, 
mint magán egyén is, bir tekintélylyel hitfeleinél, szavá-
nak súlya azonban emelkedik azon körülménynél fogva, 
hogy ő egyszersmind vallás- és közoktatásügyi ministeri 
tanácsos is és jóllehet, hogy ő nevezetesen a jelen esetben, 
nem mint ministeri tanácsos, hanem mint Szász Károly be-
szél, mégis mindenki tudja és nem felejtheti el, hogy ez az 
a Szász Károly ur, aki egyúttal ministeri tanácsos is. 

Ami Szász Károly urnák egyéniségét, mint tisztán 
protestáns emberét illeti, nagyon könnyen felfogjuk, hogy 
ő mint ilyen felekezete ügyének előmozdításán buzgólko-
dik, ámbár itt sem tagadhatjuk meg magunktól a vallo-
mást, hogy óhaja mint egyszerűen protestáns emberé is az 
igazságba ütközik, midőn protestáns facultást akar a ko-
lozsvári egyetemnél felállíttatni és pedig mint czikkeiből 
kitűnik, minél kevesebb áldozattal a felekezet, és minél 
több áldozattal az állam részéről, azon indoknál fogva, mert 
a budapesti egyetemen is létezik róm. kath. hittani kar. E 
követelés, illetőleg következtetés igen téves, sérti az igaz-ít o 7 o 
ságot, — sérti magának Szász Károly urnák állításai sze-
rint, ugy hogy e követelését csakis felekezeti elfogultságból 
állíthatta fel. Szász Károly ur ugyanis maga is következő-
leg i r : „kevés évekkel ezelőtt még az összes közoktatásügy 
felekezeti ügynek tekintetett. Az 1848-ki törvényhozás he-
lyezte először a budapesti egyetemet a vallás- s közoktatás-
ügyi miniszter hatósága alá és kimondotta ezzel, hogy az ad-
dig kath. egyetem, tulajdonkép (?) állami intézet. De a 48-ki 
törvényeket csakhamar ismét elnapolta az idő és az egye-
tem kath. jellege újra előtérbe lépett. Még ma sincs végkép 
eldöntve, mennyiben katholikus, mennyiben állami intézet 
az". Mi e vallomást köszönettel fogadjuk, először azért, mert 
Sz. K. ur is elismeri, hogy 1848-ig az egyetem, tehát nem 
csak a hittani kar, kath. jellegű volt, másodszor azért mert, 
mint szavaiból kitűnik, az 1848-ig kath. egyetem, a mondott 
évben még sem lett ,tulaj donképen' állami intézet, mert 
különben csak nem lehetne kétes mai napig, hogy mennyi-
ben kath. mennyiben állami intézet, — minélfogva nagyon 
helytelen azon következtetése, hogy a kolozsvári állami 
egyetemnél ezért kell ós pedig állami segélylyel protestáns 
facultást felállitani, mivel a katholikusok a budapesti egye-
temen hittani karral birnak. Iliszen a legroszabb esetben 
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is, legalább annyi van elismerve még ellenségeink által is, 
hogy e hittani kar kath. pénzen állittatott — ergo az igaz-
ság ellen vét Sz. K. ur, midőn a mondott alapon óhajtja fel-
állíttatni a prot. facultást, a kolozsvári egyetemen. 

Ha Sz. K. ur ministeri tanácsos is nem lenne egyúttal, 
sérelmesnek tarthatnék ugyan felszólalását a mondott, 
irányban, de még sem olyannak, melynek valósításától tart-
hatnánk, ha azonban tekintetbe veszszük állását, mit figyel-
men kivül egyáltalában nem hagyhatunk, ugy önkénytele-
nül is azon gondolatra kell jönnünk, hogy e felszólalás for-
rása magasabb helyen keresendő, oly helyen, hol a szándék 
kivitelére erővel, hatalommal is rendelkeznek. E második 
szempontból felvéve Sz. K. ur felszólalását, az igazságta-
lanság szempontját már fentebb kifejtettük, a következet-
lenség pedig a modern államnak álláspontjában rejlik. Vagy 
mi lehet következetlenebb, mint az államot a felekezetnél-
küliség álláspontjára helyezni és mégis protestáns, tehát fe-
lekezeti facultást emelni állami dotatjóval? mi lehet követ-
kezetlenebb mint a felekezetnélküli álláspontból kiindulva, 
megtagadni állami segélyt kath. népiskolák részére és ugyan-
akkor állami segélyt nyújtani protestáns fensőbb oktatás ré-
szére? ha a felekezetnélküli államnak nincsen köze a kath. 
fensőbb oktatáshoz, ugy mi köze van a protestáns fensőbb 
oktatáshoz? A felekezetnélküli államnak vagy egy felekezetet 
sem szabad segélyezni, ami az ő álláspontjával legjobban 
megegyez, vagy pedig a jogegyenlőséggel egyezőleg arányla-
gosan minden felekezetet tartozik segélyezni, ellenkezőleg 
valamint jogtalanul ugy következetlenül is jár el. Sz. K. ur 
felszólalásából pedig mi azt következtetjük, hogy a kor-
mány igenis nagyon hajlandó ugy jogsérelmet elkövetni, 
mint következetlenségbe esni és e felszólalást nem tekintjük 
másnak, mint buzdításnak a protestánsok részére, hogy kér-
jenek és megadatik nekik, hiszen miért volna különben 
Tisza ministerelnök ? Nem kételkedünk, hogy protestáns 
atyánkfiai nem fogják a pusztában kiáltónak szavaként 
elhangzani hagyni Sz. K. ur felszólitását, hanem hasznukra 
forditandják az üdvös figyelmeztetést és akkor készen lehe-
tünk reá, hogy felállíttatván a protestáns facultás Kolozs-
várott, a budapesti kath. egyetemen is meg fog türetni a 
kath. hittani kar,' vagy talán, midőn az fel fog állíttatni, ez 
el fog törültetni, hiszen akkor már nem kell többé okot és 
ürügyet keresni, melyre hivatkozva szorgalmazni kellene 
a prot. facultás felállítását és a jogegyenlőség is e fusionált 
világban nem azt követeli-e, hogy ha a katholikusoknak 
több századon keresztül egyedül volt hittani karuk, hogy 
most ugyan annyi keresztül avval egyedül a protestánsok 
birjanak? prosit. 

Németország. A G ö r r e s-ü n n e p é 1 y. Epen nem 
esik a , Religio' körén kivül oly ünnepélyről venni tudomást, 
mely oly férfit illet, kit Némethon e században legnagyobb 
férfiai közé számit s ki az egyháznak is fényes szolgálatokat 
tett. Nem is annyira a német honfi az, kiről e sorokban meg-
emlékezni kivánunk, ki szava gyújtó ereje által a nemzetet 
elnyomója elleni óriási küzdelemre villanyozá fel, s oly fé-
lelmes volt maga I. Napoleon, az akkori Európa ura előtt, 
hogy ötödik, ellene szövetkezett nagyhatalomnak nevezé, s 
fejére dijt tűzött k i ; — nem is a tudóst ünnepeljük, ki az 
emberi tudomány majdnem összes körét uralva, itt is 

hatalmas lendületet adott honfitársainak ; — de a keresz-
tény, a katholikus ember az, kit csudálunk, kinek emlékét 
röviden feleleveníteni, a jelen soroknak feladata. 

Amint a katholikus egyház a legmagasztosb tényező a 
világtörténelemben, ugy katholicismusában látjuk legfénye-
sebb oldalát eme nagynevű német honfinak, ki 1776-i ja-
nuárhó 25-én született s kinek százéves emlékünnepélyét 
honfitársainak nemeskeblü, katholikus része e napon meg-
ülte. Görres tetőtől talpig hivő katholikus volt ; a keresz-
ténységnek nemesitő szelleme volt az, mely egész valójának 
jellemet, irányt adott, ki tudományának egyetemes volta 
mellett behatóan foglalkozott a hittannal is s ebben találta 
amaz Ariadnefonalat, mely élte bármily viszonyai közt is 
biztos kalauzult szolgált neki. 

Ebben gyökeredzett s ebből magyarázható azon ere-
deti, genialis modor is, melylyel a világtörténelmet bölcsé-
szetileg kezelte. A keresztény mysticáról irt nagyszerű s 
óriási olvasottságról tanúskodó munkája által egészen uj 
tért nyitott a szent tudományok számára; de a legnyomó-
sabb jogczimet katholikus hitrokonainak osztatlan s ele-
uyészhetlen tiszteletére mégis azon jeles szerep által szerzé, 
melyet korának egyházpolitikai viszályaiban önkényt fel-
vállalt s fényesen végig játszott. 

Mert a helyett, hogy a politikai hatalmasok, a feje-
delmek, az ,államok' el- és beismerték volna, hogy népei-
nek azon hazafias lelkesedése, mely oly hősi áldozatokra 
birta őket, csak a vallás sugallatában bírhatta szent kutfor-
rását, s hogy ennél fogva azt hálásan tisztelniük s ápolniok 
illik ; épen ellenkezőleg, a népek vérével visszaszerzett ha-
talmat arra használták fel, hogy minden rendezett állami 
lét e főtényezőjé:, minden tekintélynek e szülőanyját, a 
kath. egyházat a lehető legnehezebb rabbilincsekbe verjék. 
Ennek e század kezdő évtizedeiben borzasztó szellemi szol-
gaság volt természetes következménye, melynek szomorú 
nyomait undokkal szemléljük e kornak politikai s egyházi 
történelmében. A súrlódások soká húzódtak, mig vé°re a 7 o O 
harminczas évek végén nyilt küzdelemben törtek ki, mely 
Róma s a porosz püspökök közt egyfelül, másfelől pedig a 
porosz kormány közt folyván, mint a mai ,culturharcz'-nak 
úgyszólván első kiadása, a poseni és kölni érsekek bebör-
tönöztetése és isinéti szabadonbocsáttatása után végre az ,ál-
lam'-nak szégyenletes de megérdemlett vereségével végző-
dött ; a mai bismarckianismusnak intő például. 

Akkor Görres, „a oroszlán", ki már régebb idők óta 
Münchenben tartózkodott, felemelkedett ; I. Napoleon haj-
danta félelmes ellensége ismét nyúlt kardjához, fegyveréhez, 
a tollhoz, s ,Athanasius'-si uj életet öntött a súlyos küzde-
lemben kevert katholikus lelkekbe ; szava ismét felvilla-
nyozá az Ur bátor harczosait; az ,Athanasius' iszonyú pusz-
tításokat tőn az álnok ellenség soraiban. Görres nevét ismét 
örömmel s magasztalással hangoztaták az egyház barátai, 
rettegéssel s gyűlölettel annak ellenségei ; — ez volt az öreg-
hős, ki utolsó leheleteig kifogyhatlan lángeszének összes 
kincseit s erejét szent vallása ügyének szentelé. 

Csak vázolatos rajzát adtuk e nagy ember működésé-
nek, ki nemzete közt halhatatlan emléket érdemel. Annál 
szomorúbb, lia azt ma csak egyik, bár kisebb, de neme-
sebb kedélyű része ünnepli annak, szomorú jeléül, mily 
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satyna, mily jellemtelen ez a nemzedék, mely tüntetőleg 
visszavonul az ünnepélytől, mert a kitüntetett katholikus 
volt, ki ma bizonyára nem a hatalmasok s azok hizelgői-
nek oldalán állana, hanem ismét csak az igazságtalanul el-
nyomott katholicismusnak ügyét védelmezné. A német ka-
tholikusok, midőn Görresnek, a politikai és vallási szabad-
ság eme bátor előharczosának emlékét ülik, önönmagukat 
tisztelik meg ; a liberalismus pedig, midőn ignorálását ne-
gélyzi azon férfiúnak, ki a maga idején nemzetét az idegen 
elnyomó elleni szabadságharczra tüzelé — a liberalismus ez 
alkalommal is csak véghetetlen nyomoruvoltát igazolja be. 

VEGYESEK. 
— Deák Ferenczért f. hó 5-kén délelőtt 10 órakor tar-

tatott a nagyszerű gyászistentisztelet a belvárosi főtem-
plomban. Amit Deák Ferencz temetésénél jeleztünk, itt is 
ismételhetjük. Emlékezetet meghaladó idő óta az ország 
nem látott hasonlófényü magasztos gyászünnepélyt, mint ez 
vala. Az egész templom belseje fekete szövettel volt be-
vonva, az előrész két mellékhajója hasonszinü dus függöny-
zet által a középhajótól elválasztva. Középeit állott a 
pompás ravatal, szász és szász gyertyától övezve, oldalain, 
valamint a falak colossalis függönyzetein Deák Ferencz 
egyszerű czimerével. A szentély belső részében a bibornok 
herczegprimás trónja mellett félkörben a magyar püspöki 
kar foglalt helyet, szemközt alacsony iinazsámolyokon Jó-
zsef főherczeg, Clotild főherczegné, Coburg herczeg s neje 
ő fenségeik helyezkedtek el. A szentélyen kivüli félkörben a 
nagy halott legközelebbjei, majd a magyar ministerium, lent 
a küldöttségek, képviselők hatóságok. Tiz órakor négyes 
gyászfogaton megérkezett 0 Eminentiája kíséretével együtt. 
Az ünnepélyes istentisztelet legottan megkezdődött. A szent 
misénél tényleg részt vettek O Eminentiája mellett Samassa 
József egri érsek ő exja s Ipolyi Arnold beszterczebányai 
püspök, segédkedtek gróf Ponyrácz Adolf vágujhelyi pré-
post, Hidasy Kornél ministeri osztálytanácsos, Pór Antal 
országos képviselő mint szerpap ; továbbá Szántóffy Antal, 
Markus Gyula esztergomi kanonokok, Schwmdtner Mihály 
s Báth József apátok, Pellet József papnöveldéi alkormányzó 
nagyszámú papsággal együtt. Az istenitisztelet alatt Verdi 
nagyszerű requiemje adatott elő, melynek második^részlete 
a „ Dies irae" oly valami fenséges s nagyszerű zenemű, mi-
nőt még e templom falai között soha sem hallottunk. Meg-
ragadó volt a Liberó-nak utolsó részlete is. A gyásziinne-
pély végével ő fenségeik József főherczeg s a szászkoburg-
góthai herczeg fenséges nejeikkel a templom ajtajában ü 
Eminentiája kezeiből vették a szentelt vizet. A templomban 
ugy mint a templomon kivül páratlan rend uralkodott. 

— „Aki olvassa, értheti!" ezen felirat alatt az egri 
,Népújság' s több más lap a következő jellemző dolgokat 
közlik: Magyarország édes fia vagyok én;de azért, lia 1 frt 
adótartozásomat nem bírom megfizetni, az adó-végrehajtók 
még a ruhát is lehúzzák rólam s eladják. Az állam jószá-
gait bér'ő gazdag urak majd nyolez millió forinttal vannak 
hátralékban s maradnak is. A miniszter még is egy jó szol-
gálatot tett a nemzetnek : közzé tette ugyanis azon urasá-
gok neveit, kik bérlettel tartoznak az államnak. Diszes név-
sor ! Tessék, izleltetőiil kiírjuk egy részét, hadd lássák t. ol-
vasóink, kik híznak az állam jószágain ! Guttmann Móricz, 
Oppenheim Lajos, Berger Móricz, Polátsek Adolf, Kahán 
Lébis, Brebán Mózes, Haasz Adolf. Berger Vilmos, Horo-
vicz Adolf, Guttmann Márk, Plön Jakab, Rosenthal Simon, 
Deutsch Bertalan, Izsák Fülöp, Scheuch C. AV., Rosenberg 
József, Fridmann Ignácz, Schwarz, Schulhof Gyula, Rosen-
zweig Gy., Spitzer, Fridmann Adolf stb. 

E magyar honpolgárok és lelkes (?) hazafiak évek óta, 
bérfizetés nélkül urizálnak a magyar állam javaiból, mert az 

állam jószágai rendesen oly potom áron vaunak bérbeadva, 
hogy a legjobb földek holdjáért alig fizetnek 4—5 frtot, s 
mint látjuk ezt sem fizetik. Aki olvassa, értse! 

— Reichensperger Péternek legújabb röpirata :„Der 
Calturkampf oder Friede, in Staat und Kirche" nagy feltű-
nést okoz s oly mohón kapatott el, hogy már egy harmadik 
kiadásnak közrebocsátása szükségessé vált. A röpirat ki-
mutatja, mily alaptalan ráfogás az, hogy a harezot a katho-
likusok idézték elé, melyet ellenkezőleg az állami hatalom 
erőszakolt rájok. Bebizonyítja továbbá, hogy a májusi tör-
vények, túllépvén az állam jogkörét, mélyen behatnak s sér-
tőleg nyúlnak bele az egyháznak beléletébe ; mi ellen a püs-
pökök s papoknak a kereszténység tanain alapuló, passiv 
ellenállása, az állami törvények szempontjából is helyes és 
jogos. Végre abbeli nézetét fejezi ki szerző, hogy a kölcsö-
nös béke helyreállításának conditio sine qua non-ja a Ró-
mávali kiegyezkedés és az alkotmány 15. 10. s 18. czikke-
lyeinek isméti hatályba helyezése. 

— Minő egy hitküldérnek élete, arra nézve mgr. 
Theurel, acanthei i. p. püspök s tonkini ap. helynök több 
érdekes adatot szolgáltat egy levélben, melyben püspökké 
consecratióját leirja: „Istállóban laktam, hol néhány oda-
lánczolt vad bivaly mellett meghúztam magamat, midőn az 
érsek úrtól üzenetet vettem, melyben meghagyta nekem, 
készüljek lelki gyakorlatokra, s azoknak befejezése után 
jöjjek el. Ebből megértettem, hogy püspökké szentelésem-
ről van szó, mely aztán 1859-i márczius 6-án végbe is ment. 
Igaz, hogy nagy fényűzést fejtettünk ki. Két ananií, benszii-
lött pap teljesité a coconsecratorok teendőit. Aranyos papir-
ral bevont bambus botot kaptam pastorale gyanánt, mely-
nek felső végét szalmából font kereszt ékesité. Czipőkről, 
keztyükről szó sem volt; lehetetlenség lett volna ily cikke-
ket a mi vidékünkön előteremteni. Napkelte előtt két órával 
a szertartás be volt fejezve" 

— A réussi árvaháznak fenállása a májusi törvények 
által szintén veszélyeztetve levén, annak elöljárósága folya-
modványt intézett a porosz királynéhez, kitől a következő 
választ vette: „Legbensőbb részvéttel fogadtam levelöket, s 
köszönetemet fejezem ki önöknek az abban irántam tanusi-
tott bizalomért. Biztositom önöket, hogy aggodalmaikat ér-
tem és méltánylom. Magára a szóban forgó ügyre vonatko-
zólag azt tettem, mit tehettem, ugyanis a császár ő felségé-
nek adtam át levelöket legmelegebb ajánlásom mellett. Bíz-
zanak Istenben, ki önöket megvigasztalandja". — A porosz 
culturharcznak nemes eszközei közé tartozik azon, Bismarck 
által legújabban tervbe vett törvény is, mely szerint oly 
protestáns bérlők, kik katholikus egyházi vagyont képező, 
fekvő jószágokat birnak bérben, nem lesznek kötelesek a bér-
összeget fizetni ; sőt az illetőknek már most is, mielőtt a 
,törvény' ínég hozatott volna, kézalatt tudtukra ada-
tott, hogy ne fizessék azt ; — s nem találkozik a német pro-
testánsok közt becsületes ember, ki ily gazság ellen felszó-
lalni merne? 

Szeretetadományok szentséges Atyánk,- IX. Pin« 
pápa számára. 

Eddigi összeg: 366 frt. 68 kr. és 150 frank arany, 3 
db. cs. k. arany, 1 db. ez. húszas ; ehhez 

X—y 4 frt. 
Egyéb kegyeletes adakozások. 

A rozsnyói megyéből a bukaresti székesegyház szá-
mára 37 frt. 

Szerkesztői üzenetek. 
Katymárra : Újévtől fogva külön előfizetés, Esztergomban. X— Y-

nak : A késedelemnek oka többnyire a szedő, aki lapbeosztási tekintetek-
ből ezeket gyakran kihagyogatja. A többire nézve maradunk a régi mel-
lett. majd csak akad valami. 

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő: báró Hornig Károly, hittudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatott Budapesten 1876. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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kint, kétszer : 
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Szerkesztői lakás,Budán 
viziváros,főutca 2"21.hova 
alapszellemi részétillető 
minden küldemények in-

tézendők 

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

IIARMINCZÖTÖDIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni minden kir. 
postahivatalnál: Budán a 
szerkesztő nél.Pesten Ko-
csi Sándor nyomdai iro-
dájában, országút 39-dik 
szám alatt, hova a neta-
láni.nyitottlevélben bér-
mentes reclamatiók inté-

zendők. 

Pesten, február 12. 13. I. Félév, 1876. 
Tartalom. Ö főmagasságának Magyarország bibornok-herezegprimásának megyéje papságához intézett újévi szózata. 
— Részletezések. — Egyházi tudósitások : Pest. Egy protestáns lap vallomása. Spanyolország. Történelmi tanulmánvok. 

Irodalom. — Vegyesek. 

Ö F Ő M A G A S S Á G Á N A K , 

Magyarország bibornok-herczegprimásának 
megyé je papságához intézett ú jév i szózata. 

Venerabiles Fratres et Filii in Christo Dilectissimi ! 
In ter maxima, quae Deus nobis proxime prae-

terlapso anno contulit , bénéficia merito referimus, 
quod SSmum Dominum Nostrum Pium Papain IX. 
incolumem scire ac venerari nobis liceat. Pro S. 
Petro, Apostolorum Principe, quando is servabatur 
in carcere, in quem iussu Herodis coniectus fuit , 
oratio sine intermissione fiebat ab Ecclesia ad 
Deum. ') Ab exordio i taque nascentis Ecclesiae 
Catholici pro visibili Ecclesiae Capite orant hunc-
que morem illi, u t Stephanus Durantus e SS. Patri-
bus et Conciliorum decretis demonstrat , 2 ) deinceps 
semper re t inuerunt , quem nos quoque observamus, 
assidue deprecantes divitem in misericordia Deum, 
u t Summum Pontificem „conservet, et vivificet, et 
beatum faciat in terra, et non t radat in animam 
inimicorum eius". Quae verba Psaltis regii esse no-
vimus. 3) Et Dominus preces nostras exaudire di-
gnatus est ; suum enim in terris Vicarium sospitem 
ac vegetum conservavit, quem u t novimus, quia ad 
satietatem legimus, paucis abhinc annis vix non 
quolibet momento mort i devoverunt volantium pa-
gellarum scriptores et politici homines, qui poste-
riores iccirco iam electione successoris occupaban-
tur, quasi id negotii sive Deus, sive Ecclesia illis 
commiserit. Non autem tan tum conservavit Domi-
nus Beatissimum Patrem, sed vivificavit etiam, seu 
u t cum Psalte regio loquar,4) renovavit velut aqui-
lae iuventutem eius. Sollicitudine namque omnium 
Ecclesiarum hac praesert im temporum calamitate 
distineri, novos vix non quotidie impetus in Eccle-
siam, novas iur ium eius violationes audire et expe-

riri, innumerabilem propemodum undique ad Ur-
bem adventant ium fidelium mult i tudinem in con-
spectum admittere, audire, ad quaesita respondere, 
haec inquam omnia exequi, et non deficere, certis-
sima sunt vigoris argumenta. Derelictus ab omni-
bus, qui adiutorio esse poterant et possent, positus 
in signum, cui contradici tur , 5) omnibus exutus vi-
tae praesidiis, ad stipem filiorum redactus, miro 
nihilominus modo praesentissimis Ecclesiae indi-
gentiis succurri t , prospicit, providet, nihil sibi re-
tinens, omnia largiens, apostolica for t i tudine et 
l ibertate Ecclesiae gu bernât na vim, nec frangi, nec 
flecti se patiens, officium facit et exequi tur a Deo 
sibi creditum, caetera Deo committens, cuius est im-
perare ventis et facere t ranquil l i ta tem, et effectu 
deinceps quoque comprobare, quod coelum et terra 
transeant, verba autem ilia divina nunquam prae-
tereant , 6 ) quae Christus Fil ius Dei vivi locutus est 
ad Pe t rum, et per hunc ad omnes eius Successores 
dicens : „Tu es Petrus , et super hanc petram aedi-
ficabo Ecclesiam meam et portae inferi non praeva-
lebunt adversus earn".7) Insuper Beatissimo Pa t r i 
Nostro ob illam etiam singularem grat iam a Deo 
optimo collatam gra tu lamur , u t non Sacerdotio tan-
tum, sed Episcopatu etiam esset iubilaris. Anno 
enim 1826 in Archi-Episcopum Spoletanum con-
secratus quinquagesimum Episcopatus annum iam 
attigit . Nostris i taque diebus reservatuin est, videre 
ac venerari in Cathedra S. Petr i Papam, non Sacer-
dotio t an tum sed Episcopatu etiam iubilarem ; diu-
turni ta te autem summi Pontificatus cum nemine 
suorum praedecessorum comparandum, superantem 
omnes et re fu tantem id, quod axiomatis instar per 
saecula saeculorum s taba t : „non videbis annos Pe-
tri". Piene etiam confidimus, quod Deus Beatissi-
mum Pat rem nost rum beatum etiam fecerit, faciat-

13 
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que in terra, sensu utique illo, quo Ecclesia beati-
tudinem in terra illi a Domino suis precibus obti-
nere adnititur, nimirum, ut sicutipse ratione digni-
tatis dicitur Sanctissimus, ita sit etiam virtutibus 
atque operibus, compleaturque in illo, quod ultro 
orat Ecclesia : „dirige eum (Summum Pontificem) 
in via salutis aeternae, ut Te donante tibi placita 
cupiat, et tota virtute perficiat". Mirabilem in suo 
Vicario Deum, vestigiis primorum Christifidelium 
insistentes, deprecari non desinamus, ut „qui elegit 
eum in ordine Episcopatus, porro salvum et inco-
lumem custodiat Ecclesiae suae sanctae, ad regen-
dum populuin sanctum Dei."8) 

Quod ante aliquot annos exarsit bellum contra 
Ecclesiam Catholicam et hanc solam, omnes enim 
caeteri religiosi coetus eo magis foventur ac prote-
guntur , quo acrius Ecclesia Catholica vexatur, prae-
terlapso etiam anno pari furore desaeviit in pluri-
bus Europae regionibus, nec non in minoribus illis 
Americae meridionalis Rebuspublicis, quae olim 
Hispanorum parebant imperio. Imo erupuit illud re-
pente in unico etiam novi orbis Imperio, quod so-
lum Monarchicum est et Catholicum. Bellum autem 
hoc ,culturae pugnam' appellare ac vocitare piacúit. 
Stupenda sane appellatio et praetensio, culturam sive 
salvare sive propagare velle contra Catholicam Ec-
clesiam, quam omnis in Europa culturae fontem, 
custodem ac conservatricem esse, história invictis-
sime comprobat. Vel quis ergo antiquos codices> 
veterum classicorum scripta ab interitu vindicavit, 
describendo multiplicavit ? quis irruentibus barba-
ris et dilapso undique romano imperio fractas gen-
tes in novam condidit societatem? quis gladio et 
brutal i vi ubique imperantibus, gentes violentiis 
praeferre iura docuit? quis barbaris sive subditis 
sive principibus humanitatem et aequitatem instil-
lavi t? quis deserta, silvas, paludes in fertiles terras 
convertit et convertei'e populos docuit? quis scho-
las parochiales sive elementares, grammaticales et 
Universitates, quarum ante annum 1517. sexaginta 
et sex numerabantur, erexit ? Quis Ecclesias illas 
Cathedrales, Abbatiales, et alias miri operis et arti-
iicii exstruxi t , quae in sui admirationem hodie 
quoque rapiunt excultissima ingénia ? Quis pupillos, 
viduas, infirmos, vel quomodocunque languentes, 
quos paganorum societas exhaereditavit et despexit, 
velut Christi membra collegit, fovit, instituit, eri-
gendo pro lactantibus adhuc parvulis brephotro-
phia, orbatis uno vel utroque parente orphanotro-
phia, nosocomia infirmis, viatoribus vel extraneis 

xenodochia, gerontocomia senibus, et universis 
male habentibus ptochotrophia ? Theatra et circos 
habebant veteres ethnici, sed nihil huiusmodi. Quis 
inquam, nisi Ecclesia Catholica haec omnia praesti-
tit, invenit, introduxit, perfecit per suos ministros, 
religiososque ordines, maxime vero per suum spi-
ritum, quem ubique diffudit et suis fidelibus instil-
lavit. Culturam salvare velle contra Ecclesiam Ca-
tholicam ? ex cuius claustris in unico rejmo vix 
non millionem librorum, eorumque praeclarissiino-
rurn coacervaverunt, qui ilia contra ius fasque sup-
presserunt. Et quibus armis haec ,culturae pugna' 
contra Ecclesiam Catholicam ger i tur? Clauduntur 
Seminaria, in quibus Clerus iunior plane praestan-
tem nactus est educationem ac institutionem. Cas-
santur Monasteria, et pelluntur religiosi viri, litte-
ris instructi et exemplari vitae probitate insignes, 
atque depelluntur posteri eius etiam religiosi ordi-
nis, cui il larum ipsarum regionum populi, quod 
maiores eorum saec. VIII. cultura tincti, et humano 
more vivere docti fuerint, teste iterum história, in 
acceptis referre debent. Eiiciuntur suis e domibus 
sacratae Deo virgines, quae educatione et institutione 
sequioris sexus prolium ad plenam Catholici po-
puli satisfactionem occupabantur. Accedunt alia 
culturae salvandae media : graves pecuniariae mul-
ctae, rectius exspoliationes, carceres cum furibus 
et latronibus communes, exilia dein, inedia et fa-
mes ; nec enim aliud intenditur per legem, quae 
proventus officiis et beneficiis ecclesiasticis debitos, 
promeritosque retinendos disponit, seu ut verbis S. 
Pauli loquamur : 6 ) „Alii ludibria experti, insuper 
et vincula et carceres, — tentati sunt, — egentes, 
angustiati, afflicti". Effectum pugnae in iis, qui in 
prima stant acie, verba eiusdem Apostoli signant 
scribentis : ,0) „Et hi omnes testimonio fidei probati 
sunt", ad nostram doctrinam et aedificationem. Ec-
clesiam primis tribus saeculis crudelissimae perse-
cutioni obiectam fuisse novimus, Christiani etiam 
tunc Civitatis legibus tamquam perduelles et laesae 
maiestatis rei damnabantur. Suis autem tortoribus 
Ecclesia tunc quoque mansuetudinem opposuit et 
veritatem, quam profitebatur, nec non virtutes et 
ingénia suorum clarissima. Novum erat belli genus, 
quod cum triumpho Christianae Religionis termi-
natum fuit, Deo persecutiones permittente, ut di-
vina Ecclesiae virtus illucesceret et de eo omnibus 
constaret, Deum Ecclesiam constituisse sine humano 
praesidio in humani genei'is salutem, illamque con-
servandam fore usque ad saeculorum consummatio-
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nem. l i) Humiiibus nostris precibus id a Deo optimo irape-
trare adnitamur, ut et mundi cursus pacifice nobis suo ordine 
dirigatur, et Ecclesia tranquilla devotione laetetur. IS) 

Quandoquidem autem nullum non lapidem moveri vi-
deamus, ut regularia omnia instituta in nihilum redigeren-
tur, operae pretium fuerit, celeberrimorum quorumdam, non 
catliolicorum virorum iudicia de religiosis Ordinibus ac 
institutis audire. Leibnitz in Systemate theologico seribit : 
„Neque id ex minimis eorum est, quae Ecclesiam illám 
commendant, quae una Catholicae nomen et insignia reti-
nuit, in qua sola videmus excellentium virtutum asceticae-
que vitae eminentia exempla passim edi, atque curari. Ita-
que fateor, mihi semper religiosos ordines, piasque Confra-
ternitates ac Societates aliaque huiusmodi laudabilia insti-
tuta mire probata fuisse: sunt enim quasi coelestisquaedam 
militia in terris, si modo remotis depravationibus et abusi-
bus secundum instituta fundatorum regantur, et a Summo 
Pontifice in usum Universalis Ecclesiae temperentur. Quid 
enim praeclarius esse potest, quam lucem veritatis per ma-
ria, et ignés, et gladios ad remotas gentes ferre, solamque 
animarum salutein negotiari, interdicere sibi variis illecebris 
atque ipsa iucunditate colloquii convictusque, ut contem-
plation! abstrusarum veritatum, ac divinae meditationi va-
cetur ; dedicare sese educationi iuventutis, ad spem do-
ctrinae ac virtutis ; miseris, desperatis, perditis, captivis, 
damnatis, aegrotis in squalore, in vinculis, in remotis terris 
auxilium ferre, atque adesse, ac ne pestis quidem metu ab 
effusae caritatis officio deterreri : quicunque haec ignorant, 
aut spernunt, hi nihil nisi plebeium et vulgare de virtute 
sapiunt, et hominum obligationem erga Deum solemnium 
qualicunque obitione et frigida illa consvetudine vivendi, 
quae vulgo sine zelo, sine spiritu in animis régnât, inepte 
metiuntur". Ipse quoque Joannes Godefridus Herder obser-
vât, praesentem nostram aetatem, quantum ad verain in sci-
entiis culturam adtinet, tantummodo ex micis vivere, quas 
magni íIli viri decidere siverunt, qui aliquando in claustris 
vitam traduxerunt ; et magni inter historicos recentiores 
nominis scriptor Eduardus Gibbon, amicus de cetero Vol-
tairii, declarare non dubitatit, ab unico Benedictinorum 
monasterio plus pro scientiis praestitum fuisse, quam ab 
ambabus Universitatibus Oxoniensi et Cantabrigiensi. Cae-
terum meminisse iuvat, iam Cardinalem Bellarminum obser-
vasse et indicasse fontem et causam odii in religiosos Ordines, 
dum scripsit : „Causa quippe monachorum,inquit, cum Eccle-
siae causa ita est coniuncta, ut nemo unquam Ecclesiae hostis 
fuerit, qui bellum eodem tempore monachis non indixerit." 

Dum autem Vos Y Y. FF . et FF . in renascentis anni 
primordio primum alloquor, cohiberi non possum, quin Yo-
bis, atque mihimet ipsi summam officiorum, e vocatione 
nostra ultro resultantium, eo magis in memóriám revo-
cem, quod ex illorum implemento salus nostra suspenda-
tur, cuius, velut negotii unius necessarii, omnibus mundi 
bonis ac divitiis anteponendam curam Divina Veritas de-
claravit dicens: „Porro unum est necessarium",13) et he-
rum: „Quid prodest homini, si mundum universum lucre-
tur, animae vero suae detrimentum patiatur." 14) 

Quis autem ignorât, nostrum esse, fidelem populum in 
recta salutis via sospitem et incolumem servare ; nostrum 

porro esse Regni, quod Christus assistens Pontifex futuro-
rum bonorum, per amplius et perfectius tabernaculum, non 
manufactum 15) fundavit in terris, prosperitati intendere, 
suorum operum consummationem perficere, suae gloriam 
Religionis quaerere, ad fidei progressui i incumbere. Omnis 
namque Sacerdos ex hominibus assumptus, pro hominibus 
constituitur in iis, quae sunt ad Deum. I6) Ilinc ad opus mi-
nisterii vocati, aut in ministerium missi propter eos, qui 
haereditatem capiunt salutis, 17) nos vel columnae sanctae 
in aedificium sustentandum existimus, vel lapides reproba-
tionis, quibus qui impingunt, corruunt, efficimur ; vel ut ser-
pentes aenei ad multitudinis sananda vulnera in solitudine , 
et in terra deserta ac invia evehimur, vel ut vituli ex auro 
confecti in vinea Domini conflamur, ut licentiae et ruinae 
aliorum aditum praebeamus. Celebris est namque, et nun-
quam satis attendenda, continua tamen experientia probata 
illa divina sententia : „sicut populus, sic Sacerdos". 18) Si 
enim obscuratum est aurum, statim mutatus est color opti-
mus, dispersi sunt lapides Sanctuarii, et ablatus est omnis 
decor filiae Sion. 19) Quamobrem carissimum sibi Titum 
gravissime monebat S.Paulus: „in omnibus te ipsum praebe 
exemplum bonorum operum in doctrina, in integritate, in 
gravitate, verbum sanum, irreprehensibile, ut is, qui ex ad-
verso est, vereatur, nihil habens malum dicere de nobis".20) 
Tridentini autem Patres pronunciare non dubitaverunt „nihil 
esse, quod magis ad pietatem et Dei cultum assidue instruat, 
quam eorum vita et exemplum, qui se divino dedicarunt 
ministerio.".21) Hinc memoranda illa S. Caroli Borr, ad 
suum Clerum directa verba:22) „O magna et inclyta Dei in-
strumenta Saceidotes,a quibus populorum pendet beatitudo". 
Sciât ergo unusquisque nostrum, quomodo illum oporteat 
conversari in domo Dei, „quae est columna et firmamentum 
veritatis".23) Sciât hanc esse voluntatem Dei, ut benefacien-
tes obmutescere faciamus iinprudentium hominum ignoran-
tiam24), et conversationem nostram inter gentes habentes 
bonam. Quum enim Civitas.simus supra montem posita,25) 
quae non potest ab intuentium aspectu et oculis abscondi, 
quid mirum, si omnium in nos coniiciantur oculi, qui et 
omnes semitas nostras et vestigia pedum nostrorum curiose 
considérant, et si forte vel non lotis manducare manibus nos 
animadvertant,'26) vel Sabbato per sata spicas vellere,27) Pha-
risaeorum more clamant et scribunt contra nos amaritudi-
nes, et consumere nos volunt peccatis ignorantiae nostrae,28) 
quodve in eis nugarum instar, ac omnino nulla vel culpa 
reputatur, nobis ad iniquitatem imputatur ; propterea vi-
dete FF . et FF . quomodo caute ambuletis, non quasi insi-
pientes, sed ut sapientes.29) Oportet quippe nos, tamquam 
filios lucis, sicut in die honeste ambulare 30) ita, ut lux pro-
bae conversationis nostrae omnino luceat, quandoquidem 
haec nobis statuta sit lex, ut videntes opera nostra bona glo-
rificent Patrem, qui in coelis est".31) Nemo vestrum se sedu-
cat inanibus illis verbis: „sufficit mihi conscientia mea, non 
euro, quae loquantur homines". „Si dixeris, inquit32) Doctor 
Maximus, S. Hieronymus, sufficit mihi conscientia mea, non 
quae loquuntur homines, audi Apostolum scribentem : pro-
videntes bona non solum coram Deo, sed etiam coram ho-
minibus". E t S. Augustinus33) „Propter nos conscientia 
nostra sufficit nobis ; propter vos fama non pollui, sed pol-

13* 
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lere debet in vobis. Tenete, quod dixi, et distinguite. Con-
scientia necessaria est tibi : fama proximo tuo. Qui fidens 
conscientiae suae, negligit f'amam suam, crudelis est. Yae 
mundo a scandalis, sed etiam vae homini illi, per quem 
scandalum venit".34) „Unusquisque ergo sicut accepit gra-
tiam, illam administret, sicut boni dispensatores multiformis 
gratiae Dei, si quis ministrat, tamquam ex virtute, quam 
administrai Deus, ut in omnibus aedificetur proximus et lio-
norificetur Deus per Jesum Christum, Cui est gloria et im-
périum in saecula saeculorum. Amen. 35) 

Strigonii, die 15-a Januarii, 1876. 
Joannes Cardinalis Sitnor m. p. 

Archi-Episcopus. 

') Act. 12. 5. — 2) de ritib. Eccl. 1. 2. cap. 23. — 3) Psalm. 40. v. 
3. - 4) Ps. 102, 5. - 6) Cf. Luc. 2, 34. - 6) Matth. 24, 35. - ') Matth. 
16, 18. — 8) Orat. Eccl. in Parasc. — 9) Hebr. 11,36.sq.— '») ib. — I I) cf. 
Matth. 28, 20. — " ) Orat. Eccl. Dom. IV. p. Peut. — I3) Luc. 10, 42. — 
>4) Matth. 16, 26. — Hebr. 9,11. — 16) cf. ib. 5, 1. — ») cf. ib. 1. 14. 
— «) Is. 24, 2. et Os. 4, 9. — 19) cf. lam. Jer. — 2») Tit .2,7.8. — 2I) Sess. 
XXII. Cap. 1. de reform. — 22) In act. Eccl. Med. p. 3. - I .Tim.3.15 
— 24) I . Petr. 2,15. — ») Cf. Matth. 5,14.— 26) Matth. 15.20. - " ) Matth. 
12, 1. — *") Job. 13, 26. — •''•>) Ephes. 5, 15. — 3») Rom. 13, 13. — 
31) Matth. 5, 16. — 32) ep. 47. — 33) V. Conc. Aquisgran. 9. 1. c.12. Nolo. 
— 34) Matth. 18, 7. — 3r>) I . Petr. 4,10. sq. 

R é s z l e t e z é s e k . 
X X I I I . 

Négy rendbeli czikksorozataink cyclusát és kivált e 
legutóbbit, a kolostorügy tárgyalásával foglalkozót, be nem 
zárhatjuk anélkül, hogy a páholyok, minden színezetű ész-
hitüsködők és forradalmárok által annyira retteget, s azért 
a bismarckismus által földönfutókká tett jezsuitáknak, szer-
zetes rendjeink e gyémántjának hálatelt szivvel ne paréntál-
junk, s őket e helyen is két legliberalisabb fejedelem, IV-ik 
Henrik franczia s II-ik Frigyes porosz királyok nyilatko-
zataival, Boost, Cantu, Lányi s egyéb történészek erveivel 
a világ előtt ne igazoljuk. 

„Darum ging (igy ír szóról szóra Boost) von dem 
Stamme der Bourbonén die Aufhebung jenes Ordens aus, 
der seit seiner Entstehung stets als der beste Wächter der 
Kirche und der Throne sich gezeigt hatte, und gerade 
denen am nöthigsten war, die ihn jetzt verjagten. Wir be-
zeichnen hier den Orden der Jesuiten, dessen Entstehung 
eine nothwendige Folge der Reformation war, und dessen 
Erhaltung und Wiederaufleben durch die Revolution be-
dingt wird. Als der entschiedenste Gegner dieser Beiden, 
dieses Krokodils und Alligators in der geistigen Welt, zeigt 
er gegen sie sich stelits als ein religiös-politischer Ichneu-
mon, in dem er die böse Brut allenthalben aufsucht, und sie 
in ihrem Keime erstickt. Daher bilden auch die Angriffe 
gegen diesen Orden die stehenden Artikel in allen protes-
tantischen, liberalen und revolutionären Schriften, denen 
wir blos das Urtheil eines Heinrichs IV. und eines Fried-
richs II. hier entgegenstellen. Der erstere sagte zu seiner 
Zeit: „ich finde keine Gegner der Jesuiten unter ehrlichen, 
guten Christen, sondern es sind meine Libertiner, ineine 
Calviner und lockeren Leute unter den Geistlichen, und 
freilich diesen sind sie ein Dorn im Auge ; ich werde also 
meinem Parlament nicht nachgeben, sondern ihre Sache 
den Bischöfen überlassen", deren Mehrzahl sie auch bis zum 

Jahre 1772. wacker verfocht. Als sie nun <n jenein Jahre 
aufgehoben wurden, nahm sie Friedrich II. nicht allein in 
seine Staaten auf, sondern spottete über die Dummheit des 
französischen Ministeriums, welches die Füchse (Jesuiten) 
verjage, die ihm doch allein die Wölfe (Revolution) abge-
halten hatten. („Pauvres gens, ils ont détruits les renards, 
qui leurs ont chassés les loups". Fred. II. Mem. d. B.) Doch 
wie schnell rächte das Schicksal den Orden Darum 
reichte auch die Missleitung einer einzigen Generation 
schon hin, um ihn vor der Welt zu rechtfertigen, und zwan-
zig Jahre nach seiner Aufhebung füllte sich Frankreich mit O ~ 
Blutgerüsten, auf denen jene fielen, die ihn einst verfolgt 
und vertrieben hatten". (Geschichte d. Ref. u. Revol. I. B. 
Frankr. S. 64. 65.) 

Mily kiváló állambölcsességet tanúsítana tehát a ber-
lini császárság, ha a Hohenzollern nagyság, illetőleg porosz 
hegemónia megalkotójának, II-ik Frigyesnek fentebb idé-
zett szavaira reflectálva, az általa csak imént elűzött, pedig 
a farkasok, vagyis forradalom megfékezésére egyedül képes, 
illetőleg legképesebb rókákat (jezsuitákat) mielőbb visszahe-
lyezné, jól tudván, vagy legalább is tudhatván, hogy az örök 
rend szabályainál fogva, a tűz éget, a hideg fagyaszt Ame-
rikában ugy mint Európában ; a gyászemlékü 90-es évek-
ben ugy mint ma, holnap s Ítéletnapig is. Ha tehát a jezsui-
ták elűzetése után 20 esztendőre vesztőhelyek, nyaktilók 
boriták Frankhon téréit, melyeken azok vérzetteket legelő-
ször is, kik a jezsuitákat üldözték és elkergették, ugyan 
annak kell bekövetkezni nem csak jezsuitái- s egyéb szer-
zeteseitől, de püspökeitől, plébánosaitól s egyéb kath. lel-
készeitől megfosztott ; s mi több, Ruppok, Baur Brunok, 
Wislicenusok stb. által aláaknázott s egészben a junghege-ö J o o 
lianismusnak martalékul esett, következőleg a forradalmi 
propaganda által körülhálózott Germániában is, mert ha-
sonló okoknak mindenkor hasonlók okozatai. 

Jól mondják a fentebb emiitett történészek, ha a je-
zsuiták keletkezését a reformatio tette szükségessé, ugy 
azoknak ujbani feléledését, visszahelyezését a revolutio teszi 
elodázhatlanná ; mert ez utóbbinak is, a szellemi világ ezen 
egyik krokodilja és álligatorának, ők voltak mindenkor leg-
határozottabb, legelszántabb ellenei. „Nem, (veti nekik sze-
mökre Cuivillier-Fleury, Lajos Fülöp fiainak nevelője) ti 
nem akarjátok a század életét élni ; nem beszivni a levegőt, 
melyet mi szivünk; nem az uj társadalom jótéteményeit él-
vezni, melyeket mi akkép őrzünk, mint egy szent örökséget, 
mely atyáink nyugalmának és gyakran életének árán vásá-
roltatott meg. Nem, ti nem akartok egy társaságban élni az 
emberekkel, kiket a franczia revolutio képzett, vagy kik 
azt védik". 

Ez tehát a jezsuiták elleni vád ! A legfőbb s talán leg-
igazságosabb is, mely ellenök ujabb időkben felhozatott ; de 
a vádlott félre legdicsőségesebb is, mert az egész vád értel-
me nem egyéb, mint hogy a jezsuita-rend a lázadással meg-
barátkozni nem tud s annak elveit kárhoztatja. Azért II-ik 
Frigyesnek gunyoros megjegyzése, maró sarcasmusa nem 
csak a 1772-ki franczia ministereket, de a jelenlegi kultur-
harczos berlini államférfiakat is sújtja, kik közelébb szinte 
elűzték a rókákat, melyek, ünnepelt és nagynak nevezett 
II-ik Frigyesük szavaiként, egyedül lettek volna képesek 
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feltartóztatni a farkasokat. Szétkergették t. i. a kath. szer-
zeteseket és papokat, kik egyedül tudták volna elnémítani a 
forradalmat prédikáló, az állam talapzatát aláásó hegelistá-
kat, és minden néven nevezendő, Isten, halhatatlanság, po-
kol, mennyország, eredendő bünmegváltást, tagadókat ; e kor-
mányilag is dédelgetett finom lidérczeket, kiknek sokasága 
a Hohenzollerni császárságban a biblia szerint légiónak, 
vagyis megszáinlálhatlannak mondható. A jezsuitákat iga-
zolandók : 

Nem mellőzhetjük hallgatással ez alkalommal abbeli 
meglepő körülményt sem, miszerint a jezsuiták ellenei Pom-
bált utánozva, még ma sem szűnnek meg a derék rendtár-

' o ö 
sulatnak lcgsocialisabb intézkedéseit rágalomhalmazzal te-
tézni. Többek közt mértékhaladó nagyravágást lobbanta-
nak szemeikre, állítván, hogy tul az atlanti oceánon uj or-
szágot alapítva, bír- s uralomvágyukat nem kis mértékben 
tüntették elő. Mit azonban egy kitűnő protestáns értelmi-
ségnek, Hallernak következő szavaival eléggé megtoroltnak 
hiszünk : „Van-e (igy ir a tudós protestáns) magasztosabb 
s emberboldogitóbb gondolat, mint elszórt s egyenként ka-
landozó emberi lényeket Amerika mocsárai- s erdeiből ki-
csalni, őket a nyomorral páros vadságból kiemelni, kanibal-
szerü háborúiknak véget vetni, elméjöket a religio szent 
tanaival megvilágosítani, szivöket felmelegíteni, a hit viga-
szaival éltetni, kebleiket gyengédebb érzelmekre hevitni, s 
igy közöttök a társas életnek, polgárisodásnak, mindennemű 
jóllét aranykorának magköveit elhinteni? Nem annyit tesz-e 
ez, mint magát törvényhozóvá egyedül azért tenni, hogy 
javitsa és boldogitsa az embereket ? 

Ha a nagyravágásból ennyi jó ered, akkor az erény ! 
(Vége köv.) Gundy Mihály, esperes. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
fest, február 11. E g y p r o t e s t á n s l a p v a l l o -

m á s a . Az Eötvös ministersége alatt hozott vallásügyi tör-
vények iránya felől már azok hozatala időszakában tisztá-
ban volt mindenki ; tisztában voltak a katholikusok, kik ki 
is mondták, hogy e törvények csak a katholikusok aposta-
siáját a protestánsok előnyére mozdítják elő, de a vallásos-
ságon egy hajszálnyit sem segítenek nemcsak, hanem annak 
egyenes kárára vannak ; tisztában voltak felőlük a protes-
tánsok, hiszen az ő sérelmeik (?) orvoslására hozattak ; de 
ők bölcsen hallgattak ez időben a felől, mintha ők is belát-
nák, miszerint az 1868-ik évi 53. törvcz., mely az áttérése-
ket szabályozza, az ő érdekükben hozatott volna. 

A hallgatás azonban mai nap már megtöretett, amit 
mi évekkel ezekelőtt megmondtunk, azt ma már protestán-
sok is bevallják, és pedig nem minden érdekességet nélkü-
löző commentárral. A debreczeni ,Prot. Lap'-ban ugyanis 
egy prot. lelkész, újkori áttérési, házassági törvénykezésün-
ket illetőleg, a következő érdekes vallomást teszi „kétség-
telen, úgymond, hogy a prot. vallásra való áttérést teteme-
sen könnyítő törvénynek (az 1868-ik évi 53. t. cz.) életbelé-
pése óta a hozzánk történő áttérések aránytalanul felszapo-
rodtak; de ez is kétségtelen dolog, hogy ezen áttéréseknek 
legtöbbjében vajmi kevés köszönet van". 

„Jól fogja azt tudni minden lelkésztársam, hogy az 
olyan eset, midőn valaki akár hozzánk, akár tőlünk (?) meg-

győződésből, lelkismereti ösztönzésből, hitbeli szükségből 
áttér, ritka mint a fehér holló, (minek oka mindenesetre az 
időnek modern, azaz vallással mitsem törődő szellemében 
keresendő). A tapasztalás mutatja, miszerint mai napig ke-
vés kivétellel azon okból térnek át az emberek a prot. egy-
házba, hogy kellemetlenné, teherré vált házassági kötelé-
küktől megszabadulhassanak. Magától érthető tehát — 
úgymond czikkező — hogy miután nem meggyőződés, nem 
vallásos, hitbeli érzület és szükséglet inditó okai az áttéré-
seknek, vallásunkra, egyházunkra nézve vajmi kevés köszö-
net azokban". 

Ki hitte volna, hogy néhány év lefolyása után, maguk 
a protestáns lelkészek igazolják a katholikusok állításait ! 
Azonban bármennyire elismerjük is, hogy a debreczeni,Pro-
testáns Lap'-nak igaza van, bármennyire meg legyünk is 
győződve a felől, amit a debreczeni lap állit, hogyt. i. abban 
a protestáns egyháznak vajmi kevés haszna van, hogy az 
áttérések aránytalanul megszaporodtak, kettőt azonban mégis 
bátrak vagyurfk a ,Prot. Lap'-nak figyelmébe ajánlani, elő-
ször is, hogy ne méltóztassék összehasonlitani, illetőleg ugy 
megitélni azon áttéréseket, melyek a prot. egyháztól hoz-
zánk történnek, mint amelyek tőlünk oda történnek; má-
sodszor pedig, hogy ne panaszkodjék a ,Prot. Lap' a kevés 
haszon és az 1868-ik évi törvcz. ellen. 

Mennyire igazságtalan ugyanis a prot. egyháztól a 
kath. egyházba áttéréseket azon mértékkel mérni, illetőleg 
ezek felől is azt állitani, hogy nem meggyőződés, nem leik-
ismereti ösztön, nem hitbeli szükségből térnek át az illetők 
hozzánk, épen ugy mint tőlünk a protestáns egyházba, az az 
illető lapnak saját állításaiból kitűnik. Tőlünk eltérnek azért, 
mint ezt a debreczeni lap is megvallja, mert ez uton szenve-
délyüknek tehetnek eleget az áttérők, tehát emberileg szólva, 
könnyebbséget, nagyobb kényelmet nyújt részükre a prot. 
egyház, valamint hogy a történelem a protestantismus elter-
jedésének egyik okául már régen felemiitette, tényekkel be-
bizonyította, hogy az a lelkismeretet nem terhelte, hanem 
ugyancsak ,felszabadította' számos isteni törvénynek meg-
tartásától, szóval a mennyországba juthatást nagyon meg-
könnyítette ; hogy ily megtérések (?) azután nem meggyőző-
désből, hanem szenvedélyből történnek, ez nagyonis érthető. 
Mennyire különböző tény ettől, ha protestánsból valaki ka-
tholikussá lesz ! I t t nem arról van szó, hogy terhein köny-
nyitsen, hogy szenvedélyeit könnyebben kielégitse, hogy 
megunt viszonyától szabaduljon, ujabb házasságra léphessen 
az illető, hanem, hogy eddigi szenvedélyeit is megzabolázza, 
és igy ugyancsak erős meggyőződésének kell lenni a hoz-
zánk áttérőnek a kath. hit igazsága felől, ha nem tekintve 
a kényelmet, melyet a protestantismus nyújt, nem tekintve 
a szigort, mely rá a katholicismusban várakozik, azt ezzel 
felcseréli, — szóval egészen más indokok vezérelnek valakit 
arra, hogy protestánssá és mások, hogy katholikussá legyen, 
e kettőt egy napon, egy órában említeni, összehasonlitani 
nem lehet. 

De mondók azt is, hogy ne panaszkodjék a debreczeni 
lap ama kevés haszon miatt, mely a prot. egyházra az ily-
féle áttérésekből háramlik. Nem a katholikusok, hanem a 
protestánsok örvendettek a felekezetnélküli államnak ; ezt az 
áldást, hogy t. i. a katholicismushoz nem tartozó elemek 
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abból kiváljanak és a protestantismust boldogítsák, a pro-
testánsok által pártolt felekezetnélküli állam hozta a pro-
testantismusra. A felekezetnélküli állam meg is tette, a mit 
óhajtottak, meghozta a ,szabadelvű' áttérhetési törvényt, 
ugy amint azt a protestánsok szivük legtitkosabb rejtekében 
kívánhatták, a protestáns egyház számban e törvény követ-
keztében szaporodik, hogy belértékben nem szaporodik, az 
ismét a protestantismusban rejlő hiba. Igenis, anno 1868. 
azt hitték a protestánsok, hogy nevezett törvény által mély 
sebet ütöttek a katholicismuson és most kitűnik, hogy a 
mély seb a protestantismus testén tátong, mert tőlünk nem 
az ép tagok, hanem azok térnek át, kik épen oly rosz pro-
testánsok, mint rosz katholikusok voltak, a katholika egy-
ház tisztul a nevezett törvény következtében, a protestáns 
egyház pedig avval szaporodik, amitől mi megtisztulunk. 
Ne panaszkodjanak, mondjuk ismét, atyánkfiai, hanem él-
vezzék a gyümölcsöt, mely után annyira sovárogtak. Q 

Spanyolország • T ö r t é n e l m i t a n u l m á n y o k . 
Egy röpirat fekszik előttünk ezen czim alatt* „ Examen del 
Ingenio espanol para la reorganizacion de nuestra sociedad" ; 
szerzője Llanos, Castelar idejében spanyol nagykövet a ró-
mai szentszéknél, jó katholikus s vallásának őszinte hive, 
mit akkor ez által is bizonyított, hogy minden erejéből azon 
volt, miszerint a szentszéket hazájának kormányával kibé-
kítse, amint csakugyan sikerült is Castelart oly irányban 
vezérelnie, hogy a szentszék, mint emlékszünk, számos, sok 
ideig üresen állott püspöki széket betölthetett. Midőn ké-
sőbben Serrano, ki Pavia tábornoknak erőszakos fellépése 
folytán a ,köztársaság' fejévé lőn, mint ilyen elég nemtelen 
volt, az elődje által tett igéi-eteket visszavonni, sőt odáig 
vetemedett, hogy a pápai bullák közzétételét megtiltsa s 
megakadályozza, akkor Llanos szakított vele, elhagyta a 
diplomatiai pályát s boldogabb, azaz rendezettebb idők be-
következtéig önkényt választott nyugalomba lépett. 

A röpirat az egyháznak érdekeit gondosan szem előtt 
tartja, s minden sora, ott is, hol egyes tételeit nem helyesel-
hetjük, az árulja el, hogy szerzője buzgó katholikus. Ilyen, 
talán kissé kétesértékü állítás az, hol Alfonso kormányáról 
feltételezi, hogy az a katholikus egyház iránt igazságos 
tudna lenni s akarna is. 

Nem szólunk itt a legitimitás kérdéséről, melyre 
nézve maga a szentszék is felfüggeszti Ítéletét, egyedül csak 
az egyház jogainak s szabadságának, valamint a katholikus 
hitegységnek érvényesítését tartván szem előtt ; — eltekintve 
tehát ezen kérdéstől kénytelenek vagyunk azt mondani : Al-
fonzo kormánya oly szerepet játszik Spanyolországban, mely 
saját érdekeire nézve nem kevésbbé hátrányos, mint az egy-
házéira nézve, s ezért csak azt a szegény szép Spanyolorszá-
got sajnálhatjuk. 

Azt hinné az ember, hogy Don Carlosnak nemesen 
keresztény magatartása megértetné ezen kormánynyal, mi-
szerint szükségés ebben, tekintve a spanyol nép mély vallá-
sos érzületét, utánozni őt s a kivánt concordatumot minél 
előbb megkötni, hogy igy a szentszék szabadon s teljes erő-
vel foghasson hozzá magasztos küldetésének Spanyolhon-
bani teljesitéséhez, nem czak az egyház, hanem ép ezáltal a 
nemzet, az ország javára is, mit nem tehet, ha törekvései 
minden lépten nyomon a kormánynak alattomos ellenkezé-

sével találkoznak, ha becsületes támogatás helyett, ravasz el-
lenségeskedést kénytelen tapasztalni. 

Pedig fájdalom, ugy van. A spanyol kormány, ugy 
látszik, nem érti a körülményeket, nem az idő intő jeleit ; 
nem érti, mit parancsol a közszükség, mit saját érdeke, a 
mig egyrészt ,conservativ'-nek nevezi magát, addig másrészt 
nem szűnik a legnemtelenebb pressiót gyakorolni a szent-
székre; — s ebben igen roszul számit; nem kevésbbé rosz-
szul, mint abban, hogy például, mint biztos kutforrások 
nyomán mondhatjuk, minden képviselő-jelölttől megkívánja, 
hogy szavát adja, miszerint a Cortes-ben a ,vallásszabadság' 
mellett szavazni fog, mi Spanyolországban még inkább, 
mint bárhol a világon absurditas, esztelenség, s semmi egyéb, 
mint világos jele annak, hogy don Alfonzo kormányostól 
porosz járszalagon vezettetik. 

IIa tehát azt hiszik Madridban, hogy jobb Bismarck-
nak engedelmeskedni, mint Krisztusnak, — akkor tessék 
nekik; de lássák következményeit is; mert a porosz jársza-
lag mindenütt, hol abban kapaszkodtak, előbb utóbb fojto-
gató hurokká vált, s válandik a spanyol liberalismuson is, 
hogy ismét egyszer bebizonyitassék a világ előtt, miszerint 
az u. n. szabadelvűek rendesen a legkevésbbé szabad embe-
rek a föld hátán, hanem mindig nyilt vagy titkos rabszol-
gái egy nemtelen, őket megbecstelenitő, zsarnok hatalom-
nak ; a katholikus egyházon kivül, valamint nincs üdvösség, 
ugy szabadság sincs. 

A legtanulságosabb részlet Llanos röpiratában azon 
néhány lap, melyen ama számtalan forradalmakat, kisebb 
nagyobb lázadásokat s politikai felforgatásokat ecseteli, 
melyek e szerencsétlen ország vérében gázolnak, mióta az 
igazság és jog ösvényét elhagyva, a szabadkőműves libera-
lismus igája alá görnyedt. Mert, hogy a szabadkőművesség 
aljas műveleteinek czéltábláiul kiválólag a katholikus orszá-
gokat s nemzeteket választja, ki kételkednék azon, midőn 
szemeit Ausztrián, Olasz-, Franczia- s Spanyolországon vé-
gig járatja ? . . . . 

Kövessük tehát néhány perczig Llanost, ki krónika-
szerű rendben s modorban előszámlálja mindazon csapáso-
kat, melyeket a szabadkőműves forradalom ötven év óta 
szegény hazájára mért. 

1820. jan. 1.: Nagy katonai lázadás, mely az 1812-i 
alkotmányt visszaállítja ; de egyúttal, annyira elgyengiti a 
királyságot, hogy a délamerikai, ugyanazon időben fellázadt 
gyarmatokat feláldozni kellett. Ezen ,visszaállított' alkot-
mány azonban csak két évig tartotta magát ; mert már 
1823-ban ismét eltöröltetett. 

1834-i januárhóban donna Mária Cristina veszi át a 
regensséget, s akkor Martinez de la Rosa ismét uj alkot-
mányt hirdet ki. Ugyanez évi deczemberhóban országszerte 
nagy és véres üldözés támad a szerzetesek ellen, kik sok 
helyütt igazi cannibalismussal öletnek meg. Kiknek keze 
működött ebben, kitűnik avval, hogy a következő év kez-
detén a zsidó Mendizabal állíttatik a pénzügy élére, s a 
papi birtok elkoboztatik. Egy évvel későbben, 1836-ban, or-
szágszerte nagy forradalom, melynek következtében ismét 
az 1812-i alkotmány ,állíttatott helyre'. 1837-ben ismét 
alkotmány-változás s nagy lázadás a baszk tartományok-
ban, melyet 1839-ig sem sikerül végképen elfoglani. 
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1840-i szeptemberhó 1-én nagy katonai lázadás; Es-
partero kormányra jutván, donna Cristina száműzetik; egy 
évvel későbben általános forradalom, Madrid, Pampeluna, 
Sarragossa, Leon s számos más városban ezerrel halomra 
lövetnek az emberek ; — 1843-ben Espartero bukik, de csak 
1845-ben kerül a kormányra Narvaez, ki az 1837-i alkot-
mányt ,állitja helyre', 1846-ban II. Izabella férjhez megy ; 
1848-ban nagymérvű lázadások az ország több pontján, az 
obligát vérontással; 1849-ben Narvaez rövid ideig ismét a 
kormány élén áll ; 1850. Bravo Murillo alkot kormányt, ki 
szintén az 1837-i alkotmányt ,állitja helyre'. 1854-ben nagy-
mérvű katonai lázadások, melyek ismét Esparterót segitik 
kormányra, ki a Cortes-t uj alkotmány kidolgozására szó-
litja fel, miben e nemes testület két esztendeig fáradván 
1856-ban O'Donnel tábornok által ágyukkal űzetik szét, 
mire Rios Rosas az 1845-i Narvaez-féle (1837-i) alkotmányt 
„lényeges pontokban megjavítva — helyreállítja" ; melyen 
1857-ben Narvaez további javításokat' eszközöl. 1858— 
1868-ig tisztán szabadkőműves, szélső kormányok ; az egy-
ház végképen kifosztatik, az állainadósság beláthatlan mér-
vekben szaporodik, mig végre 1868-ban II. Izabella a fel-
lázadt katonaság által elűzetik s Serrano kerül a legfőbb o o 
hatalom birtokába, ki természetesen legott uj alkotmányt 
hirdet ki, melynek segítségével ő és Prim uralkodnak. Va-
lencia- és Sarragossában communisticus mozgalmak támad-
nak, melyek ágyuszóval csillapittatnak le. Ez a legerkölcs-
telenebb pénzügyi üzelmeknek korszaka, mely végre Ama-
deus herczeget mint spanyol királyt hozza a felszínre. Prim 
megöletik, s Amadeo alig két évi ,uralkodás' alatt elűzetik. 
Ismét köztársaság, a ,cantonalis' (foederativ) s communisti-
cus törekvések véres polgárháborúba keverik az országot. 
1874-i januárhóban Pavia tábornok szétűzi a Cortes-t s 
Serranó-t kiáltatja ki Regens-nek, kit Bismarck után a 
többi nagyhatalmak, kivéve Oroszországot, legott el is is-
mernek, mi azonban nem akadályozza meg, hogy egy évvel 
későbben meg ne bukjék, helyt engedvén don Alfonzónak. 

Annak a don Alfonzónak, kinek kormánya csakugyan 
megtanulhatná emez 50 év történetéből, hogy a szabadkő-
műves velleitások csakugyan tönkre teendik az országot, ha 
a legitimitás szent és szenytelen jogara idejekorán nem se-
git rajta. 

Tüzetesen az itteni viszonyokra vonatkozólag a Havas-
féle távirdai hivatal épen e napokban oly híreket terjesztett, 
melyek sem nem egészen igazak, sem nem egészen hamisak. 
Szerinte a szentszék végérvényes utasításában azzal bízta 
volna meg madridi pronuntiusát, hogy követeljen határo-
zott nyilatkozatot a kormány részéről; mely ultimátum-
szerű fellépésre a szentszéket főleg azon kétszínű szerep 
bírta volna, melyet a spanyol kormány az országgyűlési 
választások ügyében játszik. 

Lássuk, mi van a dologban. 
A madridi kormány, önvétkénél fogva, két lehetetlen-

ség közé szorult : az egyik az, hogy lehetetlen a szentszék 
támogatását nélkülöznie, a másik az, hogy lehetetlen a for-
radalom támogatása nélkül fenállania ; már pedig az egyik 
támogatás kizárja a másikat, s a kormány, bármint erőlkö-
dik is, nem képes egyszerre katholikusnak és forradalminak 
is lennie; innen folytonos ingadozása, melylyel majd a pro-

nuntiust, majd a forradalmi pártok vezéreit holmi hamis, 
hazug Ígéretekkel halmozza el, annak a katholikus egyház 
érdekeinek szemmel tartását, ezeknek pedig a forradalmi 
követelések teljesítését ígérvén, utóvégre pedig egyik előtt 
sem váltván be szavát, mi hitelét mindenfelé aláásta. Szó-
val, e szegény kormány önvétkénél fogva két tűz közé szo-
rult, mi igen kellemetlen helyzet ; de mi a legcsudálandóbb, 
az az, hogy don Alfonzó nem veszi észre,^ hogy már ő is 
azon a lejtőn van, melyen elődje is alárohant, s hogy nem 
mer vagy akar ministerekül határazottan katholikus embe-
reket választani ; mert a mai Spanyolországot csak ezek 
menthetnék meg. A király erre elégszer figyelmeztettetett 
már, részint a spanyol főpapok sűrű feliratai, részint Simeoni 
bibornok-pronuntius határozott s világos nyilatkozatai által, 
melyek semmi kétséget sem hagynak fönn az iránt, hogy a 
szentszék a végleges szakítástól sem riad vissza, hahogy az 
egyháznak jogos és méltányos követelései nemjteljesittetnek. 

Ily körülmények közt legújabban de Cardenas nevez-
tetett ki spanyol követnek a szentszékhez, ki, mint jó katho-
likus, ministeri tárczáját azért tette le, mert nem akart Ca-
novas-nak antikatholikus politikájának részese lenni. Ha 
már most mint követ hű lesz azon politikához, melyet mint 
miniszter követett, — ellenkezője képzelhetetlen — akkor 
befolyását arra kell felhasználnia, hogy kormányát maga 
után vonja ; — látni ebből, hogy a helyzet kényes s árvi-
szony a szentszék s Spanyolország közt majdnem feszült-
nek mondható. 

IRODALOM. 
+ „Isten igye, szentbeszédekben", szerk. Fábián J . ki-

adja Buzárovits G. Esztgban. I, 2: Tartalmát e füzetnek'14 
szentbeszéd képezi, Vízkereszt napjától, Ötvened-vasárna-
pig, beértve a közbeneső ünnepeket is. A jelen fűzet már 
egészen kidolgozott szentbeszédeken kívül, kidolgozandó 
vázlatokat is hoz, mi által előfizetőit bizonyára nem kis 
mértékben lekötelezi. A többiben múltkori ajánlásunkat 
még csak ismételhetünk. 

© Megjelent az ,Irodalmi Szemle' 2. száma. Vezér-
czikkét hoszabb tanulmány képezi szépirodalmunkról. Is-
mertetései, irodalmi hirdetései s könyvészeti rovata eléggé 
változatosak. Az egyes czikkek többnyire rövidek. 

— Ifj . Csáthy Károly, debreczeni könyvkereskedése 
ily czimü munkát küldött be hozzánk: „Földrajzi előis-
meretek összekötve rövid ,Szülőföld' ismével és Magyaror-
szág földrajzával". Az elemi iskolák II. s III . osztálya szá-
mára irta Körösy Antal. Debreczen, 1876 ; k. 8-adr. I I I . s 
84 1., ára kötve 70 kr. E müvecske eredetileg a debreczeni 
római-katholikus iskolák jelzett osztályai számára Íratott. 

• Ftdő Oltványi Pál, pápai kamarás és a szegedi 
adófelszólamlási bizottság tagja, február végén megjele-
nendő ily czimü munkára bocsátott ki aláirási felhivást : 
„Tájékozó utmutatás a jövedelmi adónak bevallása, tárgya-
lása és felebbezése iránt". Ára egy fűzött példánynak 1 ft., 
10 után tp. Megrendelhetni a szerzőnél, Szegeden, belváros, 
Szegfű utcza, 394 sz. 

— Sipöcz Ferencz által, a métermértékek-tizedes tört-
számok- és az uj mértékekkel való számításokról irt munka 
II . javitott kiadása megjelent. Az összes törvényes viszony-
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számokkal a régi mértékeket is ára is ujakra, az ujakat pe-
dig visszaszámítani is tanitja. Ára : 10 kr. 2 példánytól 
kezdve megrendelhető a szerzőnél Hatvanban (Hevesm.) 

JJj^P" Figyelmeztetjük t. olvasóinkat a következő röp-
iratra: „Sint ut sunt, aut non sint", irta Székely József. A 
röpirat közigazgatásunk újjászervezését tárgyalja ősi alkot-
mányunk keretében, az újkor kívánalmai szerint, s mint-
hogy e kérdés épen most törvényhozásunk napirendjén áll, 
azt hiszszük, kedves szolgálatot teszünk olvasóinknak, mi-
dőn e korszerű munkát emiitjük. A nagy 8. r. 90 lapnyi 
füzetnek ára 1 ft. Kapható nyomdánkban. 

VEGYESEK. 
= A sz. Poenitentiaria a következő két határozatot 

bocsátotta ki, melyek az olasz papneveldéknek az állam általi 
felülvizsgálatára vonatkoznak : 1) A kormány által követel-
tetni szokott jelentéseket illetőleg ekként határozott : 

„Ad evitanda graviora mala quae secus declinari non 
possent, tolerari, ut moderator seminarii dare possit Guber-
nio notitia quas de ipso seminario idem Gubernium violen-
ter requirit ; praemissa tarnen protestatione qua declaretur 
seminaria a quacumque laica potestate, prout constat ex 
Concilio tridentino, esse omnino libera et exempta ; et cauto 
ne Gubernii ministri in seminarii studia ac disciplinam (quod 
nunquam est tolerandum) se ingérant" ; — magára az álla-
milag kiküldött vizsgáló hivatalnoknak a papneveidei elöl-
járóság általi fogadtatására pedig ekként: 

„Quatenus adhibitis omnibus mediis et cautelis quas 
prudentia et zelus religionis suggesserit visitatio regii prov-
visorii evitari nequeat et aliunde gravia timeantur mala, ac 
dummodo ea visitatio sit eiusmodi ut moderatio disciplinae 
et studiorum seminarii intégra maneat apud episcopum, 
passive se habeat praemissa tamen protestatione qua decla-
retur seminaria a quacumque laica potestate, prout constat 
ex sacro Concilio tridentino, esse omnino libera et exempta". 

—- A keresztény iskolatestvéreknek főnöke, Irlide, je-
lenté a legutóbbi káptalan alatt, hogy Angolország vala-
melyik tartományának királyi helytartójától, ki vallására 
nézve protestáns levelet vett, melyben felkéretik, hogy a tar-
tományban fenálló 220 iskolát átvévén, azokat rendtársai 
által láttassa el ; hasonlólag a liverpooli protestáns püspök 
40 iskolát ajánlott fel neki. A katholizáló mozgalom egyre 
terjed Angliában, főleg az anglikán papság közt, melynek 
kebelében mindinkább megerősödik egy párt, mely aláveté-
sét állítólag legközelebb in corpore kijelenteni készül. 

— Ledochowski, posen-gneseni bibornok-érsek f. hó 
6-kán bocsáttatott ki ostrowói fogságából. Miután kijelen-
tette, hogy az őt megyéje kormányzatától eltiltó kormányi 
rendeleteket és ,törvényeket' tekintetbe nem veendi, régeb-
ben arról volt szó, hogy Torgau várába fog belebbeztetni, 
ugylátszik azonban, hogy legújabban más határozat hoza-
tott ; mert a bibornok, ujsági hirek szerint e napokban Prá-
gába érkezett, Róma felé utazva. Útközben a morvaországi 
Ungarisch-Hradischban lakó öcscsét látogatta meg. Abból, 
hogy a bibornoknak rendőri kísérete Berlinben elhagyta őt, 
azt következtetik, hogy a kormány csak akkor fogja őt 
Torgauban internálni, ha tényleg visszatérne megyéjébe. 
A ,Germania' reméli, hogy ő szentsége azt fogja taná-
csolni a bibornoknak, ne térjen vissza oda, nehogy a berlini 
kormánynak alkalmat adjon végképen elzárni őt megyéjé-
től, hanem kövesse paderborni vagy kölni testvéreinek pél-
dáját, kik nyáj ok érdekében önkényt száműzték magokat, 
hogy, habár a távolból, de mégis személyesen igazgathassák 
azt. A bibornok jól néz ki, s tökéletesen egészséges. Berlin-
ben átutaztakor a centrumpárt legtöbb tagja személyesen 
tisztelgett nála. 

— Mint a culturharczi cynismusnak egyik jeles pél-
dája azon válasz is szolgálhat, melyet a kölni főpolgármes-
ter egy ottani székesegyházi karkáplánnak adott, ki, miután 
állami jövedékei visszatartatnak, az ezek után járó adónak 
elengedéseért folyamodott. Folyamodványában a karkáplán 
azt hozta fel, hogy jelenleg csak a hiveknek kegyeletes ado-
mányaiból tengeti életét, mire a főpolgármesteri hivataltól 
a következő nevezetes válasz érkezet t : „Miután a hivatolt 
kegyes adományok folyamodó életének fentartására tökéle-
tesen elegendőknek mutatkoznak, rendes jövedelemnek te-
kinthetők s tekintendők, minél fogva az adó elengedésének 
helye nincsen". Ugy látszik ez a szegény karkáplán csak 
ugy remélhet adóelengedést, ha először éhen hal, s aztán 
ezen állapotban folyamodványához mellékelteti magát. 

— Lachat püspök a polgári házasságra vonatkozólag 
körlevelet intézett papságához, mely főbb vonásaiban meg-
egyez azokkal, melyeket az összes német püspöki kar ugyanez 
alkalomból közzétett. Meghagyatik a papságnak, miszerint 
a népet oktassák arra nézve, hogy a polgári házasság állami 
törvény által hozatott be, minek következtében, a ki ezen-
túl megházasodni akar, házasságát mint polgár a törvény 
előtt, mint keresztény pedig az egyház előtt kötni tartozik. 
Ez utóbbi minőségében köteles, az egyház törvényeinek en-
gedelmeskedni s azokat teljesíteni, hogy frigye ne csak az 
állam, hanem az egyház és Isten előtt is érvényes legyen. 

A ki azonban ily nagyhorderejű kérdésben, szabad el-
határozásából, nem engedelmeskednék az egyháznak, rende-
leteit s parancsait nem teljesitené, az épen ez által önkényt 
maga magát zárja ki, megszakít minden közösséget az egy-
házzal. Ennélfogva, a kik házasságukat csak polgárilag köt-
nék meg, az egyháznak közbenjötte nélkül, tudják meg, 
hogy viszont az egyház ugy tekintendi őket s ugy járand el 
irányokban, mint akik kizárvák, mindaddig, mig ebbeli hi-
bájokat jóvá nem teszik. 

— A porosz kormány e napokban állítólag a socialis-
ták ellen intézett törvényjavaslatot terjesztett alsóháza elé, 
mely azonban tettleg csak arra szolgált volna, hogy segítsé-
gével a socialdemocraták jogos és helyes kívánalmait is le-
hessen az uralkodó zsidóság s annak affiliáltjai érdekében, 
amúgy ,törvényesen' elnyomni. A tvjavaslat az első olvasá-
sokban elvettetett, mely alkalommal Hasselmann, a socialde-
mocraták egyik vezére e csipős szavakat veté oda a kor-
mánynak : „Nem lehet az egyik kézzel az atheismust ül-
dözni, a másikkal pedig májusi törvényeket hozni" 

Ezen törvénynek elvetése annyira elkeserítette a po-
rosz királyt, hogy egyik udvari estély alkalmával ekként 
nyilatkozott néhány képviselő előtt, hogy ez ,szivét igen 
fájdalmasan érinti'. Midőn pedig igazságtalanul üldözött 
katholikus alattvalóinak fájdalmairól van szó, akkor, ugylát-
szik, ő felségének szive hallgat. 

— A nagyméltóságú m. kir. pénzügyininisterium 1876 
évi január 9-én 530 sz. alatt kelt magas engedélyével a 
Szent-László-egyházi sorsjáték húzása 1876. évi deczember 
30-ra halasztatott ; a mely napon a visszavonhatlanul meg-
történendő húzás eredménye hírlapokban közölve s a nyere-
ményjegyzék minden részvevőnek megküldve lesz. Az ed-
digi eredmény a kitűzött czélt nem érvén el, sorsjegykészlet 
van még eladásra készen, melyből kivánatra eladás végett 
teljes készséggel küldök. Levelek hozzám Szent-László-
Egyházára u. p. Zala-Szent-Mihály bérmentve intézendők. 
Hazafias tisztelettel 1876 január 25-én. Szlcóky Sükösd, 
zárdafőnök. 

Szerkesztői üzenetek. 
Az ,Erd. Egyhm. K.' t. szerkesztőségének, kérj ük az 1. számot s 

kijelölését azon helynek, hova a cserepéldáuyt küldjük. 

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő: báró Hornig Károly, hittudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatott Budapesten 1876. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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Előfizethetni minden kir. 
postahivatalnál: Budán a 
szerkesztőnél,Pesten Ko-
csi Sándor nyomdai iro-
dájában, országút 39-dik 
szám alatt, hova a neta-
láni.nyitottlevélben bér-
mentes reclamatiók inté-

zendők. 

Pesten, fe"bmár 16. 14. I. Félév, 1876. 
Tartalom. Egy kis corollarium. — Részletezések. — A közalapítványi kir. ügyigazgatónak véleménye a tanulmányi 
a l a p ioo-i természete kérdésében. — Egyházi tudósítások: Pest. A főváros kulturkampfos férfiai. Róma. Érdekes iro-

° dalmi lelet. Berlin. Reichensperger röpirata. — Vegyesek. 

E g y k i s c o T o l l a r i u m . 
(Vége.) 

II. Harmincznál több éve mult , hogy mint kis-
pap az első utat gőzhajón tettem hazafelé. Azóta 
nagyszerű változások történtek a világon. Rector 
u r ö nagysága jellemző kérdéseket intézett hoz-
zánk a bucsutisztelgés alkalmával. Én is azok közt 
állék, kik engedélyért folyamodtak, a szünnapok 
alat t gyalog utazhatni, miután egy falusi torony 
magasságával versenyező kéményt még egyikünk 
sem látott . Fogana tba veendő utazásunk vázlatát 
Ígértük egytől egyig ; sőt még bizonyítványokat is 
egyes nevezetesebb helyekről s férfiaktól, kik meg-
engedik, hogy egy clericus átléphesse lakásaik kü-
szöbét. „Procédant in pace". Első volt, kit harmad-
magammal budai kis lakásán felkerestem, az akkori 
„Religio és Nevelés" szerkesztője; kinek hozzánk 
intézett jó tanácsait is megköszöntük egyúttal , mi-
dőn keletkezendő úgynevezett „önképző egyletünk" 
alapszabályait tőle kértük. Ugy emlékezem, hogy 
mindenekfelett alapos tanulást , olvasgatást és je-
gyezgetéseket a jánlot t szokott szivj ósággal, mielőtt 
az irodalmi sikamlós önálló térre lépnénk, mely 
mindig áldozatokkal, söt kudarczczal já r . De hiszen 
a gyermek is botolva tanul járni . Videant necadant . 
Most egyes kispapok is vállalkoznak már önálló 
müvek kiadására. Mikor dolgoznak? vagy helye-
sebben : mikor tanulnak ? Ha szabad volna i t t az 
előttünk levő példák után terjedelmesebben előadni 
azon tévesztett i rány kinövéseit, melyektől a mai 
irodalom terén bűzhödt a l égkör : jó lélekkel le-
hetne minden növendékpapnak ajánlani, hogy mig 
forgácsolni nem tudnak, nagy fába ne vágják a fej-
szét ; mivel valóban, a nagy fának már a dőlése is 
szédülést okoz. A nagy fa továbbá villámvezetö is. 

Ezt személyesen észleltük, midőn a Bakony szélén 
gya logu tunkban egy kegyetlen szélvész és zápor 
elővett ; ugyanazon fát hasitá keresztül a villany, 
melyet letelepedésünk czéljából előre kiszemeltünk, 
de még el nem é r tünk . 

Azt nem tudva, szabad-e most is a kispapok-
nak a szünnapok alatt ide s tova barangolni, holott 
most már akinek tehetsége van hozzá, kényelmesen 
utazhat ik s gya rap í tha t j a tapasztalati tudományos 
művel tségét ; nem is teszek ellene lényeges kifo-
gás t ; hanem akit körülményei egy helyhez kötnek, 
annak számára fiatalkori jegyzeteimből a következő-
ket oíferálom — jóil latu, örökös rózsafüzér gyanánt . 

Azon meggyőződésnek minden fiatal pap szi-
vében irányelvül kell magasulnia, hogy jövő életé-
nek minden kincsét, minden boldogságát csak is 
azon alapokon fogja magának biztosítani, melye-
ket növendékpap-korában megvetett . Amely fának 
nincs erős gyökere, könnyen kimozdittatik helyéből 
a szél á l ta l ; és mily szánandó látvány, egy kidön-
tött viruló fa ! Azelőtt énekes madarak röpkedtek 
ágain, most pedig sertések dörgölőznek gályáihoz. 
Egy nagynevű iró mondja : „Az ember való becse 
nem eszének, hanem akaratának erejétől függ. Ki-
ben ez hiányzik, azt nagy elmebeli tehetségek csak 
gyengébbé teszik, s nincs szerencsétlenebb, söt néha 
alább való teremtés a világon, mint a nagy ész, 
melynek a jellem meg nem felel. Kitűnő tehetségű 
emberek többféle képességgel birnak. A kérdés : me-
lyik pályán használhat ják azokat legjobban, több-
nyire nem észbeli, hanem jellemök s kedélyök tu-
lajdonságaitól f ü g g ; s ha hivatásukat annyian el-
tévesztik, ennek oka csak abban keresendő, mert a 
jellem s kedély hiányai t ,melyek által valamely pá-
lyára alkalmatlanokká válunk, többnyire csak ak-
kor veszszük észre, midőn azon már annyira halad-
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tunk, hogy becsülettel visszalépni nem lehet. Ko-
runk nem legkisebb calamitásai közé tartozik az 
ugy nevezett genialis emberek elszaporodása, értve 
ezen nevezet alatt nem azokat, kik teremtő észszel s 
alkotó tehetséggel birván, arra érdemesek, s kiknek 
most sem vagyunk bőségében : hanem azon émely-
gős fajt , mely a genialitást feladatául választva, 
különös öltözetben j á r s hivatását abban keresi, 
hogy semmi hasznossal sem foglalkozik". 

Aranyszavak, tapasztalati bölcselmények ! A 
növendékpap csak akkor tér magához szünnapjai-
ban, csak akkor kezd körültekinteni, midőn papot 
lát, vagy pappal társalkodik. Vajha soha ne fordul-
jon elő alkalom, hogy a tapasztalatlan i f jú diszes 
keretű fénykép helyett magába az egyházi életnek 
visszariasztó caricaturájába ütközzék. Csak fájdal-
masan lehet regestrálni, hogy fiatal papjaink egé-
szen a csábitó divathoz alkalmazzák házi berende-
zésüket, melyben a kath. egyház szellemének nyoma 
sincsen. „Csak nem irkálhatom be szobám falait as-
ketikai emlékmondatokkal" — gondolja valaki a de-
mimonde köréből választott képei alatt, minőket 
hajdan a klerikusok ,Vademecum' gyanánt osz-
togattak : „Az ember ki a keresztény hit igaz-
ságát bizonyító okokra bukkan s azokat elismeri, 
örököshöz hasonló, ki családjának nemes levelére 
talált". Ide illik b. Eötvösnek egyik jellemző gon-
dolata: „Ugy látszik, u. m., mintha maga a tudo-
mány napjainkban nem az emberi méltóság bizony-
ságait, hanem csak okokat keresne, melyekkel bru-
talitásukat igazolhassa". „Az éjszak szele elszé-
leszti az erős felleget, a komoly arcz a rágalmazó 
nyelvét megakasztja". „A hizelkedés rosz pénz, 
melynek keletet csak hiuságunk szerez". „Azt mon-
dani, hogy a morál religio nélkül is megállhat, 
annyi, mint erösiteni, miszerint a magasra futott 
borostyán állva marad, bárha a neki támaszul szol-
gáló tölgyfát kivágják is". Attila mondá lováról, 
hogy amerre az átment, nyoma után többé fü nem 
terem. Nem igy van-e az erkölcs-vallástalan tanok-
kal is a dolog, melyek a világot pusztít ják s az 
erény plántáit elhervasztják? „Aki kötelességének 
kész mindent feláldozni, az a boldogságra vezérlő ' o © 

legegyenesebb uton van". Az igazi nagyság abban 
áll, hogy Isten előtt megalázódjunk. „Nincs vásot-
tabb szivü ember, mint aki csak azért nem vétke-
zik, mert alkalma nincs". „Mikor a hit meghal, az 
ész azt képzeli, hogy ő lesz örököse; azonban leg-
öregebb fia, a kétkedés, elvitatja tőle az örökséget, 
stb". Mire valók ezen össze nem függő jegyzetek ? 

hogy ilyenekkel ellensúlyozzuk ama regényes szí-
nezetet, mely if jú papjaink irály-gyakorlatain vé-
gig ömledez ; hogy kedvre lobbantsuk az egyszerű, 
de higgadt és kerekded gondolkozásra való törek-
vés szellemét. „Akarod tudni, minő vagy ? imád-
kozzál. Aminő imádságod, olyan vagy tenmagad. 
Imádságod jobb nem lehet náladnál. Valamiben 
kell-élnie az emberi szivnek; vagy Istenben, vagy a 
világban. A bűnnel ne alkudozzál, mert könnyen 
szerződésre lép veled". Ily papi életbölcseségre ve-
zérlő gondolatok termő magvait képezik az érde-
mesebb szellemi munkálkodásnak. Es a jól beosztott 
munka egészségére válik minden érdemes embernek. 

Hiteles bizonyítékok nélkül alig volnánk ké-
pesek elhinni, hogy egyes ifjak, kiket a növeldei, 
egymást bölcsen kiegészitö életrend gyakran annyi 
boszusággal sarkalt az indokolhatlan panaszkodásra, 
szünnapok alatt egész éjeket készek oly emberek 
társaságában átvirasztani, kikből csak ugy gőzö-
lög ki a hitetlenség dögvésze. Egész napokon át él-
vezik az ellenséges irányú lapok és iratok bódító 
mákonyát, melyhez a növeldében könnyű szerrel 
nem lehetett jutni . (?) Nitimur in vetitum semper 
cupimusque negata. Vannak is elegen, kik arra sza-
vaznak, hogy az ifjak mielőbb ismerkedjenek meg a 
mérges növényekkel,hogy szeréntök tudjanak válasz-
tást tenni a jó és rosz között. Errenézve legalkalma-
sabbnak tar t ják a szünidőt, mely nincsen sem kor-
látozva a magas falak és bást}rák által, (hol könnyű 
szentnek lenni) sem szigorú ellenőrizet alatt, mint 
az „ordo diurnus" békóiban. Mindenki szivéből saj-
nálja a kispapot, a nők legjobban, mert ők birnak 
leggyöngédebb részvéttel. Ki nem látott még egy 
quaestára kibocsátott franciskánus kis novitiust a 
szabadban! Hogy pereg a nyelve, hogy jajveszé-
kel a corda szorítása alatt, hogy ócsárolja elöljá-
róit hátha még a nénémasszonyok elkezdik 

őket szánni, akkor vége hossza nincs a huszárvágá-
soknak, melyeket a fiu ugyancsak betanult. Van-e 
itt komolyság, vagy csak tréfa az egész ? A növel-
dei superiorok legjobban észrevehetik a hamu alatt 
rejlő veszedelmes szikrákat, lia a két időszakot 
összehasonlítják. A clerikusok pedig akarva nem 
akarva kénytelenek in foro conscientiae őszintén 
bevallani Kempis Tamással, hogy „semper minor 
homo redii" ; ami magyarul annyit jelent, hogy a 
szünidőben nem volt köszönet ; ismét az abc-töl kell 
kezdeni a papi nevelést. 

A közvélemény előtt csaknem kivétel nélkül 
elismert tekintélyek az igazgatók, kik az anyaszent-
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egyház leendő áldozárait bizonyos mérték szerént kezelik. 
Mi lehet az oka, hogy a jellemképzés annyira háttérben 
marad? „A jól épitett sorhajó ép oly könnyűséggel úszik a 
viz felett, mint a cserdugasz ; de nem a súlynak hiánya, ha-
nem az egyes részek kellő elhelyezése s egyensúlya az, ami-
től könnyűsége függ". Hic Rhodus! Nincs kellő megállapo-
dás a nevelés tényezői közt. Fájdalom ! de ki kell mondani, 
hogy egyik kineveti a másikat. Az egyik igen sokat köve-
tel, a másik igen sok concessióra hajlandó. Nincs felülvizs-
gált terv, mely az ily életbevágó szellemerkölcsi építkezést 
minden esély ellen biztosítaná. Ebből világos, hogy itt is, 
ott is hiányosak a lélektani pontozatok. 

A növendékek legnagyobb része oly kevés értelmi 
készlettel rendelkezik az örök életre kiható io-azságok fel-o O 
fogásában, hogy szinte csudálni kell napjaink közerkölcsi 
romlottságával szemben, midőn ellehet mondani az apos-
tollal : „Vere Deus huius saeculi excaecavit mentes infide-
delium, ut non fulgeat illuminatio Evangelii" — azt a fel-
tűnő bátortalanságot és ingadozást, mely ifjú paptársainkat 
épen a legkényesebb téren ejti zavarba, ugy annyira, hogy 
a cselszövő világiak minden czélt az anyagiak nyereségében 
központosítanak, sőt maga a hivő nép is ezerszer hánytor-
gatja a „sok hiábavaló fizetést és ingyen szolgálatokat". 
Ecce quoinodo vituperatur ministerium nostrum ! 

Azért nem szabad szemeink elől téveszteni a gyakor-
lati súlyt, mely az ifjúság jellemében nyilatkozik. Egész 
fenségében meg kell ismertetnünk a világgal hivatásunk be-
csét, s közössé tennünk határozott önfeláldozásunk által Jé-
zus Krisztus megtestesülésének czélját s anyaszentegyházá-
nak isteni rendeltetését, a minden emberre kiáradó szeretet 
áldozásait, melyek nélkül latrok barlangja az egész emberi 
társadalom. E magas öntudattól legyenek áthatva kicsinyek 
és nagyok egyaránt. A választófalak ne legyenek se kőből, 
se emberi szenvedélyek megközelithetlen durva anyagai-
ból alkotva; hanem átlátszó kristályüvegekből. „Perfectio-
nis amans tantum humilitate abundare debet, quantum lam-
pas oleo ; illa redundent interiora, luceant exteriora, et quam-
cunque vertatur in partem, se insinuet. Non enim perfecte 
credunt, qui quod credunt, loqui nolunt. Oportet, ut habeat 
sacerdos irreverentiam istam, quando venerit inter homines, 
quibus displicet Christus". Kis Máté. 

R é s z l e t e z é s e k . 
(Vèie.) 

Az ifjúság nevelése és a tudományok előmozdítása kö-
rül is hervadhatlan koszorút vivott ki magának a jezsuita 
szerzet. Igen sok, legjelesebb munka napvilágot nem lát,ha 
ők nincsenek. Magyar hazánkban is a tudományos fejlődés 
sokat köszönhet nekik, mint akik nem csak az egyházi, ha-
nem a világi tudományok körében is nagybecsű munkákat 
irtak. Ilyen a nyelvbeli ékességére nézve magyar Cicerónak 
nevezett Pázmán Péter, esztergomi érsek, egykor jezsuita 
szerzetes ; ilyenek : Káldi, InchofFer, Sennyei, Forró, Nádasi, 
Csete, Pereszlényi, Tarnóczi, Szerdahelyi, Szörényi, Heve-
nessy, Szentiványi, Timon, Turóczi, László, Kéri, Szegedi, 
Horváth, Tsapodi, Yánosy, Kaprinai, Pálma, Molnár, Fa-
ludi, Szabó, Bertalanfi, Rajnis, a temérdek munkáju Pray és 
Katona mind e rendbeli férfiak, kiknek nevei a tudós világ 

előtt, eléggé ismeretesek ; de ezeken kivül vannak még igen 
sok jeles és munkás jezsuiták, kikről a ,Fasc. Eccl. Lit.' 
1842-ki II. és III . füzetében résznyire emlités tétetik, vala-
mint arról is, mit irtak anyai nyelvünkön, mit a hit- és tör-
vénytudományban, a földleírás- és ékesszólásban, a nyelvé-
szeti és költészeti tudományokban ? 

Sokan, magok sem tudják miért, különféle balvélemé-
nyeket táplálnak e szerzet iránt keblökben ; az való, hogy a 
fejedelmek, az emberiség legkitűnőbb egyénei s államférfiai, 
sőt ellenségeik is dicsérettel illetik őket. Verulámi Baco, 
angol korlátnok, tanítási módjokat illetőleg felölök igy 
nyilatkozik : „ami az ifjúság nevelését illeti, legrövidebb 
utasítás ez, kérdezd a jezsuiták iskoláit. Semmi sincs jobb, 
mint a mi itt történik". (De dign. et augin. Scient. L. 7.) — 
Továbbá dicsérettel halmozzák őket : II-dik Friedrik porosz 
király, Katalin orosz czárnő, Bossuet, Feneion, Chateau-
briand, a szabadszellemü D'Alembert, Voltaire, Rousseau,, 
és egyebek, kiknek erre vonatkozó Ítéleteit össze gyűjtve 
olvashatni dr. Pietz ,Neue theologische Zeitschrift'-je több 
füzeteiben, valamint e könyvben is ,Historischer Ehrentem-
pel der Gesellschaft Jesu'. Wien, 1841. 8. 

Hazánkat illetőleg többek közt : megható, mit Ke-
mény János erdélyi fejedelem a jezsuiták dicsőitésére elbe-
szél: „tatár fogságban — úgymond — katholikus rabtár-
saimat a jezsuiták mint megannyi őrangyalok állták körül, 
vigaszt és segélyt hozván nekik. Mi szegények, felekeze-
tünkben prédikátoraink hírét sem hallottuk". (V. A. 1850. 
91. 1.) Ezenkiviil még dicsérettel emlékeznek rólok I. Leo-
pold magyar és Báthori István lengyel királyok, Rákóczy 
Zsigmond erdélyi fejedelem és Széchényi György eszter-
gomi érsek, mint okleveleik eléggé bizonyítják. (Lásd azo-
kat e könyvben : „Más is igaz magyar". 201. stb. lapokon.) 
A szerzet utóbb lenni megszűnt, de korunkban a forradal-
mi orgiák beálltával ismét éledni látjuk, s a fejedelmek és 
köztársaságok nagy kedvezésében részesül, és az ifjúság ne-
velése is rá van bizva. A lembergi, tarnopoli, ujsandeczi, 
insbrucki, linczi, kalocsai stb. collegiumokban ők tanítanak, 
s convictusok is vezérletök alá vannak helyezve. Ezenkívül 
a szerzet tagokat számlál Róma, Turin, Frank- és Magyar-
hon, Nápoly, Belgium és Angolországban, az aegei szigete-
ken és Amerikában. Buengos-Ayres kormánya és a nép, az 
Európából oda érkezett hat jezsuita atyát nagy örömmel 
fogadta, collegiumot adott nekik, szükség esetében pedig 
más termeket is ajánlott, hogy iskolát nyithassanak, mint ez 
Rosas Ágoston Garrigos azon évi aug. 26-án kibocsátott 
rendeletéből kiviláglik. (Nev. s. Tud. Int. tört. LRN. 1843. 
347. 348. 1.) 

Minapában e sorok Írójának asztalánál egy szabadoncz 
férfiú abbeli meggyőződésének adott kifejezést, miszerint : 
ma már a zárdák és szerzetesek nélkülözhetők, miután a 
tudományok, művészetek stb. magok a polgárisuk népek 
oltalma alá helyezvék ; s ekkép nem kényszerülnek a zárdák 
falai közé menekülni, hogy ezek lakói, a szerzetesek által 
miveltessenek, az enyészettől megóvassanak. Erre azonban 
egy másik, ép eszű ur e captiosus kérdést koczkáztatá : ha a 
zárdákat szétszórjuk, a szerzeteseket elkergetjük, hova fog-
nak a tudományok, művészetek stb. menekülni akkor, midőn 
a Leibnitz és Holzhauser által megjósolt, (az Isten — hal-

14* 



108 

hatatlanság — eredendő bűn- s megváltás tagadók által kö-
zel jövőben előidézendő) európai közlázadás a középkori 
népvándorlások rémes korszakát, s ekkép a tudományok, 
művészetek stb. halálát kivégeztetését fogják előidézni? És 
a meglepett, zsákutczába szorított szabadoncz a felelettel 
adós maradott . . . „Qui legit intelligat". A ki olvassa értse 
és tudja meg, hogy katliolika egyházunknak szerzetes-tár-
sulatok alapításában szabadnak kell lennie. Quod erat de-
monstrandum ! . . , . Ezekután befejezésül óhajtjuk, de köve-
teljük is, hogy a szabad ember ismerje el más szabad em-
berben is a szabadságot ; a katholikus a protestánsét, a pro-
testáns a katholikusét ; Falk, Bluntschli, Luez stb. az ultra-
montánokét, ezek amazokét ; ez azután szabadság, minden 
egyéb merő fecsegés. Tudván azonban és tapasztalván is, 
mily nyomorult fogalommal birnak e liberális urak, de még 
bécsi, sőt budapesti elvtársaik is a szabadságról, kik min-
dig csak maguknak akarják a szabadságot, és másoknak 
soha, a kath, sajtó e szűkkeblűség ellen ünnepiesen tiltako-
zik nem csak, de határozottan meg is követeli, hogy katholi-
kus egyházunk szabad legyen a) tanitásában, b) látható fe-
jéveli összeköttetésében, c) törvényhozói hatalma gyakorlá-
sában, d) szerzetes-társulatok alapításában. És, ha a libera-
lismus e jogszerű követelést szokása szerint, sértő kihívás-
nak, illemszabály elleni merénynek mondaná, katholikus saj-
tónk azonnal rá olvasná Bonald lyoni bibornok-érseknek 
szavait, miket az böjti pásztorleveleinek egyikében mon-
dott : „Talán szerelmes atyámfiai! (ezek a nagy érseknek 
szavai) csudálkozni is fogtok rajta, hogy ily beszédet foly-
tatunk. Talán ugy fog előttetek tetszeni, mintha az egyház 
ügyét oly erélyes kifejezésekkel védnök, melyek szerintetek 
nem is egészen egyezők ama békés hivatással, melyet közte-
tek viselünk. Azonban arról magatok is tanúbizonyságot 
foo-tok részünkre tenni, miszerint, lia mi felülemelkedve 

o 
minden emberi félelmen, meg merjük a hatalomnak mon-
dani, hogy nincs joga a szent szekrényhez nyúlni, a sza-
badság ajkainkon nem sértés, nem guny, sem nem fenyege-
tődzés. Mi szilárdak fogunk lenni, anélkül, hogy mérsékel-
tek és tiszteletmegadók lenni megszűnnénk". (Bon. Bib. Ér. 
B. p. 1. 1843. Lyon.) Gundy Mihály, esperes. 

A közalapítványi kir. ügyigazgatónak 
V É L E M É N Y E 

a tanulmányi alap jogi természete kérdésében.*) 

A tanulmányi alap rendeltetése: a köznevelés és a ma-
gasabb művelődés előmozdítása ; valamint a királyi katholi-
kus jogakadémiák, több középtanoda és elemi tanítóképezde 
fentartása. 

A mi a magyar királyi tanulmányi alap eredetét és 
történelmét illeti : 

Ezen országos alap keletkezésére kiváló okot szolgál-
tatott a l(3-dik század elején, Magyarhonra nehezedett tö-
rök uralom ; nemkü-önben az ágostai és helvét vallás fejlő-
dése, ugy terjedése ; a most jelzett összevágó körülmények 

*) E nagyfontosságú jogi véleménynek teljes czime a következő : 
rHamar Pál, közalapítványi királyi ügyigazgató, mint a szentkorona 
egyik ügyészének véleménye, melyet a tanulmányi alap jogi természete 
kérdésében a magyar országgyűlés képviselőháza kiküldött bizottságának 
mult 1875-dik évi april 20-ról és május 7-ről keit felhívásai nyomán, tisz-
telettel előterjeszt." 

okozták, hogy részint a bel- és külháboruk alatt sok, előbb 
virágzó állapotban létezett és gondosan ápolt katholikus fő-, 
közép- és altanodák elpusztultak, a tanférfiak a szélrózsa 
minden irányában szétszórattak, s a szakemberek az ellát-
tatásukra szükséges eszközöket nélkülözték ; részint pedig a 
tanárok nem csekély számmal az uj hittani elveket fogad-
ván el, a katholikus iskolákat elhagyták, vagy azokba ujabb 
vallási eszméket vittek át, s növendékeiket is a szerint ok-
tatták : az ekként felmerült felekezeti viszonyok és végzet-
teljes nélkülözések orvoslására, ugy a kath. vallásnak az 
iskolákbani fenttartására I-ső Ferdinánd magyar király 
mint legfőbb kegyúr és az országgyűlés, melyen a katholi-
kus főrendek és a nemesség túlnyomó többséget képeztek, 
az 1548-i 12-ik törvez. nyomán együttesen akként intézked-
tek, hogy a török járat alatt elpusztult káptalanok, kolos-
torok és zárdák javaik, mennyiben azokat a katliolika val-
lás fenttartása, a lelkészek kiképeztetése és a népnek az ős 
hitrei visszavezetése igénybe nem vették, iskolák felállítá-
sára, tudós és jámbor tanárok alkalmazására ; valamint jó 
reményű ifjak segélyezésére, kiművelésére és előmozdítá-
sára is fordíttathattak volt légyen: miután pedig a tör-
vényhozás ezen gondos fellépése rögtön nem gyümölcsözött^ 
a liongyülés mint az 1550-dik évi 19-ik törvez. tanúsítja, 
ismét felkérte a királyt, hogy az elhagyott templomok, káp-
talanok, ugy kolostorok jószágaikat és jövedelmeiket, min-
den halasztás nélkül, az ország egész területén, tanodák 
emelésére, és kellő szakismeretekkel biró férfiak ellátására 
használtassa fel; a kik pedig e szándék kivitelét elleneznék, 
azokat királyi hatalmával kötelességeik teljesítésére szo-
ritsa, hogy e szerint a képzett erőknek az országbani átül-
tetésével, ugy az iskolák létrehozatalával, az istenitisztelet, 
és a régi, vagyis a katliolika vallás ismét gyors előhaladást 
tegyenek, s előbbi jogaikba visszahelyeztessenek, sőt az I-sö 
Ferdinánd alatt a főpapi javaknak a világi kezekbőli visz-
szavétele iránt 15ö0-dik évben hozott törvény 15-ik §-a azt 
is megengedte, mikép az áldornagyok a megüresedett egy-
házi javadalmak egy részét nagyobb, ugy kisebb iskolák 
körvonalozására és berendezésére oly végből fordíthassák, 
miszerint azokban az ifjúság katholikus tanitók által a ke-
resztény hitben oktattassék, hogy pedig ezen, a kath. isko-
lák érdekében hozott országos határozatok kellően végre-

o o 
hajtattak, s ekként az elhagyott, vagy megürült egyházja-
vak egyrészben csakugyan tanulmányi czélokra használtat-
tak fel légyen, arra minden püspök a maga megyéjében fel-
ügyelni, az ily tanodai vagyont tulajdon hatáskörében ke-
zeltetni, s ha kívántatott, ezen jövedelmek hova lett fordí-
tásáról a koronás királynak számolni tartozott. 

Midőn azonban a királyi udvar, az egyháznagyok s a 
világi kath. rendek azt tapasztalták, hogy a va lási uj tanok 
minden intézkedéseik mellett is nagy mérvben terjednek, 
hogy a fent hivatkozott törvények a kath. hitet a külbefo-
lyásoktól eléggé meg nem óvják, valamint hogy a katholi-
kus vallás fenttartására, a hanyatlásnak indult iskolák újra 
szervezésére, és a meglazult tanrendszer kath. szellembeni 
átalakítására irott szabályok nem elégségesek, hanem azok 
helyett erős akaratú, hajthatlan jellemű, s a viszonyok ha-
talma által megedzett férfiak kívántatnak ; a papnöveldék s 
az iskolák szorosan vett kath. szellembeni ellátására, a Jé-
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zus társaságot, mely III-dik Pál pápa engedelmével már 
1540-ik évben alakult, s azóta a külföldön nagy hirre emel-
kedett, szemelték ki. 

Ezek nyomán tehát Oláh Miklós országprimás és esz-
tergomi érsek, jeles műveltségű egyháznagy, ki II-dik 
Ulászló udvarában nevelkedett, II-dik Lajos titkára volt ; 
később pedig ennek özvegyét Mária királynőt Y-ik Károly 
császár kívánatára Németalföld kormányzásában tanácsai-
val támogatta, a Jézus társaságot 1561-dik évben az or-
szágba behozta, Nagyszombatban megtelepítette, és ugyan-
annak egyrészt I-ső Ferdinánd király jóváhagyásával jöve-
delmi forrásul a széplaki apátságot és a beéni prépostságot 
átadta ; valamint másrészt a mislyei, a szalavári, ugy a tu-
róczi egyházi javadalmakból évenként bizonyos tartási ösz-
szeget utalt ki : továbbá a Telegdy-házba középtanodát 
rendeztetvén be, azt szinte a jezsuiták gondjaira bizta ; 
ugyanekkor a veglai Horváthy család a rendet kerttel aján-
dékozta meg ; de ezen első megtelepítés kevésbbé volt tar-
tós, mert 1567-ik évben Nagyszombatban a társoda leégett, 
a széplaki és a beéni uralmakat pedig a törökök s a belvi-
szályok elpusztították; ekként tehát a Jézus-társaság az 
országból, hol hét évet tanítással töltött, ellátás és elhelye-
zés hiánya miatt 19 évre távozni kényszerült; azonban 
Draskovich György kalocsai érsek a tridenti zsinatról haza 
jövet a szerzetet Rudolf király beegyezésével 1586-ik év-
ben az országba ismét visszahozta ; a midőn a társulat tag-
jai, az érsek közvetítésével, a koronától, lakásul a turóczi 
prépostságot nyerték, hol is azonnal iskolákat nyitottak; de 
innen 1598-ban majd azért, mert a vidék rokonszenvével 
nem találkoztak, majd azért, mert a silány talaj számukra 
elegendő jövedelmet nem szolgáltatott, Nyitra megyébe, 
Sellyére, mely akkor népes és kényelmes helyiség volt köl-
töztek át ; ezen önmozgósitásuk folytán egyrészt Forgách 
Ferencz akkori nyitrai püspök bőkezűségénél fogva Sellyén 
társodát, középtanodát és könyvtárt alapitottak, másrészt 
pedig előbbi telepüket, a turóczi prépostságot megtartot-
ták, s az ott már berendezett kisebb iskolákat továbbá 
is ellátták. 

Igaz ugyan, hogy a társulat e második megtelepítését is 
az országra nehezedett szakadatlan török háborúk, Bocskay 
István erdélyi fejedelem hadjárata s a felmerült vallási 
egyenetlenségek, mennyiben ez események a szerzetre nézve 
az ingatlan javak birhatását kérdésessé tették, és ez által az 
iskolák ellátását és fenttartását megnehezítették, nem ke-
véssé zavarták meg ; azonban mind e feltornyosult közügyi 
akadályok ellenére 1613-ik évben, Forgách Ferencz, már 
akkor bibornok és esztergomi érsek, a társulat előnyére ki-
eszközölte, mikép az, ingatlan birtokai jövedelmeit iskolai 
czélokra tovább is húzhatta volt légyen ; de ezen megpró-
báltatások a Jézus-társaság vas türelmét nemcsak meg nem 
renditették, sőt bátorságát fokozták s tágabb mérvű tevé-
kenységre ösztönözték ; a szerzet tehát elhatározta, misze-
rint a vidéki telepeket feladja, tanszaki tehetségeit váro-
sokban öszpontositja, tanrendszerét a kor színvonalára 
emeli s iskoláit példányszerűen látja el; ily szándékkal 
tették át a jezsuiták 1615-dik évben Sellyéről ismét Nagy-
szombatba székhelyüket, hol őket pártfogójuk, Forgách 
Ferencz bibornok-primás, a dömések Keresztelő szent Já-

nosról nevezett régi zárdájába vezette be, s annak kiigazí-
tására, ugy berendezésére a turóczi prépostság jövedelmei-
ből 2000 forintot, valamint tulajdonából ugyanannyit utal-
ványozott ; és a rend valóban ki is tüntette, miként a neve-
lési és tanitási téren nemcsak szükséget pótol, hanem szak-
avatottan működni, sőt az átvett helyiségeknek virágzó éle-
tet kölcsönözni is képes ; igy a társulat Nagyszombatban 
1616-ban már öt középtanodai osztályt nvitott meg, melyet 
440 tanoncz, s azok közt több főrendü, ugy sok nemes ifjú 
látogatott ; 1617-ben és 1618-ban a 6-ik osztály is szervez-
tetett, s a tantermekben az ifjúság száma 700-ra emelke-
dett ; ezeken felül az elemi iskolák és a szent Istvánról ne-
vezett papnövelde is a szerzet gondozására bízattak, azon-
ban a Jézus-társaság 1620-dik évben Bethlen Gábor erdé-
lyi fejedelem hadjárata alatt az országból ismét kiszorittat-
ván, a nagyszombati iskolák is szüneteltek, mig a szerzet 
1624-ben előbbi helyét el nem foglalta, s a tanodákat újból 
meg nem nyitotta, melyekben 1626-ban ismét 1000 ifjú 
nyert oktatást. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, február 15. A f ő v á r o s k u l t u r k a i n p f o s 

f é l - f i a i. A király meghalt, éljen a király, Deák F. buda-
pest-belvárosi képviselő meghalt, éljen az uj budapest-belvá-
rosi képviselő, azaz, hogy még idáig nem jutottunk, inert, ha 
már általában véve sem oly könnyű dolog valamely kerü-
letnek képviselőt adni, hát még lia arról van szó, hogy nem 
valami másodrendű kerület, hanem az ország első kerülete 
képviseltessék az országgyűlésen, már akkor csakugyan kö-
rül kell tekinteni, kiválólag meg kell fontolni, hogy sok je-
leseink közül, ki képviselheti méltóan az ország fővárosát. 

Méltóan ! milyen különös szó ez napjainkban, midőn 
követválasztásról van szó. Jelentheti azt is, amit tulajdon-
képenjelent, hogy a követjelölt feleljen meg kerülete tekinté-
lyének, hogy a követjelölt nem kevesebb képzettséggel, tu-
dománynval birjon, mint amennyi kerülete tekintélyének az 
országban megfelel. De jelenthet ez mást is, amint valóban 
jelent is. Ma a szavak többféle értelemmel birván, igy törté-
nik, hogy e szó is: ,méltóan',annyit jelent és pedig első sor-
ban, hogy a követjelölt akulturkampfos férfiak legkipróbál-
tabb fajából való legyen. Ha már ez a magyarázat áll, álta-
lában, (tudvalevőleg a mult választások alkalmával alig volt 
kerület, hol a követjelölttől meg nem kérdezték volna, hogy 
kulturkampfos kedve a hévnek minő fokán áll,) mennyivel 
inkább áll ez a fővárosról, melynek feladata, irányt adni az 
országnak, —ha Párisról nondják, hogy ez Francziaország, 
Budapest csak nem maradhat vissza: hogy felőle ne mond-
ják, hogy — Magyarország. 

Ebben a culturkampfos világban nagy hálátlanság 
lenne Budapest fővárosától, ha a korszellemtől visszama-
radva oly képviselő után tekintene, ki a korszellemmel el-
lentétes lábon áll ; no meg egy kissé nagyobb bátorsággal 
is kellene birni, mint a t. választó urak birnak, hogy a szel-
lemi zsarnokságtól, mely őket fogva tar.ja, megszabadulja-
nak. De mikép is felelne meg Budapest fővárosa nevének és 
tekintélyének, ha épen ezt hagyná tekinteten kivül a követ-
választás alkalmával, a miről a modern fővárosok különösen 
felismerhetők, t. i. a culturharczi vágyat ? Mit érne ez Bu-
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(lapest belvárosi választói előtt, ha követjelöltjük csali sza-
badelvű párti és csupa tévedésből nem egyszersmind kul-
turkampf-vágyó lenne, habár e kettő rendszerint össze van 
is kötve ? sőt minthogy Budapest az ország fővárosa, a kul-
turkampf vágya pedig különböző fokozatú, nem kell-e a fő-
városnak különösen oda törekedni, hogy e tekintetben is ki-
válóan, ,méltóan' legyen képviselve az országgyűlésen ? 

Nemes Budapest belvárosa t. képviselőválasztóinak 
érdeméül (?) legyen feljegyezve, hogy a főváros méltóságának 
meg is feleltek azon értekezletben, mely a követjelöltség czél-
jából f. hó 9-én Királyi Pál ur elnöklete alatt megtartatott. 
Hogy örvendhet az ország, mily fenséges kilátásokat alkot-
hatott magának a jövőre nézve, midőn ez emelkedett szel-
lemű értekezletről szóló tudósítást olvasta ! Hiszen semmi 
sem bizonyosabb az ég alatt, mint hogy az ország minden 
bajából csak a kulturkampf által fog megszabadulhatni ; 
hogy ne örvendett volna tehát a vidéki közönség, olvasva, 
hogy a belvárosi t. választó urak közt találkoztak, kik til-
takoztak Horváth Mihály kanditatiója ellen. Egy katholi-
kus püspök, legyen bár csak czimzetes, hogy képviselhetné 
méltóan a kulturkampfos Budapest fővárosát ? Egy kath. 
püspök, hogy adhatná oda eszét, tudományát, nevét ahhoz, 
hogy a kulturkampf következményei végrehajtassanak, hogy 
püspök- és paptársai tömlöczre vettessenek nem másért, mint 
mivel hivek maradtak egyházukhoz, hivek az örök elvek-
hez,melyeket az egyház hirdet ; hogy adhatná oda tekintélyét 
arra, hogy az egyház, melytől birja nevét, állását, jövedel-
mét, az államnak rabszolgaként alávettessék ; hogy vagyo-
nától, mely után a liberális világ annyira eseng, megfosztas-
sék, hogy támogassa a felekezetnélküli állam törekvését, 
mely az állam erkölcsi alapját felforgatja — ? 

Nagyon valószínű, hogy Polonyi Géza ur, mindezen 
okokat áttekintve, félt, hogy Horváth püspök nem fogja 
,méltóan' képviselhetni a fővárost ós azért nyilatkozott el-
lene, vagyis Horváth Mihályt illetőleg ő azon véleményben 
van a ,Napló' szerint, hogy az egyház-politikai kérdések 
tárgyalásakor a belváros mégis csak püspök által lenne 
képviselve, ami őt ugy látszik ki nem elégítené. Nem tud-
juk váljon P. G. ur nem azon szempontból tartotta e szük-
ségesnek kételyeit kifejezni, hogy megnyugtattassék, de tör-
tént légyen nyilatkozata bármely indokokból, azok után mi-
ket Királyi Pál ur, felhatalmazva, vagy fel nem hatalmazva, 
de mindenesetre történeti tényekre hivatkozva mondott, 
megnyughatik abban, hogy Királyi Pál ur nem kevésbé lel-
kesittetik a kulturharcztól, mint maga Polonyi Géza ur. 

Idézzünk történeti hűség tekintetéből, amit K. P. ur a 
,Napló' szerint P. G. urnák felvilágosításul mondott : „Hor-
váth Mihály — úgymond — igaz, felszentelt pap és mint 
ilyen érdemeinél fogva 1848-ban egy nagy megye püspöke 
lett. Kiki ismeri ezen férfin pályáját, tudjuk, hogy ő 1849-
ben oly szerepet játszott, milyennek kevés világi tudott 
volna igy megfelelni. A közelebbi országgyűlések iromá-
nyai tanúskodnak arról, hogy Horváth Mihály épen az egy-
ház-politikai bizottságban minő tevékenységet fejtett ki, 
hogy az egyház és állam közti viszonyról nem lehet sza-
badelvűbben gzndolkozni, mint H. M. E tekintetben nyu-
godtak lehetünk és H. M. különben is alkalomadtán meg 
fogja adni a kellő felvilágosításokat". E nyilatkozat után 

P. G. ur is megnyughatik, mert Királyi P. ur épen azon kel-
léket emelte ki, sőt másról nem is beszélt, mint a melynek 
hiányától Polonyi ur félni látszik. Kulturkampfos vágyban 
tehát nincsen hiány a t. választó uraknál, mennyire fog azon-
ban ezen óhajnak a méltóságos püspök ur ,méltóan' megfe-
lelni, vagy mennyire fognak reá benyomást gyakorolni 
azon indokok, melyek valószínűleg szeme előtt forogtak P. 
G. urnák, midőn a püspök ur candidatiója ellenében Kossuth 
Lajost ajánlotta, azt a jövő deritendi ki, akkor fog kitűnni 
az is, minő próféta Királyi Pál ur. 

Rómn. É r d e k e s i r o d a l m i 1 e 1 e t. A lapok nem 
régen emiitették, hogy a montecassinói levéltárban aqui-
nói szent Tamásnak egy igen érdekes, sajátkezű levele fe-
deztetett fel, melyet e zárdának szorgalmas tagjai most 
napvilágra bocsátván, ezzel nein kis örömet szereztek a 
nagy doctor tisztelőinek, azaz az összes kath. világnak. 

E levél egy a fentnevezett könyvtárban 82. sz. alatt 
létező kéziratban találtatott és pedig a 320, 321 s 322-dik 
lapok szélén. Tárgyát fontos hittani kérdés képezi, amennyi-
ben a malasztnak a szabad akarathoz való viszonyát fejte-
geti, mely kérdés felett hoszabb vita folyván a montecassinói 
rendtársak közt, az apát felvilágosításért folyamodott Ta-
máshoz, ki az előttünk fekvő levélben az eléje tett kérdésre 
válaszol. Szentünk akkor szülőföldjén tartózkodott, Aqui-
nóban, s épen a lyoni közzsinatra indult. Ha ez igy van, akkor 
e becses kézirat az utolsó, mely Tamás tollából folyt ; mert 
útközben, tudvalevőleg Fossa Nuovában, meghalt. 

Ez alkalomból, természetes, hogy újból ama másik 
érdekes kérdés is merült fel : váljon szentünk tartozott-e 
valaha szent Benedek rendjéhez, s ha igen, miért hagyta el 
azt, hogy sz. Domonkoséba lépjen. Az elsőre nézve eddig 
meglehetős bizonyossággal ugy látszik, hogy Tamás, mielőtt 
Albertus Magnus tanítványává szegődött, egy montecassi-
nói, Erasmus nevü szerzetesnek előadásait hallgatta ; a má-
sik kérdés még homályos. 

Levelében a tudós szent I. Nagy sz. Gergely ,Moralia' 
czimü művének egyik helyéből indulva, fejtegeti nézetét a 
fen forgó kérdésre nézve. Az igen szép kiadás az egésznek 
fac-similé-jét is hozza, egy igen csinos latinsággal irott, X I 
lapra terjedő bevezetésnek kiséretében, mely a kézirat felta-
lálásának történetét adja elő. Érdekes Tamásnak ide csa-
tolt arczképe is, mely egy, ugyanazon könyvtárban létező, 
egykorú kép után készült. Ennek alapján dr. Ucelli azon 
nézetet koczkáztatja, hogy szentünk rövidlátó lehetett. A 
bevezetés után ugyancsak Ucellinek három rendbeli, Tosti, 
Monte Cassino jelenlegi apátjához intézett levele követke-
zik, melyben sz. Tamás iratainak eme jeles ismerője a léletnek, 
illetőleg Tamás keze Írásának authenticitásáról értekezik. 

A montecassinói szerzetes tagok ezen érdekes lelet-
nek közrebocsátása által halhatatlan érdemeiknek koszorú-
ját egy szép levéllel toldották meg. A kiadványnak egész 
czime: „S. Thomae Aquinatis propria manu scripta epistola 
ad Bernardum, abbatem Cassinensem". [Typis Montis Ca-
sini, 1875. in folio.] 

Eszmetársulásnál fogva egy másik kiadványt még em-
lítek sz. Tamásnak műveiből, melyet don Angelini, hires 
római latinista, szintén a lefolyt évben, a Propaganda betűi-
vel bocsátott közre, s mely a szentnek tollából folyt vala-
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mennyi imádságot tartalmazza. Czime : „S. Thomae docto-
ris Angelici Praeces. E typogr. Polyglotta S. C. de Prop. 
Fide. Anno saero 1875". R. 

Berlin. R e i c h e n s p e r g e r r ö p i r a t a , mely e 
napokban ezen czim alatt : „ Culturkampf oder Friede in Staat 
und Kirche" Berlinben, Springernél megjelent, *) sokkal ál-
talánosabb érdekű, semhogy t. szerkesztő urnák engedel-
mével bátorságot nem vennék magamnak, e méltán nagy 
feltűnést okozó munkából néhány tételt a ,Religio' olvasói-
nak tudomására hozni. 

E röpiratnak szerzője nem a fiatalabbik, mint régész s 
müitész is jó hirnek örvendő Ágost, hanem az öregebbik ha 
nem csalódom, ennek nagybátyja, Péter, fő törvényszéki ülnök s 
birodalmi képviselő. Miután, mint előszavában mondja, röp-
iratának egyik czélja a béke helyreállítására közreműködni, 
azért könyvében tartózkodott attól, hogy hű s kimeritő ké-
pét adja mindazon károknak és rombolásoknak, melyeket 
ez az úgynevezett ,culturharcz' az egyház is iskola terén 
már előidézett, mert meg van győződve arról, hogy ezeknek 
•elősorolása nem a békét mozdítaná elő, hanem a katholikus 
népnek igazságos s amugyis már eléggé mély elkeseredését 
még tetemesen növesztené ; — hanem igenis kötelességének 
tartotta, miután az ellenfél szemmelláthatólag higgadtabb s 
nyugodtabb kedélyállapotba jutott, ismét egyszer mind-
azon tévedéseket megczáfolni, melyekből a közelmúlt idők 
gyűlölete fakadt, s melyek a helyzet s annak exigentiái he-
lyes felismerését mindeddig akadályozák. 

Ez a röpiratnak bevallott czélja, s mi e sorokban ki-
váló érdekkel bir, az annak constatálása, hogy az ,ellenfél', 
azaz a porosz kormány s annak mamelukjai, ma már ,hig-
gadtabb és nyugodtabb' állapotban vannak, mivel szerző 
elég udvariasan azt fejezi ki, hogy Canossának körvonalai 
már amúgy kissé derengeni kezdenek a láthatáron, ameny-
nyiben a legdühösebbek is lassan lassan azon kezdik észre-
venni magokat, hogy ezen az uton tovább ,haladniok' merő 
lehetetlenség ; nem más, becsületesebb okból, mint egysze-
rűen azért, mert a kovácsolt, nemtelen fegyver saját magok 
ellen fordulni kezd. 

Miként iparkodik szerző kitűzött feladatának eleget 
tenni, legjobban munkája felosztásából derül ki, melyben 
három pont különböztethető meg. (Ezeket már múltkori 
jelentésünkben emeltük ki, amiért is az ismertetésnek ezen 
részlétét itt kihagyjuk. Szerk.) 

Figyelemre méltó szerzőnek nézete, illetőleg javas-
lata arra nézve, miként lehetne az annyira szükséges békét 
tettleg eszközölni is. Azt mondja e tekintetben, hogy az ál-
lam és egyház közti kiegyezkedésre nézve, mig magasabb 
tekintély nem veszi az ügyet kezébe, elégséges zsinórmér-
tékül szolgálhat a porosz püspököknek 1874-i január 30-
áról szóló emlékirata; melyben többi közt az mondatik, 
hogy a májusi törvényeknek egy részét a püspökök az ál-
lammal folytatott előleges alkudozások nyomán elfogadhat-
ták volna, mig egy másikra nézve nyitva állandóit a szent-
székkeli tárgyalásoknak utja ; miközben azonban szem előtt 
tartandó, hogy e törvényeknek legnagyobb íésze örökké ki-
egyeztethetlen marad a katholikus egyháznak alapelveivel, 
s ekként soha sem fogadható el. 

*) Jeleztük már 12. számunkban.. 96.1. Szerk. 

„Mindez ma époly igaz — mondja szerző — és irány-
adó, mint volt ezelőtt három évvel. A porosz állam tett-
leg azon kérdés előtt áll : akarja-e a katholikus egyháznak 
az isteni jog, számtalan államszerződés és királyi igéret ál-
tal biztosított jogi fenállását ezentúl is elismerni, vagy 
sem ? . . . Az utóbbi azonos lenne a 19 millió porosz katholi-
kus elleni irtóháborunak megindításával ; pedig a katholi-
kusok, Bismarck berezegnek tanúságtétele szerint, 1848-ban 
a leghívebb, a franczia háborúban pedig, köztudomás sze-
rint, a legönfeláldozóbb alattvalóknak bizonyították be ma-
gokat. Adja Isten, hogy az ügyek ne fajuljanak ennyire, a 
végletekig ! O ö 

Ha azonban a porosz államnak ezentúl is szándéka 
lenne, a kath. egyházat mint jogilag létezőt elismerni, azaz 
most békét kötni vele, akkor erre lidrom ut van. 

Az első, a legtermészetesebb s legközvetlenebbül czél-
hoz vezető az, melyen 1848—1850-ben maga a porosz kor-
mány haladt, egyetértve a nemzetgyűléssel és a német par-
lamenttel, s ez abban áll, hogy a porosz alkotmányba az 
abból tavai kitörölt 15., 16. s 18. czikkely ismét fel- ille-
tőleg visszavétessék, miáltal a régi jogállapot idéztetnék 
ismét elő ; hogy pedig emellett az egyház nem csak, de az 
állam is jobban érezte magát, az akkori s a mai viszonyok-
nak bár csak futólagos összehasonlítása is egy pillanat alatt 
megmutatja. A koronázási ünnepély alkalmával, 1861-ben 
maga a király e szép szavakkal viszonozhatta Geissel bibor-
noknak üdvözlő beszédét: „Különös megelégedésemre szol-
gál azon tudat, hogy egész birodalomban a kath. egyház 
ügyei s viszonyai a történelem, a törvény és az alkotmány 
vezérfonalán jól rendezve vannak ;" — s amit az állam ek-
ként az egyháznak nyújtott, azt neki ez utóbbi százszoro-
san s hálásan visszafizette ; mert a kath. egyház kibékitő 
működésének köszönhető, hogy hivei mindig a legjobb alatt-
valókhoz tartoztak, hogy a birodalomnak egy egységes 
egészszé összéforrasztása mindinkább jobban haladt, sok 
régi ellentét kiegyenlittetett, rendszeretet béke idején s hő-
sies önfeláldozás a csatatéren az összes nemzetet minden 
időkben kitüntették. 

Ha ily törvények mellett, huszonöt óv alatt soha ko-
molyabb összekoczczanásra sem mutatkozott alkalom, még 
kevésbbe fog mutatkozhatni ezentúl, midőn a több oldalról 
felhozott aggályok daczára is a polgári házasság birodalom-
szerte behozatott. 

A második ut — ha a kormány csakugyan azt hiszi, 
hogy az 1850-i alkotmányból származott állapotok túlsá-
gosan s az állam kárára kedveznek a kath. egyháznak — e 
második ut az alkudozások utja a szentszékkel. Ezen utat 
már a püspöki memorandum is kijelölte, hozzátévén azon-
ban, hogy valamennyi ,májusi törvényt' még a szentszék sem 
fogja elfogadhatni, néhányat pedig igenis. Ebből sokan azt 
következtették, hogy e törvényeknek azon részletei, melyek 
elfogadhatók, már most is teljesitendők ; — de a kik igy 
okoskodnak, nem veszik tekintetbe, hogy a katholikus lelki-
ismeret mindig s minden körülmények közt köteles az egy-
ház íűo-getlenségének magas elvét szem előtt tartani, mely Oo o O . i 
elv istenrendelte, örökérvényű törvény ; hogy azonban az 
egyháznak törvényes képviselői ezen elvet néha az idők- s 
körülményekhez alkalmazottan szabad önelhatározáson ala-
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puló önkorlátolás által is érvényesíthetik, amennyiben azt az 
egyháznak, mint üdvintézetnek magasabb czéljai megenge-
dik, azaz, amennyiben az ezen üdvczéloknak megkárosítása 
nélkül történhetik. Ily alkudozások s az egyház részerői 
gyakorolt önmegkorlátolás alapján bir a porosz korona is 
oly jogokat, katholikus egyházi ügyekben, melyeket még a 
májusi törvények sem mertek egyoldalulag odaítélni neki, 
minő például a püspökválasztások körül gyakorolt Veto 
joga, vagy ama másikot, melynél fogva a nagypréposti s a 
páratlan számú hónapokban megürült kanonoki javadalma-
kat, a pápai megerősítés feltétele mellett betölti. 

Sokfelül, különösen Poroszországban, azon nézet nyert 
kifejezést, hogy egy Concorclatumnnk kötése egyrészt az 
államnak souverainitásával meg nem egyeztethető, másrészt 
pedig a kívánt ezél elérésére szükségtelen is ; mert az állam, 
amit akar, önerejéből ki is viheti — van joga és hatalma 
hozzá A mi a ,jogot' illeti, feleli szerző, világos, hogy az 
egyenes tagadása lenne ama keresztény felfogásnak, mely 
szerint állam és egyház két párhuzamosan haladó, lényegi-
leg egymástól független, ámbár egy közös ezélra egymással 
szövetkezett tényező ; — a mi a souverainitással való egyez-
tethetlenséget illeti, ha megegyeztethető azzal, hogy az 
állam saját alattvalójával jogilag kötelező szerződéseket 
kössön, miért nem lenne megegyeztethető azzal, hogy az 
önálló, a független katholikus egyház illetékes képviselőivel 
szintolyanokra lépjen ? ami végre az állam fentemiitett 
hatalmát illeti, melynél fogva egyházi téren is keresztülvi-
hetni hiszi mindazt, ami neki tetszik ; ugy elég talán e szót 
kiejteni: „culturharczhogy meg legyünk győződve róla, 
miszerint azok, kik igy vélekednek, nagy tévedésben forog-
nak ; mert ez uton, ily eszközökkel, az állam csak negativ 
eredményeket vivhat ki. 

A harmadik és utolsó eszköz az egyház és állam közti 
békének helyreállítására szerző szerint az egyháznak az ál-
lamtóli elválasztása, avagy a Cavour-féle ,,Szabad egyház a 
szabad állambanmely egész a ,culturharcz' kezdetéig Po-
roszországban is a ,liberális' pártnak jelszava volt, s hatal-
mas, belsőleg rendezett, túlnyomóan wsm-katholikusok által 
lakott államokban gyakorlatilag fennáll. Ezen rendszer, 
mely az egyházat, mint valamely közönséges egyletet, a 
közjog alá helyzi, nem a rendes viszony ugyan egyház és 
állam közt, sem nein annak eszményképe, mely abban áll, 
hogy a Concordantia Sacerdotii et imperii a két legfőbb 
tényező békés s egyetértő közreműködése által létesittessék 
és tartassék fenn, s ekként az emberi nem legmagasabb czél-
jai éressenek el ; — mindazonáltal ha ezen kívánatos ösz-
hangzatra hiányzik az akarat vagy a tehetség, akkor, ha-
sonlókig mint a házasságban, az életutaknak tényleges kü-
lönválasztása, ha nem is egymástól való végleges elszakí-
tása (Trennung, nicht Scheidung) az egyedül fenmaradó 
eszköz, mely nagyobb bajokat elhárítani képes. (Vége köv.( 

VEGYESEK. 
— Köszönettel vettük a nyitrai megye 1876-i névtá-

rát. Eszerint van a megyében 10 kanonok, 4 fő- s 23 ales-
peresi kerület; 147 plébánia, 7 zárda, 3 gymnasium, 1 ár-
vaház s 1 szegónyápolda. A megyei papságnak létszáma 
252, kik közül a lelkipásztorkodás terén 205-en működnek. 
Az összes római-katholikusoknak létszáma 277,699 ; az isko-
lás ifjúságé 23,851. Papjelölt van 43. 

— A ,szabad' Svajcz ugylátszik nemsokára részesü-
lend azon magas szerencsében, külön ókatholikus ,püspököt' 
bírhatni. A főjelölt, mi eléggé nevezetes, nem Herzog ölteni, 
hanem valami Schröter, rheinfeldeni plébános az aargani 
cantonban. Egész Svajczban ugyan összesen 44 ókatholikus 

pap van, de ezek közül csak 9 bensziilött svajezi polgár, ki 
mint ilyen püspökké választható. 

— Az ókatholicismusnak, ugy látszik, még Oláhor-
szágban sincsenek valami nagy kilátásai. Köztudomás sze-
rint Melchisedec és Ghenadie püspökök a tavai Bonnban 
megtartott ókatholikus conferencziákon részt vettek, s on-
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nan visszatérve jelentésűket azon megjegvzessel terjesztek 
az oláhországi ,szentzsinat' elé, miszerint jó lesz, egy Bonn-
ban német nyelven megjelent s az ókatholicismusnak törek-
véseit hitelesen ecsetelő röpiratot oláh nyelvre lefordíttatni, 
hogy ekként Románia népe is tiszta fogalmat szerezhessen 
magának a dologról. Ezen felterjesztés Bratiano. volt mi-
nisternek s most országgyűlési képviselőnek alkalmat adott 
egy f. hó 1-én tett s nagy feltűnést okozott interpellatióra, 
melyben a következő kérdéseket intézte a cultusminister-
hez : 1) Ki hatalmazta fel a fentnevezett két püspököt, hogy 
Bonnba menjenek, s oly gyülekezetben vegyenek részt ; me-
lyet Döllinger és Reinkens hitujitási czélokból hivtak össze? 
— 2) Csakugyan azt hiszi-e a cultusminister ur, hogy püs-
pöki karunk ily gyülekezetekbeni részvéte által szentegy-
házunknak tekintélye s érdekei meg nem sértetnek? 3) 
Hogy tudja a cultusminister ur ezen egyenes, nyilt részt-
vételt megegyeztetni egyházunk sz. cánonjaival, melyek 
épen ellenkezőjét rendelik ? . . . 

Az ez alkalommal elmondott, nagyobb szabású beszé-
dében Bratiano a cultusminister eljárását egyenesen mél-
tatlannak bélyegzé, bebizonyítani iparkodván, hogy ily 
,orthodox' egyháznak, mint a romániainak nincs semmi köze 
holmi eretn§k sectákhoz, s hogy nem illik hozzá azokkal 
tárgyalásokba bocsátkozni. A bonni értekezlet — ug'y-
mondá — semmi egyéb tudós szószaporitásnál, megtoldva 
egyes ,humanitási' és ,keresztény szeretet'-rőli üres phrazi-
sokkal, minőket a szabadkőművesek használni szokta. A 
cultusminister, Majoresco, rögtön s felette ingerült hangon 
azt felelte interpellálónak, miszerint 1) mint cultusminister 
köteles, a szentzsinatnak tisztán dogmatikai kérdésekben 
hozott határozatait foganatositani ; ő tehát a két szóban 
forgó püspöknek nem adhatott semmiféle különös felhatal-
mazást ; 2) mint laicus pedig, ha mindjárt cultusminister s 
a szentzsinatnak rendes tagja is, dogmatikai kérdésekben 
csak votum consultativummal bir. 

— Bajorországban számos katholikus község a keblök-
ben létező ferenczrendü, kapuezinus, carmelita sat. zárdák 
tagjainak helyi polgári jogot adományoz, miáltal azok a 
porosz zárdatörvénynek következményei elkn biztosittat-
nak, azon esetre, ha az talán maholnap az egész biroda-
lomra terjesztetnék ki. 

— Franczia- s Olaszországban igen figyelemre méltó 
mozgalom mutatkozik a vasár- s ünnepnapoknak megszen-
telése érdekében. Francziaországban az érdem nagyrészt 
Dupanloup püspöké, ki a vasárnapi munkaszünetelésnek 
külön, nagy figyelmet keltett röpiratot szentelt. (Magyar 
fordítása Sartorinál kapható, Pesten, ára 50 kr.) 

— Antonelli bibornok legújabban néhány napig bete-
geskedett ; állapota azonban nem aggasztó. — A római kath. 
körök nagy ünnepélyességekre készülnek Ledochowski bi-
bornok odaérkezése alkalmából. — A ,Germaniá'-nak egyik 
ujabb, Milánóba szóló ,szerkesztői üzenete' igy hangzik : 
„Tudtunkkal Hohenlohe bibornok csak azért utazott Ró-
mába, mert a szentatya őt erre ismételten, s pedig legújab-
ban meglehetősen komoly módon felszólittatta". Csudálkoz-
tunk volna is, ha Berlinben netaláni békekisérletekre nem 
találtak volna alkalmasb személyt annál, kinek magának is 
szüksége van rá, hogy a szentszékkel kibéküljön. — Már-
czius közepe táján nagy, nemzetközi, katholikus küldöttség 
tisztelgend a Yaticánban. 

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő : báró Hornig Károly, hittudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatott Budapesten 1876. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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Pesten, február 19. 15. I. Mév, 1876. 
Tartalom. A ,Canon Missae' csendes hangon való elmondásáról. — A közalapítványi kir. ügyigazgatónak véleménye 
a tanulmányi alapjogi természete kérdésében. — Egyházi tudósítások: Pest. Egy kis exegesis vagy ha ugy tetszik, kri-

tika. Berlin. Reichensperger röpirata. Baden. Állítólag félbenhagyott csuda. — Vegyesek. 

A,Canon lissae* 
csendes hangon való elmondásáról. 

„Si quis dixerit , ecclesiae Romanae r i tum, quo 
submissa voce pars canonis et verba consecrationis 
proferuntur , damnandum esse ; au t l ingua tan tum 
vulgari missam celebrari debere anathema 
sit", -— mondja a Tridentinum sess XXII. De célé-
brât . Missae, can. 9. 

E canon, mint lá t juk, az általunk idézett sza-
vakban két fontos mozzanatot tar talmaz : — az 
egyik azon szabály, hogy a szentmisének bizonyos 
részei oly halkan mondandók, hogy még a legköze-
lebb állók se értsék — mert a ,submissa voce1 kifeje-
zésnek ez az értelme ; — a másik az, hogy a nyil-
vános isteni tiszteletnek bizonyos részei oly nyel-
ven végeztessenek, melyet a nép, nagyjában, nem ért 
többé, amiértis a szentzsinat ugyan ezen ülésének 
8-dik fejezetében igen bölcsen ekként rendelkezett : 
„Etsi missa magnam contineat populi fidelis erudi-
tionem, non tamen expedire visum est Patr ibus , u t 
vulgar i passim lingua celebraretur. Quamobrem, 
retento ubique cuiusque ecclesiae antiquo et a 
sancta Romana Ecclesia, omnium ecclesiarum matre 
et magistra probato ritu, ne oves Christi esuriant, 
neve parvul i panem petant, et non sit, qui f rangat 
eis, mandat sancta Synodus pastoribus, et singulis 
curam animarum gerentibus, u t f requenter inter 
missarum celebrationem vel per se, vel per alios ex 
iis, quae in missa leguntur, aliquid exponant, a tque 
inter cetera sanctissimi huius sacrificii myster ium 
aliquod declarent, diebus praesertiin dominicis 
et festis". 

A fentebb idézett t r identi canonban tar talma-
zott két mozzanat közül mai értekezésünkben csak 
az elsőt emeljük ki, mely szerint a canon missae, 

egyházi rendeletnél fogva halkan mondandó el; má-
sikát más időkre hagyván, mely nem kevésbbé ér-
dekes s nem kevésbbé fontos, mint ez, tör ténelmi s 
dogmatikai tekintetben nem kevésbbé figyelemre 
mél tó; mindket tő azonban ugyanazon egy érteke-
zésbe foglalva, annak ter jedelmét talán túlságosan 
megnövesztené, amiért is engedelmet kérünk, erről 
máskor szólhatni s ma csak a canon missae mellett 
maradunk. 

Minden esetre feltűnő jelenség, hogy az anya-
szentegyház nyilvános isteni tiszteletének azon ré-
szét, melyet a sz. mise alatt értünk, nem csak ide-
gen s ennélfogva a hivek legnagyobb része előtt 
érthetetlen nyelven végzi, hanem annak legtöbb 
részleteit is oly módon mondat ja el papjaival, hogy 
a jelenlevő hivek még hallási érzékökkel sem fog-
hat ják fel azt. A papot e tekintetben határozott , a 
legkisebb részletekre kiterjeszkedő szabályok köte-
lezik, melyeknek megsértése vagy elhanyagolása 
nem egy esetben egyenesen biinül rovatik fel neki ; 
— e szabályok oly komolyan fogalmazvák s oly 
kizárólagosak, hogy a jó, kötelességliü pap morali 
ter nem is tehet egyébként, mely szabályok azt 
rendelik, hogy a szent misének egyes részei oly 
hangon mondassanak, hogy azokat a jelenlevő hivek 
is megérthessék — alta voce ; — mások ismét oly 
hangon, hogy csak a legközelebb állók előtt meg-
érthetök legyenek — media, azaz aliquantulam elata 
voce, — legtöbb pedig voce submissa vagy secreta, 
azaz olyképen, hogy még azok se hallhassák, hanem 
a pap csak úgyszólván : maga magának mondj a el 
azokat, mely utóbbi részletek közé, elég nevezete-
sen, a misének épen legfőbb momentumai tartoz-
nak : a felajánlás, a consecratio és az áldozás. 

Ugy látszhatnék, mintha ezen szabályok a mi-
sének, mint közistenitiszteletnek, nyilvánoss jelle-
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gét tagadnák, vagy legalább csökkentenék; de azért 
a hivő lélek ily látszatokban meg nem ütközik, jól 
tudva, hogy a Szentlélek vezérelte egyháznak ren-
deletei a legnagyobb bölcseségnek szüleményei, ha 
mindazok gyakran sziikebbkörü felfogási tehetségün-
kön túlemelkednek is, — és ezért nem kételykedési 
viszketeg vagy tiszteletlenség, hanem épen csak a 
legmagasztosb kérdések iránti méltó érdeklődés az, 
mi arra bir, hogy ilyen s hasonló szabályoknak in-
dokát s czélját s ép ezáltal értelmét fürkészni s 
felfedezni iparkodjunk; sőt még azt is merjük mon-
dani, hogy bizonyos tekintetben még kötelességünk 
is, ily szabályokat s az azokon nyugvó szokásokat 
a hivő nép előtt magyarázgatni s okadatolni, ép-
azért, hogy a fentemiitett látszatnak is eleje vétes-
sék, mely kötelesség önkényt is oly vizsgálatoknak 
megindítására vezet, mint a minőt jelen értekezé-
sünkben röviden megkísérlünk. 

Azt kérdjük teliát : mik lehetnek az okok, me-
lyek az egyházat arra birták s még folyvást arra 
bír ják, hogy az oltári áldozat legszentebb tényke-
dését ily exclusiv, kizárólagos modorban végezteti 
papjai által ; miután pedig továbbá e legszentebb 
ténykedésnek magva és központja a canon missae, 
melynek „submissa voce", elmondása szigorúan meg-
hagyva van, a kérdés voltaképen ez : miért kell a 
canon missae-t csendes hangon, más szóval halkan 
elmondani ? 

A lángeszű Lonovics, kinek ,Népszerű Ar-
chaeologiájaí honi szokás szerint nyugodtan áll szá-
mos paptársam könyvállványán, ámbár megérdem-
lené, hogy szaporán forgattatnék e tudós főpap 
II, 153 1. — a második, 1865-i kiadás szerint idézve 
— ezen kérdésre vonatkozólag a következőket 
mondja : „A Canon kezdetétől végéig, t. i. a ,Pater 
noster'-ig a pap által, miként az a legrégibb idők 
óta szokásban volt, halkan mondatik azon okból, 
minthogy ezen ünnepélyes mély csend sokkal képe-
sebb a hívekben a nagy áldozatnak eme legfontosb 
szaka alatt a tisztelet, bámulat s imádás érzelmeit 
felébreszteni s táplálni, mint azt az illető szavak 
bármily fennhangu mondása tehetné. Egyébként is 
i t t az isteni felséges titok csendben s szinte oly 
megfoghatlanul, mint észrevétlenül valósul: a Szent-o o 
lélek működése, mely a kenyeret és bort Jézus 
Krisztus testévé s vérévé változtatja át, külérzéke-
ink alá nem esik. Megjelenik az örök Ige istensé-
gével és emberiségével, de a kenyér és bor fátyola 
alá rejtve. Az oltáron testet ölt magára, s ott mint 
főpap önmaga mutat ja be s áldozza fel magát 

mennyei Atyjának, de reánk nézve látatlan marad. ') 
Igen méltó tehát, hogy valamint a Jézus kereszt-
halálának idején az elrémült földet sötétség lepte el, 
ugy ezen áldozat ismétlését, a nagy titok teljesedé-
sét az oltárnál az áldozó pap ünnepélyesen csendes 
foglalkozása szent homályba boritsa". 

Mikor keletkezett a szokás, illetőleg mikor 
azon törvény, hogy a Canon halkan mondassák el, 
nem tudjuk, ámbár nagyon is hajlandók vagyunk 
azt hinni, hogy e szokás a legrégibb, ha nem az 
apostoli őskorból származik; mert tekintve azon 
szívósságot, melylyel az egyház ősi traditióihoz 
ragaszkodik; tekintve továbbá azon gondos, lelki-
ismeretes, mondhatnók : szent figyelmet, melylyel 
mindig azon volt, hogy a Krisztus Urunktól szár-
mazó mysteriumoknak kezelése körül az elödök aj-
tatos deposituma, amennyiben az egyházi tényke-
désekben s szertartásokban is nyilvánult sértetle-
nül megőriztessék, nem tehetjük fel, hogy a szóban 
forgó ritus máshonnan, mint a legősibb egyházi 
hagyományból származnék. Ha tehát a Wetzer és 
Welte-féle „Kirchenlexicon" IV. kötetében, a ,Messe' 
czikkelyben amúgy odavetőleg mondja, hogy a Ca-
non régente a latin egyházban is hangosan monda-
tott el, mint s mivel azt manap még a görög szertar-
tásnak teszik, akkor kissé felületesen j á r el, annál 
felületesebben, minthogy tudjuk, hogy a görög egy-
házaknak ezen mai szokása Just inián császárnak 
egyik rendeletén alapszik, mi legalább is azt bizo-
nyít ja , hogy addig a görög egyház is halkan mondta 
el a Canont, különben nem leendett szükséges az 
ellenkezőt különösen elrendelni. Hozzá járul , hogy 
maga sz. Vazul — de Spir. S. c. 27. — mondja, 
hogy „qui ecclesiasticas res ab initio constituerunt, 
Apostoli et Patres, maiestatem mysteriis ipsis in eo 

') Jelesen szól ereszben sz. Ágoston, Tract. 68. in Joan, 
mondván : Quia in hac peregrinatione nostra expedit latere 
Christum ut credatur, bene Christus sub sacramento dédit 
nobis seipsum ut per hoc nobis et fidei meritum et gratiae 
suae augeat beneficium, dum in terrena etprorsus soli ta pa-
nis et vini forma, maiestatem sapientiae Verbi Dei substan-
tialiter comprehensam, incomprehensibilem credere et ve-
nerari non erubescimus, quae quantitate et qualitate sua ita 
eius excellentiae videtur indigna, ut nullatenus aestimari de-
beat, nisi, quia ipse est Deus, qui omnia, quae voluit fecit in 
coelo et in terra, nisi quia etiam caro eius ipsa est cui data est 
omnis potestas in coelo et in terra, ut potestate tali sit in ve-
ritate personae in coelo et in terra quandocunque et quomo-
docunque ipsi placuerit". 

Evvel egybehangzólag írja sz. Chrysostom, hom. 83. in 
Matth.: „Credamus ubique Dao, etiamsi sensuiet cognitioni 
nostrae absurdum esse videatur, quod dicit Nam verbis 
eius defraudari non po3sumus, sensus vero noster facilliine 
decipitur Quoniam ergo ille dixit: Hoc est corpus 
meum, nulla teneamur ambiguitate, sed credamus". 
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conservabant, quod nec sub aspectum, nec sub auditum eo-
rum caderet celebratio", s hozzá teszi, hogy nem is titok, 
mysterium az, mi válogatás nélkül mindenkinek fülébe ha-
tol ; a szent atya tehát a szent cselekedet fönséges méltósá-
gának egy jelét s jellegét abban találja, hogy sem a hallás, 
sem a látás érzéke alá ne essék ; ha pedig görög atya igy 
szól, azt hihetjük-e, hogy a görög egyházaknak mai szo-
kása, mely szerint a Canont hangosan mondják, az őseredeti 
legyen, s nem inkább a latin ritus az, mely azt halkan 
végzi ? . . . A felelet nem nehéz ; — s ha aztán a legrégibb 
,Ordines Romani' egyikében, az Ordo 77.-ban, mely a VI I I . 
század végén, vagy a IX. kezdetén készült, e szavakat talál-
j u k : „Sacerdos secrete intrat in canonem", akkor józanul 
nem tehetünk fel egyebet, mint azt, hogy a nyugoti egyház-
nakszokása az őseredeti, mely a jelenlegi római Missale eme 
rubricájának is létet adott: „(Sacerdos) incipit canonem 
secreto dicens" . . . s azt elegendőképen okadatolja is. 

Vegyük hozzá, hogy a tr'(lanti zsinatnak fentidézett 
canonja, mint már fogalmazása is mutatja: „Si quis dixerit, 
ecclesiae Romanae ritum, quo submissa voce pars canonis 
et verba consecrationis proferuntur, damnandum esse 
anathema sit", egyenesen bizonyos eretnek állitások ellenére 
hozatott: akkor belátandjuk,miszerint ez oly tényleges,po-
sitiv szabály, melyet az egyház, mint mindig, teljes öntuda-
tával hozott annak, mit tesz ; hogy az nem csak észrevétle-
nül meghonosult, hanem törvényen alapuló szokás, melynek 
keletkeztét Le Brun, (j731) tudós oratorianus, „Dissertation 
sur l'usage de reciter en silence, une partie des prières de 
la Messe dans toutes les églises et dans tous les siècles" fel-
iratú egyik jeles értekezésében meg is magyaráz, mely 
„Explication de la Messe" czimü munkájának majdnem 
egész 3. kötetét betölti. Ebben négy okot hoz fel, melyek 
az egyházat arra bírták, hogy a Canonnak csendes hangoni 
elmondását rendelje. 

Az első ok az Eucharistiának egyáltalában titokszerü, 
s tüzetesen a canonbeli imáknak mélységes volta. Mert még 
a hivő világiak sem képesek ez imák mély értelmét annak 
egész teljében felfogni, azért az egyház jobbnak találta, 
azoknak elmondását egyedül s kizárólagosan az oltárnak 
felszentelt, tehát különös kegyelmekkel felruházott szolgá-
jára bizni, de ugy, hogy viszont neki kötelességévé tétetett, a 
szent titkokat a népnek, annak felfogási tehetségéhez képest 
megmagyarázni. Igy, hogy egy divatos kifejezést használ-
junk, minden érdek mentve van : a titok mint ilyen, elvona-
tik netaláni profanálás elől s a hivek viszont részesülnek 
a szükséges oktatásban, melyből egyrészt megtudják azt, 
mit tudniok szükséges, másrészt pedig megértik, hogy van 
különbség a tanitó és a hallgató egyház, az oltárnak felszen-
telt szolgája és a világi hivek közt. Amint az Ur mondá 
legközelebbi, tizenkét tanítványairól : „Vobis datum est, 
nosse mysteria regni coelorum, illis autein non est datum", 
— igy illik, hogy a pap, a hivek pásztora értse a szent tény-
kedéseket, érezze át azokat, birja drága, rábizott kincs gya-
nánt ; a néppel szemben pedig legyen paterfamilias, qui pro-
fért ex thesauro suo nova et vetera, hogy igy mindketten, ő 
is népe is, a szent titkokat azoknak tudja, ismerje el és tisz-
telje, mit egy különös, a közönséges, mindennapi közhaszná-
laton tul emelkedett nyelvnek alkalmazása nagyonis elő-

mozdítani képes, — inkább talán, mint gyakran a legékes-
ben szóló magyarázat. Hogy részben ugyanezen lélektani 
tekintet birta rá az egyházat, hogy a köz-istenitiszteletnek 
egyes részeit oly módon végeztesse papjai által, hogy azok-
nak titokszerü volta mintegy külsőleg is feltűnjék, azt a 
sess. X X I I - a 5. fejezetéből megértjük, mely helyen a trienti 
szent zsinat igy szól : Quum natura hominum ea sít, ut non fa-
cile queat sine adminiculis exterioribus ad rerum divinarum 
meditationem sustolli, propterea pia Mater Ecclesia ri-
tus quosdain, ut seil, quaépiam suhmissa voce, alia vero cla-
riore in Missa pronuntiarentur, instituit" Amint az 
egyház eltiltja a világit a szent edények kezelésétől, io-y ha-
sonlólag nem akarja, hogy a consecratiónak legmagasztosb 
titkát magában foglaló misecanonnak imái a világi hivő 
hallási érzéke alá essenek. Ugyané gondolat hatása alatt ál-
hatott I. Miklós pápa is (850) midőn az újonnan megtért 
bolgároknak a szentkönyveket, a libros poenitentiales s a 
„Codicem ad faciendas Missas" nem laicus kezek, hanem 
püspökeik által küldette meg ; mert nem illet, e könyveket 
világi kezekre bizni. 

Későbben ugyan, főleg mióta Luther és a 16. század-
nak egyéb felforgató szellemei többi közt a Canon ellen is 
szórcák szidalmazó rágalmait, jónak látta az egyház, ezek-
nek megezáfolása kedveért a szent titkokat addig fedett 
lepelt még inkább félrevonni az által, hogy a szóban forgó 
imákat lefordítva a hivők szemei elé terjeszté, ekként ebben 
is alkalmat szolgáltatván nekik, hogy ajtatosságukat az 
egyház ténykedéseihez még szorosabban alkalmazzák ; de 
még ekkor s ezután is szorosan ragaszkodott régi fegyelme-
s gyakorlatához, mely szerint a Canont a hivek hallásiérzéke 
elől elzárta, s azt ezentúl is submissa voce mondta el, oly 
okokból, melyek közvetlenül a mysteriumnak, mint ilyennek, 
természetéből származnak. 

Mert Krisztus Urunknak az oltári áldozatbani jelen-
léte s abban való működése lényegileg titokszerü, myste-
rium. A kenyérnek s a bornak az Ur testévé és vérévé való 
átlényegülése époly kevéssé esik az emberi érzékek alá, 
mint ebbeli leereszkedésének czélja s egyéb, miérettünk 
mennyei Atyja szine előtt bemutatott főpapi ténykedése. 
Nem illő-e tehát, hogy azon perczekben, midőn e magasz-
tos titkok teljesülnek, az egyház külsőleg is mély, vallásos 
hallgatás s ünnepélyes csend által fejezze ki benső megha-
tottságát és imádó csudálatát azok felett, amik az oltáron, 
a pap keze által végbemennek ? Az egyház, midőn a hit-
titkok ezen része fölé kegyeletes fátyolt von, csak ugyan-
azt teszi, mit maga az Ur, ki kinyilatkoztatá ugyan, mi rej-
lik az Oltáriszentségben a bor és kenyér szine alatt, testi 
érzékeinket azonban mindezeknek felfogásából merőben ki-O 
zárta. Az isteni Ige jelen van ; de hallgatagon — Verbum 
silens, — Krisztusnak szent emberisége is jelen van, s a ke-
nyér és bornak szine alatt valóságos lelki eledelül odaadja 
magát nekünk; ezt tudjuk, hiszszük, valljuk; de ha min-
dent látnánk, hallanánk és értenénk is, mit a pap e pillana-
tokban az oltárnál mond és cselekszik, azt a fátyolt még sem 
lebbenthetjük fel soha, melyet maga az Ur valóságos jelen-
léte fölé vont, az Urnák hallgatását megtörni nem áll véges 
hatalmunkban, s soha sem fogunk mulandó érzékeinkkel be-
hatolhatni azon magasztos imákba, melyekkel miérettünk a 

15* 
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Fiu magamagát kedves áldozatul bemutatja örökkévaló, 
mennyei Atyja előtt ! (v«ge k ö v ) 

A közalapítványi kir. ügyigazgatónak 
V É L E M É N Y E 

a tanulmányi alap jogi természete kérdésében. 
(Folytatás.) 

Mindezen előzmények után a Jézus-társaságnak az 
ország'bani állandósítására legtöbbet tett Pásmán Péter bi-o o 
bornok-primás, midőn 1035-dik évben Nagyszombatban 
egyrészt a magyar egyetemet megalapította, annak vezeté-
sét ugyanaz évi november 13-án a szerzetre ruházta, s a 
felállított tanszékeket a nevezett rend tudományosan kép-
zett tagjaival töltötte be ; másrészt pedig tekintve, hogy az 
egyetem megnyitásával nemcsak a tanárok, hanem a tanon-
czok is igen megszaporodtak, ugy a főiskolai épületet fel-
lebb emeltette, valamint a társodát a tanügyi szükségletek-
hez képest megbővitette ; két évvel később 1637-dik évben 
az egyetemi templom is gróf Eszterliázy Miklós nádor 
80,000 forintnyi nagylelkű áldozata mellett felépült, Lip-
pay György egyháznagy által felszenteltetett, és a hivek' 
ugy a kath. ifjúság számára megnyittatott ; ugyanez idő 
szerint a társulat a turóczi prépostságot, melyet már II-dik 
Ferdinánd ideiglenesen a rend ellátására és szükségei fede-
zésére engedélyezett, Lozsy Imre esztergomi érsek közben-
járására III-dik Ferdinánd királytól adományos jellegű bir-
tokul annál is inkább megnyerte, mivel a midőn a rend, a 
Bocskav István-féle hadjárat alatt ezen javadalmat elvesz-
tette, később pedig azt Pázmán Péter mint akkori turóczi 
jn'épost II-dik Mátyás királytól szinte ajándokul kapta, 
ezen egyháznagy abból nemcsak a jezsuiták nagyszombati 
társodája számára évenként 3000 forint jövedelmet bizto-
sított, hanem magáról téritvényt is adott, hogy a mint a 
magyar törvények és intézmények a szerzetnek az ingat-
lan javadalmak birhatási jogát megadják, ő a többször ne-
vezett prépostságot rögtön tényleg a társulat tulajdonába 
bocsátja : 

A Jézus-társaság nagyszoinbatbani tanügyi működé-
sét illetőleg nem lehet még- azon történelmi adatokat sem O ö 
érintetlenül hagyni, hogy a rend évek folytán, majd anyagi 
helyezete javításául, majd a gondjaira bizott egyetem s az 
ahhoz tartozó iskolák ellátására, a királyoktól, az egykáz-
nagyoktól és sok kath. magán családoktól a vágh-sellyei 
uradalma., a bozóki prépostság felét, a fehértemplomi fek-
vőséget, a denneki pusztát és Nagyszombatban a városon 
kivül az Albánum nevü díszes házat örök birhatási joggal 
nyerte; valamint ugyancsak a nagyszombati határban több 
kertet, nagy kiterjedésű szántóföldeket és réteket ; Bohu-
n'czon és Radóczon malmokat; Korponán, Modrán, Récsén, 
Nagy-Szenquiczen és Szentgyörgyön pedig házakat, kerte-
ket, szántóföldeket, réteket, szőlőket és gazdasági telepeket 
részint kapott, részint szerzett ; nemkülönben, hogy Nagy-
szombatban a Pázmán Pétur, Lózsy Imre és Lippay György 
három érsek, ugy több püspök által az összes magyar egy-
házmegyék érdekében alapított és III-dik Ferdinánd király 
részéről az óbudai prépostsággal megadományozott orszá-
gos papnövelde 1649-ik évi julius 31-kén megnyittatott, 
ünnepélyesen felavattatott és a Jézus-társaság vezetése alá-

helyeztetett, a kispapok pedig, tekintve, mikép az ország 
czimerében a vörös szín a túlnyomó, hason ruházattal lát-
tattak el, hogy ugyanott 1678-ik évben Szelepcsényi György 
esztergomi érsek tulajdon egyházmegyéje számára a nemesi 
tápintézettel összekötött, s a boldogságos Szűzről elneve-
zett papnöveldét szervezte, és abban tanárokul szinte a je-
zsuitákat alkalmazta, valamint hogy a nagyszombati tano-
dákban az előadások a II-dik Rákóczy György, Tököly 
Imre és II-dik Rákóczy Ferencz szabadsági hadjárataik 
alatt 1644-től, 1683-tól és 1703-tól kezdve egyideig szüne-
teltek, mig nem a táborozások Nagyszombat vidékéről az 
alsóbb megyékbe vonulvánle, 1646-ban, 1685-ben és 1705-ben 
a tantermek a magyar ifjúság számára ismét megnyíltak ! 

Mindezekből kitűnik, hogy a Jézus-társaság törzshe-
lye Nagyszombat volt, s hogy tanítási küldetésében az or-
szág különböző részeire innen indult ki : 

Lássuk tehát, hogy a szerzet időjártával az országban 
hol települt meg, mily intézeteket látott el, s kik által java-
dalmaztatok ! 

Nagyváradon a Jézus-társaságot 1575-dik évben Bá-
thory István erdélyi fejedelem, utóbb lengyel király taní-
tási kötelezettséggel alapította s elegendően javadalmazta ; 
azonban a háborúk és a viszonyok hatalma a szerzetet c 
vidékről hoszabb időre leszorítván, azt előbbi székhelyére 
és jogaiba 1702-dik évben gróf Eszterliázy Pál nádor, mint 
második alapitója helyezte vissza, a középtanodát és a ne-
mesi tápintézetet a társulat ellátására bizta, s ugy ő, vala-
mint Báthory Kristóf, gróf Forgách Pál, gróf Csáky Mik-
lós, a nagyváradi püspökök, az ottani káptalan, nemkülön-
ben több nemesi és polgári kath. családok a szerzetet terje-
delmes ingatlan javakkal s gazdászati telepekkel annyira 
gyarapították hogy a midőn az eltöröltetett, a tanulmányi 
alap Nagyváradról a lefoglalt s eladott vagyonból 133,000 
forintig részesült. 

Lőcsén Szepes megyében a Jézus-társaságot 1604-ik 
évben Pethe Márton kalocsai érsek, királyi helytartó és sze-
pesi prépost telepitette meg; ugyan ő a szerzetre mindazon 
ingatlan javakat és javadalmakat, melyeket egykor a szaka-
datlan háborús viszonyok közt elpusztult és a szent János-
ról, vagyis a mentő szirtről (de lapide refugii) nevezett be-
thoni karthausi zárda birt, s melyeket a nagylelkű érsek 
tulajdon erszényéből vett meg és váltott magához, örök 
alapitványul oly feltétellel ruházta át, hogy az társodát 
állítson, középiskolákat nyisson és a szepesi káptalan ré-
szére két kispapot neveljen ; ugyancsak a lőcsei telepnek 
1645-ik évben Balassa Susanna lelke nyugalmaért 50,000 
forintot hagyományozott, mely végrendeletet leánya Rozina 
férjezett Pázmán Miklósné akként hajtotta végre, mikép a 
társaságnak 1648-ban Zemplén megyében Liszkán nagy ud-
vartelki házat, gazdasági épületeket, szántóföldeket, szőlő-
ket és egyéb tartozmányokat, a fentjelzett mennyiség becs-
értékében örök birhatási joggal adott át ; ezen magán java-
dalmazást III-dik Ferdinánd király nemcsak megerősítette 
hanem azt még több előnyökkel is bővítette; továbbá a t á r -
sulat 1663-tól 1673-ig különféle törvényes jogczimeken 
majd magán családoktól Ilodusfalván terjedelmes szántó-
földeket és réteket szerzett ; majd I-ső Lipót királytól 
ugyancsak Lőcsén egy romladozott templomot és egy tá -
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gas temetőt, hová az uj egyház, a társoda és az iskolák 
épültek, adományul nyert; ugy szinte 1685-dik évben ezen 
telepet Széchenyi György esztergomi érsek a boldogkői ja-
vakkal, melyek magán tulajdona voltak, ajándékozta meg ; 
midőn a szerzet feloszlattatott s a társoda kisebb földbirto-
kai, ugy ingóságai eladattak, 78,269 forint jött be, melyből 
a más alapítványokra szánt tételek levonatván, a tanulmá-
nyi alap számára még 43,802 forint maradt. 

Homonnára Zemplén megyébe a Jézus-társaság tag-
jait 1615-dik évben gróf Drugeth György vitte be, ottan 
számukra társodát épitett, s ellátásukra jószágaiból éven-
ként 1700 forintot utalványozott, egyszersmind ezen tartási 
költség tőkéjét 20,000 forintban határozván meg, azt ingat-
lan birtokkal fedezte; az alapitó azonban 1634-ik évben 
Lózsy Imre akkori egri püspök azon javallatába, mikép a 
társoda Homonnáról Ungvárra, részint az ottani népészet 
ellátása, részint a középtanoda tágabb alaprai helyezése vé-
gett áttétessék, beegyezett ; ezen tervet az alapitó fia, gróf 
Drugeth János akként létesítette, hogy a társoda és az isko-
lák ujabbi elhelyezésére Ungvárott nemcsak telket vett, s az 
épitkezést eszközölte, hanem az uj telepre mindazon java-
kat is, melyekkel édes atyja egykor a homonnai alapítványt 
ellátta, átruházta; minélfogva a társoda és a tanodák III-ik 
Ferdinánd király engedélyével 1648-ban együttesen meg-
nyíltak ; e mellett a jelzett intézeteket utólag egyrészt 
ugyancsak gróf Drugeth János, hajdan a pálosok által 
Ungvárott bírt gazdasági területekkel, másrészt pedig Bran-
denburgi Katalin, Bethlen Gábor erdélyi fejedelem özve-
gye, továbbá a Sztáray, Kőrössy, Pataky, Kállay, Kazin-
czy és Dessewffy családok 1630-tól 1766-ig különféle föl-
dekkel és telkekkel ajándékozták meg; midőn a társulat el-
töröltetett, a lefoglalt javakból, a becsár letételével sok a 
munkácsi püspökre, ki székhelyét Ungvárra tette át, szál-
lott, valamint ugyanabból 68,000 forint a tanulmányi alapra 
háromlott. 

Pozsonyban a jezsuitáknak 1626-dik évben a prépost 
és a társas káptalan Pázmán Péter primás közvetítése, ugy 
II-dik Ferdinánd király beegyezése folytán, két házat, me-
lyek egyike „Ave et Salve" nevet viselt, másika pedig az őr-
kanonok lakásául szolgált, engedett át ; ezen az iskolákkal 
szomszédozó helyiségekből a pozsonyi rendház alakult ; a 
szerzet ellátására 1629-ben Patachich István Dévényben 
értékes udvartelket minden ahhoz tartozó külsőségekkel, 
1630-ban Terstyánszky Gáspár a házi kápolna felépítésére 
2000 forintot, 1650-ben Horváth-Kissewich György a kül-
városban kertet, Szelepcsényi György, az idő szerinti nyit-
rai püspök pedig a határban szőlőt, 1658-ban Lippay György 
esztergomi érsek a városban gyógyszertárt, nemkülönben 
1659 ben és 1671-ben Morócz István szőlőt s udvartelket 
ajándékoztak, mely adományok időjártával értékben annyira 
növekedtek, miként azok egy társoda fenttartására elégsé-
ges alapul ismertettek fel; továbbá a szerzet 1677-ben az 
Üdvözítőről nevezett templom, egy később társodává alaki-
tott épület és a középiskolák birtokába jutott, valamint 
1686-tól 1739-ig több főpapok és kath. családoktól külön-
féle apró telkeket örök joggal kapott; mindezen szerzemé-
nyekből a rend eltörlése után, a tanulmányi alapba 242,000 
forint folyt be. 

Győrbe a jezsuiták a 17-ik század elején vezettettek 
be; II-dik Ferdinánd király számukra 1627-ik évben a vár-
ban néhány polgárházat és telket vett meg, melyeket ő ne-
kiek templommá, társodává és iskolákkái átépítés és alaki-
tás végett át is adott; ellátásukul pedig a boldogságos 
Szűzről nevezett veszprémvölgyi apátságot, hová hajdan 
szent István a görög apáczákat helyezte be, jelölte ki ; az 
ez idő szerint megujult török háború a jezsuitáknak ezen 
uradalom békés birtokábai bevezetését meghiúsította ugyan, 
azonban Il l-dik Ferdinánd 1638-dik évben nemcsak édes 
atyja ezen előkori adományát erősítette meg, hanem a rend 
ingatlan javadalmait a mosonymegyei szent Jakabról neve-
zett lébényi apátsággal is, melyet 1208-ban II-dik Endre 
alapított, szaporította ; továbbá Draskovich György, győri 
püspök 1637-ben a várban több telket vásárlott össze, s a 
szerzet templomát, társodáját, ugy az iskolákat megbővi-
tette; 1654-dik évben Széchényi György, akkor még vesz-
prémi püspök a jezsuiták részére 50,000 forint tőkét oly fel-
tétellel alapított, miként az, ha a rend Győrből kiszorittat-
nék, egy ujabb társodának máshol ugyan, de az ország te-
rületéni építésére szolgáljon; 1662-ik évben a szerzetnek 
I-ső Lipót király beegyezésével, Gorup Ferencz nóvii püs-
pök néhány falut, 1671-ben pedig gróf Eszterházy Ferencz 
és neje Tököly Katalin több telket ajándékoztak, ezek mel-
lett a győri polgárok a rend birtokát még korszakonként 
nem kismérvű ingó értékkel és ingatlan vagyonnal gyara-
pították ; a jezsuiták feloszlatása után a győri rendházban 
53,100 forint tőke találtatott, valamint az eladott kisebb 
birtokokból 268,103, s a gazdászati telepekből 13,106 forint 
folyt be, ezen tételek összevéve 334,309 forintot egészítenek 
ki, melyből a tanulmányi alapra amellett, hogy az nevezetes 
ingatlanok birtokába jutott, még 322,309 forint esett. 

(Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
l'est, február 18. E g y k i s e x e g e s i s v a g y h a 

u g y t e t s z i k , k r i t i k a . A Lutz-Senestrey-féle világhirü 
eset nem régen folyt le szemeink előtt ; hogy az igazság, kinek 
részén volt, mindnyájan tudjuk, de tudjuk azt is, hogy a né-
metországi kath. sajtó, egy, ez esetben nem kellemesen érin-
tettérsek iránt sem hallgatta el az igazságot, pedig ez az ügy 
az érsek úrral szemben még egészen ma sem tisztáztatott. C o 
Valóban függetlenebb sajtó nem létezik, mint a kath. sajtój 
mert ez csak az igazságtól függ, non respicit personam ho-
minis, hanem evvel szemben is mindig kimondja az igazsá-
got. Az igazság mindenekfelett! — ez a kath. sajtó jelszava. 

Ezt követjük mi is, midőn budapest-belvárosa kép-
viselőjelöltjének, Horváth Mihály czimz. püspök ő méltósá-
gának képviselőjelölti programmbeszédéről megemlékezünk. 
Tiszteljük és tiszteletben tartatni óhajtjuk mások által is az 
egyházi méltóságokat, de azért az igazságot el nem hallgat-
hatjuk, vagyis inkább az igazságnak azért adunk kifejezést, 
inert az egyházi méltóságot tiszteljük. Sértés, önmegbélyeg-
zés lenne hallgatni ott, hol az igazság, hol az egyházi mél-
tóság megvédese szólani lelkismeretből parancsol ; nyilt be-
széd, minő a budapest belvárosi képviselő ur beszéde, nyilt 
választ követel oly lap részéről, mely az egyház örök elveit 
van hivatva bárki ellenében is képviselni. 
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Horváth Mihály ő méltósága beszélt, szava sokat nyom 
a latban a világ előtt, kivált ha egyházi dologról beszél, 
hiszen ő is pap. De mit mondott ? Azt, hogy az államnak 
érdekében áll ugy a kereszteltek, mint a házasulandók anya-
könyvét vezetni, miből azon következtetést vonja le, hogy a 
polgári házasság és pedig nem a permissiv, hanem a köte-
lező behozandó. Igenis, ezt H. M. püspök ur mondta, egyet 
azonban elfelejtett; elfelejtette felemlíteni azon állami érde-
ket, melylyel állitásának igazságát bizonyíthatná, adós ma-
radt e bizonyítékkal, mind az anyakönyvek elvételének, mind 
a polgári házasság behozatalának szükségességére nézve. Oh 
nem ! egy argumentum csendben még is szerepel : t. i. ő 
akarja, de hogy ez az akarat indokát miben találja fel, arról 
a programbeszéd bölcsen hallgat, pedig mi nagyon óhajtot-
tunk volna bárkitől, legfőképen pedig paptól hallani valami 
argumentumot, mely tőlünk is kierőszakolhatná a beegye-
zést ő méltósága óhajaira nézve ; szerettük volna hallani fel-
sorolva ama végveszedebneket, melyek a magyar államot 
fenyegetik, ha az anyakönyvek vezetése tovább is a felekeze-
tek kezében marad, ha a házasság tovább is az egyház szine 
előtt köttetik ; joggal várhattuk pedig e felfedezést épen a 
főváros képviselőjelöltjétől, mint hírneves történetírótól, ki 
mint ilyen a történelmi események lánczolatából következ-
tetve valószínűleg feltalálta a veszedelmet az államra, biz-
tosan megmondhatja az időpontot, midőn a magyar állam 
össze fog roskadni ha az emiitett pontokra nézve a mult ha-
gyománya fentartatik, ezt pedig még inkább várhattuk 
volna azon összeköttetésnél fogva, mely a történetíró és pap 
közt létezik, talán, a történetíró mint pap is egyszersmind, 
fel tud fedezni a világ előtt bizonyos titkot, mely eddig is-
meretlen, melyet az egyház féltékenyen őriz, hogy a neve-
zett dolgoknak kezében tartása és összpontosítása által a 
magyar állam érdekei ellen küzdve, azt annál biztosabban 
megbuktathassa? Nihil horum, —ok nem létezik, mi szegé-
nyek, kik felvilágosítás után epedtünk, ma is kényszerítte-
tünk sötétsegben maradni, meg kell maradni, meg kell elé-
gedni avval, hogy: sic volo, ha csak a most elrejtett arca-
nuinnak tudatára nem jövünk akkor, midőn e kérdés az or-
szággyűlésen fog tárgyaltatni. 

De mégis, a csendben elhangzó argumentum nem egye-
dül áll. A budapest-belvárosi képviselőjelölt ur ő méltósága 
ugy találván, hogy a polgári házasság hazánkon kivül már 
csaknem mindenütt behozatván, mi sem áll útjában, hogy 
itt is behozassék, és valamint Belgium, Olasz-, Francziaor-
szágban az egyháznak mit sem ártott, ugy itt sem fog ár-
tani. Meg lesz nekünk engedve, hogy ez argumentum érteke 
felől kételkedjünk. Kath. papra nézve az isteni institutiókat 
illetőleg irányadó soha sem lehet az, a mi szerény nézetünk 
szerint,hogy az államok mivé devalválják a legszentebb ügye-
ket, hanem mit tanit azokról az egyház. A polgári házas-
ság behozatalára nézve tehát nem lehet irányadó az, hogy 
már külföldön is behozatot, mert itt az a másik kérdés is 
felmerül: beleegyezett-e az egyház? ezt, nem azt kell kath. 
papnak szem előtt tartani. Mi tűrhetjük az állami erősza-
kot, de jogtalan fényeibe beleegyeznünk nem szabad, mert 
könnyen megtörténhetik, hogy beegyezve censurába estünk, 
az az argumentum : tegyük mi is azt, ami külföldön történt, 
nagyon könnyen az absurdumig vezethető és önmagába fog-

lalja a birtokrablás helyeslését is, ami pedig aligha kedves 
lenne a képviselőjelölt ur ő méltósága előtt. Az elv-feladás 
mindig megboszulja magát. 

Ami ő méltóságának azon megjegyzését illeti, hogy 
az egyház kárát nam vallotta a polgári házasságnak, mert 
a polgári tény végbevitele után jogában van mindenkinek 
az egyház előtt frigyét megkötni, bátrak vagyunk megje-
gyezni, hogy igenis az egyház minden polgári házasság da-
czára él és élni fog, de hogy kárát nem vallotta volna, azt 
bátrak vagyunk tagadni. Az egyház kára az, midőn egyes 
tagjai sértetnek, de legfőbb kára az, midőn egyes tagjai el-
tántorittatván, örök üdvüket elvesztik. Ez történik pedig a 
polgári házasság által, mely az egyház szemében a méltósá-
gos képviselőjelölt ur tudomása szerint is concubinatus, ez 
állapotban levők pedig a szentségeket fél nem vehetik ugy, 
hogy az lelkük üdvére váljék és igy az egyház tagjaiban 
igen is kárát vallja a polgári házasságnak. Hogy a törvény 
megengedi, miszerint a felek egyházilag is megáldassanak, 
az csak azt bizonyltja, hogy azt is megengedi, illetőleg- av-
val is megelégszik, ha csak polgárilag adatnak össz.e, ez a 
szabadság-, a bűn szabadsága is meg van engedve, és ez az, O7 C? O Ö ' ' 
miben az egyház tagjainak kárát vallja. A polgári házasság 
bűnös állapot, mit ennélfogva semmi okból sem szabad ka-
tholikus papnak pártolni, vagy hogy behozassék szavazatá-
val elői lozditani. 

A méltóságos képviselőjelölt urnák programmját ime 
ismerjük, hogy az nem olyan, melyet katholikus ember egész 
terjedelmében elfogadhatna, a mondottak után bizonyít-
gatni feleslegesnek tartjuk ; egyet azonban mégis találunk 
beszédében, amit helyeselhetünk ugyan, de épen e szempon-
tot figyelembe véve, nem tudjuk miért választatja meg ma-
gát képviselőnek. E szempont pedig nem más, mint hogy 
megígérte, miszerint hallgatni fog az országgyűlésen. Be 
kell ismernünk, hogy e nyilatkozat eléggé feltűnő és csak 
azt az óhajtást csatoljuk hozzá, bárcsak beváltaná igére-
tét akkor, mikor a polg. házasságról szó leszen, bárcsak má-
sok is követnék példáját, mert bizony-bizony mondjuk, hogy 
a sok beszéddel az ország csak megrontatott, inig a hallga-o o ' o o 
tással talán sebei be fognak gyógyulni. • 

Berlin. R e i c h e n s p e r g e r r ö p i r a t a . (Vége.) 
Felette figyelemre méltó az érdekes röpiratnak befejezése is, 
mely ekként szól : A porosz álladalom a ,culturharcz'-nak 
tartama alatt egyiket a másik után elutasitá magától mind-
azon történelmi, nagyrészt pedig tételes jogi alapon is 
nyugvó kötelezettségeket, melyek állását a kath. egyházzal 
szemben körülirák; s igy eljutott azon pontig, melyen 
végre komolyan gondolkodnia illenék a felett, váljon épen 
e téren a kötelesség és jog közt fenálló viszonlagos összefüg-
gés örökre s következetesen tagadható-e? Meglehet, hogy 
korlátlan hatalomteljének öntudatában könnyen megfelel 
ezen lelkismeretbeli kérdésre, szemben népének, a passiv 
engedelmességet nem csak elméletileg hirdető, hanem tett-
leg is gyakorló, de azért erkölcsileg legyőzhetetlen kisebb-
ségével ; — de ezzel egyszersmind biztos kilátás nyittatnék, 
nem a közelgő békére, de még a temető csendjére sem, ha-
nem csak az elkeseredésnek egyre fokozodó növekedésére s 
ujabb, szomorú, vészes felforgatásokra. 

Állam, mely ily helyzetet teremt magának ép azon 
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mérvekben károsítja, sőt semmisiti meg saját fenállásának 
erkölcsi alapjait, amily mérvekben keresztény ellenfeleéit 
nyilvánvalóvá teszi s megerősíti. 

A kérdés az állam és a katholikus egyház közt már 
régóta nem egyes hatalmi vagy jogi követelések, hanem 
azon általános tétel körül forog, váljon az egyházak, mint 
ilyenek, jövőre is elismertessenek-e önálló, czél és tevékeny-
ség tekintetében az államtól megkülönböztetendő tényező-
kül, vagy felfalva a mindenható állam által, elveszsze-
nek-e abban ? . . . 

Mennyit árt e kérdésnek még csak elméleti szellőzte-
tése is, s mennyire képes a keresztény világnézletnek becsét, a 
keresztség s házasság intézményei iránti tiszte'etet a nép 
szivében csökkenteni, azt a protestáns egyház már nagyon 
is fájdalmasan tapasztalja, pedig ezen egyház még nem is 
támadtatott meg, ugy, amint az a katholikus egyházzal évek 
óta nyakasan, erőszakosan, rendszeresen történik. 

A ,Philosophie des Unbewussten' jelenleg gyakran idé-
zett szerzője, Hartmann, ki a kereszténységet s annak világ-
s életnézletét rég túlhaladott álláspontoknak mondja, leg-
ujabbi, „ Die Selbstauflösung des Christenthums" czimü mun-
kájában a ,culturharcz'-nak végkövetkezményét oly szaba-
tos világossággal jelzi, mely bármely felekezetű kereszté-
nyek figyelmére s lelkismeretes megszivlelésére méltó, s oly 
kilátásokat nyújt, melyek aligha megfelelnek azon szándé-
koknak, melyekkel a korona, a kormány, de akár a cultur-
harczosoknak többsége is viseltetik. Ugyanis ezt mondja: ') 
„Ezen harcznak voltaképeni s legmélyebb értelme az, vál-
jon korunk emberiségének öntudatában a földön tuli, vagy 
a földön inneni, a mennyei vagy a világi, az örökkévaló 
vagy a profán gondolat, a kereszténység vagy a közműve-
lődés (— már a mit szerző annak nevez —) bir-e nagyobb 
nyomatékkal. Mennyi keresztény érzület van még a protes- • 
tantismusban, arra nézve az szolgálhat nekünk ujjmutatá-
sul : mennyi ellenszenvre s ellenzésre talál e harcz a külön-
féle protestáns felekezetek közt, s mennyire hirdetik ott az 
általános keresztény érdekeknek a különleges, katholikus 
érdekekkel való solidaritását. Az ultramontanismus győ-
zelme a protestantismus kebelében legott az orthodox törek-
véseknek győzelmét vonná maga után; mig ellenben az 
államnak diadala a katholicismus felett ama parányi ellen-
ségecskéket csak ugy elfújná, mint el szoktuk fújni a port 
valamely ócska könyv felületéről. Sokan irnak és beszélnek 
a szemünk előtt lezajló kulturharczról, de igen kevesen 
tudják, hogy az voltaképen a kereszténységnek legkétség-
beesettebb küzdelme ; az utolsó, mielőtt a történelem szín-
padáról lelépne, melynek ellenében nagy vivmányait élet-
haláltusában megvédeni, a divatos culturának főfeladata". 

A kereszténységellenes gyűlöletnek ezen reménye nem 
fog teljesedésbe menni ; mindazonáltal hasznos és üdvössé-
ges még ezen remény létezésére is figyelmeztetni a jelen 
nemzedéket, melynek a ,culturharcz' dulakodásai közt vá-
lasztania kell a keresztény világnézlet s ama másik közt, 
melyet a divatos ,cultura' meghonosítani iparkodik, s mely, 
mint a kétségbeesésnek bölcsészete, ugyancsak Hartmann 
szerint, a világnak megsemmisülése mellett az önmegsemmi-
sítést is mint nemünk legfőbb eszményi czélját hirdeti — ! 

') 1. mult deczemberi havi szemlénket. Szerk. 

Ezek oly dolgok, oly mozzanatok és jelenségek, me-
lyek nem állhattak a ,culturharcz' megindítóinak eredeti 
szándékában ; ők ezen útra csak nagy, s következményeik-
ben vészes tévedések által sodortathattak. De a mint téve-
désök öntudatára jutottak, legott szoros kötelességük meg-
fordulni, bármily nehezökre essék, bármennyi önmegtaga-
dásukba kerüljön is ; ebbeli elhatározásukat könnyebbé 
teendi azon tapasztalat, miszerint a ,culturharcz' kivétel 
nélkül mindazoknak osztatlan helyeslésével találkozott, kik 
nem csak az oltárt, hanem a trónt is gyűlölik. 

Az állam tekintélye ily fordulat által nem szenved-
heti a legkisebb csorbát sem, legkevésbbé pedig a nagyha-
talmú porosz állam, mely ez által csak múltjának hagyomá-
nyaihoz térne vissza. Ha nagy Frigyesnek eme szava: „In 
meinen Staaten kann jeder nach seiner Façon selig werden", 
e hagyományoknak nem legszebb kifejezése is, ugy mégis 
tagadhatatlan, hogy e szónak isméti érvényesülése a békét 
helyreállítaná, s uj életet támasztana a szomorú romokból. 

A porosz állam nem egyszer, utoljára pedig 1866- s 
1870-ben önmagán tapasztalá eme mondatnak igazságát: 
„Concordia res paivae crescunt", — vajha soha se kénytele-
nülne ezen adagiumnak másik részét is önmagán megérez-
nie: „Discordia vei maximae dilabuntur". 

Baden. Á l l i t ó l a g f é l b e n h a g y o t t c s u d a 
képezé nem régen tárgyát egy a karlsruhei törvényszék előtt 
lefolyt becsületsértési pernek, melyet azért emiitünk, mert 
gyakorlati esetben megmutatja, mily nemtelen eszközökkel 
szokott a liberalismus az egyház s annak intézményei, főleg 
a katholikus papság ellen küzdeni. 

Emlékeznek e lapok olvasói, hogy néhány hónappal 
ezelőtt azon hir járta be a liberális lapokat hazánkban is, 
miszerit Baden nagyherczegségében egy állitólag stigmati-
zált leány merült fel, kinek vérjelei azonban „behatóbb 
megvizsgálás után" mesterségeseknek mutatkoztak, melye-
ket „jámbor csalás" idézett elő, mely csalásban, természe-
tesen, két katholikus pap játszta a főszerepet, elég okul arra, 
hogy az egész ügy nagy hűhóval végig hurczoltassék a li-
berális lapoknak, ilyeneknek befogadására mindig kész ha-
sábjain. A ,Religio1 akkor e dolognak nem tulajdonított 
annyi fontosságot, hogy azt rögtön, a per befejezése előtt s 
hoszasban ismertette volna ; helyesen meg lévén győződve 
arról, hogy ezen, protestáns birák előtt letárgyalandó per az 
igazat amúgy is deritendi ki, s pedig nem a katholikus 
papok rovására. 

S igy is lőn. A per mo3t be van fejezve, s az egésznek, 
hivatalosan megállapított mibenléte a következő : 

Würth, breisachi kerületi orvos ezelőtt néhány hónap-
pal neve teljes aláírása mellett ho3zabb czikket küldött be 
a ,Karlsruher Ztg.'-ha, melyben Hund, ottani javadalmast 
és Hisz, ugyancsak breisachi főegyházi káplánt s a ,Bad. 
Beobachter' szerkesztőjét arról vádolta, hogy egy bizonyos, 
Hauser Ernestina nevü leányon csalási szándékkal kísérle-
teket tettek avégből, hogy rajta mesterséges stigmákat idéz-
zenek elő. Ebbeli állitását az orvo3 azáltal iparkodott bebi-
zonyítani, hogy a nevezett két pap e leányt, midőn az nem 
régen beteg volt, arra birták, hogy minden ételtől tartóz-
kodjék, vezeklési övet hordjon, végre pedig szülői házát el-
hagyva az irgalmas nénéknek breisachi házába vonuljon, hol 



,120 

aztán köpölyvasak alkalmazása által a kivánt vérjeleket lá-
bain és kezein előidézni iparkodtak. 

Az ekként a nyilvánosság előtt bevádolt két pap leg-
ott a kérdéses czikknek megjelenése után panaszt emelt, 
és W ü r t h ellen rágalmazási s beesületsértési pert inditott, 
mely e napokban tárgyaltatván Wür th bűnösnek talál-
tatott s Ilissnek rágalmazása miatt 90 marknyi pénzbirság-
ban mara8ztaltatott el. 

A tárgyalás délutáni 2 órától estéli 10-ig tartott. 
Wür thnek rágalmazó állításai közül egyik sem volt bebizo-
nyítható, legkevésbbé pedig az, mintha a két pap stigmá-
kat akart volna a leányon előidézni. IPssre nézve vádlott 
mindjárt a tárgyalás kezdetén bevallotta, hogy tévedett, s 
csak arra szorítkozott, hogy az a vezeklési övnek létezésé-
ről tudomással bírt s annak a leány által viselését helye-
selte; de még ennek is épen ellenkezője bizonyittatott be ; 
Hiss ugyanis, nem csak hogy előlegesen mit sem tudott az 
ővről, hanem midőn az utólagosan tudomására esett, annak 
viselését határozottan helytelenítette. 

Hogy W ü r t h mindazonáltal ily csekély büntetésre 
Ítéltetett, okát abban találja, hogy a tvszék constatálta, mi-
szerint fellépésére nem rágalmazási szándék, hanem a leány-
nak hamis elbeszélései birták, s hogy azon hiszemben csele-
kedett, miszerint hivatalos kötelességét teljesiti, ha a vélt 
visszaéléseket napfényre hozván, azoknak megszüntetését 
eszközli. Megjegyzendő, hogy Hiss is csekély pénzbirságra 
Ítéltetett; mert a kérdéses ügynek lapjábani fejtegése által 
Wür the t megsértette. 

Hund javadalmas panaszát már régebben visszavonta, 
egyrészt azért, mert mint Iíauser Ernestinának volt gyón-
tatója ugy sem nyilatkozhatott volna szabadon a tvszék 
előtt ; másrészt pedig ; mert a per előreláthatólag kellemet-
len súrlódásokra s ellenségeskedésekre vezetett volna a 
mindkét részről előhozandó tanuk közt, mit, mindnyájan hi-
vei lévén, megakadályozni akart. Tehette ezt annál könnyeb-
ben, minthogy a protestáns biróság ha a per folyamában 
bárminő, legcsekélyebb indicium is mutatkozott volna el-
lene, bizonyára el nem mulasztja, azt ellene felhasználni ; 
pedig mi sem történt. 

Ne hogy pedig valaki azt mondja, hogy Würthnek 
fellépése mégis legalább egy „már folyamatban lévő csu-
dát" megakadályozott, jó lesz megjegyezni, hogy az ő ál-
tala felhozott vádpontok mind oly eseményekre vonatkoz-
tak, melyek állítólag 1873-ban történtek, de melyekről neki 
Hauser Ernestina, saját vallomása szerint csak 1875-ben 
tett emlitést; — a közbeneső két év alatt talán csak elég idő 
leendett, a csudát „befejezni" ? 

Häuser Ernestina kisasszonyra vonatkozólag emiitjük, 
hogy őt gyóntatója, Hund javadalmas régebben igen ajtatos 
léleknek hitte ; e lélek azonban időközben oly változásokon 
ment keresztül, melyek lehetővé tevék neki, oly férfinak, ki-
nek sok hálával tartozik, ilyetén kellemetlenséget okozni. 
Szolgáljon ez figyelmeztetésül más gyóntatóknak is. 

VEGYESEK. 
— Azon kérésünknek, melyet lapunk mult má-

sodfélévi 35. számában az egyes egyházirodalmi kö-
rökhez intéztünk, eddig csak a pécsi, veszprémi és ka-
locsai körök voltak szívesek eleget tenni. Midőn ezért 
a t. beküldőnek nevében köszönetet mondanánk, 
egyúttal ismételjük kérésünket a t. cz. körökhez, 
melyek azt még eddig figyelembe nem vették. 

— A bajor hadiigyministerium legújabban előfordult 
idevágó esetek következtében ismételten figyelmezteti az 

illetőket a birodalmi ujonczozási törvénynek azon pontjára, 
mely szerint az állampolgároknak egyes osztályai nem ment-
hetők fel többé a tényleges katonai szolgálat alól, mint ez 
eddig történni szokott. E figyelmeztetés a katholikus hitta-
nulóknak szól, kiknek ezentúl legalább is mint egyéves ön-
kényteseknek keilend ,katonai kötelezettségöknek' eleget 
tenniök, akkép, hogy magok gondoskodjanak róla, misze-
rint ezen évet olyankor szolgáljak le, midőn azt, tekintve 
választott pályájokat, még nagyobb nehézség nélkül tehe-
tik ; mert a X I X . század civilisatiójának eme fénypontja, az 
általános védkötelezettség ezt igy megkivánja. 

— Syriában, mint látszik, ismét egyszer változás ked-
véért a keresztényeket üldözik. Damaskusi keresztények 
nagyszámmal érkeznek Beyrutba; az 1860-i jeleneteknek 
ismétlődésétől tartanak. Az egészet orosz űzehnekre vezetik 
vissza, melyeknek czélja a keleti kérdést ,folyó alakban meg-
tartani', hogy el ne aludjék. 

— Az egy trieri megyében eddig 100 plébánia s káp-
láni állomás a májusi törvények miatt betöltetlen ; az illető 
helyeken a hivek kénytelenek, amennyire tehetik, magok 
gondoskodni lelki szükségleteikről, azon vezérfonal nyo-
mán, melyet a paderborni püspök az üldözött német egyház 
híveinek kezébe adott. — A német katholikusoknak eddig 
oly jótékonyan működött egylete fő:örvényszéki rendelet 
folytán fel fog oszlattatni. — Fuldában van egy 80 éves kór-
házi lelkész, Ney, kinek a városi tanács, tekintve agg korát, 
május törvényileg beszüntetett fizetését „előlegképen" kifi-
zettette, mig nem e napokban dörgedelmes ukáz érkezett a 
tartományi elnöktől, azon meghagyással, hogy a tanács vagy 
követelje vissza a kifizetett összeget, vagy saját zsebéből pó-
tolja azt vissza a városi pénztárnak. — Az angol katholiku-
sok üdvözlő feliratot intéztek Ledochowski bibornokhoz. 

— Párisban most a választási értekezletek vihara dü-
höng, mely alkalommal természetesen a leghaszontalanabb 
fráterek leghangosabban szónokolnak. Nevezetes, hogy mig 
az igazi munkás-jelöltek a katholicismusnak meglehetősen 
békét hagynak, addig ama bizonyos, Thiers iskolájából k ; -
került, a forradalom segitségével, mint mesterök, koldusból 
gazdag emberekké, milliomosokká lett szabadsághősök mást 
sem tudnak választóiknak Ígérni, mint a jezsuitáknak kiűzé-
sét, a tanszabadság eltörlését, a fekete ,internationalénak' 
kiirtását sat. sat Hogy ily alkalmakkor kedélyes élczekben 
sincs hiány, mutatja a következő eset. A vörösöknek egyik 
legvörösebbike, Jobbé-Duval áll a szószéken s dühösködik 
a jezsuiták ellen, mint a kik a köztársaságnak legveszélye-
sebb ellenségei, ő pedig imádja a köztársaságot. Ekkor egyik 
jelenlevő észreveszi, hogy a lelkes szónoknak gomblyukában 
ott szerénykedik az a veres szalagocska, melyért a ,demo-
craták' nem csak Francziaországban holtig rajonganak. In-
terpellálja tehát, miként van az, hogy ő, Jobbé-Duval a 
tisztakeblü republicanus, a feddhetlen honfi, a független ke-
bel, mégis ott hordja épen ama független keblén 'evő egyik 
gomblyukában azt a szalagot, mely a zsarnok kegyének 
egyik megbecstelenítő jelvénye ? S a jeles férfi egy per-
czig sem késik a felelettel: „Ellenségeim, a papok, becstele-
nitettek meg, s adatták nekem e rendet" S a hallgató-
ság — belenyugszik. Valóban nem tudja az ember, kit csu-
dáljon inkább : e diszes, bölcs közönséget-e, vagy azon Cin-
cinnatust, ki a rajta elkövetett megbecstelenitést immár husz 
év óta türelmesen viseli ; mert tudnivaló dolog, hogy sza-
lagját és meglehetős vagyonát mint ügyes s keresett tem-
plomfestő szerezte, a császárság alatt. 

Kegyeletes adakozások. 
Győrből a lourdesi templom és a christianiai minház, 

üldözött svajczi papok számára 1—1 ft. összesen . . 3 ft . 

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő: báró Hornig Károly, hittudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatott Budapesten 1876. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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A,Canon lissae' 
csendes hangon való elmondásáról. 

(Vége.) 

Egy harmadik ok, melynél fogvaaCanon t hal-
kan illik elmondani, magának az imádságnak ter-
mészete ál talában. Azért imádkozunk, hogy szi-
vünk s lelkünk Istennel egyesüljön ; ezen egyesü-
lésben, s örök élet utáni, abban kifejezett óhajban, 
esengésben ta lá l juk az imának lényegét. Szivetek 
mindig az Urban nyugodjék, vágyaitok szüntelenül 
az örökkévalók felé i rányul janak, akkor folytono-
san imádkoztok, mondják a szentatyák. De épen az 
Istennel való ezen egyesülés, ezen felfelé törekvő 
óhaj, az örökélet u tán ezen- áhitatos epedés mind-
annyi belső, benső, szellemi működés, mely nem 
esik környezetünk érzéki felfogása alá. Az imának 
ezen nemét ér te t te az Ur, midőn — Máté, VI, 6 ; — 
igy szól : „Te pedig mikor imádkozol, menj be ka-
marádba, és ajtó-betéve imádd Atyádat a rejtek-
b e n — " Igy imádkozott maga az Üdvözitö is, mi-
dőn az éjjeleket tölté magányos hegyeken, hol 
egyedül és félrevonulva a tömeg zajától áldozati 
imájá t muta tá be éret tünk mindenható Atyjának. 
De ha van az egyházi szertartások közt ima, mely az 
Urnák ezen titkos, áldozati imáihoz hasonlitható, 
akkor bizony azok közé tartozik ez is, a Canon 
Missae, melyben ismét a F iu mutat ta t ik be az Atyá-
nak, melyet tehát , amannak magasztos pé ldá já t kö-
vetve, ünnepélyes csendben végeznünk illik. 

Sőt azt is hozhatnók fel érvül, sz. Ágoston nyo-
mán, — enarr. in Ps. 28 ; — hogy azon szokás, a 
legünnepélyesebb perczekben halkan szólni az Úr-
hoz, csak kegyeletes utánzása azon modornak, me-
lyen O maga szól szivünkhez : — midőn mély csend 
fogja körül szivünket, csak akkor szólal meg benne 
az U r ; de akkor annál hangosabban, minél csen-

desebb minden körülöt tünk : „Occulte enim dicit 
Deus, multis in corde loqui tur et magnus ibi sonus 
in magno silentio cordis, quando magna voce dicit : 
Salus tua ego sum ! " . . . . 

Hogy, ekként felfogva, a mint kell is, hogy 
felfogjuk az egyháznak a Canon körül követett , 
ősi szokását, ez a hivek aj tatossági érzelmét nagy-
ban fokozni képes, az bővebb fejtegetésre ta-
lán nem is szorult. Mert mig egyrészt a jelenlé-
tekben, az ol tárnál szolgáló felszentelt papnak mű-
ködése által végrehaj to t t t i toknak kimondhat lanul 
fenséges és megfoghatlan voltát kellőleg: szemök elé o O o © 
helyzi s szivökbe bevésni iparkodik, — addig más -
részt ép ezen ünnepélyes mély csend ál tal oly hat-
hatósan hivja fel őket a magokba szállásra s a benső 
imára, hogy azt a leghangosabb szó sem tehetné 
hathatósban. A tr ienti sz. zsinat XXII. ülésének, a 
szentmise áldozatáról szóló, 5. fejezetében idevo-
natkozólag előforduló szavait már fentebb idéztük, 
melyekhez itten még több, a XVI. században tar-
tott részletes zsinat nyilatkozatait csatoljuk, oly 
czélból, hogy megmutassuk, mennyire ragaszkodott 
az egyház mindenha ezen szokáshoz, s mennyire 
vélte hiveinek lelki javát épen ez által elömozditani, 
benső áhi ta t ra intvén s serkentvén őket. Az 1563-
ban ta r to t t kölni zsinat egyházi fenyiték alá veti 
azokat, kik a vasárnapi mise alatt a Canon kezdete 
előtt hagynák oda a templomot ; mert, úgymond, 
épen akkor lehet legjobban imádkozni, „quanclo 
submissius legente, aid tacente sacerdote quisque cum Deo 
loquitur". Az ágostai zsinat 1549-ből ugy véli, hogy 
jobb, illőbb s az ősegyház szokásaival megegyezöbb, 
hahogy a misén jelenlevő hivek az Urnák köztök 
léte felett „in altissimo silentio prostrati" elmélked-
nek imádván Öt, ki a bor s kenyér szine alatt rej-
lik. Egy ugyanez évben ta r to t t tr ieri zsinat meg-
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ti l t ja a hangos éneket és orgonázást a Canon alatt 
egész az , Agnus Dei1-ig; mert akkor illik, hogy min-
den jelenlevő, csendesen magába szállva, elmélked-
jék az Ur Jézus Krisztus kínszenvedése és halálá-
ról, egyúttal benső hálát mondván Nékie mindazon 
kegyelmekért, melyeket ezen megváltási müve által 
számunkra megszerze: ,,— silenter pro se quisque 
autfiexis genibus,autprostratis hinni corporibus pas-
sionis ac mortis Christi commemorationem faciat". 
Végre az 1503-i rheimsi zsinat inti a műveltebbeket — 
rei christianae peritiores —-hogy jobban teszik, ha a 
praefatiótól kezdve „animo defixo, mentisque fervore" 
a szent hitt i tkokat szemlélik, a helyett, hogy könyv-
ből imádkozva, figyelmöket másfelé forditják. 

Ezekkel azonban koránsincs kimerítve azon 
okok sora, melyek az egyházat arra bírták, hogy a 
Canonnak csendes hangoni elmondását oly komo-
lyan sürgesse. Vannak ugyanis magának a Canon-
nak lényegében és természetében fekvő okok is. 

A Canon az ,actio' per eminentiam, azon tény-
kedés, melyben mindannyiszor ismételtetik s tettle-
gesen érvényesittetik ama „Benedixit", melylyel 
maga Krisztus Urunk a végvacsora alkalmával e 
legmagasztosabb titkot elrendelé. (Máté XXVI, 26; 
Márk. XIV, 22.) De ezen ,actio' végrehajtása kizá-
rólagosan csak a felszentelt papot illeti meg, a jelen-
levők, — „circumstantes" — nem működhetnek közre 
a r ra ; csak egy maga, az erre felhatalmazást nyert 
pap végzi el azt, ö eszközli, hogy az Ur a bor s ke-
nyér szine alatt szálljon le közénk. A pap, miután a 
praefatiót, a hangos hálaimát elvégezte volna, hason-
lóan az ószövetség főpapjához, ki a kiengesztelés 
vérével kezében, a sürü kárpit tal elzárt szentek 
szentjébe lépett, szintén egyedül lép be, szellemileg 
az újszövetségi szentek szentjébe, mely eszmét kife-
jezöleg ősi századokban, mint a görög egyház még 
ma is teszi, az egész Canon alatt kárpittal — 
naza ÉTaöita — záratott el a szentély, midőn a 
pap az újszövetség kiengesztelési vérét mutat ja 
be az örökkévaló Atyának, könyörögve hozzá, hogy 
ez áldozatot kegyesen elfogadni, s annak üdvhozó 
áldását a még itt e földön küzdő, (— „imprimis 
quae Tibi offerimus pro ecclesia tua sancta catlio-

lica una cum papa nostro et antistite nostro 
et omnibus orthodoxis fidei cultoribus",) és a 
már a túlvilágon szenvedő egyházra kiterjeszteni ke-
gyeskedjék — „mementó etiam famulorum, famu-
larumque tuarum, qui nos praecesserunt in signo 
fidei" sőt ugyancsak „ infra Actionem" a diadal-
maskodó egyházról is történik hódolatteljes emli-

tés, mig egyúttal hathatós közbenjárását kérjük : 
„Communicantes et memóriám venerantes quo-
rum meritis precibusque concédas, ut in omnibus 
protectionis tuae muniamur auxilio" . . . . 

Ez a Canonnak tényleges tartalma, melynek 
minden mondata olyan, hogy csak mint kizárólagos 
papi ténykedésnek van teljes, bevégzett értelme s 
hatása. Hozzátehet-e ehhez a ,község', a hivek 
összlete valamit ? Közbenszólhat-e... Ep oly ke-
véssé, mint nem szólhattak volna közbe mao-ok az 
apostolok sem, midőn Krisztus Urunk a végvacsora 
alatt ezen áldozat első, elrendelési, megalapitási 
szent ténykedését liajtá végre! De ha ez igy van, 
ha már a Canonnak természete magával hozza, hogy 
csak a pap, a felszentelt pap végezze azt, akkor an-
nak csendes hangoni elmondása magától követke-
zik ; mert az ellenkező, amint a cselekedet kizáróla-
gos voltát, legalább látszólag, csökkentené, ugy 
másrészt igen könnyen alkalmat szolgáltathatna 
arra, hogy a szükséges határvonalak elmosódván, 
közös ténynyé váljék, a mi a papnak kizárólagos 
joga, kötelessége, kiváltsága. 

Ezért igen jól tudták, mit cselekesznek a ré-
gibb s ujabb jansenisták, midőn a Canonnak hangos 
elmondását sürgették s lassankint meghonosítani 
iparkodtak, amint ezt már Luther is az általános 
papi hivatás elvénél fogva is sürgette. 1736 ban u j 
misemondó könyv adatott ki a troyesi megye szá-
mára, melyben egyéb, a szertartásokon elkövetett 
változtatások-, illetőleg meghamisításokon kivül az 
is fordult elő, hogy a Canonra vonatkozó ezen rub-
rica: „submissa voce" ezáltal helyettesittetett : „submis-
sion voce", mintha azt nem csendesen, hanem csak 
nem oly hangosan kellene el mondani, mint a mise 
egyéb részleteit, mely változtatásnak ,tudományos, 
okadatolására azon elmélet találtatott fel, hogy 
„secrete", vagy „submissa voce" csak annyit jelent, 
miszerint az illető részlet nem énekelve, hanem csak 
közönséges hangon mondassék el. Ezen iizelmeknek ö o 
eléggé átlátszó czélja az volt, hogy e szent tényke-
dés olyanná devalváltassék, melyet a pap és a többi 
hivek közösen végeznek, miáltal lassankint egyéb te-
kintetben is az e kettő közti különbség megszűnt 
volna, amint azt az általános papság elve magával 
hozza, mely mellett minden ember pap, vagy akár 
senki sem is; — b°gy aztán ezeknek alapján a 
„Gott meine einzige Hoffnung" czimü, legújabb óka-
tholikus imakönvvben ebből azon további következ-

j 
tetés, illetőleg követelés származtatik, miszerint a 
mise a nép nyelvén mondandó el, ki csudálkoznék 
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azon, s ki ne látná át mindezeknek egymásközti összefüggé-
sét s végczélját?, de ki ne merítene ezekből egyúttal ujabb 
bizonyítékot is arra, mily helyes és bölcs az egyháznak eb-
beli intézkedése, melyhez a századokon át szigorú követke-
zetességgel ragaszkodott ? oo o 

Végre még egy kérdés: igaz-e, hogy a nép ilyképen 
merő passivitásra kárhoztatik épen akkor, midőn a pap hi-
tünk egyik legmagasztosb cselekedetét végzi ? Nincs akkor 
közös kötelék a felszentelt pap és a „választott nemzetség, a 
királyi papság, a szent nemzet s megváltott nép" — Pét. I, 
2, 9 ; — közt ? . . . Van igen is, s nem igaz, hogy a nép, épen 
midőn a pap az ,Actió'-t x«r' i^o/i;v végzi, szellemi tét-
lenségben tartatnék ; — csakhogy e közösség nem külső, 
nem olyan, mely a hangos szóban találná kinyomatát, hanem 
mélyen benső, melynek keltésére, ápolására s mindinkábbi 
megerősödésére mi sem alkalmasabb, mint épen a silentium, 
a szent, az ünnepélyes csend; — amiért, mellesleg mondva 
azt sem szeretjük, ha a kántora Consecratio s az Urfel muta-
tás alatt sem nyugszik, azt képzelvén, hogy a pillanatnak 
méltóságát még ő is képes emelni ; — mert nem illik, hogy 
bármi is zavarjon minket az oltáron végbemenő szent titkok 
feletti elmerülő, ajtatos elmélkedésben, midőn az egyház 
intentiója szerint, mint az idevágó helyet fentebb idézők: 
„Quisque cum Deo loquitur; et silenterpro se quisque pas-
sionis ac mortis Christi commemorationem faciat". -j\ -f. 

A közalapítványi kir. ügyigazgatónak 

V É L E M É N Y E 
a tanulmányi alap jogi természete kérdésében. 

(Folytatás.) 

Kassán a jezsuiták rendházat birtak: II-dik Ferdi-
nánd 1633-ik évben az abaujmegyei szent Miklósról neve-
zett mislyei prépostságot a szerzetnek oly köteleztetéssel 
adta át, hogy iskolákat nyisson és az iljuságot ugy a katho-
lika vallásban, mint más tudományokban oktassa; mely in-
tézkedést 1643-ban 3-dik Ferdinánd is megerősített ; idő-
jártával ezen telepen a jezsuiták egyre több javakat és tő-
kéket kaptak; igy Ferdinánd király a külvárosban kerttel, 
I-ső Lipót némely birtokkal, Vesselényi Ferencz nádor pe-
dig és Dénes János földekkel látták el őket; 1657-ik évben 
a Kassán építendő és felszerelendő akadémiára Kisdy Bene-
dek egri püspök 60,000, valamint Andrássy József 10,500 
forint törzsvagyont adományoztak; 1709-ik évben Keczer 
Sándor és neje a kassai főiskolában az egyházjogi tanszék 
felállítására tarczali földjeiket és szőleiket, melyek legalább 
is 50,000 forintot képviseltek, hagyományozták ; nem kü-
lönben 1760-ik évben özvegy gróf Szapáry Pálnő a rend-
háznak kath. czélok előmozdítására, a szépmesterségek ter-
jesztésére, ugy az iskolák kellő berendezésére 90,000 forin-
tot ajándékozott ; Kassán a társulat vezetése alatt az aka-
démia, a középtanodák, az elemi iskolák, az ajtatos gyühlék 
és a kiildérségek állottak ; a kassai jezsuita telep az ott le-
foglalt javakból, a tanulmányi vagyon szaporításához 
170,000 forinttal járult. 

Sopronban a Jézus-társaságot 1636-dik évben a város 
alapította ; valamint lakhelyéül és ellátásául, III-ik Ferdi-
nánd király jóváhagyásával, azon szerzetes házakat és java-

dalmakat, melyeket hajdan a Krisztus testéről és a 14 szük-
ségbeni segítőről elnevezett soproni vallásos testületek bír-
tak, jelölte ki; később 1643-ik évben a rend érdekeit Dras-
kovich György, győri püspök karolta fel, s ugyancsak III-ik 
Ferdinándnál kivitte, miként az, a soproni társodát a szent 
Margitról nevezett pornói apátsággal megadományozta, de 
egyszersmind feladatává tette, hogy a vidéken a katholika 
vallást fenttartsa, a városban az isteni szolgálatot ellássa» 
iskolákat nyisson, és az iijuság nevelését gondozza; nemkü-
lönben a nevezett győri püspök, ki a soproni telep másod 
alapítója volt, a rendház javára nem csak 40,000 forintnyi 
tőkealapitványt tett, hanem gr. Nádasdy Ferenczet 1636-ban 
és 1643-ban főpapi befolyásával arra indította, miszerint az 
illetékes kegyuri jogainál fogva, I-ső Lipót király engedel-
mével, ama két falut, melyek hajdan a szent Jánosról neve-
zett soproni keresztesek tulajdonát egésziték ki 1650-dik és 
1669-ik években, részint lelke nyugalmáért, részint iskolák 
alapitása czéljából, szinte a soproni jezsuitákra átruházta 
légyen; ezen telep 1675-ben I-ső Lipót királytól a szent 
Györgyről nevezett templomot és az uj társodát egy házzal 
ajándokul kapta; valamint ugyanannak itteni vagyonát 140 
évi fentállása óta, a helybeli polgárok nevezetes földterüle-
tekkel bővítették ; midőn a szerzet eltörültetett, a tőkékből 
40,391, az elárverelt javakból pedig 116,130, s igy összesen 
156,421 forint folyt be, melyből a tanulmányi alap 150,470 
forinttal növekedett. 

Szatmárra a jezsuitákat 1636-ik évben Pázmán Péter 
esztergomi érsek vezette be, ottan számukra telket vásárolt, 
és arra lakházat ugy iskolákat építtetett; ellátásukra pedig 
a Krisztus testéről nevezett kápolnaalapitványból évenként 
2000 forintot utalványozott ; ezen teher alól azonban Tar-
nóczy Mátyás szepesi prépost, káptalanát akként mentesí-
tette, miszerint III-ik Ferdinánd helyeslése mellett, 1654-ben 
az alapítványi ingatlan birtokot, melyből mint alább kitű-
nik, évenkénti 2000 forinttal nemcsak a szatmári, hanem a 
szepesváraljai rendház is ellátandó volt, örök joggal egé-
szen a most jelzett két telepre ruházta ; továbbá a rend va-
gyonát 1675-ben gróf Károlyi László két faluval gyarapí-
totta ; valamint a társaság időjártával több telkeket és föl-
deket is szerzett ; a jezsuiták feloszlatásakor a bevont ja-
vakból itt, a tanulmányi alapra 14,000 forint háromlott. 

Rév-Komáromban a Jézus-társaságot és a középtano-
dákat 1637-ik évben Jakusich György, szerémi püspök és 
pozsonyi prépost alapította, s ezek ellátására Veréb, Páz-
mánd, Pákozd, Sukoró, Etyek, Gyúró és Sóskút helysége-
ket, valamint Vál, Agárd és Barátháza pusztákat, melyek 
részint ősi, részint pénzen szerzett javai valának, adomá-
nyozta ; Komáromban a jezsuitáknak két rendházuk volt, 
a régi, vagyis az úgynevezett várispáni kastély, melyet 
1649-ben kerttel és külön udvartelekkel III-dik Ferdinánd 
király ajándékozott, és az uj, melyhez 1739-ben a telket a 
helyhatóság tekintve, hogy a szerzet a lelkészetet a város-
ban 110 éven át nagy buzgalommal látta el, jelölte ki ; 
mindkét rendház külön templommal bírt, a régihez az arany-
szájú szent János imolája, melyet 1672-ben Szelepcsényi 
György érsek adott át, az újhoz pedig szent András egy-
háza, melyet a társaság egész nagyszerűségében alapjából 
önmaga épitett fel, tartozott; a komáromi telep az ország-

16* 
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ban a gazdagabbak egyike volt ; a jezsuiták eltörlése után, 
az itt lefoglalt javakból, a tanulmányi pénztár 223,000 fo-
rinttal gyarapodott. 

Trencsénben 1644-dik évben a jezsuita társodát és a 
középtanodákat Püsky János nyitrai püspök állította fel, s 
ezek ellátására a sziklákról (de rupibus) nevezett szent Be-
nedeki szkalkai apátságot, melyet már 1220-ban egyházi 
kezek körvonaloztak, adományozta ; később a rendház va-
gyonát 1656-ik évben Szelepcsényi György még mint nyitrai 
püspök az 1446-ban Gyulay Margit által alapitott Szenthá-
romság oltár jövedelmeivel, Lippay György, esztergomi ér-
sek pedig korszakonként több telkekkel, valamint 1660-ban 
121,000 forint tőkével gyarapította; továbbá Széchényi 
György primás a társodához finöveldét csatolt, s azt 40,000 
forinttal, ugy több fekvő birtokkal javadalmazta ; nemkü-
lönben az iskolák berendezéséhez és felszereléséhez Ivoháry 
István 12,000, Ilunyady Antal 10,000, Yámossy Antal 6000, 
Lippai Katalin 1000, valamint több katholikus családok 
30,000 forinttal járultak ; a jezsuiták eltávolításával a tren-
cséni telep javaiból a tanulmányi alap 212,000 forintig ré-
szesült. 

Beszterczebányára a jezsuiták III-dik Ferdinánd ki-
rály rendeletére 1649-ik évben vezettettek be, s egyidejű-
leg a középtanodák, ugy a helybeli lelkészet ellátására kö-
teleztettek ; lakhelyükül pedig a bányakincslet tulajdoná-
hoz tartozott épület mutattatott ki; 1650-bensonnaui Ochs 
Farkas kerttel ajándékozta meg őket, valamint 1688-ban 
bővebb ellátásul Gubasóczy János, nyitrai püspök elhuny-
tával a boldogságos Szűzről nevezett és évenként 10,000 fo-
rintotjövedelmezett ipolysághi prépostságot kapták meg; a 
rend eltörlésekor az itt lezárolt javakból a tanulmányi alap-
nak 44,000 forint jutott. 

Gyöngyösön a Jézus-társaságot 1654-ik évben Lip-
pay György, esztergomi érsek telepitette meg, s az általa 
ugyanott alapitott középtanodákat gondozása alá helyezte ; 
időjártával a rendnek Szelepcsényi György primás, s a gyön-
gyösi katholikus polgárok földeket, Hevenessy Gábor nagy-
tudományu jezsuita szegény tanulók felsegélésére 2000 fo-
rintot, a városi hatóság kegyúri minőségénél fogva gazda-
sági épületeket, valamint Petrik Endre és Wagner József 
egri kanonokok gyümölcsöző telkeket ajándékoztak; mind-
ezen vagyon a szerzet feloszlatásakor eladatván, abból a ta-
nulmányi alap 50,000 forintot kapott. 

Szepesváralján 1510-dik évben Szapolyay István és 
neje Hedvig, tesseni herczegnő, János és György két fiaik-
kal, lelkeik üdvére, a Krisztus teste kápolnáját, melynek 
javadalmazására az abauj megyei Somogy mezőváros, ugy a 
zemplénmegyei kollbachi, bodrog-kisfaludi és szeghilongi 
határok szolgáltak, akként alapították, hogy a körül az 
isteni szolgálatot folyvást 6 egyházi, az éneklést pedig 4 
világi férfiú lássa el ; ezen törzsvagyont 1636-ban Pázmán 
Péter bibornok-primás a szepesi társas káptalan rendelke-
zése alá oly meghagyással bocsátotta, mikép az Szepesvá-
ralján a jezsuitákat megtelepítse, az iskolákat gondjaikra 
bizza s részükre a fentjelzett Szapolyay-féle alapítványból 
tanulmányi czélokra évenként 2000 forintot folyósítson; 
azonban Tarnóczy Mátyás, váczi püspök és szepesi prépost 
tekintve, hogy Pázmán Péter a Krisztus-teste kápolna ja-

vadalmaiból nemcsak a szepesváraljai, hanem mint fentebb 
már jeleztetétt, a szatmári jezsuita rendháznak is évenként 
külön 2000 forintot utalványozott, nehogy e kettős kiadás 
az alapítvány forrásait végkép kimerítse, s ez által a sze-
pesi társas káptalanra a rendes jövedelmeket felülmúló te-
her háromoljék, 1654-ben III-dik Ferdinánd engedelmével 
az egész birtokot ugyancsak a szepesváraljai és a szatmári 
jezsuitákra oly feltétellel származtatta át, miszerint azok az 
említett helyeken az iskolákat ellátni tartozzanak ; itt a 
társulat több földeket és némely kisebb tőkéket is szerzett ; 
midőn pedig eltöröltetett, utána a tanulmányi alap Somo-
gyon kivül, mely a rozsnyói püspökség javadalmazására 
fordittatott, nemcsak az összes ingatlan birtokot vette át, 
hanem az ingóságokból is 3170 forintot húzott be. 

Rozsnyón 1656-dik évben a Jézus-társaságot Lippay 
György, esztergomi érsek oly módon helyezte el, hogy szá-
mára 6000 forintért házat és kertet vett, valamint ellátá-
s á u l 300 forint évi járadékot szabott ki ; ugyanez idő sze-
rint a rend a középtanodák ellátásával is megbízatott ; az 
iskolák felvirágozását Rozsnyón gróf Barkóczy Ferencz 
primás, ugy Matheides János egri kanonok igen elősegítet-
ték ; 1666-ik, 1718-ik és 1725-ik években pedig egyes jóte-
vők a szerzet szabad rendelkezése alá több telkeket és szán-
tóföldeket bocsátottak ; midőn a társház bezáratott, a lefog-
lalt vagyonból a tanulmányi alapra 20,000 forint maradt. 

Szakolczára a jezsuitákat Szelepcsényi Gyürgy, primás 
és esztergomi érsek vezette be, az iskolákat gondozásuk alá 
adta, feltartásukra pedig 95,000 frt. tőkét tett le ; 1662-től 
1750-ig majd a helybeli polgárok, majd a környékem jóte-
vők a szerzetnek szántóföldeket, réteket és gazdászati tele-
peket, valamint a templom, a társoda és az iskolák építésére 
beltelkeket ajándékoztak ; az itti vagyonból a rend felosz-
latásával, a tanulmányi alap 140,001) forintig részesült. 

(Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
l'est, febr. 22. H o r v á t h M i h á l y p r o g r a m m-

b e s z é d e . Lapod 14-dik száma ,pesti levelének' végén a 
következő passust olvastam: „kulturkampfos vágyban tehát 
nincsen hiány a t. választó uraknál, mennyire fog azonban 
ezen óhajnak a méltóságos püspök ur (Horváth Mihály ?) 
,méltóan' megfelelni azt a jövő deritendi ki, akkor fog 
kitűnni az is, minő próféta Királyi Pál ur". K. B. ! ez a 
jövő ma már jelen ; mit a ,pesti levelek' t. irójaa jövőtől várt, 
hogy ki fogja deríteni,miről talán már akkor megvolt győ-
ződve, hogy a jövő kideritendi, ma már ténynyé vált. Hor-
váth Mihály igazolta Királyi Pált, megczáfolta mindazokat, 
a kik, — ha ugyan ilyenek még léteztek — még reményiet-
ték, hogy H. M. nem fog az egész egyházzal szembeszál-
lani ; ő annak mutatta magát, ami már rég óta : az egyház 
ellenségei szövetségesének. D — 

Vétenék, kedves barátom, lapodnak eddig tanúsított 
tántorithatlansága ellen, az egyház ügyének védelmében, lia 
csak gondolatban is feltenném, miszerint síkra nem szállan-
danál hasábjain a czimzetes püspök ur tévedései ellen és a 
gyermek katechismusával kezedben vissza nem vernéd a pap, 
a czimzetes püspök ignorantiáját ; hogy ezt tenni fogod, 
jobban mint én, ez erős meggyőződésem. De azért a felhá-
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borodott sziv, a megbotránkozott lélek szavainak is engedj 
kérlek egy kis helyet, mert illőnek tartom, hogy tiltakoz-
zunk ,többen' H. M. tévtana ellen, nehogy igaznak látszas-
sák a világ előtt, amit a ,Napló' mond, hogy a ,clerus' egy 
része is osztja H. M. haeretieus nézeteinek helyességét. E 
megszégyenítő bélyeget homlokán csak az képes elviselni, 
aki a ,Napló'-val együtt nem tudja, mit jelent ez, mit tesz 
kath. papnak lenni ? 

Hiszem, hogy én azt tudom, mert különben nem bot-
ránkoztam volna meg a felett, hogy Horváth Mihály fel-
szentelt pap létére mintegy dicsőséget látszik helyezni abba, 
hogy ő elég bátorsággal bir kimondani, miszerint a köte-
lező polgári házasságot pártolja, miszerint mint ,kath. pap' 
sem lát semmi roszat abban az egyházra nézve, ami annyit 
jelent, hogy neki mint infallibilis embernek elég bátorsága 
van azt mondania, hogy az egyház téved, mikor a házassá-
got szentségnek tartja, s hogy ő ezt az egyháznak szemébe 
is meri megmondani. Nem méltán felháborodást okoz-e, 
ezen állitás minden kath. pap lelkében, nem méltán vissza-
riasztó e kath. papra nézve, midőn az, ki ily nyilatkozatot 
tesz, önmagát kath. papnak vallja, midőn többi paptársait (?) 
nyilatkozatával a világ előtt hazugságról, ámításról akarja 
vádolni ? Nem kell, nem becsületbeli kötelesség-e, hogy e 
nyilatkozatot visszautasítsuk, hogy a nyilatkozóval minden 
solidaritást megtagadjunk ? Ha H. M. nyilatkozata a ,kath. 
pap' nyilatkozata, ugy minő a nem-kath. pap nyilatkozata ? 
Ha H. M. nyilatkozata kath. pap nyilatkozata, ugy mik 
vagyunk mi, kik H. M. nyilatkozatát tagadva magunkat 
kath. papoknak lenni valljuk? IIa II. M. kath. pap és rá 
mint ilyenre arról lehet ráismerni, mivel a házasság szent-
ségi jellegét tagadja, pártolja a polgári házasságot, ugy mi, 
kik az ellenkezőt valljuk, minő sectához tartozunk? Es mi 
mégis látjuk a mi egyházunkat, tudjuk, hogy a pápától el-
kezdve, le az egyszerű hívőig, azt vallják, amit mi vallunk, 
tagadják, amit II. M. vall; de nem látjuk azt a ,kath. egy-
házat', melyhez a ,kath. pap' H. M. tartozik, és ő azt mondja, 
hogy ő mint ,kath. pap' nyilatkozik ! a tények, a körülmé-
nyek, az egyházban élő hit mind-mind tiltakoznak, és mi 
hallgathatnánk, mi ne tiltakoznánk e solidaritás ellen ? O 

o ' 

megtagadott bennünket és mi ne tagadnék meg őt ? mi nem 
emelnénk szavunkat és nem mondanánk a hiveknek, hogy azt 
amit II. M. mondott, azt nem kath. pap, hanem az mondta, 
ki már forradalmi tényeivel, későbbi müveivel az egyház 
institutióit megtámadta ? ugy van, mit ő mondott, az nem 
kath. tan, s ha mondta, akkor, mikor mondta, már nein mint 
egy közülünk, már nem mint kath. pap mondta, mert az 
egyházzal magát ellentétbe helyezte — azon egyházzal, 
mely csak oly papokat ismer katholikusoknak, kik vele egyet 
vallanak, a máskép hivő papokat pedig kebléből kiveti, vagy 
jobban mondva már ezek hitök, illetőleg hitök megtagadása 
által kinyilatkoztatják, hogy ők az egyházhoz nem tartoznak. 

Es e pontnál kedves barátom egy kérdés, mint a mon-
dottak szükséges következménye, önkénytelenül is elmémbe 
tolul. H. M.-ról felteszem, hogy azt amit mondott, öntudat-
tal mondta, öntudattal nyilatkoztatta ki, hogy ő a polgári há-
zasságot pártolja és igy öntudattal lett a kath. egyháznak 
elvi ellene, az ebből fejlő következmények lehetetlen, hogy 
előtte ismeretlenek legyenek épen ugy, mint azt fentebb vá-

zoltam és itt lép előtérbe kérdésem, melyet jeleztem. T. i. 
Horváth Mihály azon czimén, hogy ő kath. pap, kath. egy-
házi javadalmat élvez. Ennyit tudok, meg is tudom magam-
nak fejteni, hogy ez miért történik, mind az ideig, mig valaki 
önmaga is öntudatában van annak, hogy ő javadalmat élvez, 
czimmel van ellátva, mivel az adományozóval egy érzelem-
ben van, annak javát előmozdítja ; de már azt nem értem, 
hogy miért nem mond le valaki, és itt-e valaki in concreto 
II. M. mikor öntudatával bir annak, hogy ő többé nem érez 
egyet az adományozóval, itt az egyházzal. A természetes 
ész következtetése azt hozná magával, hogy H. M. követke-
zőleg Ítéljen: Az egyháznak a házasság, mint szentség kell, 
nekem igy nem kell, én ezt elvetem, elvetem tehát mindazt 
is mivel az egyháztól birok, elvetem egyházi hangzású czi-
memet, elvetem egyházi birtokomat, mert attól jótéteményt 
nem fogadok el, kivel egyet nem érzek. Elismerem,hogy II, 
M.-nak igy nyilatkozni és igy tenni már régebben kellett 
volna ; de kétszeresen igy kellene tennie most midőn az egy-
ház dogmájával helyezi magát szembe, midőn, bármit mond-
jon is a ,Pesti Napló' nem hiszem, nem tudom elhinni, hogy 
a magyar clerus soraiban, akár a fő- akár az alpapságban 
találkoznék bár csak egy is, ki II. M.-lyal egyértelemben 
lenne, vagy is akkor mikor szemben találja magát az egész 
magyar kath. papsággal. 

I t t ismét egy találkozási ponton állok, melyet, nehogy 
hosszú legyek, csak röviden jelzek. Ha II. M. azt hiszi, hogy 
nyilatkozatával, mint czimzetes püspök a kath. elem sorai 
közül talán számosakat megnyer, ugy biztosítom, hogy ak-
kor egy ói iási csalódásnak néz eléje; mert ezen nyilatkozata 
tekintélyét nem emelte, hanem érdeme szerint csökkentette, 
illetőleg megsemmisítette. A ,czimzetes püspöki' czim úgy-
annyira nem szolgál, de ne is szolgáljon csalétkiil, hogy ve-
lem együtt kath. paptársaim ezrei csak szánalommal kiál-
tanak fel : quomodo cecidisti Babylon ! a longus idem peten-
tium ordo egy szálra olvad le és annak nevét a magyar egy-
háztörténelem fekete lapján igy fogják olvasni: Horváth 
Mihály. Ennyit akartam mondani, szolgáljon ez tiltakozásul 
azon rágalom ellen, mintha a kath. clerus Horváth Mihály 
nézetét osztaná. Azt hiszem, hogy nekünk, katholikus pa-
poknak, de Neked is, a 'egrégibb magyar lap szerkesztőjé-
nek is közös kötelességünk nyilatkozni ; nehogy oly solida-
ritás gyanújába essünk, melytől irtózunk. • 

Xi'ujrúlt. A s z. J e i ' o m o s-t á r s u 1 a t n a g y g y ű -
l é s e ; é r s e k ő e x j á n a k l e g ú j a b b a d a k o z á s a i . 
Az itteni sz. Jeromos társaság január 27-én tartotta ez évi 
nagygyűlését. Mint az igazgató választmány kimutatásaiból 
látszik a társaság jelenlegi állapota a legjobb, mert a tagok 
naponkinti szaporodása és nagylelkű pártfogók adományo-
zásai által 42307 frt 13 krból álló vagyonnal rendelkezik ; 
ez mindenesetre elég szép összeg, ha tekintetbe vesszük az 
igénytelen kezdetet és rövid fenállását. A pártfogók között 
első helyet foglal ő excell. Mihálovits érsek, a fővédnök, 
a ki évenkinti 300 frttal segélyezi a társaságot. Ezen főpárt-
fogón kivül emlitenem kell a horvát országgyűlés azon ha-
tározatát, hogy az 1876 évi költségvetések közé 200 frt. 
számitassék a társaságnak. Ismervén a czélt, melyet a tár-
saság kitűzött, örülni lehet e pártfogásnak: annyival inkább 
minthogy a liberalismus már itt is mutatkozik, különösen 
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pedig a néptanítóknál ; és ha ez erősebben kiütne, a társaság 
az ilyen segélyezések által képessé téve, minél több könyv-
nek kiadására, megnyerheti a kath. eszmék részére a befo-
lyást, és könnyebben küzdhet majd ellene. 

Nem szabad elhallgatnom e helyen ő excell. az érsek 
két legújabb adományozását, melyeknek egyike ember tár-
sai jólétéért buzgó atyai szivről; másika pedig a közműve-
lődést elősegitő bőkezűségről, tanúskodik. Az első 300 írt-
ból álló adománya sz. Vincze társaságnak, melynek alapítása 
a legújabb időbe tartozik ; czélja pedig a városi szegények 
ápolása és segélyezése, vallás különbség nélkül. E társaság 
is ő nm. az érseknek fővédnöksége alatt áll, tagjai pedig 
nagyobbrészt papok, és bár nagyon kevés még most a tagok 
száma, reményleni lehet, hogy a nyáj a főpásztor után in-
dulva, azt szaporitani fogja. — A másik adományozás két, 
mindegyik 120 frtot tevő ösztöndíj a körösi erdészeti iskola 
két legjobb tanulójának számára. Kötelességünknek tartot-
tuk ő Exja megszokott nagylelkűségének eme legújabb je-
leit a világ tudomására hozni, hogy lássák a ,Religio' t. ol-
vasói, miszerint a „holt kéz" nálunk is — mily eleven ! 

Berlin. A m a m e l u k o k m e g t é r é s e . A k ö l n i 
é r s e k e s e t e . A mult hetekben mélyen ható, lázas inge-
rültség uralkodott az igazhitű Bismarck-imádók soraiban : a O o 
mamelukok, kik magának a kanczellárnak nyilatkozata sze-
rint „az ő nevére" azaz azon feltétel alatt s azon kötelezett-
ség mellett választattak meg, hogy mindenre, mit ő neki 
,törvényül' kívánni tetszik, feltétlenül „igent!" szavazzanak; 
— ezek az urak merészlik vala a mult hetek egyik gyenge 
pillanatán második olvasás alkalmával elvetni oly törvényja-
vaslatokat, melyek a hatalmas majordomus szivének drága 
kincsét képezék, a mennyiben egyike a ,fekete', másika a 
,vörös Internationale' ellen irányult. E felett méltóan nagy 
ingerültség uralkodott mindazok közt, kik, saját eszök, jel-
lemök és becsületök nem lévén, megszokták mindezt a ,nagy 
férfiú' iránti hódolattal pótolni, s fel nem foghatják, miként 
merhet valaki más nézeten lenni, mint ő, ki minden időknek 
legkitűnőbb embere, a nihilisticus protestantismusnak, a zsi-
dók s zsidószolgáknak,a páholynak bokros érdemű ügyvivője. 

Az ekként elkészült §. következőleg hangzik: „Min-
den pap, vagy egyéb egyházi személy, (Religionsdiener) aki 
hivatása gyakorlásának alkalmával, vagy azzal összefüggés-
ben, nyilvánosan a nép előtt, vagy a ki a templomban, vagy 
egyéb, vallási gyülekezetek megtartására szánt helyen töb-
bek előtt állami ügyeket oly módon tesz valamely hirdetés 
vagy fejtegetés tárgyává, hogy ez által a közrend s béke 
veszélyeztetik, két évig terjedhető börtön- vagy várfogság-
gal büntettetik. Hasonló büntetés ér minden papot vagy 
egyéb egyházi személyt, aki, hivatása gyakorlásának alkal-
mával, vagy azzal összefüggésben oly iratokat bocsát ki 
vagy terjeszt, melyekben államügyek oly módon tétetnek 
valamely hirdetés vagy fejtegetés tárgyává, hogy ez által a 
közrend és béke veszélyeztetik". 

Hogy e §-t, mely épen ezért még berlini liberális la-
pokban is a „Kautschuk-Paragraph" nevét nyerte, mindenre 
rá lehet húzni, első sorban pedig a püspöki körleveleknek az 
egyházi szószékről való kihirdetésére, első pillanatra szembe 
ötlik. A haldokló ,culturkampf kétségbe esett végküzdel-
mének, utolsó, nyomorult fegyvere ez ; amiért is Windthorst 

joggal mondhatta: „Sajnálom önöket s ügyüket, ha rend-
szerük fentartására ily eszközökre szorultak". 

Azonban a nagy botrány, hála a nagy férfiú genialitá-
sának még ideje korán jóvá tétetett, — jóvá tétetett kitűnő 
módon, mert személyes jelenlétében „az ő szemei alatt" ezen 
paragrafusok, a Parlamentarismus történetében ritka üzel-
mek s fortélyok segitségével kétszeres elvetés után a harma-
dik olvasásban elfogadtattak, mi főleg azért nevezetes ; mert 
ezáltal a német büntető tvkönyvnek, amugyis a katholikus 
papok ellen hozott, 130-ik §-a oly gyűlöletes módon tolda-
tott meg, melyhez foghatót egy civilizált nemzetnek tör-
vénykönyvében sem találunk; mert mig a régi §. „csak" azt 
rótta fel bűnül a katholikus papoknak, ha az egyházi szószé-
ken közügyeket, törvényeket, tettleg fennálló állapotokat 
vagy hatóságokat oly módon teszik értekezésök tárgyává, 
..hogy ez által a béke sa közrend megzavartat/wínék", mely 
,lehetőség' természetesen mindig egyik másik denuncians tet-
szése s belátása szerint Ítéltetett meg és mint ,lex lutziana, 
már számtalan áldozatokat ejtett el ; addig e §-nak leg-
ujabbi megtoldása oly kivételesen gyűlöletes helyzetbe 
hozza a katholikus papokat, melyből valamennyinek in cor-
pore való bezárásáig vagy számkivetéseig csak egy igen kis 
lépés van, s mely őket röviden mondva : a sajtó használa-
tától merőben elzárja, elrendelvén, hogy oly pap, ki a sajtó 
utján közügyeket a békét veszélyeztethető módon tárgyalja, 
s ily tartalmú iratokat terjeszt, egész két évre terjedő fog-
sággal büntetendő. A mit tehát minden ember tehet, hogy 
véleményét a sajtó utján nyilváníthatja, az a papnak ezen-
túl tilos lesz ; mert, hogy mindig találkozik szabadkőműves 
biró, ki azt a bizonyos „lehetőséget" ki tudja betűzni akár-
mily nyugodtan nyilatkozó iratból, arról biztosak lehetünk, 
amint azt számtalan gyakorlati példa eddig is bebizonyí-
totta már. A ki a liberalismust ismeri, nem fog csudálkozni 
rajta, hogy ez pillanatnyi hatalmával ily nyomorult mó-
don visszaél. 

Mindamellett az eléggé furcsa szavazás mégis egy ör-
vendetes mozzanatot is hozott napvilágra, azt, hogy a cul-
turharezi kedv apadóban van. Ezelőtt egykét évvel ily § 
óriási többséggel fogadtatott volna el ; ma ez csak tizenegy 
szavazatnyi majoritást nyert, 173-at 162 ellen. A képvise-
lőknek tehát majdnem fele szavazott ellene, köztök a libe-
rálisoknak eddigi vezérei, Lasker, Miquel és mások. Ez 
figyelemre méltó fordulat a parlamentaris körökben, melyet 
hasonló fordulat másutt is, ugylátszik, nem sokára követend. 

Mint tudva van, a rajnavidéki tartománynak kormány-
elnöke a májusi törvények értelmében hivataláról való le-
mondásra szólitotta fel a kölni érseket, mi az eddigi tapasz-
talatok szerint merő formalitás s csak a ,letevési' eljárásnak 
első lépése. Nem annyira feltűnők, mint inkább talán mulaí-
tatók azon okok, melyekkel az elnök ebbeli felszólítását 
okadatolja. Arról vádolja ugyanis az érseket, miszerint az 
1873-i május 25-éről kelt feliratot, melyben a püspökök ki-
jelentik, hogy a májusi törvények kivitelére segédkezet nem 
nyújthatnak, sz'ntén aláirta, hogy egyes ókatholikus papo-
kat excommunicált, a kölni papnevelde állami felülvizsgá-
latának elleneszegült s számos papot törvényellenesen al-
kalmazott. (Ezen utóbbi ,bün- miatt az érsek amugyis össze-
sen 7000 tallérnyi pénzbirságra illetőleg 70 hónapnyi fog-
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ságra Ítéltetett,) Továbbá felhozatik, hogy „nem átalotta" 
[„sich nicht gescheut"] a katholikus lakosságot arra szólí-
tani fel, miszerint engedetlenségében hozzá csatlakozzék, 
mire az 1873-i szept. 29-éről kelt főpásztori levél idéztetik, 
hogy tömeges küldöttségeket fogadott, böjti körleveleiben 
az állam iránti engedetlenségre nógatta a népet s végre el-
fogatásának ,majdnem' ellenszegült ; — mindezeknél fogva 
„van szerencséje a kormányelnöknek sat  

Hogy az érsek az ekként h*)zzá intézett felszólítást 
visszautasította, magától érthető. Válaszában a hűség s 
alattvalói hódolatnak azon számos jeleire hivatkozik, me-
lyeket kora ifjúságától fogva, mint katona, hivatalnok és 
pap adott, s melyek ismételten legfelsőbb helyről is elismer-
tettek ; tagadja az államnak abbeli jogát ' az egyház szol-
gáit egyházi hivatalaiktól megfoszthatni, mire egyedül a 
pápának van joga, kinél a kormány őt, ha valóban vétke-
zett bevádolhatja, végre pedig tagadja, hogy a tömeges kül-
döttségeket maga okozta, vagy az állami tekintélyeknek bár-
mikor ténylegesen ellenszegült volna. — Letétele ezeknél 
fogva elhatározott dolog ; szerencse, hogy ő is, mint a pa-
derborni püspök, már biztonságban van. 

Iióma. G i n o C a p p o n i . E férfit temették a kö-
zelmúlt hetek egyikében, ki utolsója volt azon nagy, becsü-
letesen liberális pártnak, mely Olaszország függetlenségét s 
nagyságát akarta ugyan, de ugy, hogy e melett a legitim 
jogok is sértetlenül maradjanak; mely a nemzet számára 
vissza akarta hóditani az őt a világ müveit nemzetei közt 
megillető súlyt, tekintélyt és befolyást de anélkül, hogy 
azért az egyház, kifosztassák, világi birtoka elraboltassék s 
egyéb legitim trónjai Olaszországnak feldöntessenek. Ezen 
párthoz tartozott Gino Capponi őr gróf is, ki hosszú politi-
kai pályáján soha sem alkudozott a forradalommal, soha 
sem volt szentségtörő, hanem mindig elég bátorsággal birt, O > O o OO ' 

hogy mindkettő ellen bátran felszólaljon. Hive volt, lelkes 
hive a pápaság függetlenségének s nagyságának ; mert tudta] 
hogy hazája fényének s hatalmának ez alapja s életfeltétele, 
mely nélkül Olaszhon mindig csak másodrendű szerepet 

játszhatik a világ szinterén. S ezen eszméket oly lángészszel 
védelmezé egy hoszu életen át, s lángesze oly becsületes, 
fedhetlen jelemmel járt, hogy ellenségeinek táborában is 
tiszteletet vivott ki magának ; nem merték ócsárolni azt, kit 
a katholikusok büszkén magokénak vallottak. 

Az , Unità Catt.' szép emléklapot szentel az elhunytnak 
s jellemzésére több helyet idéz, részint könyveiből, részint a 
senatusban több alkalommal tartott beszédeiből. 

Gino Capponi senator volt ; de helyét csak addig fog-
lalta el, mig a kormány Florenczben székelt : Rómába soha 
sem jött. 1870-i decz. 29-én, midőn a senatus azon hirhedt 
királyi határozat felett tanácskozott, mely a Rómagnában 
végrehajtott „plebiscitum"-ot ,helybenhagyta', Gino Cap-
poni felkelt, s a következőket mondá ; 

„A római kérdés a legnagyobb, a legmagasztosabb, a 
legborzasztóbb. Az igazi nehézségek, uraim, csak Róma 
kapuinál kezdődnek ; mert ott a pápának függetlensége is 
kezd szóba jönni. Ez egy véghetetlen nagyfontosságú moz-
zanat nem csak Olaszhon katholikusai, hanem mindazok 
előtt is, kik az egész világon ugyan e hitet vallják, s kiknek 
száma beláthatlan. Ezen Olaszországra, ezen katholiku-

sokra s ezen milliókra tekintettel kell lenniök a kormányok-
nak, ha mindjárt akaratjuk ellenére is". 

S e kérdésnek szerinte ,legborzasztóbb' oldala az, hogy 
ugyanazon egy városban két fő, két fejedelem legyen, egy 
politikai s egy vallási. 

„Tény, uraim mondá ugyanezen alkalommal, hogy 
csak a pápának függetlenségétől függ az önöké is Rómá-
ban. Mig ezt nem sikerült biztositaniok — mi ujat sem 
mondok, — addig erkölcsileg nem birják Rómát. A palo-
ták városában önök kénytelenek lesznek palotát keresni, s 
bárminőt találjanak is, másodrendű lesz az a Vaticánhoz 
képest, melyet mai magaslatára azon hatalmas erő emelt, 
melyet a vallás neve alatt ismerünk. A ki ezen palotában 
lakik, nem ismerhet el földi tekintélyt maga felett, s belát-
hatlan, borzasztó űr támadna ha e palotában egyszer nem 
laknék senki ! Kérem önöket uraim, vegyék tekintetbe e 
dolgokat". 

Ha ezen palotában egyszer nem laknék senki ! 
Hány esztelen államférfi nem számitott már terveinek végre-
hajthatása érdekében e borzasztó űrre, mely IX. Pius ha-
lála által támadna ! s hány nem számit arra még ma is. 
Már a hallgatag és sötétlelkü III . Napoleon is számitott 
arra, s ezen űr a mai napig sem támadt ; hála érte a Gond-
viselésnek ; mert ha a Vaticán üresen állna, üresen állna 
Olaszország, üresen az egész világ. IX. Pius a Vaticánban 
várja, mig a Gondviselés visszaadja neki szabadságát ; ter-
mészetes, hogy ellenségei e napot minden áron elodázni ipar-
kodnak. Azonban lesz egy nap, az , Unità Catt.' szerint a 
dies irae, dies illa, a népek haragjának napja azok és a né-
pek ellen. 

Ugyanezen ülésben Capponi azt veté szemére Lanza 
ministerelnöknek, hogy azért mennek Rómába, mert Maz-
zini- s Garibalditól félnek, s gunyorosan ostorozá e kor-
mányt, mely ily emberekre való tekintetből a Porta Pián át 
tört be a szentvárosba. „Önök, igy mondá, oly fontosságot 
tulajdonítanak e két embernek, melylyel nem bírnak ; — 
nem tudom, miért félnek Mazzinitől ; e napokban egyszer 
könnyű szerrel elfogatták s ép oly könnyen szabadon bocsá-
tották ismét: Garibaldira nézve pedig azt hiszem, hogy elég 
lenne, őrködni felette". 

Ebben a jeles férfiú némileg tévedett, amennyiben a 
szabadkőművesség nélkül számitott, melynek az akkori mi-
nisterek még inkább rabszolgái voltak, mint talán Garibaldi 
és Mazzini ; melynek vak eszközei voltak, csakúgy, mint 
III. Napoleon vagy mint akár napjainkban Bismarck. For-
radalmi mozzanatokról értekezni, s a szabadkőművességet 
nem venni tekintetben, nagy hiba. A történelem nem fog 
majdan helyes Ítéletet hozhatni embereink s viselt dolgaik-
ról, lia ezt tekintetbe nem veendi. Forradalmárokról itélni, 
eltekintve a páholytól, annyit jelent, mint egy katholikus 
emberről hozni Ítéletet, eltekintve az egyháztól. 

Megsemmisítő hatásúak voltak szavai ugyanakkor, mi-
dőn azon férfiak erkölcsi romlottságát sujtá, kik a forrada-
lom szennyes habjain emelkedve hatalomra és vagyonra 
tettek szert, mint a Lanzák, Sellák, Minghettik és sokan 
mások. Oly forradalmat vittünk véghez, mondá egyizben, 
mely a nemzetek társaságába vezetett be minket, mint ha-
sonrangu tagokat ; d i az ügyeknek fatumszerü végkifejlő-
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dése messzire tul sodort bennünket annak határain, amit 
forradalomnak neveznek, s hullámain oly embereket emelt, 
kiket a müveit Európa utál, s kik épen nem arra valók, 
hogy küzdelmeinket tisztességes szinben tüntessék fel". 

A rosz falusi orvosból lett ministerelnök, Lanza, kit á 
páholynak hatalmas befolyása kormányra emelt s gazdag-
emberré tett ; — ez a Lanza volt az, ki mindazoknak nevé-
ben, kik sújtva érezték magokat, felszólalt, s bővebb felvi-
lágosításokat kért az őrgróf úrtól, mert hát — vala elég-
bátorsága mondani: „én és politikai barátaim,tiszta, szeplő-
telen politikai pályára tekinthetünk vissza" S Gino 
Capponi, nemes haraggal eltelten ezt felelte neki : „Mind-
azokat értem és akartam érteni, kik, valahol és valahány-
szor forradalom támad, mindenünnen előbújnak, hogy meg-
gazdagodjanak. S ily forradalmat többet csináltunk uraim !" 
— Lanza pedig lenyelte a keserű labdacsot és hallgatott. 

A kik jelenleg itt uralkodnak, azok majdnem kivétel 
nélkül a páholy tagjai ; közönséges emberek, kik hiába mon-
danák, hogy ,szeplőtelen' politikai pályára tekinthetnek 
vissza. Van elég eset rá a történelemben, hogy egyes forra-
dalmak lángeszű organisatort, bátor hadvezért hoztak a fel-
szinre ; de az olasz kormány csak középszerűségeket, carri-
caturákat vetett fel, fent s alant csak a tolvajlást mozditotta 
elő, mint ezt Capponi helyesen, bár finom iróniába burkol-
tan mondá. 

De ép ebben fekszik az olasz forradalomnak világtör-
ténelmi tanulságos volta. Mert e forradalomnak meddőségé-
vel szembesité az egyháznak ritka dus gyümölcsű felvirág-
zását s oly férfit helyzett az egyház élére, kit erényei, apos-
toli erélye, bátorsága és szentsége századunk legnagyobb 
emberévé tesznek. Ezenfelül ugy rendelkezett a Gondvise-
lés, hogy e férfi továbbéljen, mint bármelyik elődje az apos-
toli széken, mi azon reményben erősit meg minket, hogy 
IX. Pius lesz az, kinek ajkairól majdan szerencsénk lesz 
hallani ama szavakat, melyeket a nagy vaticani obelisken 
naponkint olvasunk : „Tugite partes adversae.'" K. 

IRODALOM. 
- Megrendelési felhívás ily czimü munkára: „Gyakor-

lati HiteUmzöu tanitók és hitelemzők számára, az egri elemi 
káté nyomán. 

Mint maga a czim jelzi, e műnek czélja lesz, a hite-
lemzés fontos munkájánál némileg segédkezet nyújtani. Hasz-
nát eléggé hirdeti az, hogy az ifjú nemzedék szivében és lel-
kében a majdan gyümölcsözendő hiterkölcsi élet alapjait le-
rakni lesz hivatva. Sokáig várakoztam, — mivel hasonló, 
magyar nyelven irt eredeti mű tudtommal nem létezik, hogy 
az enyémnél avatottabbtól segitend a régen érzett hiányon ; 
miután azonban erre hasztalan vártam, Isten nevében ma-
gam kezdettem az uttörés rögös pályáján megindulni. 

Művem nem fogja a tudományos hangot és nyelvet is-
merni, hanem (amennyire lehetséges) le fog ereszkedni a 
gyermek-világ szivéhez és lelkéhez, hogy felemelje azt a 
legnagyobb gyermekbarát példányához, Jézushoz. 

Az egri elemi káté minden kérdése akként lesz itt meg-
magyarázva, hogy a gyermekek a tárgyat könynyen meg-
érthessék és szeressék, a hitelemzőknek pedig alkalom nyuj-
tassék kevesebb fáradsággal kötelmeiknek hiven megfelel-
hetni. Hogy mily terjedelmű lesz a munka, előre meghatá-
rozni nem tudom, de ára ivenként 4 krajczárnál többe nem 
fog kerülni. 

Miután pedig csak ugy, és akkor szándékozom a kéz-
iratot nyomdába adni, ha legalább 300 megrendelő jelent-
kezik, tisztelettel kérem a netaláni megrendeléseket postai 
levelezési lapon f. évi márczius végéig, legfellebb april kö-

zepéig eszközöltetni. — Kelt Szakmáron (utolsó posta Ka-
locsa) 1876. február 1-én. Szombathy Sándor, kalocsai érsek-
megyei áldozár. 

VEGYESEK. 
— Angliában 1874-ben oly törvényt hoztak, mely sze-

rint a rituaíisták egy különösen ily esetek számára össze-
állított, egyházi törvényszék elé idézhetők s megbüntethe-
tők. Ez történt legújabban egyik falkestoni plébánossal, ki 
templomában nem csak ft^zületet, de egész Via Crucis-t is 
állitott fel, s két személyt megáldoztatott. A tvszék hoszabb 
vita után nem hozott semmi Ítéletet, hanem a pert elna-
polta, azaz — elejtette. 

— A bécsi birodalmi tanács libéralisai hatalmas há-
zassági törvényt gyártottak magoknak, oly hatalmasat, hogy 
a cultusminister kereken kijelentette, hogy azt nem fogja ő 
Felsége elé terjeszteni, szentesítés végett. Jellemzéseül csak 
annyit hozunk fel, hogy e törvény a zárdából kilépett szer-
zetesnek megengedi a házasságot, anélkül, hogy a katholi-
kus egyházból kilépjen. A püspöki kar tiltakozott ellene. 

— A legújabb statistikai kimutatások szerint a fran-
czia protestantismus csökkenőiéiben van. 1789 előtt a fran-
czia protestánsok száma egy millióra rúgott, jelenleg pedig a 
hatszázezret sem éri el. Hogy az ,orthodoxok' és a ,liberá-
lisok' ott is elkeseredett harczokat vivnak, magától érthető. 
Amazok, kikhez a felekezetnek kitűnőbb szellemei tartoz-
nak, emezektől, a liberálisoktól elvitatják a jogot, az állam-
fizetéses prédikátorok megválasztásában résztvehetni ; ezek 
pedig, igényt tartván e jogra, a cultusminister elé vitték az 
ügyet, ki abban legközelebb dönteni fog, nem csekély épü-
lésére mind azon nagy gyerekeknek, kik a protestantismus-
ban még mindig a szabadság vallását látják. Nem sokkal 
örvendetesb statistikát tud a porosz protestáns fő-consist o-
rium közé tenni. E szerint az 1874. év utolsó negyedében, 
tehát csak három hónap alatt az egész birodalomban, elte-
kintve a rajnai tartományoktól, 126,625, protestáns szülők-
től származó gyermek közül 24000, tehát majdnem minden 
ötödik marad keresztség nélkül, 28860 házasság közül 8341, 
tehát majdnem minden harmadik egyházi esketés nélkül. 

— Az olasz forradalom által a szentatya számára — 
azon reményben, sőt tudatban, hogy azt soha fel nem fogja 
venni, kivetett évi összegek eddig, miután a szentatya azo-
kat szóval s tettel visszautasította, az olasz állampénztárban 
20 millióra szaporodtak volna fel, hahogy nem lenne nyilvá-
nos titok, hogy e pénzeknek már régen se hire, se hamva 
nincsen. Mindazonáltal olasz liberális lapok méltóságteljes 
komolysággal vitáztak nem régen afelett, mi történjék e 
pénzzel, míg végre az augurok abban állapodtak meg, hogy 
legjobb lesz, e kérdést függőben hagyni, ami csakugyan a 
legjobb is, nem rendelkezhetvén senki, még az olasz kor-
mány sem azzal, a mi nincs. 

Szeretetadományok szentséges Atyánk, XX. l'ius 
pápa számára. 

Eddigi összeg: 370 frt. 68 kr. és 150 frank arany, 3 
db. es. k. arany, 1 db. ez. húszas ; ehhez 

a budapesti közp. papnöveldéből : 
Róder Alajos, apát-kanonok, kormányzó 2 db. cs. k. ar. 
Czibulka Nándor, lelkiigazgató 5 frt. 
Dr. Breznay Béla, tanulmányi felügyelő 1 db. cs. k. ar. 
Való Simon, tanulmányi felügyelő 3 frt. 
A növendékpapság: 29 frt. 10 kr., továbbá 4 db. ez. f t .és 

3 darab régi húszas. 

Folytatása a mellékleten. 

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő : báró Hornig Károly, hittudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatott Budapesten 1876. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel S It. 

Szerkesztőilakás, Budán 
viziváros,főutca 2^1,hova 
a lap szellemi részét illető 
minden küldemények in-

tézendők 

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

Előfizethetni minden kir. 
postahivatalnál: Budán a 
szerkesztő nél,Pesten Ko-
csi Sándor nyomdai iro-
dájában, országút 39-dik 
szám alatt, hova a neta-
láni,nyitott levélben bér-
mentes reclamatiók inté-

zendők. 

Pesten, február 26. 17. I. Félév, 1876. 
Tartalom. 
— Szent-

)/«. A böjt. — A közalapítványi kir. ügyigazgatónak véleménye a tanulmányi alap jogi természete kérdésében 
-István-Társulat. — Egyházi tudósítások : Pest. Haladás és Canossa. Erdély. Epistola Pastoralis. Berlin. A kath 

egyházi vagyon állami kezelésére vonatkozó törvény. — Vegyesek. 

A b ö j t . 1 ) 
,, Ieiunia nostra, quaesumus Domine, benigno favore 

prosequere, ut sicut ab alimcntis abstinemus in corpore, 
ita a vitiis ieiunemus in menteu — igy imádkozik az 
egyház feria VI. infra hebd. tért. Quadragesimae s 
e szavakkal czélját s rendeltetését a böjtnek szo-
kot t hathatós rövidségével s classicus egyszerűsé-
gével jelzi, valamint a tr ienti sz. közzsinat is — 
Sess. XXV. — „ciborum delectum et ieiunia" azon esz-
közök közé számitja „quae ad mortificandam car-
nem condueunt". 

A tr ident inum által tett ezen megkülömbözte-
tésnek megfelel az ,abstinential és a ,ieiunium' közti 
kiilömbség, mely abban áll, hogy mig a moralisták 
abstinentiam a carne extra ieiunium et in ieiunio 
különböztetnek meg, addig a ,ieiunium1 mindket tőt 
magában foglalja, nem csak a hustóli megtartózta-
tást, hanem az egyéb ételekbeni megszorítást is, 
amint Gury-nek ezen défini ti ójából l á t j u k : „Ieiu-
nium ecclesiasticum situm est in abstinentia a ci-
bis et a certa ciborum qualitate, quae iux ta for-
mám ab Ecclesia praescriptam servanda est tem-
pore praesert im Quadragesimae, quatuor tempo-
rum et quarundam vigil iarum, scilicet Pentecostes, 

l) Forrásaim : Theologia Morális S. Alphonsi Maria 
de Liguori, liber IV. a Haringer-féle kiadás szerint. (Rgsbg. 
Manz 1846; „Werke III , Moral th. X I " I. s k. 1.) — Palást hy, 
Theol. Morum Catholica, Ratisb. Manz, 1871 ; pars II. sect. 
1. cap. 4 membr. ait : art. 2. disp. 5., pag 402. ets. — Compen-
dium Tkeologiae Morális P. Joannis Petri Gury S. J., ab 
auctore recognitum et Antonii Ballerini, eiusdem societatis 
in Collegio Romano professons adnotationibus locupleta-
tum. Editio tertia, novis curis expolitior et auctior, praeser-
tim responsionibus ad Vindieias Alphonsianas. Romae, ex 
typogr. polyglotta S. C. de Prop. Fide, 1874 ; tomus I. 
pag. 451 et sq. — Theologia Morális, auctore Ernesto 
Müller sat. Vindobonae, Mayer 1873; lib. II. tit. 1 tract. 2. 
sect. 3., pag. 470 ets. 

SS. Ap. Petr i et Pauli, A s s u m p t i o n s B. M. V., 0 0 . 
Sanctorum, et Nativitatis D. N. I. Chr." 

A mi a magyar terminológiát illeti nem követ-
hetem Nagy János — Hierolexicon, Szombathely 
1845 — javal latát , ki az ,abstinentia1-t „étmérsék, 
eltartózkodás, ételválasztás", a ,ieiunium1-ot pedig 
egyszerűen „böj t" ál tal ad ja vissza ; nem követhe-
tem pedig azért, mert a ,böjt ' szó oly általános ki-
fejezése nyelvünknek, hogy az tudományos érteke-
zésben, közelebbi meghatározás nélkül alkalmazva, 
csak zavart okozna, amennyiben azt ma jd erről, 
majd arról, ma jd az abstinentiáról, majd a ieiu-. 
niumról kellene érteni s értenök is. De igen is ugy o o./ 
látszik nekem, hogy maga Nagy János igen hasz-
navehető szókat javal l mindkét dolog kifejezésére, 
csakkogy azokat, miket ö egyedül az ,abstinentiál-
nál hoz fel; meg kell osztani mind a kettő közt, s 
pedig olyképen, hogy ezt, az abstinentiát , mely kii-
lömbségét tesz a h u s és egyéb ételnemíiek közt, mely 
tehát a tr identinum-féle „ciborum delectus1 --nak felel 
meg, elválasztásnak mondjuk, a iebmiumot pedig ét-
mérséknek vagy — mert ez is lehet — éttartózkodásnak 
nevezzük ; mert az a fentebbin kivül még az ételek 
mennyiségére is vonatkozik. 

Az ét tartózkodás (ieiunium) törvénye kötelez 
minden hivőt, ki éltének 21-dik évét meghaladta, 
ha csak törvényesen, vagy illetékes egyházi elöljá-
rója által felmentve nincsen. Kötelez pedig fontos-
sága miat t nehéz bűn terhe alatt , mire nézve VII. 
Sándor p. ál tal elvetett eme tételét hozhat juk fel : 
„Frangens ieiunium Ecclesiae, ad quod tenetur, 
non peccat mortal i ter , nisi ex contemptu vel inob-
edientia faciat, puta, quia non vul t se subiicere 
praecepto", s kötelez — mindig a helyi s idősze-
rinti szokásokat szem előtt t a r tva — három tekin-
te tben: 1-ör, hogy 24 óra alatt csak egyszeri jólla-
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kás történjék, mihez este még csekély táplálék — 
refectiuncula — járulhat , 2-or: a hus és tejne-
müektöli tartóztatásra, s 3-or arra nézve, hogy az 
egyes étkezések határozott időben tartassanak meg. 

Főjellege az egyszeri jóllakás ; „in hoc enim 
praecipue sita est eius essentia, qua quidein sublata, 
nemo unquam ieiunare dicitar, dum e contrario 
ieiunium sine abstinentia a carnibus et lacticiniis 
concipitur". (Gury). E tekintetben megjegyzendő, 
hogy napjában többször ismételt kisebb étkezések 
együtt véve súlyos vétket képezhetnek, mint a fent-
n evezett pápa által elvetett a következő, — 29. — 
tétel mutat ja , mely igy hangzott : „In die ieiunii, 
qui saepius modicum quid comedit, etsi notabilem 
quantitatem in fine comederit, non frangit ieiu-
nium". — A ,,csekélyebb mennyiség" alatt Müller, 
mások után, böjti ételekből két unciát, húsból pe-
dig egy uncia nyolczadrészét ért i ; Gury „tetemes 
mennyiség — gravis materia" alatt annnyit ért, 
mennyi az estéli refectióhoz adva egy ebédet tenne 
ki. E szabályok nem vonatkoznak az italra, mig az 
mesterséges uton nem tétetik táplálóvá, például 
túlságos mennyiségű czukor által a kávé. Különö-
sen gyanús a moralisták előtt a chocolade ; mert 
annak csekélyebb mennyiségben is fokozott tápláló 
erőt lehet adni, részint sűrűbb befőzés, részint jobb" 
tejnek használata által. 

A ieiunium törvénye kötelez minden keresz-
tény hivőt, ki élete 21-ik évét betöltötte, mondtuk 
fentebb. Váljon a 21-ikén innen is köteleztetnek-e, ha 
eléggé erősek és egészségesek, hogy a törvény kö-
vetelményének eleget tehetnek a nélkül, hogy testi 
fejlödésök ezáltal gátoltatnék, erre nézve némileg 
szétágaznak az erkölcstanitók nézetei. Tekintve, 
hogy a törvényes erejű szokás, anélkül, hogy az 
egyház valaha ellentmondott volna, csak a 21-dik 
évtől kezdve állapitja meg a kötelezettséget; abban 
mégis, aquinói sz. Tamást követve, — 2. 2. q. 147. 
a. 4. — s sz. Liguori után — 1035. — azt t a r t j ák : 
suadendum illis esse utinam in hoc tempore ad ie-
iunandum se exerceant ; tanácsolni tehát kell és le-
het ezt, de kötelesség gyanánt rájok róni nem. Li-
guori sz. Alfonz a fenti helyen idézi ugyan Duran-
dusnak ellenkező véleményét, de hozzáteszi: „sed 
haec opinio est contra communem sententiam"; 
amiértis, nézetünk szerint a lelkipásztor helyesen 
teend, ha e tekintetben a szigorúbb nézet érvényesi-
tésétől tartózkodik, nehogy alaki bűnökre alkalmat 
adjon; amint épen a böjt körüli szabványok iránt 
nem mindig tanácsos, feltétlenül esak a szigoruabb 

sententiáknak hódolni; mert ezzel gyakran azt érjük 
el, hogy sem ez, sem a szintén helyes és alapos 
szelidebb nézet nem érvényesittetik, hanem a jó és 
a, jobb helyett a rosz honosittatik meg. 

Ennyit a böjt i kötelezettség kezdő határvona-
láról ; végső határát a törvényes szokás a megkez-
dett 60-dik évre tűzte ki, olyképen, hogy kétség 
sincs, miszerint hatvanéves ember, kin a kor el-
gyengitő hatása már észrevehető, ezen határpont-
tól kezdve felmentést élvez ; már csak azért is ; 
mert, az aggkor maga betegség lévén, ily egyének 
a betegek sorozata alá esnek. „Quum sancta Mater 
Ecclesia libidinem carnis compriinere studeat, non 
est ei consilium carnem mactare, aut gravius no-
bis aliquod detrimentum affere", mondja Palásthy ; 
ily esetekben tehát az egyház kegyes és elnéző ; az 
erkölcstani kérdés pedig egyszerű és könnyű. 

Nehezebb azonban ama másik kérdés; váljon 
eo ipso az a körülmény, hogy valaki 60 éves, fel-
menti-e öt a böjt —ieiunium, éttartózkodás —-alól, 
ha mindjárt , testi erejét tekintve, még képes lenne, 
annak eleget tenni ? . . . 

Ezen kérdésre nem csak oly erkölcstanitók ad-
nak tagadó választ, kiket, mint Concinát, a rigoris-
tákhoz számítunk, hanem oly hittudósok is, kik, mint 
Laymann, Bonacina, Toletus, Stapf nem tartoznak a 
szigorú rendszerűek közé, azt mondják, hogy a szük-
séges erővel és egészséggel biró öreg ember még a 
60-on tu l is köteles az egyszeri jóllakás törvényé-
nek alávetni magát, a mig birja. Gury-Ballerini 
ezen kérdésre : -An excusentur a ieiunio senes sexage-
narii — si viribus polleant?", ekként felel: „Contro-
verti tur. Prima sententia negat, eos ieiunii lege 
eximi, quia illi, qui in ea aetate vires validas ha-
bent, ut senes non reputantur . (Laymann, Antoine, 
Collet, etc. Haec quiden sententia est probabilis,—-
ait ibi S. Alph. — sed non minus probalis est sen-
tentia opposita, quam tenent Sanchez, Roncaglia, Sal-
manticenses Ratio est, tum quia sic fert univer-
salis consuetudo, ut communius testantur Doctores ; 
tum quia alias esset res multis scrupulis obnoxia, 
examinare an aliquis sexagenarius sit, necne, suffi-
cienter robustus ad ieiunium sustinendum. Sed ra-
tio potior est, quia huiusmodi senes, tain ob virium 
imbecillitatem, quam ob defectum caloi'is, neque-
unt simul alimentum sufficiens sumere, egentque 
cibo frequentiori, et licet nonnulli in tali aetate ro-
busti videantur, eorum tarnen robur est de facili 
illusorium et inconstans, cum negari non possit, in 
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huiusmodi senibus vires deficere, et prolabi in interitum.. . 
Hinc commune : Senectus ipsa est morbus. 

Ugyané pontnál pater Ballerini, Gurynek legújabb 
kiadója, hoszabb vitába ereszkedik a „ Vindices", — ligouri 
sz. Alfonznak nem mindig szerencsés védői ellen. Egyike ez a 
legfeszegetettebb kérdéseknek. Vannak az erkölcstanitók 
közt, ki igy érvelnek : Nem lehet bizonyos kort kijelölni, 
melyen tul az ember nem lenne többé köteles a ieiuniumnak 
alávetni magát ; nein lehet pedig először, mert az egyház 
nem jelölt ki ily kort ; másodszor mert az erő nem minden 
egyénben egyformán hanyatlik. Azt sem lehet általában 
mondani, hogy minden hatvan éves ember már eo ipso oly 
gyenge, hogy többé nem böjtölhet ; sőt vannak, akik 60 éves 
korukban oly erősek még, mint más valaki 40 vagy 50 éves 
korában ; amiértis e tekintetben nem lehet ama jogi elvre 
hivatkozni, legislator csak ea respicit, quae communiter fiunt, 
mintha az egyház, — mert a férfiú többnyire 60 éves korában 
meglehetősen elgyengült, azért valamennyi 60 éves férfit dis-
pensálná. Ezen értelemben nyilatkozik szent Antonin is, 2. 
pte lib. 6. c. 1. §. 5.— kinek tekintélye elég nagy, hogy idéz-
zük: „Senes, si sunt multam debiles, eo modo possuntexcu-
sari, sicut dictum est de infirmis. Ratione autem senectutis 
tantum non excusantur, si sunt fortes ad ferendum ieiunium, 
nec est determinata aetas ab aliquo, usque ad quos annos 
quis tenetur ad ieiunium". 

Mások szelidebben Ítélnek. Szerintök, a kik a 60. éven 
tul vannak, többé nem kötelesek a mennyiség tekintetében 
böjtölni. Liguori sz. Alfonz, mint fentebb' láttuk, e nézet-
hez csatlakozik — lib. 4. n. 1036. — s mellette több jónevü 
tudóst is idéz ; amiért is azt igen alaposnak mondja, s meg-
jegyzi, hogy az ellenkező vélemény igen helyes okokkal — 
valde probabiliter tagadtatik. Követik Scavini — I, 401 ; 
— és Kenrick érsek, ki — Tract. IV, 50 — igy szól: „Ex-
cusantur senes, qui annum sexagesimum compleverunt, ut 
fert sententia satis recepta : indigent eniri frequentiori cibo". 
Az ujabb német erkölcstanitók nagyobb része is ide számi-
tandó, mint pld. Klee, Martin püspök, ki „Lehrbuch d. 
kath. Moral", V. kiad. 629 1. igy szól: „Verpflichtet ist man 
zum Fastengebote, (bezüglich der Quantitaet) vorn 21. bis 
zum 60. Lebensjahre". Ugyanezt mondja Simar is ,Lehrb. d. 
kath. Mor'. czimü müvének 265. lapján. Fuchs — System d. 
christl. Sittenlehre, 692 1. — igy nyilatkozik: „Das Absti-
nenzgebot verbindet alle Kirchenglieder, die das 7. Lebens-
jahr zurückgelegt haben, während das Fastengebot sich auf 
alle diejenigen erstreckt, welche das 21. Jahr zurückgelegt, 
und das 60. noch nicht erreicht haben. Greise sind von ihrem 
60. Lebensjahre an nur dem Abstinenzgebote unterworfen, 
dürfen sich also eine mehrmalige Sättigung erlauben". 

Mindezek után talán nem tévedünk, ha Gury-Balle-
rini fentebb egész terjedelmében közlött nézetét illetőleg 
liguori sz. Alfonzét elfogadjuk. 

A nőkre nézve létezik nézet, mely többnyire az eddig 
felhozott tekintélyek nyilatkozatain alapul, mely szerint a 
mennyiségi böjt már az 50. évvel megszünék rájok nézve kö-
telezőnek lenni. Lig. sz. Alfonz — IV. 1037 — nem meri e 
nézetet elvetni ; de helyeselni sem ; mert nagy tekintélyek 
vannak ellent is ; a ki pedig látni akarja, miként szokták a 
,nagy' tudósok is egymást vakon kiirni, anélkül, hogy egyik 

is tájékozva lenne a dolognak mibenléte felől, az vegye ma-
gának azt a kis fáradságot, hogy Gury-Ballerini I. köteté-
nek 466. lapján előforduló, a ,Vindices' ellen irányuló Resp. 
3-ium-ot elolvassa ; hol Ballerini megmutatja, miként hivat-
koztak Laymann, Anacletus s Tamburini, Fagundez — San-
chezra ; Elbel, Laymann és Tamburinire, azaz voltakéjien 
Sanchezra ; Croix Laymann, Fagundez, Tamburini és külö-
nösen még Sanchezre is sat. sat. s mind ezek azt hitték s 
egymásnak utána mondják, hogy Sanchez a szigorúbb néze-
tet vallja,holott ez nem áll ; mert egyik régibb munkájá-
ban feléje hajlik ugyan, de egy ujabbiban határozottan 
ellene nyilatkozik, amiért is Ballerini azon nézet felé hajlik, 
hogy a nők már ötven éves korukban böjtmentesek a meny-
ngiségre nézve ; végre pedig mindezekre vonatkozólag általá-
nos vezérelvül Sancheznek eme szavait — Cons. 1. 5. c. 1. 
dub. 4. n. 3—4; — idézi: „Qui ante sexagesimum annum 
sunt iam senes et debiles, excusantur. Tarnen cum fuerit du-
bium de impotentia, Confessarius debet attendere, ut neces-
sitati provideat cum minima legis iactura, ut si fuerit satis, 
ut horam praeveniat, vel nocturnam refectiunculam indul-
gentius faciat, debeat hoc concedere, et. non ex toto ieiunium 
relaxare". 

Ezen impotentia, az erőtlenségből származó képtelen-
ség a böjt megtartására a moralisták tanitása szerint két-
féle : physical és morális, természeti s erkölcsi. 

Az elsőnél fogva felmenthetők az egyházi törvény alól 
a betegek, kiknek a böjt ártalmukra lehetne, s a lábada-
zók ; a terhes vagy szoptató nők, kiknek még a húsétel is 
megengedhető, kivált, ha magok, vagy gyermekök beteg 
vagy egyébként gyenge, s végre a szegények, kik képtele-
nek egyszei-re annyit összekéregetni, amennyi egyszeri jól— 
lakásra elégséges lenne. 

A második oknál fogva a már emiitett 21 éven alóliak 
és 60-on folüliek mellett még felmenthetők a nehéz s igen 
fárasztó munkával foglalkozók, még a pihenés napján is, ha 
csak könnyen nem böjtölhetnek; ide számítandó az olyan 
szolgaszemélyzet is, mely annyira el van halmozva munká-
val, hogy az egyszeri jóllakással csak nagy nehezen érhet-
nék be s végre a gyalog utazók, ha az utazás sürgős s tete-
mes fáradsággal jár. Megjegyzendő, hogy a ki ily utat, vagy 
egyéb nehéz munkát igazolható ok nélkül kezd, ha általa 
végkéjjen kimerült „ad ieiunium non tenetur, quia iam est 
factus moraliter impotens ad ieiunandum, ast peccavit contra 
ieiunii praeceptum, operando in fraudem praecepti, cum non 
liceat sine gravi ratione apponere etiam indirecte causam 
proxime impedientem". 

Eszmetársulásnál fogva, Müller nyomán ideigtatjuk a 
felmentés körüli szabványokat, melyek szerint felmentést 
adhat : 1) a pápa az egész egyházra uézve ; 2) a püspök sa-
ját megyéjében; de csak egyesekkel, nem az egész megyé-
nek in cumulo ; 3) a rendfőnökök saját rendök tagjainak ; 
4) a plébános, ha őt erre a megyei szokás, vagy a püspök-
nek engedélye felhatalmazza. Azon kérdésre végre, mikor 
kell a felmentést kérni, aquinói sz. Tamás nyomán, sz. Alfonz 
ekként felel : „Quodsi causa, quae a ieiunio eximit, fuerit 
evidens, potest subditus a se eximi ; praesertim cum sibi non 
esset facile adiré superiorem (ob maiorem conscientiae qui-
etem.) Sed si causa est dubia, debet sane sine dubio ad 
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Praelatum confugere;" minél fogva oly gyóntató, ha mind-
járt különösen nincs is felhatalmazva a böjttőli fólmentés 
megadására, mégis egyes siirgó'sb esetekben megadhatja azt, 
amint a huseledelre, ugy az egyszeri jóllakásra nézve is. 

A böjtrőli époly érdekes, mint talán nehéz, de fontos 
kérdést ezen egyetlenegy czikkben korántsem hiszszük ki-
meritettnek ; mindazonáltal a szükségesebbeket elősoroltuk, 
egyéb részleteit e tárgynak talán későbbi fejtegetések szá-
mára tartván fenn. x 4- x. 

A közalapítványi kir. ügyigazgatónak 
V É L E M É N Y E 

a tanulmányi alap jogi természete kérdésében. 
(Folytatás.) 

Sárospatakon 1666-ik évben a Jézus-társaságot Bá-
thory Zsófia II-dik Rákóczy György, erdélyi fejedelem öz-
vegye telepitette meg ; annak a külső vár területén három 
jókarban létezett házat ajándékozott, társodáját kellően be-
rendeztette, a tanügyet rá bizta, továbbá a rendnek helyben 
félévi kocsmáitatást, a Bodrog vizében szabad halászatot, 
éí a regéczi erdőkben fajzást engedélyezett; ezeken kivül a 
szerzetet a külvárosban házzal és kerttel, Kispatakon ma-
jorsággal, szőlőkkel, szántóföldekkel és rétekkel, valamint 
12,000 tallérnyi tőkével látta el ; ezen alapitványt I-ső Li-
pót király 1667-ijulius 7-én megerősítette; I-ső Rákóczy 
Ferencz, erdélyi fejedelem pedig 1668-ban gazdászati tele-
pekkel bővitette ; ugyancsak Sárospatakon 1398-ban a szent 
Annáról nevezett apácza kolostor avattatott fel, melyhez az 
Abahomoki puszta csatoltatott ; ezen alapitvány a mohácsi 
ütközet után világi kezekbe került, azonban onnan 'vissza-
szereztetvén, midőn a jezsuiták Patakra bevonultak, a zárda 
és a birtok a helybeli lelkészet ellátásával együtt nekiek 
átadatott; továbbá a rend 1691-től 1759-ig számos katho-
likus családoktól majd ajándokul, majd hagyományul, háza-
kat, szántóföldeket, réteket, szőlőket és különféle gazdasági 
telepeket kapott; a szerzet feloszlatásával, az eladott javak-
ból a tanulmányi alap pénztárába 13,000 ft. folyt be. 

Eperjesre a jezsuiták I-ső Lipót király rendelete nyo-
mán 1676-dik évben vezettettek be, a Telekessy István egri 
püspök által alapitott középtanodákat pedig 1677-ben vették 
át ; e mellett a városi helyhatóság őket terjedelmes telek-
kel, melyre társházukat épitették, látta el ; a szerzet anyagi 
fentartására 1700-dik évben gróf Kollonich Lipót bibor-
nok-primás, I-ső Lipót jóváhagyásával, a Sáros megyébe 
kebelezett Mochnya helységet, mely előbb a szent Lélekről 
nevezett hrapkói apátság kiegészitő része volt, jelölte ki; a 
most nevezett egyháznagynak azonban a jezsuiták irányá-
bani bőkezűségét ezen adomány ki nem merítette, mennyi-
ben ő az eperjesi kóroda tulajdonához tartozott sárosme-
gyei kajatai határt, melylyel 1522-ben Rozgonyi István a 
szent Dömötör tiszteletére épült nyási plébánia templomot 
javadalmazta, a városi helyhatóságtól, mint hajdani egyházi 
birtokot méltányos egyességgel magához váltotta, s Lipót 
király beegyezésével 1702-ik évben szinte a Jézus-társaság 
rendelkezése alá bocsátotta ; továbbá a szerzet iskolák ellá-
tására Kapy Gábortól 3000, Matyassóvszky László nyitrai 
püspöktől pedig 20,000 forintot, valamint több katholikus 

családoktól földeket kapott; mindezekből a rend eltörlése-
kor a tanulmányi alapra Mochnya és Kajata két helység, 
valamint 26,000 forint készpénz háromlott. 

Selmeczen, melylyel a Windschacht-i küldérség volt 
egyesítve, a jezsuita rendházat és a középtanodákat 1677-ik 
évben I-ső Lipót király a kórodai templom és egy régi 
zárda átadásával alapította; a szerzetet Priviczer Pál, Mer-
wald István és Grosschmid Kristóf helybeli katholikus pol-
gárok 87 hold földdel s néhány szőlővel látták el; midőn a 
rend feloszlatott, az itti vagyonból a tanulmányi alap 22,000 
forinttal szaporodott. 

Kőszegen a jezsuitákat 1685-dik évben Széchenyi 
György, országprimás, esztergomi érsek helyezte el, és 
1694-ben számukra, mikép a katholika vallást terjeszszék, 
s a helybeli középtanodákat gondozzák, 60,500 forint tőkét 
tett le, mely adományt egyes jótevők időjártával 10,325 fo-
rinttal, nemkülönben jövedelmes gazdászati telepekkel sza-
porították ; ezen társoda eltöröltetésekor készpénzben 44,353 
forint találtatott, az eladott javakból pedig 12,402 ft. folyt 
be, mely 56,752 forintot kiegészitő két összegből a tanul-
mányi alapra 42,927 forint esett. 

Budán a jezsuitákat 1687-dik évben szinte Széchenyi 
György, esztergomi érsek telepitette le, s őket házzal, ugy 
100,000 forint tőkével adományozta meg; továbbá 1695-ben 
Drahosóczy Györgytől, ugy Tőrey Endre, Jusztina és Má-
ria testvérektől királyi jóváhagyás mellett Turbody nevü 
falut, 1700-ban I-ső Lipóttól helyben kertet, szőlőket, ma-
jorságot, szántóföldeket és réteket, valamint 1707-ben Mercz 
Miklós, budai polgártól gazdasági telkeket és szőlőket kap-
tak ; a szerzet a várban társodával birt, a mellett az akadé-
miát, a papnöveldét, a nemesi tápintézetet ós a lelkészetet 
látta el ; a vizivárosban pedig lakháza volt, melyet nekie 
1718-ban Raspassányi Tamás világi pap hagyományozott ; 
a tanulmányi alap az itteni jezsuiták után lefoglalt vagyon-
ból 250,000 forintot húzott be ; egyébként a rend Pesten is 
birt egy kényelmes fénylakot, mely azonban a budai társo-
dához nem tartozott, hanem az egész tartományi gyülde 
tulajdona volt. 

Esztergom vizivárosban 1687-dik évben a jezsuita 
rendházat és a középtanodákat Széchenyi György ország-
primás 50,000 forint tőke letételével alapitotta, melyhez 
még Klosz Mátyás békésmegyei alispán 3000 forinttal já-
rult ; itt a szerzetet 1711-ben Szűcs György, 1732-ben a 
városi hatóság, valamint a következő években több ma-
gánzó, kertekkel, rétekkel, majorságokkal, szőlőkkel és szán-
tóföldekkel ajándékozták meg ; ezen telep, feloszlatásakor 
az elárusitott javakból a tanulmányi alap részére 55,000 fo-
rintot szolgáltatott be. 

Zsolnán az esztergomi érsekség 1687-ben jezsuita kül-
dérséget helyezett el, mely az iskolákat is ellátta ; a törzs-
alap 30,000 forintot tett, ezen összeget egyes jótevők ado-
mányaikkal korszakonként bővítették ; a rendház bezárásá-
val innen a tanulmányi alapnak 51,000 forint adatott át. 

Székesfehérvárra, a mint a vidék a török uralom alól 
felszabadittatott, 1689-ik évben a jezsuiták bevezettettek, a 
tanügy szinte rájuk ruháztatott, s lakhelyökül egy török 
imola, melyre rendházukat épitették, jelöltetett ki ; ellátá-
sukra nevezetes tőkét, valamint több gazdászati telket, me-
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lyek 1752-ik évig folyvást szaporodtak volt, kaptak: a rend 
eltörlésekor a tanulmányi alap innen 116,000 forinttal nö-
vekedett. 

Nagybányán a Jézus-társaság 1689-ik évben települt 
meg, s azonnal több földek tulajdonához jutot t ; 1691-ben a 
szerzetnek a szent Márton templomát tágas lakással és isko-
laépületekkel gróf Csáky István országbíró adta át ; vala-
mint 1703-ban Matyasóvszky László nyitrai püspök társo-
dára és középtanodákra 55,000 forintot adományozott ; ezen 
társház a rend feloszlatásakor a tanulmányi alap szaporítá-
sához 55,000 forinttal járult. 

Egerben a jezsuitákat 1690-ik évben Széchenyi György 
ország-prímás esztergomi érsek telepítette meg ; ugyanott 
számukra társodát, valamint középtanodát is épittetett, s 
ennek vezetését szinte rájuk bizta, továbbá kieszközölte 
hogy I-ső Lipót király, a boldogságos Szűzről nevezett 
Schavniki apátságot, mely 1529-ben a hires Laszkv Jero-
mos tulajdona volt, később Tököly Sebestyén birtokába ke-
rült, ugy Tököly Imre erdélyi fejedelem száműzetése után 
a koronára szállott és melyet a nevezett primás 60,000 fo-
rintért magához váltott, 1692-dik évben, a katholika val-
lás terjesztése, ugy az itjuság nvelése és oktatása tekinteté-
ből, az egri jezsuita telepnek adományozta volt légyen: ezen 
törzsvagyonhoz még a Fánchy Pál által 1657-ben tett ala-
pítvány is beosztatott: ugyancsak a szerzetre 1696-ban 1-ső 
Lipót király és Fenyessy György egri püspök földeket, 
1712-ben Telekessy Is.ván szinte egri püspök 2000 forint 
tőkét, Foglár György házat, nemkülönben 1744-ben Hand-
ler Ignácz, 1754-ben AVagner József és 1763-ban Kalmár 
János mindannyian egri kanonokok szőlőket tulajdoni jog-
gal ruháztak át : a jezsuiták eltörlése után a Schavniki apát-
ság a három évvel később körvonalozott szepesi püspökség 
javadalmazására fordittatott ; a kisebb birtokokból pedig a 
tanulmányi alap 103,000 forinttal szaporodott. 

A pécsi jezsuita társodát s az ottani középtanodát, 
miután a vidékről a törökök fegyverrel leszoríttattak, 1694-
dik évben Széchenyi György primás 50,000 forint tőkével 
alapitotta : az isteni tisztelet tartására pedig a szent Rókus 
kápolnát jelölte ki: később a szerzet részint a környék jó-
tékonyságánál fogva, részint adás-vevés utján, két malom, 
szőlők, rétek, szántóföldek, kertek, kocsma, majorság és gesz-
tenyeerdő birtokába jutott : továbbá az egyházi zene fent-
tartására Friebeisz Antal a jezsuiták rendelkezése alá 5000 
forint értékű ingatlan vagyont bocsátott : 1-ső Lipót király 
mindezen javadalmazásokat 1699-dik évben nemcsak hely-
benhagyta, hanem bővítette is; sőt 1702-évben a társulat-
nak a bai'anyamegyeigörcsöni határt is, fénylakkal, major-
sággal, s minden tartozmányaival átadta: midőn a társulat 
feloszlatott, a tőkékből 51,500, a görcsöni birtokért 44,690, 
s az egyes földekért 22,987, igy tehát összesen 116,178 fo-
rint jött be, melyből, egynémely ajtatos alapítvány levonása 
után, a tanulmányi alap 112,068 forintot kapott. 

(Folyt, köv.) 

A Szent-István-Társulat 
f. hó 10-kén tartott választmányi ülésében gr. Cziráky 

János kir. főtárnokmester és társulati elnök ur kegyeletes 
szavakban emlékezvén meg Deák Ferencz nagy hazánkfia 

haláláról, s kiemelvén államférfiúi bölcseségét és halhatat-
lan érdemeit, ki dicső földi pályájának befejezését még di-
csőbbé tette azáltal, hogy mint hű keresztény katholikus 
még halálában is példát adott korának, indítványozta, hogy 
a nagy halott emléke a társulat jegyzőkönyvében örökittes-
sék meg, — a választmány kegyeletes tisztelettel magáévá 
tevén az indítványt a haza bölcsének elhunyta feletti mély 
es őszinte fájdalmát jegyzőkönyvbe igtatta. 

A titkár 28 uj tagot jelentett be. A folyó ügyek elin-
tézete után olvastatott a pénztári kimutatás, mely szerint a 
társulat mult évi bevétele 72,564 frt. 5 kr., kiadása 71,629 
forint 10 kr., a pénztári maradvány 934 frt. 95 kr. Folyó évi 
január 1-től bezárólag február 10-ikéíg befolyt a pénztárba 
12,235 ft. 90 kr., kiadatott 11,800 ft. 81 kr., a pénztári ma-
radék 435 ft. 9 kr. Ezen bevételi s kiadási összegben ben-
foglaltatik 5000 forint tőke, mely egy belvárosi házra volt 
betáblázva, s f. évi januárban visszafizettetvén a hazai első 
takarékpénztárban, lett elhelyezve. A választmány örömmel 
merített meggyőződést a pénztárnok jelentéséből a társulat 
pénztárának kedvező állapotáról, s a pénztárnok hasznos és 
buzgó szolgálataiért jegyzőkönyvileg köszönetet mondott. 

A társulat ügynökségének könyvforgalma is igen ör-
vendetes képet nyújt. Deczember és jauuái hónapokban el-
adatott 49,266 példány könyv és 4397 darab szentkép, kész-
pénzben bejött 7748 ft. 93 kr. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére dr. Röder Alajos kanonok, 
központi papnöveldei igazgató és dr. Cherven Flóris, egye-
temi tanár kéretett fel. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, febr. 25. H a l a d á s é s C a n o s s a . Hallatlan 

vakmerőség ! minő reaetiónarius szellem Írhatja e két szót 
egymás mellé, melyek egymással örök ellentétben vannak és 
lesznek ! igy kiálltana fel bizonyára minden igaz hivő libe-
rális ember, ha levelünk czimét olvasva azon gondolatra 
jönne, hogy mi e két szóval egy és ugyanazon eszmét akar-
juk kifejezni és mi őszintén bevalljuk, még ha a liberalis-
mus amathemáját vonjuk is szegény fejünkre, hogy mi le-
velünk czimének leírásakor nem kevesebbet gondoltunk, 
mint azt, hogy a haladás csak Canossában létezik és a libera-
lismus azért irtózik e minden ultramontánt valóságos gyö-
nyörrel eltöltő névtől. 

De, hogy e vakmerő gondolatnak agyunkban történt 
felmerüléséről olvasónknak számot adjunk, megkell a követ-
kezőket jegyeznünk. Az a ,Napló' melynek naplója nemcsak 
hűségesen registrálja szabadkőműves olvasói részére mind-
azt mivel a kül- és belföld szennyirodalma az egyházat gya-
lázza és rágalmazza, hanem ezenfelül még commentárt is ád 
hozzá ex abundantia cordis, mondjuk ez a ,Napló', az osztrák 
püspöki kart, mintha csak valamely szabadkőműves páholy 
effronteriájáról volna szó, egyenesen hazugsággal vádolván 
azon közös főpásztori nyilatkozatért, melyet a ,reichsrath'-
nak a szerzetesrendek szabályozásáról készitett törvényja-
vaslata ellen kiadott, Austriát már útjában látja Canossa 
felé, hallja mintha csöngetnének az elindulásra és igy vissza-
térésre a haladás útjáról. Bármennyire fáj is ez a ,JV.'-nak, 
mégis megvigasztalja magát a ,honi' állapotokkal, mert hát 
„Magyarországhelyzete e tekintetben egészen más. Nekünk 
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nincs mit félnünk a clericalis reactiótól. Főpapságunk Hor-
váth Mihályokat számit a maga körében ; nagyobb része al-
kotmányos érzületü és episcopalis, vagyis (no most) védi a 
magyar egyház jogait Róma ellenében. Kormányunknak 
állása fentartására nincsen szüksége arra, hogy szövetkez-
zék az ultramontán elemekkel (no csak a választásokkor), 
melyek nálunk súlytalanok (az igaz, hogy nincsenek liberá-
lis módra dorongokkal fegyverkezve.) Azon veszély sem fe-
nyeget, hogy uj concordatumot kötnek Rómával mind-
össze az történik, hogy nem haladunk előre ; de nem is me-
gyünk Canossába". 

Midőn mi a ,Pestï Napló'-nak qualificálhatlan állítá-
sát az osztrák püspöki karról ezennel visszautasítjuk, jól 
tudva, hogy ama püspöki karnak memorandumában felho-
zott állitások egytől egyig dönthetlen igazságon alapulnak ; 
jól tudva, hogy bármily, és igy az osztrák püspöki kar sem 
követel soha semmit az állam ellenében, ami ezt jogosan 
megilleti, csak örömünket fejezhetjük ki azon tény felett, 
hogy Ausztriának indulásra a Canossa felé vezető útra már 
csengetnek, mert ez biztos jelül szolgál, hogy ismét azon 
szilárd talajra kezd állani, melyen államiságának létalapját 
megvetette, melyen gyarapodott erőben befelé ugy, mint 
tekintélyben kifelé, mely megmentette a múltban a forra-
dalmi felforgattatásoktól és képesítette, hogy polgárai a jó-
lét fokán mindig előbb és előbb haladjanak. Ha Ausztria 
csakugyan a Canossa felé vezető útra lépne, vagyis, ha be-
látva, a legújabb időben elkövetett tévedéseit, az egyházzal 
ismét őszintén kibékülne, ugy jövője biztosítva van, mig 
ellenkező esetben rohamosan fog alászállni és államiságát 
fogja elveszteni. Hogy Ausztria eddig ugy létezett* amint 
létezett, hogy virágzott, azt csak az állam vallásos irányá-
nak köszönheti, mely egyúttal polgárainak is nyugodt ke-
délyt kölcsönzött, a forrongás ott is csak akkor kezdő-
dött, mikor a liberális kormányzat jó (?) példával ment elő 
a népnek. 

Ugyanaz áll hazánkra nézve is, hol csak a bornirtság 
képes állítani, mintha akár püspökeinknek kellene a magyar 
egyháznak jogait Róma ellen védelmezni, akár csak egy is 
osztoznék főpapjaink közül Horváth Mihály nézeteiben. Van, 
igenis van a magyar püspöki karnak mit védelmezni, jogok 
ezek is, a magyar egyház jogai, melyek a magyar állam lé-
tével össze vannak forrva, de e védelmet nem Róma ellen 
hanem Róma mellett a liberális állam ellen kell kifejtenie, 
és pedig azért, hogy a haladás hazánkban is ismét biztos 
alapra fektettessék. Nagy tévedés azt állitani, vagy hogy a 
,Napló' szavával éljünk, hazugság azt állitani, hogy mi ma-
radunk, nem, mi nem maradunk, hanem napról-napra visz-
szaesünk, és pedig azért, mivel Canossától, azaz, az egyház-
tól napról-napra jobban távozunk, minden nap egy-egy vo-
nalt jelez, mely sülvedésünkről tanúskodik. 

Igenis, ha mi haladásunk mérlegét akarjuk ismerni 
csak azt kell figyelemmel kisérnünk, mennyire távoztunk 
.Canossától, vagy mennyire közeledtünk hozzá. Hazánk álla-
misága az európai nemzetek közt csak az által lett bizto-
sitva, hogy a nemzet Canossába ment, azaz, hogy királya a 
koronát a pápa kezéből vette és a nemzet a keresztény civi-
lisatiót elfogadta, ez alapon fejlődött oly nagygyá, minő sem 
Andrássy külügyérsége, sem Tisza miniszterelnöksége alatt 

nem lesz. Alig volt korszak nemzetünk életében, leszámítva 
a külellenség dulásait, midőn oly kicsiny lett volna, mint 
épen a liberális állam uralom alatt, mert épen ez időben ve-
szítette el a nemzet nagy száma azon morális erőt, mely 
egyedül képes államot nagygyá, boldoggá és biztosan hala-
dóvá tenni. Canossa tanai nem tetszettek és haladás helyett 
sülyedt a nemzet annyit, mennyniek helyrehozására legalább 
egy század kell. 

Irtózzanak csak bármennyire liberálisaink Canossának 
még nevétől is, örvendjenek bármennyire is, hogy ,még nem 
megyünk Canossa felé', de mi, habár fájdalommal látjuk is, 
mennyire erőszakolják liberálisaink a szakadást az egyház-
zal, egész nyugalommal tekintünk a jövőbe, mert lia valami, 
ugy épen liberálisaink eljárása habár nagy áron, mégis biz-
tosit, hogy Ausztria után, vagy vele együtt mi is Canossába 
jutunk. Bárcsak ez minél hamarább történnék, bárcsak Ca-
nossa körvonalai minél hamarabb feltűnnének a láthatáron, 
örömmel üdvözölnők e perczet, mert ez a nemzet megsza-
badulását jelentené legnagyobb ellenségeitől, a — liberáli-
soktól, és akkor haladhatása biztosítva lenne. 

Erdély. E p i s t o l a P a s t o r a l i s . De ieiunio qiia-
dragesimali. fenerabiles Fratres et Filii in Christo Dileçtis-
simi ! Provida sancta mater ecclesia ad spirituálém nostrum 
profectum anni tempóra sic discrevit, ut quaerentes tempo-
ralia aeterna non amittanus. „Quid enim prodest hornini, si 
mundum Universum lucrctur, animae vero suae detrimen-
tum patiatur?1) Ilac ex causa instituit dies festos, in quibus 
a negotiis secularibus avocati ad vitám spirituálém in nobis 
alendam et confortandam invitamur ; — alios vero poeniten-
tiales per abstinentiae, ieiunii, orationis et misericordiae 
operum excercitia sic transigendos, ut mens ad coelestia ele-
vetur, anima purgetur a vitiis, concupiscentia carnis atque 
oculoruin et superbia vitae refrenentur. 

Inter omnes dies, quos multis modis honorabiles ha-
bet Christiana devotio, nullus est excellentior festivitate pa-
schali, per quam, iuxta S. Leonem Magnum, in ecclesia Dei 
uuiversarum festivitatum dignitas consecratur.2) In pascha-
tis christiani celebratione adoranda redemptionis humanae 
mysteria per sacrorum rituum externa symbola obtutibus 
nostris ideo repraesentantur, ut quod exterius ad fidei no-
strae excitationem, agitur in nobis per conpunctionein cor-
dis et mentis devotionem moraliter effectuetur ; quatenus 
Christo Salvatori nostro in passione crucis et in expiatoriae 
mortis mysterio per fidem adunati, resurgamus cum Illo in 
novam vitam, reconciliati et regenerati per gratiam. 

Non igitur arbitrarie vult ecclesia fideles suos ad hanc 
redemptionis humanae annuam solennitatem quadragesima-
lis ieiunii abstinentia et piis exercitiis praeparari ; sed hoc 
intendit, ut per ea caro nostra crucifigatur cum vitiis et 
concupiscentiis suis, vita peccati exstingvatur in nobis, et 
sic morti Jesu Christi configurât!, occurramus ad gaudia 
dominicae resurrectionis, in novitate vitae ambulantes, ha-
bentes fructum in sanctificationem, finem vero vitam aeter-
nam. Nam, sicut gentium Doctor seribit: „si conplantati 
facti sumus similitudini mortis eius simul et resurrectionis 
erimus".3) 

Nimirum ad humanas passiones deprimendas, mentem-
^Mat th . 16, 2G. — 2) Serm. de Quadr. 10. — 3) Rom. 6, 5. 
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que hominis a mundanis cogitationibus ad coelestia deside-
ria adtollendam vix aliud efficacius medium est, quam ieiu-
nium ; quare illud SS. Patres propria edoeti experientia, 
virtutis cibum, mortem culpae, excidium delictorum reme-
dium salutis, radicem gratiae atque fundamentum eastitatis 
appellant. Hinc nemini miruin videbitur, quod ecclesia ca-
tholica, quidquid obstrepat sapientia carnis, quidquid obgar-
riant illi quorum deus venter est, fidelibus suis ieiunium 
commendet non solum, verum etiam praecipiat. 

Inter ieiunia vero totius anni primum profecto locum 
tenet ieiunium quadragesitnale, quippe in proplietis adum-
bratum, Christi Domini exemplo consecratum, ab apostolis 
traditum et ab universali ecclesia ab initio usque nunc ob-
servatum ; — ut — quemadmodum S. Leo et alii SS. Pa-
tres loquuntur — „totum ecclesiae corpus simul poeniten-
tiam agat, maculasque totius anni contractas eluat", — ut 
porro omnes et singuli christiani ad paschalem solemnita-
tem et communionem, Christi Salvatoris nostri exeinplum 
imitando, se débité praeparent. (Vege köv ) 

Berlin. A k a t h o l i k u s e g y h á z i v a g y o n á 1-
1 a mi k e z e l é s é r e v o n a t k o z ó t ö r v é n y nem sokára 
az országgyűlés elé kerül. A törvény, melynek szövegét 
alant adjuk, 14 §-ból áll, s nagyjában a már régebbi, a kath. 
hitközségek vagyonára vonatkozó törvénynek átidomitása. 
Szerinte az állam „átveszi a főfelügyeletet" mindazon va-
gyon felett, mely a kath. püspökök, püspökségek és kápta-
lanok el- s fentartására van rendelve, továbbá mindazon 
egyházi, iskolai és jótékony intézetek, alapitványok és tő-
kék felett, melyek eddig katholikus, egyházi közegek keze-
lése vagy ellenőrzése alatt állottak, amennyiben az egyházi 
vagyonnak ezen része nem került már a hitközségi vagyonra 
vonatkzó törvény által kerültek állami kezelés alá. 

Szóval, a protestáns kormány kezébe veszi az összes 
katkolikus egyházi vagyont ; vagyis, miután üldözése által 
czélját, az egyházi szervezet szétrobbantását s igy a német 
katholicismus tönkretételét el nem érte, most kirabolja azt. 
Ez a protestantismus türelme, ilyen a liberalismus ,szabad 
egyháza'. De már közöljük magának a törvénynek szövegét. 

1. §. Az állami főfelügyelés gyakoroltatik, a) a kath. 
püspökök, püspökségek és káptalanok számára rendelt va-
gyonczikkek, s b) mindazon egyházi, jótékony s iskolai czé-
lokra rendelt, katholikus egyházi közegek kezelése s fel-
ügyelete alatt álló alapitványok, intézetek és alapok felett, 
melyekre az 1875-i junius 20-i tv. nem vonatkozik. Ezen 
állami főfelügyelet a következő módon fog gyakoroltatni : 

2. §. A kezelő közegek a következő tényekedéseire kö-
telesek a felügyelő állami hatóság beleegyezését szerezni : 
a) fekvő birtokok eladására, megvételére és megterhelésére, 
valamint az azon netalán nyugvó tárgyi jogok elidegeníté-
sére is; b) oly tárgyak eladására, melyek történelmi, tudo-
mányos, vagy műbecscsel birnak ; c) a vagyonnak oly hasz-
nosítására, mely magát a tőkét érinti, valamint künnálló 
kölcsönök felmondására és bevonására, ha az nem azon szán-
dékkal történik, hogy az illető összegek máshova tétessenek, 
kamatoztatás végett ; d) oly kölcsönökre, melyek a követ-
kező kezelési év bevételi fölöslegéből nem fizethetők vissza ; O ' 

e) isteni tiszteletre szánt uj épületek emelésére ; f ) temető 
helyek megnyitására, vagy más czélokra való fordítására ; 

</) a szokásos illetékek megváltoztatására ; h) az istenitisz-
teleti épületeken kivül megtartandó gyűjtések kihirdetésére 
és foganatosítására ; i) üresedésben levő helyek időközi jö-
vedelmeinek hova fordítására ; k) a vagyonnak az alapít-
vány eredeti czéljaitól eltérő hasznositására ; ez utóbbi eset-
ben az állami beleegyezés megadottnak tekinthető, ha az 
illető hatóság a történt bejelentés utáni harmicz nap alatt 
fel nem szólalt. Ha a fent elősorolt ügyek bármelyike állami 
beleegyezés nélkül hajtatott végre, ugy minden arra vonat-
kozó jogi eljárás semmis és érvénytelen. 

3. §. Perek viselésére a kezelő közegek nem kötelesek 
a főfelügyelő hatóság beleegyezését kinyerni. Érvényes bi-
zony itványok oly személyek igazolására, kik ily jogi üzle-
teket végrehajtani hivatvák, valamint netaláni illetékmen-
tességet megadó bizonyítványok csak az illetékes állami 
főfelügyelő hatóság részéről állíthatók ki. 

4. §. Azon esetre, hogy a kezelő közegek vonakodná-
nak a) az 1-ső §-ban kijelölt vagyont terhelő szolgálmányo-
kat teljesíteni, vagy az azok javára foganatosítandó követe-
léseket érvényesitnni vagy ß) az ugyané §-ban kijelölt va-
gyont megillető kárpótlási igényeket, főleg olyanokat, me-
lyek az illető kezelők hanyag kezeléséből eredtek érvénye-
siteni ; akkor azon esetekben, melyekben a főfelligyeleti jog 
az állami hatóságot a püspökkel közösen illeti, mindkettő ; 
különben pedig csak az állami közeg illetékes ily tételek-
nek a költségvetésbe való felvételét s folyóvá tételök szük-
ség esetén törvény utjáni kieszközlése iránt a kellő lépése-
ket megtenni. A mely esetekben az állami felügyelő ható-
ságnak belegyezése szükséges, elég, hogy a megtörtént be-
jelentés utáni 30 napon ne tiltakozzék, mi a beleegyezéssel 
azonosnak veendő. 

[E szakasznak szószaporitása és német ,jogtudományi, 
csűrése csavarása megett azon értelem rejlik, hogy ha az 
alattas kezelő közegek vonakodnának bizonyos alapitványi 
tételeket teljesíteni, akkor a püspök egymaga őket erre nem 
kényszeritheti ; sem birói segélyre ellenök nem számithat, a 
mi pedig a püspöki, megyei és káptalani vagyonnak hová 
forditását illeti, ez épen csak az ,állami főügyelő közegek' 
kényekedvétől függ.] 

Az 5. s 6. §. elrendelik, hogy az állami felügyelő kö-
zegek nem csak az évi számadásokat, hanem a kezelési mó-
dozatot is bármikor felülvizsgálatnak vethetik alá. 

A 7. §. a büntetésekről szól, s mint ilyen méltó test-
vére a májusi törvények megfelelő szakaszainak. Ezen § sze-
rint az állami főfelügyelő hatóság illetékes a 4—7 §§-ban 
tartalmazott szabványoknak keresztülvitelét az illetőktől 
3000 markig terjedhető pénzbirsággal is kieszközölni, mely 
birság annyiszor amennyiszer ismételhetők, mignem a meg-
büntetett fizetésképtelenné válván teendőit királyi biztos 
veszi át. 

Ezek e törvénynek főbb pontjai; ha az országgyűlés, 
mire nézve kételkedni nincs okunk, elfogadja, akkor a fo-
lyóévi okt. 1-én lép hatályba. 

Igy foly az irtó háború a kath. egyház ellen, nyaka-
san, kegyetlenül, pedig a német államférfiaknak volna ám 
más, sürgősebb dolguk, sürgősebb küzdelmök oly ellenség 
ellen, melylyel szemben alig van becsesebb, megbízhatóbb 
szövetséges, mint a kath. egyház, értjük a socialismust, mely 
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valódi veszély a német állodalomra nézve, lioloit a katholi-
cismus csak képzelt és roszakaratulag koholt. Bismarck ezt 
már régebben mondta. Legott a franczia háborúnak befeje-
zése után ekként nyilatkozott: „Ezentúl a német államfér-
fiaknak legsürgősebb teendője s kötelessége, a socialismus-
sal foglalkozni; én ezt márhuzamosb idő óta teszem".Mind-
azonáltal nem sokkal ezen nyilatkozat után, Isten tudja 
miért, a ,CulturkampP ütött ki, mely csak romokat terem-
tett, csak rontott, de nem épitett semmit. Nem csuda, hogy 
már maga a kancellár is lassankint s némileg megtérni lát-
szik. Nyilvános beszédeiben ritkábban vagy többé egyálta-
lán sem emliti a ,culturharczot'; magán beszélgetéseiben 
pedig egyre szaporodnak az ilyen nyilatkozások mint : „Ez 
a szomorú culturharcz", vagy: „A kormány e tekintetben 
roszul számitott" mi igen jellemző és mindinkább kö-
zelebb hozza — Canossát ! 

Bár visszafordulna e vészes uton ; hogy a katholikus 
vezérférfiak, a mennyire ez hitünk integritása mellett lehet-
séges, aranyhidakat épitenek neki, bizonyos, s a kormánynak 
épen most kettőztetett erőszakoskodásai épen nem bizonyít-
ják azt, hogy nincs szándéka, visszafordulni; mert igy szok-
ták a visszavonulást álczázni. 

H i v a t a l o s . 
Vallás- és közoktatási magyar miniszterem előterjesz-

tésére, dr. Tóth Miklós, munkácsi egyházmegyei kanonokot 
és ungvári papneveidei igazgatót, eperjesi görög-katholikus 
püspökké nevezem ki. 

Kelt Budapesten, 1876. évi januárhó 16-án. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. 

Trefort Ágoston, s. k. 

VEGYESEK. 
— T. olvasóink tájékoztatásául szükségesnek tartjuk 

megemlíteni, hogy azon esetben, ha lapunk jövő száma meg 
nem találna jelenni, annak okául a vizveszélyt méltóztassa-
nak betudni, ez esetben azonban a jövő szám két iven fog 
megjelenni. 

— A Szent-László-Társulat, a „Kath. Hetilap" 4. és 
5. számaiban közlött kimutatás szerént, az egyházmegyék-
ből a következő nagyobb adományokat kapta : a szepesi egy-
házmegyéből 128 frt. 20 krt., a nagyváradiból 60 frt. 20 krt., 
a kalocsai főegyházmegyéből 600 frtot, a pécsi egyházme-
gyéből 117 frt., a kassaiból 170 frt., az egri főmegyéből 642 
frt., végre a csanádi egyházmegyéből 118 frt. 22 krt. Vajha 
minél erélyesebben támogattatnék egyesek és az egyházme-
gyék részéről ezen társulat, hogy minél több jót tehetne 
hármas czéljának keretén belül s enyhíthetné azon égető és 
nagy szükségeket, melylyel különösen a mi segélyünkre 
szorult moldva-oláhországi katholikus magyar testvéreink 
vallási és iskolai ügyeiben első sorban tőlünk magyaroktól 
várnak kielégítést. 

— Ez sem rosz. Racke képviselőt beperelték egy, Wies-
badenben tartott beszédért, melyben a következők fordul-
nak elő : „a szent mise, melyet valamely ókatholikussá lett 
pap mutat be, a kath. egyház törvénye szerint, szentségtörő 
miseáldozat". Minthogy e mondat miatt dr. Petri ur sértve 
érezte magát, az államügyészhez ment, ki Racket beperelte ; 
és mily czim alatt ? a kath. egyház rágalmazása miatt. Ergo : 
Racke rágalmazza a kath. egyházat, minthogy ő — idézte 
a kath. egyház törvényét. — Posenban azon körülmény 
miatt, hogy a lelkészek nem leveleznek az államilag kineve-
zett egyházmegyei kormányzóval, már 99 plébános 117, 
315 mark erejéig büntettetett. 

— Az osztrák ministertanács véglegesen eldöntötte, 
hogy a zárdatörvényt azon alakban, mint az az urak házá-

ban elfogadtatott, nem fogja legfelsőbb szentesítés alá ter-
jeszteni. E határozatra bizonynyal nem volt befolyás nélkül 
az osztrák püspöki kar határozata. Az alsóház baloldala el-
határozta, hogy a törvényt a felsőház értelmében elfogadja 
és igy a ministeri tanácsnak bizonyára az a czélja, hogy 
nyomást gyakoroljon az alsóházra, liogy ez a javaslatot ere-
deti alakjában vissza állitsa. 

— A boroszlói érsek egyházmegyéjének osztrák és 
porosz területére főpásztori körlevelet bocsátott ki, mely-
nek felolvasása azonban a porosz részre nem rendeltetett el, 
minthogy a kellemetlenségek elkerülése végett, melyek a 
szószékről való felolvasásból származhatnának, annak továb-
bítására más mód találtatott fel. Räsz, strassburgi püspök 
nagy-böjti körlevele azonban confiscáltatott, minthogy a 
,kulturkampfot' és különösen a felekezetnélküli iskolák be-
hozatalát éles bírálat alá vetette. 

— Ledochowszki bibornok, ki Galicziában testvérinél 
van szállva, számos kitüntetésben részesül. A ,Neue Fr. Pr.' 
e miatt rendőr után kiabál, mint azt az ő liberális termé-
szete megengedi. Egyik német lap azt is jelenti, hogy a bi-
bornok Ándrássy gr. részéről figyelmeztetett, hogy hagyná 
el Galicziát. No hát, mert Bismarck megharagudnék. Kü-
lönben a bibornok ő eminentiája már Bécsbe érkezett, hol 
számos kitüntetésben részesült megérkezése alkalmával. 

— A porosz cultusminister megengedte, hogy a fen-
sőbb zsidó-iskolák alsóbb osztályaiban oly zsidók is előad-
hatják a vallást, kik ugv nevezett zsidó-seminariumokban 
nevelkedtek, a felsőbb osztályokban azonban csak olyanok 
taníthattak, kik rendesen vannak képesitve, és kiket az illető 
hitközség ilyenekiil ismer el. Egyéb bizonyitékra az illetők 
nem szorulnak. Nagyon közelálló itt az a kérdés : hát a ka-
tholikus iskolákban csak rendesen képesitettek és olyanok 
adhatják elő a hittant, kiket a hitközség ilyenekiil elismer? 
Fájdalom, ez nem ugy van. A rendes qualificatio közül né-
melyeknél hiányzik a ,canouica missio', és azonfelül néme-
lyek ókatholikusokká lettek, kiket a kath. elöljárók római 
kath. papoknak nem ismerhetnek el,és mégis az állami hatalom 
rendeletére ezeknek kell a róm.-kath. növendékek részére a 
hittant előadni ; pedig a mi a zsidóknak justum, az a katho-
likusoknak talán legalább is aequum. 

— Boldogságos Szűz privigyei kegyképe *) Liguori 
Sz. Alfons igy szól: „Az Isten akarja, o Mária, hogy hoz-
zád forduljak; ő akarja, hogy irgalmasságodhoz folyamod-
jam, hogy nem egyedül Sz. Fiadnak érdemei, hanem a te 
imádságod is segítsen rajtam és az örök kárhozattól meg-
mentsen". E szavak igazságáról győződhetik meg mindenki, 
ki a Bold. Sziiz Nyitramegyében levő és a beszterczebányai 
püspökséghez tartozó privigyei kegyképet környező foga-
dalmi ajándékokat nézi. A ki meghallgatást nyert, lakhe-
lyére tér vissza, de hogy a Bolds. Sziiz irgalmát, mint hálás 
gyermek hirdethesse, ezt ezen ajándékok által teszi. 

A privigyei plébános 1813-ban, mind a városon kivül 
levő hegy képét, mind pedig a Bolds. Szűz álló helyzetben 
levő és szent gyermekét bal karján tartó kópét rézre met-
szette. A mellékelt latin versek tartalma pedig ez : O Szent 
Szűz, tekints a magas helyről szolgáidra, és oltalmazd Privi-
gyét Szent Fiaddal. Csodálatos, hogy fára festett képed 
annyi századokon át épen maradt. E képet a privigyei plé-
bános rézre metszette, hogy tiszteletedet ó B. Szűz öregbítse. 

Az oltár feletti 1821-ben irt e felirás olvasható : Haec 
Mariae effigies sexcentis durât in annis. Triginta iisque de-
cern, nunc renovata nisi. Azaz : Mária e képe hatszáz negy-
ven éves, mely most megujittatott. 

A zarándokok különösen Sarlós- és Nagyboldogasz-
szony napján szokták a Bold. Szűz e kegyhelyét látogatni. 

*) .Havi füzetek- 1875-ik é\ f. 12. füzet. Szerk. Winter Ágost. 
pestbelv. káplán. 12 füzetnek ára 1 f t . 

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő: báró Hornig Károly, hittudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatott Budapesten 1876. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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IIARMIXrZOTOlMK ÉVFOLYAM. 
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zendők. 

Ő FŐMAGASSÁGÁNAK, 

Magyarország bibornok-herczegprimásának 
ez évi böj t i körlevele. 

Appetente sacro quadragesimali tempore, quod 
plenum mysteri i non sine mysterio magnam illam 
Paschae celebritatem praecedit, qua una omnium 
solemnitatum dignitas est consecrata, providendum 
nobis, u t sacratissimum ieiunium sancte, religiose-
que a fidelibus observetur, quod legis et propheta-
rum testimonio commendatum, a Christo Domino 
consecratum, ab Apostolis t rad i tum Ecclesia Catho-
lica perpetuo retinuit , u t per macerationem carnis 
et animae humiliationem ad Dominicae Passionis, 
paschaliumque Sacramentorum Mysteria parat iores 
accedamus, et in eins Resurrectione resurgamus, in 
cuius Passione deposito veteri homine simus com-
mortui . ') Quia autem, ut cum S. Ambrosio loqua-
inur, dicente : 2 ) „sanctae Quadragesimae rationem  

f requenter edidimus, et cur tot d ierum nu-
mero ieiunemus, saepe docuimus", ad. ilia nunc, 
quae hac super insti tutione ac disciplina superiori-
bus annis et edidimus et docuimus, Vos, VV. FF . 
et FF. inviamus ac remitt imus, cum Pat r ibus SS. 
Concilii Trident-ini3) hortantes, et per sanctissimum 
Domini nostri atque Salvatoris adventum obtestan-
tes Vos, „ut il lis omnibus, et iis praecipue sitis 
obsequentes, quae ad mortificandam carnem condu-
cunt, tit ciborum delectus et ieiunia, vel etiam, 
quae faciunt ad pietatem a u g e n d a m . . . admonen-
tes populos crebro obedire praepositis suis, quos 
qui audiunt, Deum remuneratorem audient, qui 
vero contemnunt, Deum ipsum ultorem sentient." 
Dum de delectu ciborum loquitur S. Synodus, 
alteram ieiunii par tem intelligit, abstinentiam 
nimirum a carnibus, quam retinendam et ser-

vandam iubet, quidquid etiam novatores saec. 
XVI. Ioviniani haeretici sectatores oggannuerint . 
Et profecto semper fuisse in Ecclesia observatum 
delectum ciborum diebus ieiunii, et ab illo esum 
carnium exclusum, invictissima comprobant anti-
quitatis testimonia. Can. 17 Consti tut ionum Apo-
s to l icarum 4 ) praecipit a carnibus abstinere his 
diebus, quia sunt dies luctuosi et non festi. Clemens 
Alex, magister Origenis n a r r a t 5 ) quod Matthaeus 
Apostolus seminibus, baccis, et oleribus absque 
carnibus vesci solitus fuer i t ; quod etiam de S. Ja-
cobo Apostolo refert Eusebius.6) Origenes scr ibi t : 7) 
„Quando ieiunamus a vino abstinemus nos, u t non 
gustemus carnes." Concilium Laodicenum, quod 
Cabassut ius 8) sub Damaso Papa, Bartholomaeus 
Miranda autem 9) sub Liberio papa celebratum fuisse 
dicunt, Can. 4. s ta tui t „quod totam Quadragesimam 
ieiunemus aridis vescentes." S. Epiphanius, qui hoc 
eodem saec. quarto vixi t et scripsi t , abst inere a 
carnibus in Quadragesima dicit idem esse, ac in 
siccorum usu perseverare. 10) Celeberrima sunt ex 
hoc saeculo in hanc rem testimonia SS. Hier o-
nymi, 1 1) Basilii, 12) Ioannis Chrysost. 13) S. Augu-
stinus docet,14) in Quadragesima cessare usum car-
nium, e t , 5 ) rat ionem reddit, cur a carnibus sit ab-
stinendum, et Theodoretus Cyrensis defendit hu-
iusmodi abstinentiam a carnibus. 16) S. Gregorius 
M. scribens August ino Anglorum Episcopo, 17) de-
cernit, u t iis diebus, quibus a carne animalium ab-
stinemus, ab omnibus quoque, quae sementinam 
carnis t r ahunt originem ieiunemus. Patres Concilii 
ïo le tan i IV. sub Honorio I. t e s t an tu r , , 8 ) quod die-
bus Quadragesimae a carnibus sit abst inendum, et 
in subsequenti Concilio Toletano VIII. sub Martino 
I. Papa decrevere,1 9) u t qui sine inevitabili neces-
sitate et praecedenti permissione Sacerdotis, diebus 
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Quadragesimae esum carnium praesumpserit atten-
tare, a Communione die Resurrectionis arceretur. 
Celebris erat saec. 8. canon Venerab. Bedae poeni-
tentialis 7., ubi dicitur, quod ieiunia, pro poeniten-
tiis septem annorum imposita fuerint sine usu car-
nium. Hoc idem testantur Concilii Moguntini, sub 
Carolo M. celebrati can. 34. et Rabanus Maurus,2 0) 
qui simul rationem reddit huius prohibitionis ; non 
quia carnes malae sunt, ideo prohibentur, sed quia 
earum epulae carnis luxur iam giguunt ; cuius pro-
hibitionis mentionem facit Amalarius Trevirensis.2 ') 
Haec e primis novem saeculis congesta testimonia, 
quibus plurima adhuc addi potuissent, clare de-
monstrant cum veterem Ecclesiae disciplinam, tum 
etiam, quam inepte, quantave cum temeritate ausi 
fuerint Novatores reprehendere ciborum delectum 
in ieiuniis, qui in Ecclesia Catholica religiose ser-
vatur, et cuius, u t e citato decreto liquet, observan-
tiam districte praecipit S. Synodus Tridentina. 

Damnavit Ecclesia Iovinianum, inter cuius fal-
sas doctrinas hoc etiam refert S. August inus 2 2 ) 
quod docuerit „nec aliquid prodesse ieiunia et a 
cibis aliquibus abstinentiam." Sed damnavit etiam 
Manichaeos, et quam professi sunt a carnibus absti-
nentiam, de quibus S. Bernardus inqui t : 2 3 ) „Hin« 
quoque haereticos se praebentes, non sane, quia 
abstinent, sed quia haeretice abstinent. Nam et ego 
— subdit, interdum abstineo, sed abstinentia mea 
satisfactio est pro peccatis, non superstitio pro im-
pietate. Num redarguimus Paulum, quod castigat 
corpus suum, et in servitutem redigi t? Abstineo a 
vino, quia in vino luxuria est, aut si infirmus sum, 
modico utor iuxta consilium Pauli. Abstineo a car-
nibus, ne dum nimis nutr iunt carnem, simul et car-
nem, simul et carnis nutriant vitia." Et S. Augusti-
nus scribens ad Januar ium 2 4 ) deciarat : „Itaque 
illud, quod scripsisti, quosdam fratres ita tempe-
rare se a carnibus edendis ut, immundas arbitren-
tur, apertissime contra fidem, sanamque doctrinam 
est." Hac de causa damnati fuerunt a S. Paulo 25) 
qui dixerunt „abstinere a cibis, quos Deus creavit 
ad percipiendum cum gratiarum actione fidelibus . . . 
quia omnis creatura bona est." Cuius loci, quemad-
modum et aliorum eiusdem S. Apostoli effatorum, 
quibus nempe impugnatores ieiunii abutuntur, sen-
sum in Pastoralibus nostris ddto 2. fbr . 1868. Nr. 
767. dimissis litteris sat, superque dilucidavimus. 
Ecclesia cibum omnem mundum approbat, tantum-
que hie et nunc abstinere praecipit non ex immun-
ditia, sed e poenitentia, ita, quod praecepti trans-

gressio peccatum sit, non ex qualitate cibi, sed ex 
violatione praecepti. Si autem Ecclesia Apostolo-
rum aetate potuit praecipere ad tempus abstinen-
tiam a sanguine et suffocato, ut legitur in Actis 
Apostolorum,2 6) porro si S. Paulus potuit tes tar i 2 7 ) 
praescripturum sibi perpetuam carnis abstinentiam 
ad vitandam proximorum oifensionem ; ille ipse S. 
Paulus, qui dixerat 2 8 ) „omne, quod in macello ve-
nit, manducate", sed subdit : 2 9 ) „Si quis dixerit : 
hoc immolatum est idolis, nolite manducare," non 
quod immundum sit, sed „propter ilium, qui indi-
cavit, et propter conscientiam dico non tuam sed 
alterius", ut bene notât S. August inus; 3 0 ) dub i t a r i 
sane nequit, potuisse et posse Ecclesiam fidelibus, 
certis temporibus, praescribere carnis abstinentiam, 
ne concupiscentia insolesceret et ut débita pro pec-
catis satisfactio praeberetur. Hinc est, quod S. Au-
gustinus non minus eos reprelienderit, qui carnes 
reputantes immundas, abstinebant, quam qui ad 
froenandam concupiscentiam abstinere recusabant, 
scribens eidem Januar io : „Récita, quibus potes, u t 
ne in se irri tam faciant gratiam Dei, quia in liber-
tate vocati sunt, tantum ne libertatem in occasio-
nem carnis assumant. Et ideo iam nolint refroe-
nandae carnis concupiscentiae causa a quibuslibet 
cibis temperare, quia non eis permit t i tur super-
stitiose atque infideliter facere." Ac ideo nuspiam 
in S. Scriptura legimus a ieiunantibus manducatas 
fusse carnes. Daniel per très hebdomades ieiunavit 
abstinendo etiam a came; 3 1 ) et quo asperius insta-
bat ieiunium, eo arctior observabatur a delectatione 
ciborum abstinentia, cuius testis est Ioel Pro-
pheta,3 2) ut nihil dicamus de ieiunio trium puero-
rum hebraeorum, ad quorum exemplum imitandum 
SS. Patres Christianos inviaverunt. „Cum hoc (ie-
iunio), inquit S. Joannes Chrys.33), très pueri in 
Babylonicum caminum ingressi, atque in igne multo 
etiam tempore versati, igne ipso fulgidiora corpora 
habentes, egressi sunt". Falsum etiam esse, quod 
Iovinianus effutivit „nihil prodesse ieiunia", recte-
que ilium eapropter damnatum fuisse ab Ecclesia, 
Sacrae Litterae in plurimus locis apertissime te-
stantur. SufFecerit aliqua in medium protulisse. 
Ninivitae Ionam e mandato Domini audientes cla-
mantem: „Convertimini ad me in toto corde vestro, 
in ie iunio. . . Qui seit, si convertatur et ignoscat ? 
inter alia poenitentiae opera „praedicaverunt ieiu-
nium", Deus autem ipsis pepercit: „Et vidit Deus 
opera eorum, quia conversi sunt de via sua mala et 
misertus est Deus." 34) Ieiunavit David, ut salutem 
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filii obtineret,35) quia utique scivit, ieiunium valere ad me-
ritum. Ieiunavit Iosaphat, ut Deum propitium sibi redderet 
contra Moabitas et Ammonitas, „praedicavit ieiunium uni-
verso Inda." 36) S. Paulus solitus erat ieiunare,2") et3 8) in-
ter requisita Ministri Dei recenset ieiunium. Christus Do-
minus autem 39) ait, genus quoddam esse malorum spirituum, 
qui non eiiciuntur nisi oratione et iemnio. Novimus porro, 
ita enim ab Ecclesia docemur, illud solum ieiunium esse 
meritorium apud Deum, quod sanctificatum est, iuxta illud 
„sanctificate ieiunium" 40) per fugam peccatorum, per cari-
tatem, et per bonorum aliorum operuin exercitium. „Ieiuna, 
quia peccasti, ieiuna, ut et non pecces; ieiuna, ut accipias, 
ieiuna, ut et permaneant, quae accapisti" verba sunt S. Ioan-
nis Chrysostomi.41) A S. Paulo autem didicimus, absque 
caritate nec misericordiam valere, nee martyrium, nec ora-
tionem. 42) Omni igitur sollicitudine tempus sanctissimum 
celebremus, non praetereat dies absque ieiunio. „Nam si-
cut reliquo anno ieiunare pro'îmium est, ita in Quadrage-
sima non ieiunare peccatum est" verba sunt S. Ambrosii.43) 
Nec leve peccatum esse, indictam nobis Quadragesimam a 
Domino non ieiunare, et ieiunia consecrata ventris voraci-
tate dissolvere, asserit idem S. Doctor41) dicens: „Scriptum 
est : Qui dicit se in Christo manere, debet, sicut ille ambu-
lavit, et ipse ambulare.45) Si vis ergo Christianus esse, de-
bes quod Christus. Ille, qui peccatum non habebat, Quadra-
gesimam ieiunavit; tu non vis Quadragesimam ieiunare, qui 
peccas ? Ille, inquam, peccatum non habebat, sed pro nostris 
ieiunavit peccatis. Qualis ergo apud conscientiam tuam 
Christianus es, cum Christo pro te esuriente, tu prandes ? 
cum Salvatore pro te ieiunante, tu reficeris ? Non igitur, si-
cut dixi, leve peccatum est, indicium violare ieiunium." At 
corpus, inquis atterit ieiunium, infirmumque reddit. Ad 
quam obiectionem suo iam tempore factam ac deinceps et 
nostris quoque temporibus repetitam, quidnam S. Ioannes 
Chrysostomus respondeat, operae pretium est audire.46) 
„Enim vero, inquit, quanto is, qui foris est, noster homo 
corrumpitur; tanto is, qui intus est, renovatur de die in 
diem." 4~) Magis autem si rem diligentius volueris intueri, 
etiam sanitatis bonaeque habitudinis parentem ipsum inve-
nies. Atque si meis ipse sermonibus derogas fidem, de his 
medicos percontare, ipsique eadem tibi manifestius explica-
bunt, qui abstinentiam matrem sanitatis apellant ; pedum 
vero dolores, et gravedinem capitis, apoplexiam, vomicam, 
hydropisim, inflammationes ac tumores, milleque aliorum 
morborum torrentes, a delicatis cibis, crapulaque provenire 
dicunt, quasi a pessimo quodam fonte pravos rivulos, bonam 
habitudinem corporis, animaeque sobrietatem laedentes. Ne 

igitur ieiunium timeamus, tot a nobis excludens mala : ne-Ö J 

que enim ego vos sine ratione potissima continue admoneo : 
sed quoniam quidem plurimos pigritantes video, ac detre-
ctantes, propterea moneo, ne quis futuram a ieiunio utilita-
tem, gula ingluvieque — périmât." „Quamobrem omnis ordo 
ait S. Basilius48) ipsum (ieiunium) complectamini : paupe-
res, ut vestrum contubernalem et convivam : divites, ut sa-
turitatis assiduae remedium, et immutatione sua iucundiora 
reddens, quae continuus luxus contemptibilia fecerat : aegri, 
ut sanitatis matrem : valentes, ut vestrae custodiam sanitatis". 

Nostrum est YY. FF. et FF. exemplo aeque ac verbo 

fidelibus praeeuntes, tantum illorum animis poenitentiae Stu-
dium et amorem instillare, ut ad recolenda sanctissima Pas-
sionis, Mortis, Resurrectionis Iesu Christi Mysteria ieiunium 
alacriter aggrediantur, illud ad praescriptas a Catholica 
Ecclesia leges observent, ac ideo eleemosynis etiam, atque 
oratione sanctificent, hocque pacto id, quod maxime intendit 
Ecclesia consequantur, nimirum, ut corpore mortificati, et 
Christo consepulti, ad novam in Paschali solemnitate novi 
hominis vitam i-evocati, magna cum fiducia occurrere pos-
sint Christo Domino, vero Agno, qui mortem nostram mo-
riendo destruxit, et vitam resurgendo reparavit. 

Quae circa dispensationem in lege abstinentiae Qua-
dragesimalis alias disposita fuerunt, porro observentur. 

Datum Strigonii, Dominicâ Septuagesimae, die 13-a 
Februarii, 1876. 

Joannes Cardinalis Simor in. p. Archi-Episcopus. 

') Encyel. Clem. P. P. XXIII. ddto 20 Deeembr. 1759. — 2) Serm. 
31. — 3) Sf ss. XXV. Deer, de delectu cibor. ieiun. — *) 1. V. — 5) Paedag. 
1. 2. c. 1 — «) Histor. 1. 2. e. 22. — 7) 1. 3. in Job. — *) in notis Eccl. ad 
idem Concil. — 9) in Summ. Concil. T. 2. — I 0)l , 3 contra haeres. — 
u ) Epist. ad Eust. 1. 5. adversus Jovin. — 12) Orat 1. de ieiun. — 13) Ho-
mil. 6. in Genes. 8. de poenit. 59 ad popul. Antioch. — l i) 1. 3. contra 
Paust. — 15) 1. 2. de morib. Manich. — 16) Epist. Divin. Decret. — In 
cap. denique 6. dist. 4. — >8) Can. 10. — 1!l) Can. 9. — 2») de Inst . Cler. 
1. 2. — »') de Eccl. Offic. 1. 1. — 22) de Haer. c 83. — serm. 60. in 
Cant. 2i) epist. 55. de vit. Eccl — 25) 1. Tim. 4, 3. — 26) cap. 15. — " ) 1. 
Cor, 8, 13. - 28) ibid 10, 25. — 2il) v. 28. — 3U) de mor. Manich. 1. 2. c. 
14. - 31) c. 10, 3. — 32) 2, 56. — 33) serm. de poenit. 1. — «) Joel, cap, 
2. et 3. — 35) 2. Reg. 12. — 3«) 2. Paralip. 20, 3. — 3?) 2. Cor. cap. 11. — 
38) ibid. cap. 6. — :9) Marc. 9, 28. — "») Joel 2,12. — ») serm. 1. de iei. 
— i r ) V. 1. Cor. 13. — 43) serm. 5. de iei. — «) serm. 3. de iei. — " ) 1. 
Joan. 2, 6. — 40) serm. in Jonam. — " ) 2. Cor. 4,16, — 48) serm 2. de iei. 

A közalapítványi kir. ügyigazgatónak 
V É L E M É N Y E 

a tanulmányi alap jogi természete kérdésében. 
(Folytatás.) 

Yerbiczen és Liptó-Szent-Miklóson e két egyesült me-
zővárosban a jezsuiták 1733-ik évben telepedtek meg, s az 
iskolák gondozását azonnal átvették ; ellátásukhoz Okoli-
csányi János novii püspök 13,5000 és Ghilányi György tin-
nini püspök 5500 forinttal járultak ; 1750-ben és 1764-ben a 
rendnek a hradeki kincsleti uradalom telket, melyre a sze-
gény nemes ifjak számára nevelőház építtetett és néhány 
szántóföldet adott; midőn a Jézus-társaság e helyen mű-
ködni megszűnt, a vagyon legnagyobb része a ferenezrendü 
szerzetesekre, kik itt az iskolák s az isteni tisztelet gondo-
zását átvették, háromlott. 

Bazinban 1752-dik évben a Jézus-társaságot és az al-
sóbb iskolákat Polentári Ferencz, nagyváradi kanonok ala-
pította ; a lakház elhelyezésére telket vett, felépítésére pe-
dig 2000 forintot utalványozott ; valamint a szerzet ellátá-
sára 20,000 forint tőkét tett le ; ezen telep javadalmait több 
magánzók is bővítették; midőn a rend eltöröltetett, innen a 
tanulmányi alap pénztárába 23,000 forint folyt be. (Litte-
rar Zeitung für Ungarn von Martin Georg Kovachich 
1787 ; és hivatalos levéltári okmányok.) 

Mindezen adatok tanusitják, hogy a királyi udvar, az 
egyháznagyok, a katholikus főrendek, a nemesség, ugy a 
polgárság, a 16-dik század második felében, valamint az 
egész 17-dik század folyama alatt a tanulmányi téren a ka-

18* 
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tliolikíi hit megszilárdítására, a szelid tudományoknak az 
országbai átültetésére és az ifjúság vallásos érzelembeni ne-
velésére, egyesült erővel mindent elkövettek ; továbbá tanú-
sítják, hogy a királyok és a püspöki kar az 1548-i 12-ik, az 
1550-i 19-dik és az 1560-i egyesleges törvczikkek felha-
talmazása alapján, nemcsak az iskolák számára alkalmas fér-
fiakról, kik a katholika vallást a tanodákban részint fent-
tartották, részint oda újra bevitték, gondoskodtak, hanem a 
honszerte elhelyezett jezsuita telepeket, miként azok az elő-
irt czél kivitelére elegendő anyagi erővel rendelkezhettek 
légyen, az elpusztult, elhagyott és részben megürült egy-
házi javadalmakkal, a szükséghez képest el is lát ták; vala-
mint tanusitják azt is, hogy egyes magánzók a katholikus 
iskolák körvonalozására, felállítására, berendezésére és fel-
szerelésére nevezetes pénzbeli alapítványokat tettek, és a 
Jézus-társaságot földek adományozásával a jólét legmaga-
sabb fokára, mely a gazdagsággal azonos, emelték ; ugyszinte 
tanusitják, hogy a fentjelzett korban, a katholikus rendek 
a jezsuitákban, a gyermekek oktatása, az ifjak nevelése, a 
legczélszerűbb tanrend megválasztása, a szelid bánásmód 
alkalmazása és a katholikus vallás ápolása kérdésében ha-
tártalan bizalmat helyeztek. 

A Jézus-társaság azonban Magyarországon a tanul-
mányi téreni fénypontját a 17-ik század végével érte el; itt 
megállott ; a 150 év folytán alkalmazott tanrendszerét a fel-
merült ujabb nevelési elvekhez nem idomitotta-; a tudomá-
nyok fejlődésével párhuzamosan nem haladt ; a római szent-
szék szabályaitól több egyházfegyelmi és szerzetfogadalmi 
kérdésekben eltért ; a magánügyekbe kelletén tul avatko-
zott ; és ingó, ugy ingatlan vagyonát szakadatlanul fokozta ' 
a társulat ezutoni haladása a katholikus felekezet részéről, 
az irányábani bizalmat időről időre annyira csökkcmtette, 
miként a 17-ik század végén az egyháznagyok és a katholi-
kus rend az ujabban alapított iskolákba a Jézus-társaságot 
elhelyezni megszűntek, a 18-dik század első felében pedig 
őt e téren majdnem mellőzték, ugy hogy a társulat régi 
tanodáit ugyan megtartotta, de ujabbakba már csak szórvá-
nyosan vezettetett be. 

A Jézus-társaságnak ez időben a katholikus iskolák 
ellátása, vezetése és gondozása körül a kegyesrendüekben 
szerény ugyan, de erős vetélytársa akadt ; ezen szerzet ugy 
a katholikus tanok terjesztésében, mint az iskolák elrende-
zésében bizonyos mértéket tartott, a családok belviszonyai-
val nem foglalkozott, az oktatás kezelésében könnyűséget 
tanusitott, más vallásúak irányában türelmet gyakorolt, 
egyszerű háztartással megelégedett, a gazdagodási törek-
vést kerülte, és minden idejét csakis az ifjúság katholikus 
szellembeni nevelésére fordította; továbbá Magyarország-
ban a 17-ik és a 18-ik század egymástól igen elütött, meny-
nyiben az első folytonos háború és vallási egyenetlenség, az 
utóbbi pedig a kezdet kivételével már a csendes fejlődés és 
haladás színhelye volt ; s. miután a jezsuiták a 18-dik szá-
zadban is a 17-diket képviselték, kétségtelen, hogy az évti-
zedek hoszu során át meghiggadt kedélyek inkább a maguk 
körébe vonuló, ildomos és békét terjesztő kegyesrendüek-
hez, mint a szakadatlan tudományos és kérlelhetlen politi-
kai vitatkozásokba elmerült Jézus-társasághoz vonzódtak. 

Ezen eseményekből magyarázható, hogy a kegyes-

rendüeket, kik az országban a 17-ik században csak Podo-
linban, Privigyén, Breznóbányán és Szent-Gryörgyött, ekként 
tehát négy társházban lettek elhelyezve ; a 18-dik század 
első felében és pedig 1701-ik évben Matyassóvszky László 
nyitrai püspök 24,000 és Bottyán János II-ik Rákóczy Fe-
rencz dandárnoka 3000 forinttal Nyitrán : 1711-dik évben 
gróf Volkra János Ottó veszprémi püspök 8500 forinttal 
Veszprémben; 1714-dik évben gróf Kollonics Lipót Zsig-
mond bibornok, előbb váczi püspök, később bécsi érsek Vá-
czon; szinte 1714-ik évben gróf Koháry István országbíró 
Kecskeméten; 1717-dik évben a városi helyhatóság Pesten; 
ugyanaz évben Steinvill István tábornok és erdélyi kor-
mányzó 30,000 forinttal Beszterczén; 1719-dik évben Bakó 
János makári püspök és nagyváradi kanonok Debreczen-
ben; ugyanazon évben a városi hatóság Szegeden; 1720-dik 
évben Olasz Pál almisi püspök ós esztergomi kanonok Kor-
ponán; 1727-dik évben gróf Károlyi Sándor és neje gróf 
Barkóczy Krisztina Nagykárolyban ; 1728-ik évben özvegy 
Pikócsy Eleonora 10,000 forinttal Tokajban; 1729-dik év-
ben gróf Löwenburg János Jakab cs. kir. udvari kincstári 
tanácsos 20,000 forinttal Liptó megyében Rózsahegyen ; 
1730-ik évben III-ik Károly király 1500 forint évi javada-
lommal Mármaros-Szigeten ; 1738-dik évben Zsidanics Ist-
ván mosomnegyei főadószedő 10,000 forinttal Magyar-Ová-
rot t ; 1739-dik évben Desseffy István tábornok 15,500 fo-
rinttal Sáros megyében Kis-Szebenben ; 1741-dik évben 
több katholikus magánzó Erdélyben Medgyesen ; 1751-dik 
évben Bibics Jakab és neje Arad megyében Szent-Annán ; 
1764-dik évben gróf Eszterházy Miklós Tatán ; 1765-dik 
évben gróf Batthyányi József kalocsai érsek 15,000 forinttal 
Kalocsán; ugyanaz évben gróf Batthyányi Lajos nádor 
10,000 forinttal Zala megyében Kanizsán; 1776-dik évben 
Mária Terézia királynő Trencsénben és Selmeczen ; nemkü-
lönben 1777-ik évben ugyanazon uralkodónő 1700 forint évi 
járulékkal Kőszegen; e szerint összesen 27 társodában, kö-
zéptanodák ellátása végett telepitették meg. 

Továbbá 1705-ik évben Matyassóvszky László nyit-
rai püspök 6000 aranynyal Nyitrán; 1725-dik évben gróf 
Koháry István országbiró 25,200 forinttal Debreczenben ; 
1767-ik évben Mária Terézia királynő saját legmagasabb 
nevére 150,000 forinttal Váczon ; 1774-dik évben Tomeján 
Margit Bibics Jakab özvegye 300,000 forinttal Arad me-
gyében Szent-Annán; valamint 1776-ik évben grófKornis 
Mihály erdélyi korlátnok előterjesztésére, és gróf Kollonich 
László erdélyi püspök javaslatára Mária Terézia királynő 
5000 forint évi járadékkal Kolozsvárott nemesi tápintéze-
teket alapítván, azokat szinte a kegyesrendüek gondozá-
sára bizták. (Folyt, köv.) 

A jó pap holtig tanul. 
Nem ismeretlen dolog az, hogv a közmondások rend-ra ' o . 

szerint igen nagy, practicus, mert a gyakorlati életből s ta-
pasztalatból levont, igazságokat tartalmaznak. Ha valamely 
nyelv nagy számban rendelkezik közmondásokkal, ez csak 
becsületére válhatik az ily nyelv tulajdonosának, az illető 
nemzetnek. E körülmény ugyanis világos jele az ily nemzet 
életrevalóságának, annak, hogy nem éli napjait czéltalauul 
megállapított tervek s alkalmas irányelvek nélkül, mivel a 
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gyakorlati élet ezerféle tüneteit nein hagyja nyom nélkül 
maga mellett elsurranni, hanem figyelmével azokat megra-
gadja, azok fölött gondolkodik, itél, következtet s helyes 
életszabályokat alkot magának. 

Édes anyanyelvünk szintén nincs hijával az egészsé-
ges, magvas közmondásoknak s az azokban kifejezett az élet 
legkülönfélébb mozzanatait átkaroló practicus s czélszerü 
irányelveknek. Hála ily drága örökségért életrevaló apáink 
bölcseségének ! Hálánkat azonban az ősökre nézve méltób-
ban, magunkra nézve pedig hasznosabban le nem róhatjuk) 
mint ha az átöröklött becses hagyatékot nem csak ereklye-
ként őrizzük, hanem azzal mint dus kamatokkal kecsegtető 
tőkével egyszersmind szorgalmasan sáfárkodunk is. 

Magyar közmondásaink koszorújában ragyogó ékkő 
gyanánt diszeleg ez: ,A jó pap holtig tanul'. Köztudomásu 
dolog az, miszerint valamely igazság csak akkor lehet belső 
s külső életünk szabályozója, hahogy azon igazságra több-
ször reflectálunk s fölötte elmélkedünk. Azért jelen érteke-
zésünk feladata leend ugyan, a fentemiitett közmondás ala-
posságát s fontos voltát kimutatni, de nem azért, mintha 
erről azok, a kikre az vonatkozik, úgyis meggyőződve nem 
volnának, hanem egyedül azért, hogy ők is ide jegyzett gon-
dolatainkat kisérve, ezen aranymondat igazságát s kiváló 
horderejét annál élénkebb szinben látván feltűnni, a nemes 
buzgalomban, mely azt kitelhetőleg érvényre juttatni tö-
rekszik, velünk együtt gyarapodjanak. 

Tehát mit is állit ama közmondás a jó papról ? Azt, 
hogy holtig tanul. De minek tanuljon? Hogy tudománya 
legyen, lévén a tanulás eszköze a tudomány szerzésnek. 
Ámde hát a tudomány oly szükséges vagy hasznos-e a 
papra nézve ? E kérdés felvetése s eldöntése adott léteit a 
jelzett közmondásnak; e kérdés képezi tehát a sarkpontot 
is, mely körül alapos s fontos voltának bevitatása forog, e 
kérdés mikénti megfejtésétől függ annak jogosult vagy jo-
gosulatlan létezése is. Lássuk tehát, váljon a tudomány 
nyujt-e s minő előnyöket az embernek egyáltalán s a pap-
nak különösen. 

Minden tudományos buvárlatnak, minden szellemi ku-
tatásnak czélja : ,az igazság'. Az igazság pedig tápszere, 
úgyszólván éltető eleme nemesb részünknek, lelkünknek. A 
mi a levegő a madárnak, halnak a viz, testünknek a min-
dennapi kenyér, az lelkünknek, lelkünk értelmi tehetségé-
nek az igazság. Zárd el a madártól a levegőt, s életét vet-
ted ; emeld ki a halat a vizből, s nem sokára utolsó ficzkán-
dozásában az utolsó életerő fellobbanását fogod látni ; ta-
o-add meg testedtől a szükséges ételt s italt, s biztos lehetsz, o o o 
hogy a beálló bágyadtság halállal fog végződni. Hasonlóké-
pen, ha megtagadod lelkedtől az igazságot, nem lesz az 
egyéb, mint szánalomra méltó élő-halott. Tehát az üdeség, 
elevenség, életrevalóság s vidorság kellemeit csak ugy él-
vezi lelkünk, ha szellemi tevékenység által birtokába ejtette 
az igazságot; ez erőt ad s gyönyört nyújt neki. — Ami testi 
szemünknek a nap világossága, az szellemünknek a tudo-
mány által szerzett igazságnak ragyogása. Ha elfogják sze-
meid elől a világosságot, nem gyönyörködhetei a Teremtő 
csudás alkotásainak szemléletében, rokonaid, barátaid örömre 
gyulasztó arczvonásaiban, sorsod nem lesz irigylendőbb, 
mint a számtalan kellemességtől megfosztott, s számtalan 

kellemetlenségnek alávetett, s ezerféle veszélyektől környe-
zett szegény vak emberé. Hasonlóan, ha elzárod lelked sze-
me, értelmed elől az igazság fényét, nemcsak nélkülöznöd 
kell az ismeretek tündérvilágának bájoló szépségeit, de a 
tévelyek sötét tömkelegébe is zuhansz, melynek dohos lég-
körében bujdosó lélek gyanánt reményvesztetten barangolod 
le örömtelen napjaidat. 

íme az igazság birtoklásának vagy nélkülözésének be-
folyása lelkünk állapotára ! Amaz életerőt csepegtet beléje, 
s a legnemesebb gyönyörök nektárának serlegével kedves-
kedik neki, emez pedig önmagát felemésztő, vagy csak dud-
ván tengődő nyomorékká teszi azt. Jól mondja tehát Ci-
cero : „Nihil est menti luce veritatis dulcius", ez lévén élet-
eleme, legfőbb gyönyöre. Ki ne iparkodnék tehát e drága 
kincsre szert tenni? Melyik pap bánnék lelkével oly mosto-
hán, hogy attól ez élvezetdus s pótolhatlan tápszert meg-
vonná ? Ámde az igazságot, e drága kincset, épen azért, mi-
vel drága kincs, nem lehet ám csak ugy könnyű szerrel 
uton-utfélen felszedegetni ; mert az csak a folytonos szel-
lemi tevékenységnek, kitartó szorgalomnak szokott jutalma 
lenni. Azért mondja tehát a közmondás, hogy a jó pap hol-
tig tanul. Folyt, kör.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, febr. 29. A z á r v i z-v e s z é 1 y. A földi dolgok 

múlandóságának komoly felgondolása, egy véletlennek ne-
veztetni szokott eset, a Gondviselés által az emberiségre 
bocsátott csapás, isteni látogatás, nem egyszer volt már az 
emberiség, egyes nemzetek javulásának kezdete. Isten láto-
gat, büntet, hogy javítson, büntetésében szeretete nyilatko-
zik, mert nem akarja, hogy a bűnös meghaljon hanem, hogy 
megtérjen és éljen. Az isteni látogatás kellő közepén élnünk ; 
zug a vihar, hajtja a Duna habjait, a torlódó jégtömegeket, 
a viz mintha csak gőzemeltyü helyeztetett volna alá per-
czenkint emelkedik, hol egy órával előbb még menhely léte-
zett, a veszélyeztetett lakosság vagyona és személyének meg-
mentésére, ott már a víz kerítette hatalmába a területet, az 
általános rémülés közt, bömbölve dördül meg az ágyú, ter-
jed zúgva moraja, hogy a rémületet növelje, jelentve a vész 
nagyobbodását. 

Isten látogat, Isten büntet, hogv javuljunk, minden ha-
talmában van, mindent felhasználhat, hogy javitson, O Ura 
az elemeknek, felhasználja, hogy sújtson általa bennünket, 
tüzet, döghalált vagy mint most vizet küld reánk, hogy be-
bizonyítsa hatalmát, hogy hozzá forduljunk segítségért min-
den szükségben, mert az ki büntet, bir hatalommal, hogy a 
veszedelmet elfordítsa fejünk felől, ha — megérdemeljük. A 
büntetés pillanatában mindenesetre igen fontos, beismerése 
annak, hogy a büntetést megérdemeltük; mert ez a javulás 
kezdetét jelenti, ós mind közelebb visz Istenhez. Mig a bün-
tetés közben zugolódunk, mig szavunkat a gondviselés ellen 
emeljük, mig csak természetes okoknak tudjuk be a sújtó 
csapást, mig Istenhez csak azért fordulunk, hogy forditsa 
el ugyan tőlünk a csapást, de a nélkül, hogy e csapást ösz-
szeköttetésbe hozzánk bűneinkkel, addig őszinte bánat és 
meo-térésről szó sincsen, sőt mint az emiitett részletekből o ' 

kitűnik, bűneinket esetleg sulyosbitjuk és Isten büntetését 
önmagunkra még inkább provocáljuk. 
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Mit sem óhajtunk inkább, minthogy az isteni bünte-
tést, jelentkezzék az bármely alakban mindenki, és igy fővá-
rosunk lakossága is, ezek közt pedig főleg azok ismerjék fel, 
kik a népvezetésére hivatvák, hogy e büntetést, mint meg-
érdemeltet tüntessék fel és a lakosságot jó példával elő-
menve uj életre indítsák. Nagy feladat, sok akadálynak le-
küzdése szükségeltetik ugyan ahhoz, hogy valaki gondolko-
zás- és életmódját megváltoztassa, de nem lehetetlen, si po-
tuerunt hi et hae, miért nem a többiek is Isten kegyelmével ? 
E változást ma, midőn a veszély kellő közepén élünk, már 
is jelezhetjük, bizonyitékul idézzük erre a ,Napló'-1, mely 
tudvalevőleg Istenre, Gondviselésre nem sokat, illetőleg 
semmit sem adott, ő csak vaksorsot, esélyt, végzetet stb. is-
mert, és ma, midőn aggodalmaink tetőpontra hágnak, eljutott 
oda, hogy elismerje az isteni Gondviselés létezését és felki-
áltson „Isten kezében nyugszik aggodalmas sorsunk!" 

Nem ignoráljuk ugyan, hogy az, a mit a ,Napló' mond, 
nem ,sok', de nem akarjuk félreismerni, hogy ez a múlthoz 
képest mégis csak is ,valami'. ,Isten kezében van aggodalmas 
sorsunk', mondja a ,Napló-. Ugy van, mi sem igazabb, mint 
ez állitás, az események ugyanis mindeddig kigúnyolták az 
emberi tudomány minden feltalálását, a vész dul ott is, hol 
emberileg szólva az elemeknek szemébe lehetett nevetni, 
mig — a Duna meg nem nőtt, most már csak Isten segíthet. 
Ez állítással el van ismerve,hogy Istentől függünk, és nisi Do-
minus custodierit civitatem, frustra vigilat, qui custodit earn. 

Ez elismerés, mint mondtuk, jelent ,valamit', csak azt 
tesszük hozzá, vajha az állandó is maradjon, hogy ne szorít-
kozzék csak a veszély pillanatára, hanem terjesztessék ki 
minden időre, minden irányba ; mert az ember, a társada-
lom, az állam, nem csak a viz-veszély pillanatában függ Is-
tentől, hanem minden tekintetben, minden időben, nem csak 
,viz-aggodalmas', hanem egész sorsunk is Isten kezében van, 
és épen ezért, mert az egyes ember és a világ kormányzása, 
nem az esetleg müve, hanem az Istené, a ,jó napokban' épen 
ugy, mint az ,aggodalmas' pillanatokban el kell ismernünk 
függésünket Istentől és a jó napokban kell kiérdemelnünk, a 
jövő jó napokat, azaz a ragaszkodás és imádás által Isten 
haragját fejünk felől elhárítani. 

Hogy ez eddig a j ó napokban' igy történt volna, egy-
általában nem mondhatjuk, hanem inkább fájdalommal kell 
constatálnunk, hogy a ,jó napok' a legsötétebb, mert a hitet-
lenség éjében bolyongó gondolatok kifejezésére, és oly élet 
folytatására használtattak fel, melyek most Isten büntető 
kezét vonták a fővárosra. Ami a múltban történt, az tagadá-
sát jelenti az Istentőli függésnek. Államunk minden institu-
tiója Isten nélkül, sőt Isten ellen kezdetett berendeztetni, 
ellene folytattatik is. Az ilyetén állami berendezés volt előz-
ménye annak, hogy Isten aggodalmas napokat bocsásson a 
fővárosra is. Talán ma még kedvezni fog Isten a főváros-
nak, talán nem fogja vele büntető kezének egész súlyát érez-
tetni, de a jövőre nézve, ha elakarjuk kerülni, ugy más irányt 
kell venni az államnak minden tekintetben. Vajha megérte-
nék a fenyegetést azok, kiket illet, vajha felismerve, hogy 
Istentől függünk, e függést törvényhozásunk is codificálná 
és az életben is érvényesíteni törekednék. 

Erdély. E p i s t o l a P a s t o r a l is . (Vége.) Olim 
Chr i s t i ana p i e t a s i m m i n e n t e s q u a d r a g e s i m a e d ies pec.ul iar i 

pietate praeveniebat, nec patiebatur, ut homines vino et 
crapula obruti, immodicis epulis exsaturati in sacrum cine-
rum diem introirent. Nunc,instante quadragesimae tempore, 
gentilium bachanalia semper ferventius instaurantur, imo 
durante etiam sacra quadragesima ludi chorearum, aliaeque 
vanitates et insaniae falsae exercentur. Quamobrem laudan-
dus et ubi viget retinendus est mos, tribus ulti mis bachana-
lium diebus quadragesimale tempus immediate praecedenti-
bus sanctissimum Eucharistiae Sacramentum solemni ritu 
publicae fidelium venerationi exponendi, populumque ex am-
bone adhortandi, ut pia mente et prompta voluntate obser-
vantiam quadragesimalem suscipiat, et ut, quemadmodum 
ecclesia in Dominica Quinquagesimae passionem Domini 
recolit in evangelio, ita populus christianus pia meditatione 
ad pietatem excitetur, a mundi voluptatibus retrahatur, ad 
christianam modestiam et temperantiam reflectatur. 

Quicunque pastorali officio funguntur iuxta S. Conc. 
Trid. decretum1) obligantur curae suae creditis fklelibus 
disciplinam ieiunii non solum proponere et denunciare, sed 
etiam commendare. Quem in finem plurimum profecto refe-
ret: recensere niultiplicia quae ex ieiuniis in animum redun-
dant bona, exponere, quae in ieiunio fuerit primorum secu-
lorum disciplina, quantaque eius austeritas ; meminisse deinde 
iuvat, non in sola abstinentia cibi stare summam ieiunii, sed 
iuxta S. Leonem magnum: „tunc solum fructuose corpori 
esca subtrahitur, si mens ab iniquitate revocetur".2) 

De cetero, quae anno Domini 1871. Dominica Sexage-
simae in circularibus nostris litteris „de ieiunio quadragesi-
mali" et circa eius dispensationes a Nobis statuta fuere, 
haec in praesentiarum renovamus et confirmamus. Oramus 
autem Vos et obsecramus, „ut in omnibus exhibeatis vos-
met ipsos sicut Dei ministros nemini dantes ullam offensi-
onem, ut non vituperetur ministerium nostrum". Sanctifice-
mus nos et nobis creditos fideles in multis laboribus, vigiliis 
et ieiuniis, ut videant nostra opera bona et glorifîcent Pa-
trem nostrum, qui in coelis est. Observate quaeso monitum, 
quod dedit apostolus discipulo suo Tito : „in omnibus te 
ipsum praebe exemplum bonorum operum, in integritate, in 
doctrina, in gravitate. Verbum sanum irreprehensibile ; ut 
is, qui ex adverso est, vereatur nihil habens malum dicere de 
nobis".3) Veritas annunciata non creditur, quando a prae-
cone evangelico non servatur, cumque facta verbis contra-
dicunt, quidquid praeco dicit, non est aliud, quam aes so-
nans, et cymbalum tinniens, quod aërem quidem verberat, 
ferit aures, sed cor non attingit. Bonum exemplum, sicut S. 
Basilius Magnus dicit, muta est eloquentia, practicus sermo, 
qui sensim in animum obrepens paulatim cor ipsum péné-
trât, atque levi persvasione voluntatem suo subiicit impe-
rio.4) — Opportet ergo, VV. FF. et FF . Dilectissimi, ut 
Christi bonus odor simus in iis, qui salvi fiunt; ut simus 
sine querela et sine rsprehensione, ut iuxta S. Gregorium 
Magnum, laudes exterius non quaeramus, quod proprium 
est Pharisaeorum et Scribaram, sed ut sancti simus et per 
intentionis puritatem de bono opere proximis praebemus 
exemplum. Non enim sunt pastores, qui parcunt labori, qui 
bene incipiunt, sed statim defatigantur, qui suis propriis 

») Sess. 25. - 2) Scrm. Quadr. 4. - «) Tit. 2, 7 - 8. — Horn. 9. 
in S. Gordianum. 
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commodis inserviunt, non curantes nisi quae sua sunt. Pa-
storis catholici zelus flagret ea charitate, quae benigna est, 
non aemulatur, non agit perperam, non inflatur, non est am-
bitiosa, non quaerit quae sua sunt, non irritatur, non cogitat 
malum, omnia suffert, omnia credit, omnia sperat, omnia 
Austinét.5) Non ergo V V. FF. deterreat vos certamen labo-
rum, quando quidem vigilantibus corona, fidelibus gaudium, 
laborantibus aeterna merces promittitur. 

Datum Albae-Carolinae, die dec;ma Februarii, Anno 
Domini millesimo octingentesimo septuagesimo sexto. 

Michael, m. p. eppus. 
lióma. A d a t o k a h e l y z e t é r d e k e s s é g é h e z-

Egy időben a lapok nagyban hirdették és magasztalták Ga-
ribaldi generositását, mely abból állott volna, hogy ő az 
állami nyugdij-összeget el nem fogadta, hogy ez a genero-
sitás miben áll, ma már nyiltan áll a világ előtt. A ,Nazionel 

római tudósítója e tárgyban ugyanis a következőket irj a î 
„Garibaldi a nyugdijt valóban nem fogadja el,hanem egyik 
barátja egy közvetitő ajánlatot tett, melybe ő is, a kor-
mány is beegyezett. Az ,ezrek vezére' családi kiadásainak 
fedezésére egy hitelintézetnél a folyó contónak bizonyos 
nemét nyitotta meg, ugy hogy ez az intézet a kivánt össze-
get Garibaldi egyszerű kéziratára kiszolgáltatja, mit azután 
a kormány bevált. Ez egy. 

A helyzetet illustráló másik eset a következő. Az an-
gol baptisták azon tervvel foglalkoznak, hogy Róma legré-
gibb temploma, a Pudenziana egyház mellett, hol egvkorsz. 
Péter apostol a sz. titkokat bemutatta és honnan az egyházat 
kormányozta, hogy ott missio-templomot építsenek. E he-
lyen 500 méter négyszegnyi területet vásároltak, e helyen a 
templom mellett iskolát lakással a lelkész részére ellátva és 
vallásos iratok terjesztésére könyvkereskedő épületet akar-
nak emelni. A templom faeadeja a Pudenziana templomé-
val egy sorban lenne. Szónok vagy lelkész Grassi lenne a 
Sta. Maria Maggiore ex beneficiatusa. Ez a Grassi egyidő-
ben a Szentlélekhez czimzett kóródában káplán volt, de 
hogy mily derék férfiú lehetett, kitűnik abból, hogy frivol 
beszédén még a kórházban foglalkozó fiatal orvosok is meg-
botránkoztak. Ez Róma uj apostola, ki helyét sz. Péter tar-
tózkodási helye mellett ütötte fel, no, de baptista prédiká-
tornak épen jó lesz. 

A ,Voce délia Verità' pedig agy római tanitónő köny-
vét ismerteti, mely kellő világításba helyezi a szellemet, 
mely a modern római nevelőnőket lelkesíti. A könyv a nők 
kötelmeit tárgyalja; szerzőnö ugy véli, hogy a nők politi-
kai és polgári emancipatiója még inopportunus. A nőt min-
denekelőtt önmaga és a család előtt kell rehabilitálni, a 
theokratia alól kell előbb emancipálni, mely elvette tőle a 
büszkeséget, hogy individualitásának teljességét felismer-
hesse; mert a katholicismus szerinti nő, nem felel meg a 
keresztény nő magas eszméjének. A kormányhoz a követ-
kező szavakat intézi: „nem mondhatjátok,hogy az országot 
regeneráltátok, ha csak, miután a pápa világi hatalmát meg-
semmisítettétek, a nőket is meg nem szabaditjátok a papok-
tól és a tudomány forrásánál őket nem regeneráljátok. Az Is-
tenről az egész könyvben nincsen szó, a természet a mindenek 
Úrra". Ez a könyv a községi elöljáróságnak jutalmazás vé-

*) I . Cor. 1 3 , 4 - 7 . 

gett ajánltatott, de annak volt még annyi józan esze, hogy 
visszautasította. Különben e könyv mellett a könyvárusi 
kirakatokban ott diszlik Strausz ,alter und neuer Glaube'-ja 
olasz fordításban, e nélkül az olasz irodalom, bizonyára nagy 
kárt szenvedett volna. 

Az érdekességet avval fejezem be, hogy tudatom, mi-
szerint egy birmani küldöttséget várunk, melynek czélja 
Olaszországgal kereskedelmi szerződést kötni. Ezt azért em-
lítem, mivel a küldöttség közt egy piemonti születésű áldo-
zár, mint hitküldér van. Neve Abbona és a birmaniai ural-
kodónak kedvencze, ki őt nagy kedvezmények engedésé-
vel ruházta fel Olaszország iránt. A szerzetesek tehát, kiket 
a kormány üldöz, még a távolban is hazájuk barátja és 
jótevőjének bizonyítják magukat. 

Ii el (/iu m. L i b e r a l i s t ü r e l e m és s z a b a d -
s á g. Valamint máshol, ugy nálunk sem szűnnek meg a li-
berálisok folyton magyarázni, hogy mikép értik ők a sza-
badságot és türelmet a katholikusok iránt. Azon sok durva 
támadás után, melyeket az utóbbi időben a liberálisok a 
katholikusok ellen több helyen tanúsítottak, legújabban 
Mecheln lett színhelye hasonló liberális botránynak. Me-
chelnben ugyanis a katholikusok f. hó 13-án egy nagyszerű 
gyűlést tartottak. Czélja e gyülekezetnek főleg az volt, 
hogy megünnepeljék a győzelmet, melyet a községi válasz-
tásoknál, tizenöt évi liberalalis uralom felett a katholikusok 
kivívtak ; e mellett azonban már most előkészületek is vol-
tak teendők a jövő nyáron megejtendő képviselőválasztá-
sokra. Ebben az ,ultramontán haditanácsban', mint liberális 
lapok e gyűlést nevezik, részt vett az ország összes kath. 
egylete ; és több, mint 12,000 ember. Az ülés a kath. con-
gressus termében, délután egy órakor nyittatott meg. Hat, 
óriási nagyszerű virágcsokor nyújtatott át az október 26-án 
újonnan választott községi képviselőknek, mely után az elnök 
Fris Victor hatalmas beszédben üdvözölte az egybegyűlteket. 
E beszéd mellett különösen kiemelendők még mint igen je-
lentékenyek b. d'Anethan és de Kerkhove urak beszédei, ki 
azonban megkülönböztetendő a liberális gr. Kerkhovetól, ki 
Antwerpen polgármestere. Az ülés 3 órakor bezáratott. 
Ülés után délután 4 órakor b. d'Anethan elnöklete alatt 
nagyszerű banket tartatott, melyben 450-en vettek részt. 
Toaszt volt számos, a pápára Canuart d'Hamale senator, a 
királyra és a királyi családra br. d'Anethan emelt poharat, 
mindkettőnek beszéde élénken megéljeneztetett. Késő este 
azonban, midőn az ünnepélyben résztvevők a vasúthoz me-
nendők voltak, hogy haza térjenek, a liberalismus nem 
állhatta meg, hogy tényekkel ne bizonyítsa ismét, mikép 
értelmezi ő a szabadságot és türelmet a katholikusok iránt; 
a papokra a leggyalázatosabb gúnydalokat lehetett minden 
oldalról énekelve hallani ; a vasúti állomáshoz közel pedig 
a liberálisok megtámadták a fegyvertelen katholikusokat 
dorongokkal ugy, hogy a váró-terem nem sokára ugy nézett 
ki, mint valami kórház belseje. A sebesültek közt van Ullens 
limburgi és gr. Brüsseret antwerpeni tartományi tanácsos. 
Összesen 15-en sebesültek meg, a veszekedés oly mérvet öl-
tött, hogy rendőröknek kellett közbe lépni. 

A katholikusok ellen bottal, késsel, revolverrel inté-
zett e nemtelen liberális támadás, a parlamentben már in-
terpellate tárgyát képezte. Az interpellatiót a namuri 
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képviselő Wasseige ur tette, a belügyminister az interpella-
tióra azonnal válaszolt és megígérte, hogy részrehaj lat lan 
vizsgálatot fog azonnal tartani és a bűnösöket minden sze-
mély válogatás nélkül megbüntetendi. A miniszter az inter-
pellálóval egyetemben azt is elismerte, hogy itt az alkotmány 
által a katholikusok részére is biztositott szabad vélemény 
nyilvánítás jogáról is szó van. A liberálisok az ügyet termé-
szetesen oly szinben akarták feltüntetni, mintha az egész 
dolog csak kath. részről jött provocatio lett volna, ami ,a 
nép józan érzékét' sértette. E nézet mellett leghevesebben 
küzdött Vanhumbeck képviselő, ki forradalmi demonstratiói 
és,à bas la calotte'-féle kiabálásai által ti választási-gyűléseken 
leginkább feltűnt. Hogy a mechelni liberális botrányt a kül-
és belföldi lapok a katholikusok ellen kizsákmányolják, az 
már magától érthető. A kath. lapok azonban felhívják a ka-
tholikusokat, mint az másképen nem is lehet, hogy mind-
azok, kik a gyűlésben részt vettek és valamely sérelmet 
szenvedtek, panaszaikat körülményesen és pontosan leírva 
nyújtsák be az állam-ügyésznek, vagy a belügyminiszter-
nek, hogy a kiküldött bizottság az ügyet teljesen átlátva, a 
bűnös liberális urak megérdemlett büntetésüket minél ha-
marébb elvegyék. 

VEGYESEK. 
— Pályázat. A budapes t i k i r . tudomány-egye-

t em h i t t u d o m á n y i k a r á n á l a „keresz tény erkölcs-
tan i t u d o m á n y o k " tanszéke 1260 f r t . évi fizetés-
sel s 1365 és 1470 fr t . , fizetésbeli e lőléptetési fo-
kozatokkal évi 740 f r t . fizetési pót lék , a szabály-
szerű t and i j osztalék s 400 f r t . l akbé r re l ürese-
désbe jővén , ezen tanszék be tö l tésére ezennel csőd 
h i rde t te t ik s e lnyerése vége t t pá lyáza t ny i t t a t ik . 

A me ly re versenyző ka th . egyházrendbe l i fér-
fiaknak t udományos és tan i tó i képességüke t kellő-
leg bizonyí tó okmányokka l , püspök i e lbocsátó le-
vél le l és é le t i ra t i váz la t t a l felszerel t fo lyamodvá-
nya ik a budapes t i m a g y a r k i rá ly i egyetem, bi t tu-
d o m á n y kar i dékán i h iva t a l áná l folyó 1876. évi 
márcz iushó 31-ig bezáró lag e l fogad ta tnak . 

A vallás- és közoktatásügyi minisztériumtól. 

— Ft. dr. Haynald Lajos, kalocsai érsek ur ő excel-
lentiája az általa egyházi és iskolai czélok előmozdítására 
1872-ik évben létesitett segélyalaphoz a rendes járulék fe-
jében évenkint befizetett 20,000 forinton fölül, az elmúlt 
1875-ik évre is, mint eddig még minden évben, rendkívüli 
adomány czimén is 20,000 f'rtnyi összeggel járult ; ugy hogy 
ezen alap tőke eddig minden évben 40,000 forintot kapott. 
Továbbá az 1873-ik évben saját költségén emelt árvaház 
alapítványi tőkéjét a napokban 20,000 frtnyi összeggel nö-
velte. Végre a szabadkai kath. nőtanoda bővítésére egy 
alkalmas ház megvételét 10,000 frtnyi adományával elő-
segítette. 

— A pozsonyi ,Recht'-ben fájdalommal olvassuk, hogy 
Perger János, kassai püspök ur ő méltósága, ki több havi 
betegség után már javulni kezdett, ismét súlyosan megbetege-
dett, úgyannyira, hogy már a végszentségekkel is elláttatott. 

— A porosz igazságügyministernek igen meleg napot 
okozott báró Schorlemer Alst az igazságügyi költségve-
tés tárgyalásánál. Hevesen szemére lobbantotta, hogy mily 
igazság uralkodik Poroszországban, hogy más mértékkel 
mérnek a katholikus szerkesztőknek és mással a liberálisok-
nak ; mig a liberális lapok szabadon közölhetik a pápa és 
püspökök körleveleit, addig a kath. lapok hasonló tényért 

büntettetnek ; mig az Amerikába száműzött Seraphine szer-
zetes főnöknő szerény bucsuszózatát a törvényszék bünte-
tésre méltónak Ítélte, a liberális lapok szabadon rágalmaz-
hatják a püspököket. Szónok szabadságot követel a katho-
likusok részére is, mert különben a népben könnyen meg-
gyökerezhetik az a nézet, hogy Poroszországban nem az 
igazság, hanem az igazságtalanság ápoltatik. A miniszter ur 
e hatalmas beszédre csak annyit tudott válaszolni, hogy nem 
tudja, mennyivel bir alappal az előadott panasz, hanem 
nyújtsák be Írásba. Mire azon választ kapta, hogy a privát 
panaszoknak nem levén eddig eredményük, a katholikusok 
ezentúl a parlamentben nyiltan, a világ előtt fogják pana-
szukat elmondani, hol a miniszter felelős, hol a ,szót' nem 
lehet confiscálni, vagy miatta bűnvádi keresetet inditani, 
mint a lapok ellen. 

— Ismeretes, hogy a miinsteri püspök ellen is megin-
dittatott a ,letevési' eljárás ; minthogy azonban a püspök ur 
biztos helyen van, az idéző levelet nem lehetett neki kézbe-
síteni, hanem ugyanazt püspöki lakának ajtajára szegezték. 
A poseni hivatalos lap egy tudósitást tartalmaz, melynek 
értelmében, a májusi ,törvény' alapján Ledochowszky bibor-
nok érseknek a tartózkodás Posenben határozottan megtil-
tatik. Janiszewszki felszentelt püspök ellen uj kereset indít-
tatott, még pedig a májusi ,törvények' megszegése miatt, 
mivel a püspök ur a mult évben Berlinben tartózkodása al-
kalmával misézett és áldoztatott. E végből a vizsgálóbizott-
ság által Gnesenben, hol jelenleg büntetését szenvedi, már 
ki is hallgattatott f. hó 11-én. A limburgi püspök 6000 mark 
lefizetésére Ítéltetett, mivel az üresedésben lévő lelkészi ál-
lomásokat be nem töltötte és még 7500 mark büntetéssel 
fenyegettedk, ha hogy ugyanazokat márczius 15-éig be 
nem tölti. 

— A duisburgi evangelicus kerületi zsinat egyhangú-
lag a közösiskolák ellen nyilatkozott és a következő határo-
zatot fogadta el : 1) a zsinat kimondja, hogy csak a feleke-
zeti iskola felel meg magas feladatának ; 2) a zsinat elhatá-
rozta, hogy népszerű módon fejtegettessék a közösiskolák 
természete, iránya, és mint a saarbrückeni kerületben, ugy itt 
is a fejtegetés kinyomattatván, a kerületi községekben ter-
jesztessék és a mennyire lehet minden evangelikus családdal 
közöltessék ; 3) a zsinat elhatározza, hogy felirat fog intéz-
tetni a cultusministerhez, melyben kéretik, hogy a népisko-
lák felekezeti jellegét biztosítsa és e czélból egy öt tagból 
álló küldöttséget választott, 4) a zsinat elhatározza, hogy a 
rajnai tartomány-zsinat elnökéhez folyamodni fog, egy rend-
kívüli tartományi zsinat összehivása végett, mely a közös-
iskolák és a hitoktatás megszorításának veszélyes voltával 
foglalkozzék". Mint ebből látható a közösiskoláknak mind 
azok ellenségei, kik még positiv alapon állanak, ebből az-
után könnyen meglehet Ítélni azt is, kik, minő szelleműek, 
azok, kik a közös iskolát pártolják és mily czélt akarnak 
általa elérni. 

— A,haladó-párt' annak bebizonyítására, hogy meny-
nyire egyetért a kormány egyházpolitikájával, egy javasla-
tot akai a porosz alsóházban beterjeszteni, melynek czélja 
lenne a patronatusi-jognak és a temetők felekezeti jellegé-
nek megszüntetése. Egyáltalában ugylátszik, hogy a cultur-
harcz még mindig, élesebb alakot ölt magára. E tekintet-
ben érdekes megfigyelni a ,Post' következő fenyegetését : „ha 
az ultramontán párt nyakas marad — ugy mond — annál 
alaposabban megsemmisíttetik, ha visszautasítja a békéhez 
vezető, ma még lehetséges feltételeket, ugy a béke egykor 
sokkal terhesebb feltételek alatt fog dictáítatni. Mi nem kí-
vántuk". Nem nehéz eltalálni, hogy ,kit' vagy ,kiket' kell 
érteni a ,mi' alatt, csakhogy az a ,ki' vagy ,kik' akkor is 
gazda nélkül számítottak, mikor a kulturharczot megkezd-O . . ^ 
ték, és ez igy lesz a béke feltételek dictálásával is ; a har-
czot ők kezdték, a békefeltételeket mások fogják előirni. 

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő : báró /lomig Károly, hittudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatott Budapesten 1876. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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A prot. államok virágzása 
és politikai szabadsága. 
„Die Wahrheit allein ist belehrend und gewinnend". 

Dr. Büttimann, „Kirche und Staat* Festschrift, 174. 

Róma volt az, és pedig egyedül, mely az 1648-
ban megkötöt t westpháli béke ellen felszólalt. Dü-
höngött a testvér-háború 30 éven át, borzasztó rom-
bolásokat hagyot t maga után, számtalan ember 
esett benne el, a pusztulás egész ta r tományokra ki-
hatott , és midőn már a békekötés a katholikusok és? 
protestánsok között aláiratott , 1651. j anuá r 3-kán 
megjelent X. Inczének bul lá ja , mely — a béke ellen 
ünnepélyesen protestál t . Ez a római béke-szeretet! 
kiál tot tak fel a protestánsok, kik azonban a bul lá t 
különben semmibe sem vették, és lehet, hogy ma is 
csupán történetphilosophiai érvül használják fel 
annak bebizonyítására, mily kevés ker. szeretet 
lengi át a kath. egyház főpapjai t , sőt mennyire ,ál-
lam-veszélyesek' a római pápák bullái, sőt egyálta-
lán a kath. elvek. Pedig örülnünk, szívből örülnünk 
kell azon, hogy akkor mégis Európában legalább 
egy férfiú találkozott, ki a vestpháli béke ellen az 
Ur Isten és a ker. lelkismeret nevében szavát emelte 
fel, szavát emelni merte. A pápa nem azért protes-
tált , mintha a katholikusok és protestánsok közti 
békét egyáltalán nem akar ta volna — az egész ké-
sőbbi tör ténet az ellenkezőről tet t tanúbizonyságot ; 
— hanem protestál t csak azért, mer t szent köteles-
sége volt a keresztény lelkiismereti szabadság e vé-
dőjének ünnepélyesen felszólalnia azon alapjában 
erkölcstelen és kereszténytelen elv ellen, melytől a 
•yvestpháli béke vallási szinü pontozatai sziilemlet-
tek. E r t j ü k t. i. a territoriális rendszert, vagyis azon 
pogány és pára t lanul zsarnoki elvet : Cuius est re-
gio, illius est religio. E paradox, a keresztény phi-

losophiában eleddig sohasem hallott tételt német 
theologusok, német jogászok áll í tot ták fel, és tud-
juk, hogy a fejedelmek ez állítólagos jogukkal mily 
vérlázító módon éltek. Meg volt ugyan a középkor-
ban is a vallási kényszer; de az akkori nézet és 
gyakor la t az újhoz képest mily egészen más termé-
szetű volt ! Akkor a nép és a fejedelem a kath. 
egyháznak voltak tagjai , s ez egyház mellett más 
nem létezett. Abban mindnyá jan egyetértettek, hogy 
az egyházzal összetörött ál lamnak az amattóli elpár-
tolást nem szabad tűrnie, nem szabad u j vallásnak 
behozatalát megengednie, és hogy minden ilynemű 
kisérlet a fenálló társadalmi rend elleni merény. 
Minden eretnekség, mely a középkorban támadt , 
vagy nyil tan kifejezett, vagy következményeiben 
szükségképen rej let t forradalmi jelleggel birt , va-
gyis : annak oly mértékben, a mint ura lomra ju to t t , 
a fenálló államrendnek feloszlását, politikai és so-
cialis á talakulást kellett maga után vonnia. A kat-
harok és albigensek, eme gnostikusféle eretneksé-
gek, melyek a középkornak súlyos és kérlelhetleniil 
szigorú vallási törvényeit sa já t lag létrehozták, és 
melyek ellen az akkori ál lamrend érdekében véres 
háborúk voltak támasztandók, azon időknek socia-
listái és communistái voltak. Ök a házasságot, a 
családot s a tu la jdonjogot támadták meg. Ha győz-
nek : ennek általános felbomlás, a ba rbárságba és 
a pogány fegyelmetlenségbe való visszaesés let t 
volna következménye. Hogy a valdensek, tekintet-
tel az esküt és az ál lamhatalom bün te tő jogá t illető 
elveikre, sem türethettek meg az akkori Európában, 
ismert dolog a történész előtt. 

A középkorban tehát egyforma jog és törvény 
állt fen mindenki számára a vallási t é r en . Álta-
lánosan elfogadott elv volt, hogy minden püspök-
nek, sőt magának a pápának is, hahogy tévhitbe 
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esnék, állásától megfosztatnia, és megrögzöttség 
esetén másokkal egyenlően kellene megítéltetnie. A 
király tudta azt, hogy az egyháztóli elpártolása ok-
vetlenül koronájába kerül, hogy ö kath. népnek ki-
rálya lenni azonnal megszűnik. A Luthert és Kál-
vint megelőző ezer éven át soha egyetlen fejedelem 
még csak azon kisérletet sem tette, hogy államába 
más vallást behozzon, vagy az egyháztól némi alak-
ban elszakadjon. Hahogy közülök valaki, mint péld. 
II. Frigyes császár, valóban hitetlen (majd feleke-
zetnélkülit irtam !) volt, ugy azt nyilvánosan, hatá-
rozott szavakkal tagadta el, és a püspökök s a theo-
logusok által igazhitiiségének bizonylatait állit-
tat ta ki. 

Az úgynevezett reformatióval mindez megvál-
tozott. A reformátorok nem késtek a fejedelmeket, 
vagy — mint ők nevezték — ,.a felsőbbséget" az 
államok és alattvalóik vallásafeletti hatalmi joggal 
felruházni. A felsőbbségnek jogához és kötelessé-
géhez tartozott a „tiszta" evangéliumot és az u j 
e#í/házat felállitani, a pápistaságot kiirtani és min-
den idegen tanitást elnyomni. Ez a világi hatalom 
kezelői előtt minden alkalommal fölmelegittetett. 
Azonban ezen elvből (!) meg nem oldható ellenmon-
dás keletkezett ; Luther ugyanis egyszersmind min-
denkinek szent kötelességévé tette, hogy a hit dolgá-
ban minden tekintélyen először ugyan az egyház, 
de azután a fejedelem tekintélyén is magát tulte-
gye, és egyedül saját belátását kövesse. „Félre-
dobva minden emberi parancsot, mondá ő, hitét kiki 
sajátmaga Ítélje meg; egy molnár-szolgáló vagyki-
lencz éves gyermek és ki az evangélium (azaz a meg-
igazulási u j dogma) szerint itél, jobban értheti az 
írást , mint azt a pápák, zsinatok és a tudósok mind 
értették". „Magadnak kell tenned az elhatározást, 
mondá másutt, mert hiszen saját életedről van szó", 
sat. ') Luther ez ellenmondást kiegyenliteni soha-
sem kisérlette meg. A gyakorlati életben a mellett 
volt, s az uralomra vergődött protestáns tanná lett, 
hogy a fejedelmeket a religio, a tanitás s az egyház 
feletti legfőbb rendelkezési jog illeti meg, és hogy 
ők az övéktől elágazó minden hitvéleménynek el-
nyomására hivatvák és hatalmi joggal felruházvák. 
A lutheránusok s a helvét hitvallásuak közt erre 
nézve teljes egyetértés forgott fön. Maga Melancht-
hon is apológiájában a) oda nyilatkozik, hogy a ki-
rályokat és fejedelmeket az Isten által reájok ru-
házott hatalomnál fogva azon jog illeti meg, hogy 

!) Luthers Werke, Walch kiadása, XII. , 1522. XI . 
1887. — 2) a 9. fejezet végén. 

a ,tiszta' tant védjék és felőle intézkedjenek. A lu-
theránus fejedelmek e jogot a legszélesebb mérték-
ben gyakorolták is. A helv. hitvallás iratai is a fel-
sőbbséget ama joggal ruházzák fel, hogy a hamis 
tanok ellen felléphessen és az igazat óltalma alá 
vegye.3) Luther még dicsőségét is helyezte abba, 
hogy ö ez uton a világi hatalmasokat azon őket 
megillető jogba, melytől a kath. egyházban meg-
fosztva voltak, visszahelyezte, s igy a felsőbbségi 
állást „kiválóan felemelte, megdicsöitette és dí-
szessé tette." 4) 

Innen oly vérlázitó despotikus önkény kelet-
kezett, melyben hasonlót a történetben hiába keres-
nénk. Hogy csak egy példát hozzunk fel : A westpháli 
béke-congressus alkalmával Gemmingen Farkas, a 
birodalmi lovagok követe felemiitette, l iogyaPfalz-
hoz zálogképen csatolt birodalmi város Oppenheim 
a reformatio óta tízszer látta vallásának megváltoz-
tatását.5) Ezen uj, az udvari theologusok és jogtudó-
sok által mindinkább kifejtett rendszert még rosz-
szabb volt, mint a bizanczi gyakorlat. I t t ugyanis solia 
még csak kísérlet sem tétetett a nép hitének meg-
változtatására. A prot. fejedelmek ellenben nem csak 
pápák voltak saját országukban, lianem még ennél is 
több ; ök azt tehették, a mi a pápáknak soha eszökbe sem 
jutott. Mindegyik pápa tudta azt, hogy hatalma csak 
az áthagyományozott tannak fentartására, megőr-
zésére van szoritva, és hogyha az egyháznak tanát 
megváltoztatni megkisérlené, e kísérlet minden bi-
zonynyal általános ellenkezésen törnék meg. A prot. 
fejedelmeknek pedig az' mondatott, és ök maguk is 
ünnepélyesen oda nyilatkoztak, hogy hatalmuk a 
vallási téren korlátlan, és hogy e tekintetben csu-
pán lelkismeretüket kell irányadóul venniök. Ma-
gától értetik, hogy ök mindig az „evangélium", az 
„irás" tisztelettől áradozó talaján állottak; de csak 
azon irás talaján, melyet vagy ök maguk, vagy az 
udvari prédikátorok készítettek. (Folyt, köv.) 

A közalapítványi kir. ügyigazgatónak 
V É L E M É N Y E 

a tanulmányi alap jogi természete kérdésében. 
(Folytatás.) 

Ezekből kitűnik, hogy a 18-dik században, mielőtt a 
Jézus-társaság feloszlatott volna, közte és a kegyesrend közt 
a honi katholikus tanintézetek már kevés különbséggel egy 

3) L. a svajczi hitvallás 30., a skót 24., a belga 36. fe-
jezetét. A baseli hitvallás igy szól : „Hoc officium gentili 
inagistratui iniunctum fuit, quanto magis christiano magi-
stratui commendatum esse debet, utvero üei vicario". — 4) U. 
o. XIV, 520., X I X , 2287. — 5) Pfanneri hist, pacis West-
phal. 1. ss. 42. 
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arányban meg voltak osztva ; továbbá a történelemből kitű-
nik, hogy gróf Barkóczy Ferencz egri püspök 1754-dik év-
ben egyházmegyéje növendékpapjait, kik évtizedek folytán 
a jezsuiták felügyelete alatt Kassán tanitattak, ezen szerzet 
vezetése alól elvonta és Egerbe világi papok oktatása alá 
helyezte. Az egri püspök volt tehát az országban az első, ki 
a jezsuiták tanítási rendszere felett pálczát tört, s irányuk-
ban a bizalmatlanságot nyilván kimondta ; valamint a levél-
tári adatokból kitűnik, hogy a Jézus-társaság 1763-dik év-
ben a boldogságos Szűzről nevezett Szelepcsényi György-
féle nagyszombati papnövelde ellátásától is felmentetett és 
ezen intézet tanszékeit szinte a világi papság foglalta el ; 
nemkülönben kitűnik, hogy a 18-dik század közepén Ma-
gyarországon a jezsuiták tanitási képessége lazult, a püs-
pöki karban és a katholikus közönségben az irántuki biza-
lom csökkent, szóval ügyük honszerte hanyatlásnak indult.1) 

Ekként állottak a katholikus irányban kezelt iskolák 
viszonyai, mikor XIV- ik Kelemen római pápa, mint a val-
!ás- és közoktatási minisztérium által folyó 1875-dik évben 
összeállított tanulmányalapi okmánytár I-ső száma igazolja, 
1773-dik évi julius 21-én Rómában a halászgyürű alatt ki-
adott rendelvényében, a jezsuitákat, tekintve, miszerint azok 
nemcsak egymás közt egyenetlenkedtek és vetélkedtek, ha-
nem a világi papsággal, a szerzetes házakkal, az egyetemek-
kel, a fő- és középtanodákkal, nemkülönben a világi fejedel-
mekkel, kik őket országaikba befogadták, szakadatlanul ver-
sengettek ; tekintve, miszerint a társulat a fogadalom ter-
mészete, és mikori életbeni léptetése, ugy tagjai kikebele-
sitése s azoknak a fogadalom előtti papokkái avattatása 
kérdésében, a római szentszék szabványaitól eltérő véle-
ményt követett ; tekintve, miszerint a rend főnöke egyrészt 
a szerzet és annak ügyletei felett korlátlan hatalmat igé-
nyelt, másrészt pedig az egyházi és világi főhatóságok irá-
nyában különféle tanokat érvényesített, az iskolákba a fent-
állott rendtől eltérő intézkedéseket hozott be, valamint álta-
lában nagy előjogokat és kiváltságokat követelt; tekintve, 
miszerint már I l - ik Fülöp spanyol király azon panaszára, 
hogy a társulat rendkivüli szabadalmakat gyakorol s bei-
szervezését megengedhetlen tág alapra helyezi, V-dik Sü-
kösd pápa a szerzetet mérsékletre intette, sőt ellene apos-
toli látogatást is határozott ; tekintve, miszerint bár a tár-
sulat V-ik Pál pápa alatt általános közgyűlést tartott, s ott 
elhatározta, hogy jövőre csak szorosan vett egyházi hivatá-
sát követi, hogy világi, politikai és államügyekbe nem avat-
kozik, hogy a fejedelmek körüli befolyását, hol fellépése 
roszul értelmeztetett mérsékli, hogy országos közdolgokkal 
semmi szin alatt sem foglalkozik, és hogy előirt szabályai-
tól el nem tér ; mindazonáltal ezen üdvös intézkedések általa 
következménybe soha nem vétettek; tekintve, miszerint a 
társulat ugy a világi ügyekben, mint küldérségi eljárásai 
körül, Európában, Ázsiában és Amerikában az egyházi ha-
tóságokkal, a szerzetes rendekkel, a kegyeletes helyekkel és 

') Magától érthető, hogy ezen, valamint a nyomban következő rész-
letét is e különben nagyérdekü s nagyfontosságú jogtörténelmi tanulmány-
nak csak azért közöljük, mert annak összletét megcsonkitás nélkül akar-
tuk t. olvasóink elé hozni A jézustárs;!ság ideiglenes feloszlatásának kér-
dése oly bonyolódott, oly nehéz s oly kényes, hogy a mik itten historice 
felhozatnak, csakis ezen szempontból érdemelnek figyelmet, s a méltányo-
sabb utókornak az egész eljárásról már régen megállapított igazságos 
ítéletét a legtávolabbról sem érintik. Szerk. 

különféle községekkel, a lelkiek megmérhetlen kárára, nagy 
egyenetlenségekbe és menthetlen czivakodásokba kevere-
dett ; tekintve, miszerint a társulat a küldérségi téren a po-
gány szertartás mily mérvben engedhető gyakorlata felett a 
közönséges egyház véleményétől eltért, azon vallási nézete-
ket pedig, melyeket az apostoli szék mint botrányosokat és 
a jó erkölcsökkel ellenkezőket kárhoztatott, feltétlenül nem 
mellőzte ; tekintve, miszerint a társulat a keresztény hitága-
zat elveit azon szigorral, mint azt papi állása kivánta, nem 
kezelte, mely eljárás több katholikus tartományokban elé-
gedetlenséget és háborgásokat szült; mi több, Európa és 
Ázsia egynémely részeiben a kereszténység üldöztetését is 
eredményezte ; tekintve, miszerint a franczia, spanyol, por-
tugall és a két siciliai királyok a társulatot az általa oko-
zott botrányok, ellenségeskedések, háborgások és felkelések 
miatt országaikból már régebben száműzték, és csak igy 
eszközölhették, miként a keresztény népek a szentegyház 
kebelében egymás sértegetésével és kihívásával felhagytak 
volt légyen ; világszerte eltörölte, elnyomta és szétoszlatta ; 
továbbá azok bárhol létezett összes rendházaikat, iskolái-
kat, társas telepitvényeiket, képezdéiket és tartózkodási he-
lyekeit bezáratni ; valamint a társulat tagjait a szerzetesek 
eltörlésénél divó elbánás alá vétetni ; nemkülönben a rend 
minden ingó és ingatlan javait az alapitók intézkedéseik 
szerint, az isteni tisztelet öregbítésére, a hivek lelki üdvére> 
s egyéb kegyeletes czélokra forditatni rendelte. 

Midőn a római szentszék a Jézus-társaságot felosz-
latta, Magyarhonban Mária Terézia uralkodott; ki is mint 
a vallás- és közoktatási minisztérium összeállította tanul-
mányalapi okmánytár II-dik száma alatt olvasható, az 
1773-ik évi szeptember 20-án a magyar királyi helytartó-
tanácshoz kibocsátott rendelete értelmében, XIV-dik Kele-
men pápa eltörlési határozatát, a korona és az államjogok 
menten tartásával, királyi tetszvénynyel ugyan azonnal el-
látta, de a gazdátlanná vált javak feletti intézkedést, e té-
reni legfőbb kegyuri előjogainál fogva, fejedelmi köréhez 
tartozónak nyilvánította; egyidejűleg helytartótanácsi és 
kincsleti hivatalnokokból, egyházmegyei férfiakból és az 
illető megyék alispánjaiból a magyar királyi helytartóta-
nács és az udvari kamra közvetítésével bizottságokat alaki-
tatott, s ezek feladatává tette, hogy az eltörölt szerzet min-
den társházában a pápai feloszlató rendeletet kihirdessék, s 
azt a korona által is elfogadottnak jelentsék ki ; hogy min-
den szekrényeket, melyekben készpénz, kötelezvények, vagy 
más tárgyak találtatnak, akár azok az egész rendet, akár 
egyes társházakat illettek volt légyen, valamint az összes 
levél- és könyvtárakat lefoglalják, ugy lepecsételjék ; hogy 
a házfőnököktől és ügynököktől a személylétszámot, vala-
mint a vagyonleltárt, továbbá ugy a társulat, mint az egyes 
rendházak cselekvő és szenvedő állását, nemkülönben a szer-
zet tagjaira bizott templomok, gyülekezetek és főtanodák 
tőke, ugy vagyonjegyzékeit s az alapítványok összeírását 
beköveteljék; hogy a társulat minden ingó értékéről s ingat-
lan javairól két példányban általános uj leltárokat készítse-
nek, azokat betekintésül az egyházmegyei bizottsági taggal 
közöljék, azután pedig egyiket a királyi helytartótanács-
nak, és a másikat az udvari kincstárnak mutassák be ; hogy 
az egyes társtagok szobáiban lelt bútorzatot és könyveket, 
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mennyiben ezek valamely könyvtár kiegészítő részét nem 
képezik, azok tulajdonául meghagyják, és hogy ama kézira-
tokat, melyek a Jézus-társaság által az egyes tagok felett 
gyakorlott házi fegyelmet és javitást tárgyalják, miután 
azok, ha avatatlan kezekbe kerülnek, könnyen botrányokat 
szülnek, égessék meg. 

Továbbá ugyanazon királynő a szerzetes egyének sze-
mélyeire nézve a jelzett bizottságok feladatává tette, hogy 
a társházakból az ujonezok rögtön bocsátassanak el ; azok 
pedig, kik az egyházi rendet még fel nem vették, de már az 
egyszerű fogadalom által lekötvék, onnan az illető püspö-
kök közvetítésével egy év alatt kilépni tartozzanak ; hogy a 
papokká szentelt egyének társházaikat szinte elhagyni kö-
teleztessenek, ugy mégis, miszerint addig, mig más alkal-
mazást nem nyernek, ugyanazon telep jövedeli leiből, hon-
nan kiküldettek, képesint láttassanak el ; hogy az öregek, 
törődöttek, s kik alkalmazásra már nem számolhatnak, a 
társodákban ugyan bent maradhassanak, azonban a javak és 
jövedelmek kezelésétől tartózkodjanak, világi papi öltönyt 
viseljenek és az illető egy háznagyoknak alárendelve legye-
nek; hogy az ujonezok elbocsáttatásukkor bizonyos ruha-
pénzt és útiköltséget, a papokká szentelt szerzetesek más-
holi elhelyeztetésükig meghatározott ideiglenes járadékot, 
az elaggott egyének pedig szabályszerű nyugdijat kapjanak. 

Nemkülönben a királynő a szerzet által kezelt tano-
dákra, valamint a zár alá vett ingó és ingatlan javakra 
nézve a kiküldött bizottságok feladatává tette ; hogy a fő-
és középiskolák tanárainak hagyják meg, miszerint addig 
mig a kormány az oktatási téren ujabban nem intézkedik, 
állásaikat megtartsák s egyidejűleg azokat az iránt is szó-
litsák fel, váljon előadásaikat jövőre folytatni hajlandók-e ? 
hogy a bizottság világi tagjai a Jézus-társasági vagyonróli 
leltárakat akként készitsék, miszerint azokból minden társ-
liáz, fénylak és alapitvány cselekvő, ugy szenvedő állása, 
valamint ezek összevetésével az általános vagyonérték tisz-
tán kitűnjék; és hogy a társházaknál talált készpénzt, ugy 
a fölös bort és gabonát a rendtagok szükségletei fedezé-
sére fordíttassák ; a mennyiben pedig ezen alap a kijelelt 
czélokra elégséges nem lenne, a megkívánt kiadásokat egye-
lőre a királyi udvari kincslet előlegezze ; továbbá a királynő 
intézkedett, hogy az ingatlan javakból és telkekből s mind-
azokból, melyek a gazdászat felszerelésére és folytatására 
szükségesek, kivéve az el nem tartható tárgyakat, felsőbb 
engedély nélkül semmi el ne adassék ; hogy addig is, mig a 
a lefoglalt javakból a kincsleti terhek levonatnak, és az ala-
pítványi javadalmak kezelése a királyi helytartótanácshoz 
tétetik át, az összes Jézus-társasági vagyon a királyi ud-
vari kincslet felügyelete alá helyeztessék, s a gazdászati 
tisztség az állam szolgálatára feleskettessék ; hogy miután 
megtörténhetett, mikép a szerzet időközben jószágokat ad-
hatott el s árát felvehette, nemkülönben több magánzóktól 
tőkéket szedhetett be, ugy a tartományi főnökség, mint a 
társházak számadásaik 1760-dik évig visszamenve vizsgál-

O O 
tassanak meg, s ha e téren igazolhatlan eltakarítási adatok 
merülnének fel, a tartományi főnök, az ügynökök és a társ-
házak elöljárói szigorú felelősségre vonassanak. 

Szinte a királynő a lefoglalt javak érdekében a ma-
gyar királyi helytartótanácsnak meghagyta, hogy ország-

szerte köröztesse, miszerint azok, kiknek a társulaton követe-
lésük van, vagy viszont, kik a társulat irányában adósak, ha 
belföldiek három, ha pedig külországiak, hat hó alatt okmá-
nyaik és felszámításaik előterjesztésével ugyancsak a főkor-
mányszéknél, mely ez érdemben az udvari kincslettel érint-
kezésbe teszi magát, jelentkezzenek ; továbbá, hogy hirdet-
tesse ki, miszerint a letéteményesek és zálogosok, ugy mind-
azok, kik a társulat valamely vagyonát letartják, avagy ha-
son eseményekről tudomással birnak, az ily tényeket a kirá-
lyi kormánynak annál is inkább jelentsék fel, mivel ellen-
kező esetben, a jelzett személyek mint az államtulajdon 
bitorlói szigorú elbánás alávétetnek ; hogy a Jézus-társaság 
által birt turóczi prépostságban létező hiteles hely ellátá-
sára és a levéltár őrzésére az illető egyháznagy közvetíté-
sével más főnököt rendeljen, s azt a honi törvények szerint 
eskettesse fel ; nemkülönben, hogy az illető püspökségek 
utján intézkedjék, miszerint a Jézus-társaság által kezelt 
plébániákon egyrészt a hivek lelki ellátása el ne hanyagol-
tassék, másrészt j>edig a kegyúri előjogok semmiféle hátrá-
nyokat ne szenvedjenek ; minélfogva azok rögtön helyette-
sekkel töltessenek be. 

Továbbá Mária Terézia királynő, mint a fent jelzett 
tanulmányalapi okmánytár III-dik, IV-ik, Y-ik és Vl-ik 
számai tanusitják, 1773-ik évi oktober 18-kán és november 
26-án a Jézus-társaság vagyona átvételére alakitott bizott-
ság hatáskörét és teendőit tágabb alapra helyezte, ugy az 
eltörölt rend tagjai ellátása és iskolái hiányainak orvoslása 
iránt intézkedett; nemkülönben 1774-ik évi márczius 4-kén 
az oktatásügy szervezése, valamint 1775-ik évi február 6-án 
a jezsuita-rend vagyonából befolyó jövedelmek mily czé-
lokrai forditása érdemében a magyar királyi helytartótaná-
csot utasitván meghagyta, hogy a jezsuitáktól bevont java-
dalmakból egyrészt az eltörölt rend tagjai láttassanak el; 
másrészt pedig az isteni tisztelet és a tanügy, melyet előbb 
a jezsuiták kezeltek, tartassék fel; továbbá, hogy az ezen 
kiadásokon kivül felmaradt jövedelmakből a papnöveldék 
berendezésére, a kegyeletes intézetekre és a közjóra megkí-
vántató költségek fedeztessenek; ugy szinte egyidejűleg 
ugyancsak a helytartótanácsnak és a királyi udvari kincs-
letnek meghagyta, hogy miután a jezsuitáktól lefoglalt va-
gyon a kijelölt alapítványi czélokra csak akkor ruháztat-
hatik be, a tanulmányi javak pedig közigazgatási felügye-
let alá végleg akkor helyeztethetnek el, ha a hivatkozott 
Jézus-társasági összes ingó és ingatlanságok állaga tisztába o o o o o 
hozatik, kövessenek el mindent, hogy e téren az előirt fel-
adat minél előbb megoldható legyen. (Folyt, köv.) 

A jó pap holtig tanul. 
(Folytatás.) 

Továbbá a tudománynak, az igazságnak, a rendszeres 
ismereteknek lankadatlan gyűjtése fejleszti, kiképezi, erő-
siti, tökélyesiti s nemesiti szellemi tehetségeinket. Minél to-
vább haladunk a tudományok virágos mezején, szellemi lát-
körünk annál messzebbre kitágul ; emlékezetünk tárházában 
annál magasabbra halmozódnak az ismeretek aranykalászai ; 
értelmünk, lelkünk e ragyogó szemj, annál világosabban 
lát ; itélő tehetségünk mindjobban élesül, döntő szava az 
igaz s hamisnak, a jó s rosznak mérlegelésében határozott-
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Ságban s tekintélyben egyre növekszik ; az akaraterő az 
igazság szolgálatában álló ész hatalmas kormánya alá ke-
rülve s általa vezéreltetve, mindinkább izmosul s aczéloso-
dik az érzékek s rendetlen gerjedelmek csábingerei ellen, 
mi által természetesen az erkölcsi jellem is folyvást csak 
szilárdabb, finomabb s tökélyetesebb alakban fog kidombo-
rodni. — Szóval a tudomány, ha tiszta szándék a forrás, 
melyből az iránta való lelkesültség s a megszerzésére irány-
zott törekvés felbugyog, az emberre minden tekintetben 
csak nemesitőleg hat, kiemelvén őt a köznapiasság gőzkö-
réböl, s magasabb látpontra helyezvén őt, honnét sokkal 
tisztábban láthat mindent, önmagát, saját fogyatkozásait, 
szükségleteit s az ezeknek megfelelő eszközöket, embertár-
sait, ezek gyarlóságait, hibáit, tévelyeit, hiu törekvéseit, a 
földi állapotok állhatatlanságát, az érzékcsiklandozó örömek 
üres, múlékony voltát s pusztitó rombolásait ; — mire szeme 
s szive önkénytelenül is a föld rögétől az égre emelkedik, 
ott látván legnemesebb s legmagasztosabb, egyedüli czélját, 
az Istent, minden valódi öröm, vigasz s boldogság kiapad-
hatlan kutforrását : miértis hitében meg-erősödik, benne a 
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kötelességérzet élénkséget s tartósságot nyer úgyannyira, 
hogy azt sem az érdek csábszava, sem a sors vaskeze, sem 
a hatalmasok haragja vagy villogó pallósa megingatni 
nem képes. 

Im, mint jutalmaz a tudomány! Akik szolgálatába 
szegődnek, hiterős, kötelességhü, önzetlen, tiszta s szilárd 
jellemű emberekké képezi s avatja fel. — Már pedig me-
lyik pap nem akarna ily megtisztelő s lia valakihez, ak-
kor egy paphoz illő szép jelzőkkel birni, és e jelzőknek meg-
felelő, tiszteletet parancsoló, becsülést eszközlő, Isten és em-
ber előtt kedvességet szerző becses tulajdonokkal ékes-
kedni ? De az ut, mely e kincsekhez vezet : a tanulás, a tudo-
mány. Nem jól mondja-e tehát a közmondás, hogy a jó pap 
holtig tanul? 

A tudományoknak képző, művelő s nemesitő befolyá-
sát az egyes emberre épugy, mint az egész társadalomra be-
látták már a régi pogányok is ; miért is a tudományokat 
nemes buzgalommal ápolták, a tudomány embereit a leg-
nagyobb tiszteletben tartották. 

Aegyptus, Babylon, Hellas és Róma, mint az őshajdan 
összes müveit népeinek repraesentánsai, papjaik-, mágusaik-, 
bölcsészeik- és Íróikban fennen hirdetik az ókori pogányság 
•élénk érdekeltségét a tudományok iránt s bámulatos szor-
galmát, melyet azok müvelésében kifejtett. A görögök és 
rómaiak a tudományoknak és szépmüvészeteknek védnö-
kükül még külön istennőket is állítottak fel, az úgynevezett 
kilencz múzsát, élükön Apollo Musagetessel. Aki magát a 
tudományoknak vagy művészeteknek szentelte, a megfelelő 
istennő pártfogását iparkodott kinyerni. A bölcseség s el-
mélkedés védnökéül pedig Minervát tisztelték. — Még 
Nagy-Sándor, a csaták éktelen zaját s ádáz mészárlásait 
kedvelő Marsnak e páratlan kegyeneze is, kiváló tisztelet s 
kegyelettel viseltetett a tudományok s ezek hordnokai iránt. 
Göröghon legnagyobb mestere, Aristoteles, lévén nevelője 
« oktatója, iíju fogékony lelkében oly mély gyökereket vert 
a tudományok iránti vonzalom, hogy uralomra jutván, min-
-den dicsvágya mellett a királyi trónon is csak ugy érezte 
magát egészen jól, ha azt a tudományok tekintélyes képvi-

selői környezék ; miértis Callisthenes s más tudósok soha 
nem távoztak oldala mellől, még hadjárataiban sem. O iri-
gyelte Achilles azon szerencséjét, hogy tettei egy Homer 
által lőnek megdicsőitve. Midőn Dariusnak nagyértékü 
szekrényét zsákmányul ejtvén, környezetétől kérdezé, váljon 
mi érdemelné meg legjobban, hogy abba zárassák, és azok-
nak egyike ezt, a másik amazt javasolta, ő maga Kalliopé 
nagynevű védencze iránti kegyeletből s lángeszének remek-
müvei iránti tiszteletből — ennek t. i. Homernek müveit je-
lölé ki mint legméltóbb tárgyat. Aristoteleshez irt egyik le-
velében pedig mondja, „ malle se omnibus doctrina et cog-
nitione, quam potentia ac imperio praecellere". — Eszme-
társulat utján eszünkbe jut itt a 19. század Sándorának, I. 
Napoleonnak a franczia akadémia elnökéhez intézett e jel-
lemző nyilatkozata is: „Les vraies conquêtes, les seules qui 
ne donnent aucun regret, sont celles que l'on fait sur 
l'ignorance". ') 

Honnét, még az ős pogányoknnál is, a tudományoknak 
e kiváló tisztelete s tekintélye, az azok iránti lelkesedés és 
elsajátításukra szentelt ily rendkívüli buzgalom? Honnét e 
titokszerü vonzalom a tudományok iránt még a csaták za-
jába merült, győzelemittas hóditók szivében is? 

Oka ennek először is az emberi lélek s a tudomány 
közti szoros viszonyban rejlik. A lélek ugyanis, különösen 
értelmi tehetsége, természetszerűleg s mintegy vele született 
ösztönnél fogva az igazság után vágyódik, ós azért nyug-
hatatlan, mig azt fel nem leli ; fellelvén pedig, megnyugszik 
s benne gyönyörködik. Világos példáját lát juk ennek a da-
dogó kisdednél. Midőn benne a szellem szendergéséből éb-
redezni kezd, folyton az igaz megismerését czélzó ,mi ez ? 
hát ez ?' féle — kérdésekkel tar t ja mozgásban piczi nyelvét, 
és ha egyik kérdésére meg feleltél, az iránt megnyugszik, s 
csak azután áll elő egy másikkal. Már pedig az értelemnek 
a tudomány szolgáltatja az igazságot; innét tehát ama ti t-
kos vonzódása lelkünknek a tudományok iránt, innét a régi 
pogányoknál is észlelhető kiolthatatlan tudományszomj, a 
tudományok tisztelete s nagyrabecsülése. „Nil dulcius est 
homini", kiált fel Lucretius, „quam mens per doctrinam in 
arce veritatis collocata, unde aliorum errores et labores dispi-
cere possit". Cicero szerint pedig a tudomány birása oly bol-
dogság,melynek élvezetében még az istenek is gyönyörködnek. 

(Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, márczius 3. D e á k - F e r e n c z-e g y e t e m P o -

z s o n y b a n . Azon időtől fogva, hogy a kormány a n.-váradi 
1. sz. káptalan egy stallumát lefoglalta, mind gyakrabban 
emelkedett a sajtóban szó amellett, hogy a kormány a po-
zsonyi jogakadémiát egyetemi méltóságra emelje. Egyszerre 
csak csend állott be a ,nagy horderejű' kérdés körül, talán — 
nem volt hozzá kellő titulus, mely a nemzetre kellő hatás-
sal birt volna, hogy az uj egyetem szervezése és fenntartá-
sára bőkezüleg adakozzék. De ime, meghalt Deák Ferencz 
és a pozsonyi jogakadémia t. tanárai elérkezettnek látták az 
időt, hogy a már-már meghalt eszmét felélesszék. Kinek 
neve volt oly népszerű valaha a hazában, mint Deák Fe-

') Histoire de 1' empereur Napoléon par P. M. Laurent de 1' Ardé-
che. Paris 1839. 108. 1. 



150 

renczé ? Kinek nevével lehetne inkább hatni a nemzetre, hogy 
zsebét megnyissa és egyetemmé varázsolja a pozsonyi jog-
akadémiát ? 

Igy történt, hogy a pozonyi jogakadémia t. tanárai 
memorandumot intéztek a nm. vallás- és közoktatásügyi 
minister úrhoz, melyben a jog-akadémiának egyetemmé emel-
tetését kérik, nem kételkedvén, hogy a nemzet, mely oly 
nagy tud lenni a valódi nagyság elismerésében, s mely any-
nyiszor és oly fényesen betudta bizonyítani, hogy nem néz 
semmi áldozatot, ha valamely nagyobbszerü eszme kivitelé-
hez kell anyagi segélylyel járulnia, e nemzet most is meg-
fogja hozni áldozatát Deák Ferencz emlékének oltárára, 
mely áldozati összeg a t. tanár urak számítása szerint éven-
kint ,csak' 55.000 forintot tenne. 

A nm. miniszter ur a t. tanár urak memorandumára már 
válaszolt. A kérelmet elutasította nem azért, mintha ő is nem 
óhajtaná Pozsonyban egy egyetem létesítését, hanem mivel 
az ország jelenlegi anyagi helyzete nem engedi. Mi hasonló-
képen osztozunk a nm. miniszter ur nézetében ; mi, mint a 
tudományok barátja, igenis óhajtanok fensőbb tudományos 
intézeteink gyarapítását; óhajtanok,hogy tudományos képes-
ségünk oly magas fokra emelkedjék, miszerint a külföld 
ifjai is hozzánk, mint a tudomány forrásához seregeinének : 
ha tehát mégis, misem óhajtjuk jelenben az uj egyetem felállí-
tását Pozonyban, ennek oka épen a nm. minister ur által is 
jelelt pénzszükségben rejlik. 

De, mi még tovább is megyünk, mi nem csak jelenleg, 
hanem a jövőben sem pártolhatjuk valamely egyetemnek 
akár máshol olymódoni felállítását, mint azt a tanár urak 
urak óhajtják. A memorandum egyik pontja ugyanis a kivi-
tel módozatára nézve azt mondja, hogy nem tőke, hanem 
„örökre kötelező évi járulékok biztosítása" mellett kellene 
és lehetne az eszmét megvalósitani, hiszen a nm. minister ur 
„láng buzgalmának kétségkívül sikerülni fog a hazafias fő-
papságot, káptalanokat, a magas aristokratiát e czélnak meg-
nyerni és pedig talán legkönnyebben évj áruiékok szabály-
szerű lekötése által, mely összeg ,csak' 25,—30,000 frt évi 
bevételt biztosítson". 

A t. tanár urak nem mondják, mi pedig magunktól 
nem tudjuk egész határozottsággal, hogy mit vélhetnek a 
jövő egyetem jellege felől ; de még is gyanítjuk, hogy a pozso-
nyi egyetem épen ugy, mint a kolozsvári állami azaz feleke-
zetnélküli lenne, gyanitjuk ezt azért, mivel a memorandum 
egy helyen az országgyűlés által és megszavazandó évi bi-
zonyos összegről beszél ; ily össeg megszavazása által már 
megtörtént és történik folyvást, hogy a budapesti egyetemet 
is államinak, illetőleg felekezetnélkülinek tekinti a liberális 
világ és avval tényleg csakugyan, mint felekezetnélkülivel 
bánik el a kormány. Ha e feltevésünk áll, amint pedig a 
mondott oknál fogva állani kell, ugy mikép várhatja a t. 
tanári testület, hogy ily felekezetnélküli intézet létesítésére, 
fenntartására a kath. főpapság és káptalanok önmagukat 
nemcsak örökre megadóztassák, de hogy ily czélból csak 
egy fillérrel is járulnának a pozsonyi egyetem felállításához ? 
Valóban nem rosz gondolat, azt várni a kath. papságtól, 
hogy oly intézetre adakozzék, mely már természeténél fogva 
oda van utalva, hogy ellensége legyen a katholicismusnak, 
sőt minden positiv kereszténységnek, mily szépen venné ki 

magát a dolog, ha kath. pénzen p. o. oly kath. egyházi jog 
adatnék elő, mely sem katholikus, sem egyházi, sem jog nem 
lenne, hanem minden más egyéb, amint már azt a liberalis-
mus követelné ? Es a t. jogtanárok ez esetben nem vennék 
észre, hogy itt ismét a kath. jog megsértése forog szóban, a 
mennyiben a pozsonyi jogakadémia jelenleg is kath. pénzen 
tartatik fenn ? 

A feltevés, hogy a pozsonyi egyetem felekezetnélküli 
lenne, mint mondtuk valószínű ; de ha netalán csalatkoznánk 
feltevésünkben, ha az uj egyetem mint katholikus szándé-
koltatnék felemeltetni, mi ezt feleslegesnek tartjuk. Nekünk 
van kath. egyetemünk ; ott a budapesti, adja vissza azt az 
állam az egyháznak, engedje, hogy ott minden tekintetben 
az egyház befolyása érvényesüljön, majd fog akkor a katho-
licismus gondoskodni, hogy fő-iskolája méltóan látassék el 
minden tekintetben. Főpapjaink valamint eddig, ugy ezután 
is megfogják őrizni bőkezűségüket a tudomány ápolása 
után, s ha a budapesti egyetem mint katholikus áldozatot 
igényelne, főpapjaink motu proprio gondoskodnának szüksé-
geiről ; de hogy akár felesleges intézetre áldozzanak akkor 
mikor áldozatkészségük minden oldalról sokszor a legille-
téktelenebb módon is igénybe vétetik, akár pedig, hogy ne-
talán épen oly intézetre áldozzanak, mely in principio ellen-
sége lenne az egyháznak, ezt feltenni, hogy többet ne mond-
junk, legalább is kiemeletlenség. Ha az államnak nem ele-
gendők a már létező fensőbb intézetek, ha ujakat akar 
emelni, tegye ezt a maga zsebéből, ha — van, vagy ha nin-
csen, ugy elégedjék meg annyival a mennyi van, a létezők 
fájdalom, ugy is eléggé előmozdítják a felekezetlen ál-
lam czéljait. • 

Bologna. A l i b e r a l i s m u s m ű k ö d é s e . A ,Lega. 
O'Conell' a tanitás szabadságának védelmére alakult társu-
lat, a napokban tartotta gyűlését Bolognában. Az olasz 
liberálisok ez alkalommal akarták bebizonyítani, hogy ők 
egy centimeternyivel sem állanak hátrább belga társaiknál 
és csakugyan a gyűlés tagjait belga-liberalis módon fogad-
ták. Alig kezdetett meg a gyűlés a sz. Mihály templomá-
ban, midőn számos tanuló és sepredék nép a templom ajta-
jánál megjelent és a gyűlésbe hatolni akart. Az ajtó azon-
ban bezáratott, de ez által a künnlevők még dühösebbé let-
tek és a templom ajtaját kövekkel kezdték dobálni, az abla-
kokat betörték, szitkokat és fenyegetéseket szórva az egybe-
gyűltek ellen. Rendőrt fizetésért sem lehetett látni. A gyű-
lés e mellett folytattatott, a szónokok hangja győzedelmes-
kedett a támadók zaja felett és óvatosságból csakis az ha-
tároztatott, hogy az egybegyűltek tartózkodjanak a szóno-
kok beszédei felett tetszés nyilvánításaikat kifejezni, nehogy 
a künnálló csőcselék ezeket provocatiónak tekintse. Midőn 
azonban a gyűlés befejeztetett és a jelenlévők az egyházat 
el akarták hagyni, a csőcselék még mindig várakozott rá-
jok. Ez alatt bolognai polgárok felkérték a rendőrfőnököt, 
hogy védelmezze a gyűlés tagjait, kik csakis az alkotmány 
által adott jogaikkal élnek, és ne engedje Bolognára azon szé-
gyent tapadni, hogy vendégeit barátságtalan módon fogadja. 

A rendőrfőnök néhány emberrel csakugyan meg is je-
lent az egyház előtt és kérte (!) a lázangókat, hogy legalább 
a nőket, kik a gyűlésen megjelentek, hagyják bántatlanul 
elvonulni. De alig, hogy ezek kiléptek, elkezdődött a pokoli 
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botrány, amely még- növekedett, midőn a férfiak megjelen-
tek. Különösen a papok voltak a gunytárgyai, ezek állottak 
ki legtöbbet, ököl- és botütések hullottak rájuk. Végre a 
dolog a rendőrfőnök ur előtt is igen durva eljárásnak tűnt 
fel, a csőcseléket fel is szólitotta, hogy oszoljék szét, de ez 
csak a fegyveres erőnek engedett. A liberálisok ezen esetet 
természetesen épen ugy mint Belgiumban clericalis provo-
catiónak mondják és ,derék ifjaknak' czimezik azokat, kik e 
botrányt előidézték. Megjegyzésre méltó, hogy e botrányban 
számos idegen semmiházi vett részt. 

A gyűlés alatt az elnök a város főnökéhez egy levelet 
intézett, melyben figyelmeztette a már tovább mint két óráig 
tartó illetlen lármára. A levél szavai a következők: „Meg-
szoktam, hogy szülővárosomban, a közönség minden tisztes-
séges gvülést tiszteletben tartott mindig, a hatóság pedig 
kellőleg védelmezte ; semmit sem vártam tehát e nemes vá-
ros műveltségétől kevésbbé, mint ily magaviseletet ; fáj, hogy 
excellentiád gondos figyelmére vagyok kénytelen appellálni 
hogy az összegyűlt szabad polgárok és nevezetesen a jelen-
levő nők, minden bántalom és kigunyoltatás nélkül távoz-
hassanak el a gyűlésből, ami gyalázat lenne az elöljáróság 
és a gondjaira bizott város méltóságára nézve. Ezt elvárom 
excellentiádtól, mint becsületes embertől". De a praefectus 
urnák fontosabb dolgai voltak, ugylátszik, hogysem egy 
pár száz olasz polgárt a kigunyoltatás és megvetés ellen 
oltalmazzon 

A tanácskozás tárgyát a ,Lega O'Conell' szabálya ké-
pezte. A vitatkozás legtovább a czim felett tartott, mely 
végül a következő alakban fogadtatott el : „O'Conell Daniel-
szövetség a katholikus oktatás szabadságának védelmére 
Olaszországban". A gyűlés kezdetén bejelentetett, hogy a 
,Lega' már eddig 1900 tagot számlál. Azután egy pápai 
breve olvastatott fel, mely körülbelül igy hangzik: „Kedves 
Fiaim ! midőn minden tévely határtalan szabadságot élvez, 
hogy a népet megrontsa, azon kívánságnak, hogy az igaz-
ságnak is szabad legyen a világosságot terjeszteni, nemcsak 
a jog és józan észszel ellenkezőnek nem kell benne feltűnni, 
hanem mindkettővel megyegyezőnek kellene hirdettetnie ; 
igen, igy kellene ennek feltűnnie a szabadság hordnokai 
előtt, ha ők valósággal a nép javát akarnák előmozdítani^ 
Pianem minthogy a szabadság nevével közönségesen a tévely 
védelmét akarják szépíteni, hogy igy védelmeztetve az igaz-
ságot elnyomja; ennek következtében ti, kik az oktatás 
szabadságának védelmére gyűltetek össze, igen terhes mun-
kát vállaltatok magatokra. De minél terhesebb e mű, minél 
több akadálylyal kell megküzdenetek, minél nagyobb kitar-
tás követeltetik részetekről, annál nemesebb, annál haszno-
sabb működésiek, t. i. a vallást védeni, az ifjúságot a józan 
tanokra oktatni és a polgári rendet megőrizni. Mivel tehát, 
az ügy nehézsége által nem zavartatva, egész bátorsággal 
egy társulatot alakitottatok és egyesültetek, hogy azon 
szabadság elérése felett a törvény értelmében tanácskozza-
tok, legyetek állhatatosok feltételetekben, siettessétek a mü-
vet, a mennyire tehetitek, és fáradságtok sükerét bizzátok 
az isteni Gondviselésre". 

Konstantinápoly. A h a s s u n i s t a ö r m é n y e k 
h e l y z e t e . Tudvalevőleg az örmény hassunisták és anti-
hassunisták közt a viszály már régen kitört és folyton tart, 

le gujabban ismét tettekben nyilatkozott az. A brussai kor-
mányzó ugyanis hat tekintélyes örmény hassunistát szám-
űzött, mivel ezek nem akartak jótállani afelől, hogy hitfe-
leik nem fogják visszavenni az antihassunistáknak a kor-
mány által átengedett templomot. A száműzetés és az Ango-
rában történt esemény miatt most a hassunisták panaszt 
emeltek a portánál. Az angorai eseménynek részletei ugyanis 
a következők: az örmény hassunisták, kik itt számosan van-
nak, nem akarták a templomot és a püspöki lakot az itt 
csak csekély számmal képviselt antihassunistáknak átadni. A 
kormányzó e miatt fegyveres erővel tört be a templomba és 
a püspöki lakba. A számos hivek, férfiak, nők és gyerme-
kek, kik ez alkalommal istenitiszteletre a templomban ösz-
szegyülve voltak, a katonaság által erőszakkal kiűzettek a 
templomból, sőt huszonketten veszélyesen megsebesíttettek. 
A véres tény következtében Franczia-, Angol-, Orosz- és 
Osztrák-Magyarország követei felterjesztést intéztek a kor-
mányhoz, és a nagyvezér a kormányzók eljárását határozot-
tan elitélte. A külügyminister a brussai kormányzót távirati 
uton azonnal utasitotta, hogy a hat előkelő örmény hassu-
nistát száműzetésükből azonnal hivja vissza, őket Konstan-
tinápolyba küldje, hogy panaszaikat személyesen ott adhas-
sák elő. Ezenfelül a külügyminister táviratilag elrendelte az 
angorai kormányzó letételét, ki egyúttal törvényszék elé is 
fog helyeztetni. Egyidejűleg az alkormányzó megbizatott a 
tartomány kormányzásával és azon parancsolatot kapta, 
hogy a templom az örmény istenitisztelet részére azonnal 
átadassék. Végül két biztos neveztetett ki, kiknek egyike 
örmény, másik pedig musulmán, kiknek kötelességükké té-
tetett a tényállást Angorában megvizsgálni és a kormány-
nak jelentést tenni. 

IRODALOM. 
= Doni Gueranger Prosper, Solesmes első apátja. l ) 

Mult évi jan. 30-án Francziaország legnemesebb fiainak, az 
egyház legjelesebb szónokainak és védőinek, a sz. benedek-
rend legfényesebb díszének egyikét vesztette : Dom Gueran-
ger Prospert, ki Solesmes első apátja és az ujabbkori fran-
czia bencés gyülekezet alapitója és első főnöke volt. Gue-
ranger született a le mansi egyházmegyéhez tartozó Sablé 
városában 1805-ben ápr. 4-én. Ifjúsági kiképeztetését An-
gersben és későbben a le mansi nagyobb papnöveldében 
nyerte, hol 1827-ben okr. 7-én huszonkét éves korában pappá 
szenteltetett. A fiatal áldozárt mindjárt seminariumi tanár-
nak alkalmazták, mihez azon szerencse is járult, hogy de 
la Myre püspök, kinek élete még a forradalom előtti fran-
czia társadalom és egyházban gyökerezett, titkárává tette 
és különös bizalmára méltatta. Az isteni gondviselés azon-
kívül ugy intézkedett, hogy a fiatal Gueranger első áldo-
zári évei épen azon korszakba estek, midőn a hiterkölcsi 
élet Francziaországban uj virágzásnak indult ; midőn La-
cordaire és Ravignan a döinések és jezsuiták visszaállításán 
fáradoztak és Montalembert valamint Veuillot is a politikai 
téren működtek, mint kitűnő védői az egyház szabadságai-
és jogainak. Ezen élő példaképek és előharczosok által buzdi-
tatva és lelkesitetve, Guerangerben azon magasztos gondolat 

') A „Literarischer Handweiser" (176. és 177. sz. 1875), mainzi 
„Katholik" (juliusi fiiz. 1875) és más adatok nyomán. 
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ébredt, h o g y hazájában a forradalmi viharok által elnyomott 
bencés rendet ismét feléleszti avégett, hogy pártokra sza-
kadt hazájának uj vallási élet forrásává legyen. 

Odahagyván Le Manst, egy szülővárosától csak fél-
órányi távolságban levő solesmesi bencemonostorba ment, 
mely 1250-ben alapíttatott és a de la couturei apátsághoz 
tartozó perjelség vala. It t egynehány hasonérzelmü barát-
jával — előlegesen minden egyházi felhatalmazás és a sz. 
fogadalmak letevése nélkül — sz. Benedek szabálya szerint 
szerzetes életet kezdett élni. Ez 1833-ban történt, és Gue-
ranger társaival együtt, kiknek lelki vezérletét ö vitte, há-
rom évet Isten dicsőítésében és szigorú szerzetes életben 
töltött, hogy Isten akaratját kitudhassa. 1836-ban Rómába 
ment, hol a tulajdonképi ujonczév eltelte után 1837-ben 
jul. 26-án a sz. Pálról nevezett apátságban az ünnepélyes 
fogadalmakat letette. Visszatérvén azalatt tetemesen növe-
kedett társulatához, XVI . Gergely pápa őt ugyanazon évi 
okt. 31-én Solesmes első apátjává és az ujj onnan alapítandó 
franczia bencés gyülekezet elnökévé nevezte. 

Midőn Gueranger messzeható terveivel először lépett 
fel ; midőn rettenthetlen bátorsággal némi ellentétben a for-
radalom előtti franczia bencésekkel kimondta az alapítandó 
gyülekezet alapítványát: „Az uj bencések minden bizony-
nyal ultramontánok lesznek" : még egészen ismeretlen vala, 
szerény társaival majnem egyedül állott. De magasröptű 
szellemét két tulajdonság jellemzé: Istenbe vetett határta-
lan bizalom és szerény önbizalom. Ezen két tulajdonságnak 
köszönhetni, hogy a látszatlan kezdetből magas szellemi 
épület emelkedett, és hogy Solesmes neve a benceélet szigorú 
megtartásának visszaállításával örökre összefűzve lesz Dom 
Gueranger életének vége felé már sok jeles férfiú élén állott, 
kik részint a solesmesi anyamonostorba részint a ligugéi és 
marseillei monostorokban a keresztény tökéletességnek ; az 
egyházi istentiszteletnek és egyházi tudománynak szentel-
ték életöket. Ezekhez tartoznak a világhírű D. Pitra, a ró-
mai egyház bibornoka és az egyházjog valamint a szent 
atyák nagy ismerője, D. Piolin, a le mansi püspökség törté-
netirója, D. Garderau, a középkori bölcsészet kutatója. 

Gueranger működése nem szorítkozott egyedül a szer-
zetes életre ; ő messzeható befolyást gyakorolt az egész fran-
czia egyház életére olyannyira, hogy azt lehet mondani, hogy 
a franczia egyház körében negyven év óta alig történt na-
gyobbszerü eseményt, melyben Gueranger sokszor döntőleg 
nem vett volna részt. Azon apostoli irat, mely a franczia 
bencegyülekezetet ismét visszaállította, különösen ezeket 
tűzte ki az uj congregatio czéljául : „Sanas pontificii iuris 
et sacrae liturgiáé traditiones labescentes confovere... Se-
dis apostolicae iura et décréta inviolabili constantia adver-
sus quoscunque novatores asserere". Az apostoli szentszék, 
mint láthatni, nagy reményeket kötött ezen uj intézmény-
hez; a franczia egyház megujulását várta tőle és csakugyan 
reményében nem csalatkozott. Hiven az egyház látható feje 
által kitűzött feladathoz Gueranger főképen három irány-
ban fejté ki áldásos tevékenységét a monostor falain kivül ; 
három hatalmas harczot vivott, három fényes győzelmet 
nyert ; az elsőt a liturgia egységének ügyében, a másodikat 
azon kérdésben, mennyire bir jogosultsággal a természetfe-
letti szempont a történetírásban, a harmadikat végre a pápai 
csalhatlanság kérdésében. (Vége köv.) 

VEGYESEK. 
— A republikánusok győzelme Francziaországban 

Bismarcknak kilátást nyújt, hogy a culturharcz ott is kez-
detét veendi, illetőleg pedig a ,Nor del. Alig. Ztg.' által már 
izgat, hogy az egyházüldözést a republikánusok megkezd-

jék, ez levén mintegy conditio sine qua non, hogy a béke 
Berlin és Páris közt fenntartassék a jövőre. E lap a többi 
közt a következőket i r ja: „Amint Gambetta, Lockroy és 
mások beszédéből kitűnik, a republikánus párt vezérei első 
sorban a clericalismus ellen fogják a harczot megindítani, 
mert ez a nemzet sülyedésének fő és első oka. Ezáltal a re-
publikánus párt ismét közeledik Francziaország jobb ha-
gyományaihoz és ez uton sok rokonszenvvel fog találkozni. 
Oly törvény, mint minő az, mely az oktatás szabadságáról 
szól, melynek nincsen más czélja, minthogy a róm. katholikus 
egyház az iljuságot ismét hatalmába keritse, az uj törvény-
hozó testületben bizonyára lehetetlenné van téve. Ily testü-
letről fel lehet tenni, hogy Németországgal békében akar 
élni". Vagyis Berlin külpolitikája attól függ, minő állást 
foglalnak ei a többi államok a culturharczczal szemben. No, 
de be kell várni mennyire teljesitendi Gambetta Bismarck 
óhajtását. 

— Ledochowszky bibornok-érsek ur, ki Bécsben oly 
szívélyesen fogadtatott, innen már elutazott Triestbe, hol 
néhány napot pihenni fog ismét és ugy folytatandja útját 
Rómába. A bibornok ur elfogadására, nemcsak Rómában, 
hanem Olaszország más városaiban is, hol keresztül log 
utazni, nagyszerű előkészületeket tesznek. A katholikusok 
csak önmagukat becsülik meg hasonló tényekkel. Rómáról 
levén szó, megemlitjük, hogy a liberális lapok legközelebb 
ismét Antonelli bibornok ur halálos betegségéről beszéltek, 
ez már az ő kenyerük, hogy évenkint a pápát és Antonellit 
néhányszor haldokoltatják ; de az egész nem egyéb, mint a 
liberális beteges agyvelő képzelődése A bibornok ur, habár 
csekély arczgyuladásban szenvedett is, melyből már felüdült, 
de komolyabb baja nem volt. — A legújabban megjelent 
,Gerarehia Cattolica'-ban olvassuk, hogy a katholikus egy-
házban 1875 deczember 31-én volt: 57 bibornok, 11 patri-
archa, 784 érsek, és püspök, 274 püspök in partibus infide-
lium, 28 püspök, kik székeikről lemondtak, és 11 apát, ösz-
szesen 1166. A mult évben meghalt 6 bibornok, 9 érsek és 
37 püspök. 

— A kölni ,fensőbb körökben, a napokban az a hír 
volt elterjedve, hogy az érsek parasztruhába öltözve a vá-
rosban van és Baudri felszentelt püspökhöz szált. A ,delin-
quens elfogatására azonnal rendőrök vették körül a házat, 
sőt még az utczában is felvoltak állitva, hogy amint a pa -
raszt-érsek' a házból kilép, azonnal biztos helyre vigyék a 
,törvény' nevében. De a ,paraszt-érsek' sehogy sem akart 
megjelenni és igy nem volt más mit tenni, mint a rendőrök-
nek ugy, amint jöttek eltávozni. A dologban az a comicum, 
hogy farsang lévén, Kölnben a carneval alatt a ,paraszt' 
nagy szerepet szokott játszani és valami gonosz ultramon-
tán ez invidensből a t. rendőrurakat kijátszotta. — Paler-
móban egy hivatalnoknak főnöke azon alternatívát tette, 
hogy vagy kath. elveiről és összeköttetéséről fensőbb kath. 
családokkal, vagy hivataláról mondjon le. A becsületes hi-
vatalnok az utóbbit választotta. 

— Mikor a piemontiak Rómába bevonultak, azt mond-
ták, hogy ők a római népet jobb állapotba fogják helyezni. 
Mikép teljesítették ez Ígéretet, azt a rómaiak már idáig bő-
ségesen tapasztalták. Semmivel sem lehet a római nép hely-
zetét jobban jellemezni, mint avval, hogy e tél folytán töb-
ben éhségtől meghaltak. Megszüntették a kolostorokat a 
szegények e menhelyét és most aratják gyümölcsét. — A ku-
pelianus örmények, kik az egyháztól elszakadtak és a porta 
beegyezésével a katholikusok vagyonára kezüket rátették, 
most a németországi és svajezi ókatholikusokkal akarnak 
egyesülni. Valószínűleg azért, mert mindketten a katholikus 
vagyon után áhitoznak. 

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő: báró Horniy Károly, hittudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatott Budapesten 1876. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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A prot. államok virágzása 
és politikai szabadsága. 

(Folyt.) 

A fejedelem személyében tehát az egyházi és 
poli t ikai hatalom egyesittetvén ; a népek állami éle-
tében beláthat lan mérvű felforgatások jöt tek létre. 
Azon körülmény, hogy azelőtt a politikai s az egy-
házi hatalom egymástól elválasztva, söt némi te-
kintetben néha egymással ellenkezésben is volt, a 
népek polit, szabadságát védte és emelte ; ha tá r t szabott 
az a despota dölyfös önkényének s ez ál tal a vészes 
forradalmak ellen is üdvös gátot emelt. A reformá-
tio az egyházat az ál lamba ékelte, az egyház az ál-
lamgép csupán egyik kereke gyanánt tekintetet t . 
A ki a legnemesebb és különben leghozzáférhetle-
nebb, t. i. a religio s a lelkismeret felett az anyagi 
hatalom egész súlyával parancsolhatot t , az, ha csak 
akart , minden más téren is korlátlan ú r r á lehetett. 
Innen eredt a bureaukrat ia , innen a minden életet 
és szabadságot torkon fojtó centralizatio. Az állam-
gép akkor és ma is mindig u j kinövéseket ha j tó és 
mindinkább tova ter jedő polyppá vál tozot t . J ) 

A hit- és lelkismeretre kiható eme fejedelmi 
fenhatóságnak rendszerét a westpháli béke mint-
egy megpecsételte. A reformálási jog (!) csupán a 

J) A tudós protestáns Leyser-családnak egyik jeles 
jogtudósa ezeket jegyzi meg : „Früher und noch bis in's 17. 
Jahrhundert hinein sind die Regierungsgeschäfte der deut-
schen Fürsten so beschränkt gewesen, dass sie von wenigen 
Rüthen, mitunter durch ein einziges Collegium hätten be-
sorgt werden können. Seitdem aber durch den westphäli-
schen Frieden die Territorial-Hoheit so sehr erweitert wor-
den ist, hatten sich die Geschäfte der Venvaltung um mehr 
als das zehnfache vermehrt, und ist eine Menge von Collé-
gien, Instanzen und Beamten nöthig geworden. Man erkennt 
hier den Einfluss, den das Übergehen des ganzen kirchlichen 
und religiösen Gebiets in die Hände der Staatsgewalt auf 
die Verwaltung üben musste". (Med. ad pandect. VII , 292.) 

normális évnek (1624) meghatározása ál tal lett 
megszorítva. De az ezen év által törvényesi tet t ál-
lapotokon kivül a prot. felsőbbség minden kath. 
a la t tvalóját a r ra kényszerithette, hogy vagy vallá-
sát változtassa meg, vagy az országból vándorol jon 
ki. A pápának protestálása tehát annak volt ünne-
pélyes kinyilvánítása, hogy a szentszék követjének 
a congressusbani résztvevése épen nem tekinthető 
azon béke-pontozatoknak helyeslésen!, melyek a ka-
tholikusok egy részének az egyháztóli kényszerült 
elszakadását okvetlenül maguk u tán vonandók vol-
t a k . . . A római pápa egy oly rendszer ellen lépet t 
fel, mely az egyházat és ennek tekintélyét egysze-
rűen megtagadta, és ebből kifolyólag a világi ha-
talomnak az egyházi ügyek feletti korlát lan hatal-
mát, a fejedelmeknek az alattvalók lelkismerete fe-
letti absolut önkényét borzasztó elvvé, a fanatis-
mus vallási tételévé proclamálta. Az undok despo-
tismus ilyen rendszerével valódi békét kötni saját-
lag lehetetlen volt ; azzal csak fegyverszünet köttet-
hetett. J ó l tud ták azt Rómában csak ugy, mint Né-
metországban, hogy a tisztán lu theránus országok-
ban, milyen Svédország és Dánia, a kath. religió-
nak gyakor la tára halál-itélet hozva volt, és az 
Gusztáv Adolf ál tal több fiatal emberen végre is 
ha j t a to t t . 2 ) J ó l tud ták a prot. theologusok symbo-
likus könyveiben felállí tott amaz elvet, melyből a 
józan észt csak ugy, mint a szabadságot arczul 
csapó terr i toriál is rendszer egészen következetesen 
fej lődött ki. Ez elv átkos hatása alat t nyögöt t a 
ker. vi lágnak nagyrésze, söt nyög ma is ; ez elv el-
len küzd nemes önfeláldozással a kath. egyház püs-
pöki kara, papsága és népe ugyanazon országban, 
hol az elöször k ik iá l ta to t t ; ez elv undok bölcsője 
volt Németország, és ad ja a jó Is ten! hogy ugyanaz 

2) Baaz Invent, eccl. Sueogoth. Lincop. 1642. 739.1. 
20 
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legyen egyszersmind babérkoszoruzott diszes sir ja 
is. Akkor ez elv ellen csupán a pápa protestált, a 
pápa küzdött, mert ő erre legelső sorban hivatva 
van ; most a pápa után ellene a kath. egyháznak 
szine, java, zöme is lép a sorompóba. A vezér pél-
dája gyulasztólag, lelkesitöleg hat, és ez elvnek szo-
morú következményei a legfeketébb színekben ál-
litvák elénk. Ez a mostani culturharczoknak kulcsa; 
bár lenne egyszersmind zára is ! 

Nem tagadjuk, hogy a betolakodott protestan-
tismus eltávolítása és az egyház egységének fen-
tartása végett maguk a kath. fejedelmek is nyúltak 
erőszakhoz, és pedig annál inkább, miután ez állí-
tólagos jognak fegyverét maga az ellenség adta ke-
zeikbe. De hogy e felett helyesen Ítélhessünk, a kö-
vetkezőket kell megfontolnunk. 

a) A kath. fejedelmek oly elmélettel és gya-
korlattal álltak szemben, melynek szerzői és köve-
tői a hírhedt speyeri protestatio óta 1529-ben egye-
nesen kinyilatkoztatták, hogy ők a kath. religiót az 
u j vallás mellett tűrni nem fogjak, és kik csak-
ugyan a régi religiónak minden nyomát elpusztí-
tani törekedtek; oly elmélettel és gyakorlattal áll-
tak ők szemben, mely minden, még a lutheránus 
vagy kálvinista vallásnak is fenállását a hatalom-
tól és fejedelmi tetszéstől tette függővé. Igy támadt 
Angolországban az episcopális egyház, mert azt a 
királyok akarták. Ellenben Dán-, Svéd- és Nor-
végország lutheránus maradt, mert azt királyai a 
legkényelmesebbnek és hatalmuk terjesztésére a 
legalkalmasabbnak tartották. Hollandban pedig a 
tiszta kálvinizmus ju to t t uralomra, mert a hatal-
masabb és nagyobb számú párt ehhez szított, mely 
is, mihelyest magát elég erősnek hitte, az ország 
katholikusaival csak imént kötött egyességet fel-
bontotta és vallásszabadságukat megsemmisítette. 
És mit szóljunk még a német herczegségekröl ? Va-
lóban itt senki sem tudhatta, ha váljon a jövő év-
ben nem fog-e az ország lutheránus, vagy kálvi-
nista, vagy a brandenburgi példa után felkálvi-
nista lenni. 

b) Az államfőnek föpüspöki hatalmáról és 
azon kötelezettségéről szóló elmélet, hogy csak 
saját vallását tű r je meg országában, a prot. rend-
szernek formális alkatrésze ; tehát hitczikkelye lett. 
Ha ez elmélet a gyakorlatba átvittetett, a más né-
zeten levők ugyan kissé berzenkedtek, no ! legalább 
ugy a köpönyeg alatt szorították ökölbe markukat, 
de végre is megadták magukat. De a kath. egyház-
ban egészen más volt a helyzet. I t t a két hatalom 

egymástól teljesen megkülönböztetve volt; itt az 
államfők nem voltak az egyház regensei és püspö-
kei, hanem csak védői. És az egyház védőinek an-
nál inkább kellett lenniök, mert országuk, tör-
vényhozásuk ker. alapokon, ker. elveken nyugodott ; 
azok tehát, kik ez elveket támadták meg', egyúttal 

' o7 O 
az állam biztonsága ellen is merényt követtek el. 
Hogy e szín alatt azután néhány fejedelem a jog és 
méltány határain tul ment, arról az egyház nem 
tehet. Ily visszaélés folytán történt az, hogy: „II. 
Fülöp, e legképtelenebb a fejedelmek között, ki az 
inquisitiónak valódi megalapítója volt, ravasz poli-
t ikája által hozta azt azon magaslatra, melyre 
emelkedett".3) A kath. fejedelmek visszaéltek itt-
ott egyházvédöi hatalmukkal, és pedig politikai 
czélokból; de a prot. államfők ,teljes jogukkal' éltek 
akkor, midőn a másfél évezredes katholicismust or-
szágukból száműzték, alattvalóiknak pénze, élete, sőt 
hite felett is korlátlan hatalmat gyakoroltak. E kor-
látlan hatalom prot. részről a türelmét nem is tűr-
hette meg; annak a hit, sőt a politika terén is zsar-
noksággá kellett fajulnia. Történeti.leg mi svn hami-
sabb, mint azon furcsa állitás, hogy a reformatio a léi-
kismereti szabadságot hozta létre. Épen az ellenkező áll. 
A lutheránusok és kálvinisták, mint általában az 
emberek minden időben, maguk számára követel-
ték ugyan a lelkismeretszabadságot : de hol erőseb-
bek voltak, azt másoknak is megadni eszökbe sem 
jutot t . A reformátorok mind a kath. egyháznak tel-
jes leigázását és kiirtását a legtermészetesebb do-
lognak tartották ; Angol-, ír-, Skót-, Dán- és Svéd-
országban a kath. religiónak gyakorlatára halál-
büntetés volt szabva. Sőt az egyidejűleg képződő 
más vallásformák ellen is hasonló szigor alkalmaz-
tatott. Maga a legszelídebbnek híresztelt Melanch-

O O 
thon is azt követelte, hogy a keresztségismétlök 
halállal lakoljanak.4) Ugyanaz a katholikusokra is 
testi büntetést határoztatni kért, kötelme levén a 
világi hatalomnak, hogy az isteni törvényt hirdesse 
és védje.5) Kálvin is Somerset herczeget, Angolor-
szág regensét, felszólította, hogy mindazokat, kik a 
reformatiónak nem hódolnak, névleg a katholikuso-
kat kardra hányassa.6) 

A katholikusok tehát, a fejedelmek, a clerus és 
a nép mindjár t kezdettől fogva egész bizonysággal 

3) Rapport sur le tribunal de l'inquisition . . . présenté 
aux Cortès générales par la commission de constitution. Ca-
dix, 1812. 69 1.— 4) L. például Corpus Ref. ed. Bretschnei-
der, II, 18, 711, 713. — 5) Corp. Ref. IX, 77. — 6) Episto-
lae, Genev. 1579, 40 1. 
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tudták, hogy ők maguk, mihelyest az uj valláspárt magát 
elég erősnek hiendi, elnyomatni fognak. Ok ennélfogva ön-
fentartásuk érdekében küzdöttek, midőn lehetőleg oda tö-
rekedtek, hogy a protestantismusnak benyomulását meggá-
tolják, vagy a már betolakodottat, kidobják. (Folyt, köv.) 

A közalapítványi kir. ügyigazgatónak 
V É L E M E N Y E 

a tanulmányi alap jogi természete kérdésében. 
(Folytatás.) 

A jezsuiták eltörlése által a tamilmányi ügy terén 
nagy hézag támadt; mert e szerzet, feloszlatása előtt a ma-
gyar szent korona területén 18 társodát, 19 rendházat s 11 
küldérségi telepet bírt, valamint a nagyszombati egyetemen 
kivül, tanárokkal 30 középtanodát, 12 papnöveldét, ugy 9 
nemesi tápintézetet látott el ; s habár a 18-dik század foly-
tán alatta a rendszer lazult is, de jeles férfiait, az általuk 
gondozott tantermekben, a tudományos pályán, alkalmas 
egyénekkel helyettesíteni nehéz volt ; Mária Terézia király-
nő tehát, midőn a jezsuitáktól bevont tömeg már rendezte-
tett, mint a tanulmányalapi okmánytár VII-ik száma alatt 
látható, 1776-ik évi augusztus 5-én az általános közoktatási 
rendszernek az országbai behozatalára vonatkozólag átme-
netileg intézkedett ; minélfogva a magyar királyi helytartó-
tanács kebelében tanulmányi bizottságot állított fel ; elnö-
kéül az egyetemi főigazgatót jelölte ki, ugy a fő-, közép- és 
alsóiskola ügykörébe vágó minden igazgatási s gazdászati 
tárgyakat ezen közeg elintézése alá helyezte ; az ország te-
rületén Pozsonyban, Beszterczebányán, Győrött, Budán, 
Pécsett, Kassán, Ungvárott és Nagyváradon 8 iskolai kerü-
letet körvonalozott, azokba az összes megyéket és városo-
kat beősztotta, királyi főigazgatói állomásokat szervezett, 
ugy azokat tekintélyes és tudományos férfiakkal töltötte be ; 
az alsó- s az elemi-iskolákat kerületenként felügyelőkkel 
látta el ; a győri és a kassai főtanodákat berendezte, az 
egyetemet ugy a budai akadémiát előbbi állapotukban 
hagyta ; a nagyváradi főiskola megnyitását egy időre elha-
lasztotta ; valamint Pozsonyban, Beszterczebányán, Győ-
rött, Pécsett, Kassán, Ungvárott és Nagyváradon 7 főgym-
nasiumot szerelt fel, a budait pedig további intézkedésétől 
tette függővé ; az elemi iskolák utólagos rendezését kilá-
tásba helyezte ; az akadémiákban és a gymnasiumokban a 
tanárok alkalmazását, lettek légyen azok világiak, egyhá-
ziak, vagy szerzetesek, csődtől és a helyesen kiállott szigor-
lattól feltételezte ; mindezek eszközlését az esztergomi érsek 
és gróf Fekete György országbíró elnökletük alatt összeállí-
tott választmányokra bizta ; a tanszékek betöltését királyi 
kinevezéshez kötötte ; az országban létező többi nagy és kis 
gymnasiumokat különféle szerzetesrendeknek adta át, a tar-
tományi főnökök által kinevezett tanárok megerősítését 
azonban királyi jogai közé sorozta; a jószágokkal ellátott 
szerzeteseket ingyeni, a szűkebb körülmények közt létezet-
teket pedig a tanulmányi alapból utalványozott pótfizetés 
melletti tanításra kötelezte, s az igazgatókat tiszteletdijak-
kal különböztette meg ; az elemi fő- és a népiskolák mi-
kénti szervezésére szabályokat irt elő, s ezen tanodákat az 
illető városok és községek által, melyek a tanitás előnyeit 

élvezték, láttatta el, az elemi tanítókat királyi kinevezéstől 
tette függőkké, s mindezen intézetek élére kerületenként 
külön igazgatókat állitott ; a királyi iskolai főigazgatók 
hatáskörét a nemesi tápintézetekre, a papnöveldékre és az 
árvaházakra is kiterjesztette ; valamint ugyanazoknak a 
nem katholikus vallásúak fő-, közép- és altanodáikat is, de 
egyedül csak az alkalmazott tanárok képességük megbirá-
lása tekintetéből alárendelte ; az összes kath. fő-, közép- és 
altanodákat minden hitfelekezeteknek a nélkül, hogy tanon-
czaikat a kath. vallási elvek elsajátítására kötelezte volna, 
megnyitotta ; a bölcsészeti tanfolyammal ellátott kalocsai 
érseki, ugy az egri, nyitrai, veszprémi, nagyváradi, pécsi és 
váczi püspöki főbb iskolákra nézve ugy intézkedett, hogy 
azokban a kerületi királyi iskolai főigazgatók tisztjét az 
érsekek, vagy a megyés püspökök helyettes igazgatóik által 
gyakorolják, s a tanszékekre csak az egyetemen megvizs-
gált szakférfiakat alkalmazzanak ; a szerzeteseket utasította, 
mikép növendékeiket oly helyeken telepítsék meg, hol főis-
kolák vannak, tanáraikat pedig az egyetemen, vagy vala-
mely akadémián azon tantárgyakból, melyek előadására 
meghivák, vizsgáltassák meg ; mindezen katholikus intéze-
tek ellátására és részbeni segélyezésére a lefoglalt jezsuita 
vagyont, mennyiben azt a rendtagok nyugdíjazása igénybe 
nem vette, jelölte ki ; egyúttal kimondotta, hogy a volt 
jezsuitáktól, mennyire el nem öregedtek és meg nem törőd-
tek elvárja, miként az iskolákbani tanárokuli alkalmaztatás 
alól magukat el nem vonják, sőt e téren a hazát egész kész-
séggel és önmegadással szolgálandják. 

Ezen átmeneti intézkedés után Mária Terézia király-
nő, mint a tanulmányalapi okmánytár VIII-dik száma alatt 
észlelhető, 1777-ik évi augusztus 22-én az általános közok-
tatási rendszert (ratio educationis) a magyar szent korona 
területén nemcsak behozta, hanem azt a magyar királyi 
helytartótanács utján országszerte kihirdettette, abból min-
den fő-, közép- és aliskolák igazgatóinak, ugy tanárainak, 
valamint minden megyei, kerületi és városi hatóságoknak 
egy-egy nyomtatott példányt küldött ; a Nagyszombatból 
Budára áttett egyetemet sok tekintetben átalakította, a ta-
nulmányi karokat szervezte, rendes és rendkivüli uj tantár-
gyakat hozott be, azok előadását kitűnő tanárokra bizta, az 
e téreni fizetéseket rendezte ; a tanszékeket, melyek csőd és 
szigorlat utján, s melyek ezek nélkül az egyének kitűnősé-
güknél fogva voltak betöltendők, kijelölte ; a fő- és közép-
iskolák tanférfiait hason elbánás alá helyezte, s királyi ki-
nevezés alái terjesztetésüket igényelte ; az ujabbi intézke-
dések megszilárditására a tanulmányi alapból annyit, meny-
nyi a behozott rendszer keresztülvitelére megkívántatik 
vala, fordíttatott ; a magukat kitüntetett igazgatók és taná-
rok jutalmazására az egyetemi pénztárból évenként 2000, a 
tanulmányi alapból pedig 8000 forintot utalványozott; va-
lamint ugyanazok, esetleg özvegyeik nyugdíjaztatásukra az 
egyetemre évenként 3000 s a tanulmányi alapra 5000 frt. 
terhet irt elő ; a tudományok összes ágaiban tankönyveket 
készíttetett, fordíttatott, az egyetemnél nyomatott és a ki-
rályi iskolai főigazgatók által minden fokú tanároknak in-
gyen és minden osztályú tanonczoknak mérsékelt árak mel-
lett kiszolgáltatott ; az akadémiák, ugy a főgymnasiumok 
elnökeit és igazgatóit, valamint a tankerületek küldötteit a 
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királyi bizottság közvetítésével oda utasította, bogy azok 
választmányilag az uj tanrendszer mikénti behozatala felett 
1777-i oktober 1-én Budán tanácskozzanak s alárendeltei-
ket a további teendők iránt kellően kitanítsák ; nemkülön-
ben a tanulmányi alapból a szükséges könyvekre, térké-
pekre, földgolyókra és más hason taneszközökre az akadé-
miák melletti magasabb osztályoknak 400, a főgymnasiu-
moknak 150, a kisgymnasiumoknak 100, az egyszerű tanin-
tézeteknek pedig 50 forintot irányoztatott elő ; szóval a 
kath. tanügyet, gróf Fekete György országbiró, Urményi 
József királyi udvari tanácsos és Van Svieten Gellért ud-
vari főorvos kitartó munkásságuk igénybevételével, az Eu-
rópában akkor divott műveltség színvonalára emelte, s a le-
hető virágzó állapotba helyezte. (Folyt, kör.) 

A jó pap holtig tanul. 
(Folytatás.) 

A második okát a fentjelzett tüneménynek adja Plu-
tarch e jelentőségteljes szavakkal: „Csak a jó nevelés és 
oktatás teszi az embert boldoggá". Egyéb földi javakért 
nem érdemes küzdeni. Előkelő születés valami kiváló ugyan, 
de az elődök öröksége ; a gazdagság becses, de a szerencsé-
től függ, mely egyiknek adja, a másiktól elveszi ; a hírnév-
ért lehet fáradni, de az nem állandó; a szépség pompás, de 
nem tart sokáig ; az egészség kedves, de változó ; az erő 
irigylendő, de mulandó ; csak a tudomány az egyedüli, mely 
isteni és mindig tartó11.1) 

Igen, a tudomány isteni és mindig tartó ! Isteni, mivel 
az az Istennek, a tudományok Istenének,2) mint minden igaz-
ság kútfejének s a tudományok feneketlen óceánjának pará-
nyi cseppecskéjét képezi. — Mindig tartó, lévén a tudomány 
oly kincs, mely szellemünk tulajdonát képezi; miértis hozzá 
sem a szerencse szeszélye, sem a gyengék alattomossága, 
sem az erősek erőszakoskodása nem férkezhetik ; sőt bizto-
sítva van a halál rettentő hatalma ellen is, s azért a lélek-
nek a testtől való bucsuzása alkalmával nem a testet követi 
a sirba, hanem az elreppenő lelket az örökkévalóság hónába. 
De nemcsak a földi élet korlátaiból kibontakozott léleknek 
marad elidegenithetlen sajátja a tudomány, visszamarad az 
egyúttal itt e földön is mint ivadékról ivadékra átszálló 
drága örökség. A tudomány ugyanis teljes értékét csak ugy 
nyeri el, ha másokkal is megismertetve lesz ; miértis termé-
szetszerűleg közöltetésre törekszik. Valamint a tüz nem 
zárja magába melegét, hanem azt környezetével is közli, 
hasonlókép a tudomány lángja is kihat a vele érintkezőkre 
is, szende fényével s áldásos melegével. Azért Persius sze-
rint „scire tuum nihil est, nisi te scire hoc sciat alter".3) A 
tudományt tehát nemcsak magunk számára, hanem ember-
társaink javára is kell gyüjteniink. Ily módon pedig a tu-
domány az emberiség közvagyonává, nemzedékről nemze-
dékre átszármazó örökséggé válik. 

Nem igy egyéb földi javak vagy physicai erőlétesi-
tette emberi művek. Ezek sem a fortélyos szerencse finom 
szövetű hálóját ki nem kerülhetik, sem az idő emésztő vas-

') Haragé, „Katii, iskolakérdés". 43. 1. sk. — 2) 1. K i r . 2 ,3 . — 
») Satyra 1. v. 27. 

fogának ellent nem állhatnak. Avagy hol vannak Tyrus, J e -
ruzsálem, Nini ve s Babylonnak magával az örökkévalóság-
gal daczolni látszó bámulatos védmüvei, falai, bástyái, tor-
nyai? Osszeomladoztak, porrá morzsolódtak. Vagy hova 
tűntek Salamon, Xerxes, Darius s a régi Rómának a világ 
minden tájékáról összehalmozott kincsei? Hova lettek egy-
általán a jóllét, gazdagság, hatalom |s dicsőség örömeiben 
uszó ősi népeknek drágaságai, ékszerei, arany- s ezüstkész-
lete ? Nemde eltemette azokat birtokosaikkal együtt a ki-
méletet nem ismerő enyészetnek durva ásója ? 

Egészen más sorsnak örvendenek az ész és tudomány 
termékei ; ezek diadalmaskodnak nemcsak századok, hanem 
évezredek foszlató, morzsoló s romboló törekvései felett is. 
Lám! a biblia után a világ legrégibb könyve, Homer költe-
ményei, 28 századot láttak már anélkül, hogy egy szó vagy 
szótao-ocskában is csorbát szenvedtek volna. A göröo- s la-O O O 
tin remekírók müvei körülbelül kétezer év előtt keltek ki 
Hellas s Latium classicus földjéből, és még maiglan is az 
irály classicitásának s az elragadó ekesszólásnak mintái 
gyanánt szerepelnek tanodáinkban, őriztetnek könyvtáraink-
ban. Hát a keresztény irodalom koszorús bajnokainak, egy 
Tertullian, Origenes, sz. Ambrus, Ágoston, Jeromos, Anselm, 
Aq. Tamás s Bonaventura müveiről mit szóljunk? Hány 
század repült már el a földgömb felett, mióta a valódi tu-
domány s bölcseség e ragyogó csillagai a ker. irodalom egé-
ről letünedeztek ! S lám ! ők mégis élnek még ma is, hoz-
zánk szólnak, velünk társalognak, bennünket oktatnak, vi-
gasztalnak, bátorítanak, az üdvösség utján kalauzolnak. 
Hogyan? Krisztus isteni tanainak szövétneke mellett mun-
kálkodó, elmélkedő lángelméjüknek, a legnemesebb értelem-
ben vett philosophia megbecsülhetlen kincseit tartalmazó s 
máig is fenlévő, remekmüvei által. 

Tehát az ész s tudomány termékei csakugyan mindig 
épen megmaradnak, az idők viszonyai azokon mitsein vál-
toztatnak ; mert ha megujittatnak is, csakis a külső anyag 
változik, megmaradván a tartalom s alak eredeti szépségé-
ben s bájoló kellemében. Azért hervadhatlan virághoz h:i-
sonlithatnók a tudományt, mely pompás szinvegyületével 
gyönyörködteti a szemlélőt, és kellemdus illatárjával körül 
özönli a hozzá közelitőt századokon, évezredeken keresztül. 
Gazdagon gyümölcscsel megrakott s folyton megujuló, 
enyészhetlen fának nevezhetnők a tudományt, mely mig 
egyrészt mosolygó gyümölcsével barátságosan édésgeti ma-
gához az éhezőt, ugy másrészt megízlelt gyümölcsének 
magva az uj talajban, hova hullott, szintén gyökeret vei-, és 
hasonló termékeny fává növi ki magát. 

Nem jól mondtuk-e azért Plutárchchal fennebb, hogy 
a tudomány mindig tartó? 

A pogány hajdan culturnépei tehát a természet szavát 
követték, és a tudományoknak minden egyéb földi javakat 
messze túlszárnyaló előnyeit tartották szem előtt, midőn 
azok tiszteletében oly nemes vetélkedést, aaok müvelésében 
oly ernyedetlen buzgalmat tanusitottak. — S váljon minő 
sikert aratott náluk e buzgalom ? Nincs szándékunkban, a 
tudományok virágzásának eredményeit összes társadal-
mukra nézve rajzolni ; csak egyedekre szorítkozunk, ezek-
nek is csak egy-kettejét említjük fel, hogy kitűnjék, mily 
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nagy jellemeket képes a tudományokkali komoly foglalko-
zás teremteni még a pogányság körében is. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
l'est, márczius 7. C a n o s s a é s i s m é t C a n o s s a . 

Tagadják ellenfeleink bármennyire is, czáfolják szavakkal 
bármiképen is, minden józaneszü embernek be kell látni, 
hogy Bismarck ur lassan-lassan mégis csak Canossa felé 
halad, mi alig tudnók azt kézzelfoghatóbban bizonyítani, 
mintha liberális lapjaink nyilatkozatait időközönkint ad nó-
tám véve, jegyzeteinkkel kisérjük. Álljon itt e czélból egész 
terjedelmében az, amit a , Pesti Napló' a német egyház-po-
litikai küzdelem ,fegyverszünetéről' beszél. 

„A franczia köztársasági párt fényes diadalanevezetes 
hatást gyakorolt a német politikára, az egyházi kérdés te-
kintetében. A franczia liberálisok a clericalismust az erő-
teljes állami élet igényelte határok közé készülnek vissza-
szorítani és Róma aligha (?) bir annyi erővel, hogy egy idő-
ben megbirkózzék Franczia- és Németországgal is. (Minő 
logika !) Másrészt Németországban is terjedni kezd az a 
felfogás, hogy az uj birodalom erjét nem szabad még tovább 
is az egyház elleni harczban fogyasztani (vagy igy !) Béke-
kötésre nem gondolnak, mert az ellentét a küzdő felek közt 
sokkal élesebb, sokkal mélyebb okokban rejlik, semhogy 
egyhamar kiegyenlittethetnék. Csak fegyverszünetre gondol-
nak, de ez csak igy lehet, ha a két fél megállapitja a határ-
vonalat, melyet nem fognak túllépni. Az állam ur marad a 
maga hatáskörében, (ki tagadta ezt meg eddig is tőle ?) ha 
az elismertetik, akkor eláll minden invasiótól a tisztán egy-
házi ügyekbe, amitől eddig a védekezés szempontjából nem 
állhatott el (?). A porosz kormány nem fog ugyan concor-
datumot kötni, nem is kéz alatt egyezkedik a püspökökkel, 
hanem a fegyverszünetet állami actus, azaz a törvényhozás 
utján létesitendi és e tekintetben az osztrák viszonyokat 
veszi zsinórmértékül. Ha a Vatikán jogosnak ismeri el a po-
rosz kormány ezen elvét akkor a fegyverszünet létre 
jöhet és erre szüksége van, mer. a franczia liberálisok nem 
védekező, hanem támadó harczra készülnek". 

A ,Pesti Napló' bizonyára azt véli, hogy a fentebbi 
sorok által minden gyanút elhárított a tekintetben, mintha 
Bismarck induló félben lenne Canossa felé, pedig ha a ,N.' 
sorai egyáltalában valamit bizonyítanak, ugy az nem más, 
mint hogy Bismarck ugyancsak haladóban van azon uton, 
melyre, hogy lépni soha nem fog, egykori hires beszédében 
minden telhető módon erősitette. Igenis, az, amit a ,Napló' 
mond, in optima forma haladás Canossa felé, még pedig minő 
haladás ! A porosz kormány sem a pápával, sem a püspö-
kökkel nem egyezkedik, hanem törvényhozás utján létesi-
tendi a fegyverszünetet, vagyis ezalatt nem lehet mást ér-
teni, mint hogy a porosz kormány felfüggesztendi a ,májusi 
törvényeket' anélkül, hogy erre akár a pápa, akár a püspö-
kök által felkéretnék, s ha ezt oly módon teendi, mint a ,N.' 
mondja, ugy az egyház Poroszországban ismét régi jogait 
élvezendi. Lehet-e ennél nagyobb győzelme az egyháznak a 
hatalmas kanczellár felett ? Ez esetben ki az, ki Canossába 
ment ? hasztalanul is beszél a ,Napló' tisztán csak fegyver-
szünetről, be fog, be kell következnie a békének, és pedig 
nem azért, mintha Róma a küzdelmet Páris és Berlin ellen 

egyidőben meg nem bírná, hiszen az Bismarckra csak ked-
vező lenne, hanem, mivel az uj birodalom roskadozni kezd 
a culturharcz alatt. 

A fegyverszünet csak lepel, mely a békét tartja elfedve, 
mert különben az uj birodalom bizonyosan összeroskadna. 
Mi ezt különösen kiemelendőnek tartjuk. Rómának nincsen 
mitől félnie, ő a harezot, nem csak egy-két birodalom, hanem 
egykor az egész világ ellen és pedig győzelmesen kiállotta ; 
de van mitől félnie a birodalomnak. Hogy Poroszország ros-
kadozni kezd a kulturharcz alatt, ez nem uj dolog, a törté-
nelem tanúsága szerint más államok is roskadoztak, mihelyt 
a kath. egyházat megtámadták, mert a kath. egyházban lé-
tezik az állam-fenntartó elem. Ezt Bismarck nem tudta, vagy 
jobban mondva: tudni nem akarta; azt hitte, hogy ami nem 
sikerült másnak, az majd fog sikerülni neki, — sikerülni az 
egyházat leigázni, megsemmisíteni, — és most látja, mert nem 
látnia lehetetlen, hogy a birodalom roskad, s hogy a látsza-
tot elkerülje, mintha Canossába menne, pápát, püspököket 
mellőzve, az egyháznak készül a , Napló' szerint visszaadni 
erőszakkal elvett jogait, már be sem látva, hogy ez uton még 
nagyobb igazságot szolgáltat az egyháznak, még inkább 
Canossába jut, mintha concordatumot kötne, mert tudvale-
vőleg a concordatum mindig kényszerhelyzet mellett bizo-
nyít és az egyház a concordatumok által sokszor hozzájárul, 
némely különben őt megillető jogainak megszorításához, 
melyek a sz. írás és traditióban, e tulajdonképeni concorda-
tumban vannak letéve. 

Történjék különben bármikép, nevezzék Bismarck 
visszavonulását bárminek ; mi, habár Bismarck eddigi eljá-
rását az egyház iránt igazságtalannak, jogtalannak tartjuk 
is, de, ha a ,Napló' által jelzett fordulatot Bismarck valóban 
végbeviszi, csakis akkor fog a világ előtt mint valódi nagy 
államférfiúi feltűnni ; de egyszersmint a jelen és jövő nagy 
és kis államférfiai részére például fog szolgálni, hogy mi-
kép ne járjanak el a kath. egyház irányában. Különösen 
nekünk magyaroknak fog e példa nagyon szükséges lenni, 
hol a liberális velleitás nagyon is készül Bismarck-féle 
egyház-politikát űzni. Hogy bölcsek nem fognának lenni ami 
államférfiaink, ha a ,culturharczot' nálunk is megindítanák, 
az már Bismarck esetéből is bizonyos, mert világos, hogy a 
,culturharcz' az államok erejét aláássa, hogy akarnak-e va-
lóban bölcsek lenni, azt a jövő fogja megmutatni és mi óhajt-
juk, hogy valóban meg is mutassa. -+-

Garntncidék, V i s s z a e m l é k e z é s D e á k F e -
r e n c z r e. A szabadelvű journalistika ugyancsak törekedett 
egész erejével palástolni ama kinos hatást, melyet reá Deák 
Ferencznek a végszentségekkeli elláttatása gyakorolt. Deák 
meggyónt. — Nem igaz; nem gyónt meg. — Mondják 
ugyan, hogy meggyónt ; de környezete róla mitsem tud 
Igy ment ez, különféle variátiókon át vezetve, a mainap 
hangadó újságok concertjében, melyek szégyenleni látszottak 
a nagy férfiúnak azon elhatározását, hogy a halálhoz, az élet 
e valódi próbakövéhez elkészülendő, magához papot, termé-
szetesen katholikus papot hivatott, és igy mint becsületes, 
jellemes katholikus halt meg. Miután pedig a ténynek igaz-
sága a szenvedély-gőzön keresztül magának utat törve, min-
den ellemondást és csűrést-csavarást kizáró világosságban O O 
ragyogni kezdett, azt adták a haza bölcsének szájába, hogy 
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a katholikus legszentebb kötelességének teljesítésére őt nem 
esse, hanem csakis szive ösztönözte. Mondta-e ezt csak-
ugyan hazánk nagy férfia, — ki tudná azt teljes bizonyosság-
gal bevitatni? Nekem, fájdalom! a liberális közlemények s 
igy ezen sensationalis hirnek hitele iránt is oly alapos két-
ségeim vannak, melyeket t. ellenfeleim is, tudom, legalább 
szivökben respectálnak. De tegyük azt, hogy e nyilatkozat 
csakugyan valódi : ugy én egyáltalán véve, fel nem fogha-
tom, hogy a ,tudós' urak ily szavak felett oly palástolatlan 
örömet hogy érezhettek, és azokat a szélrózsa minden irá-
nyában oly emphatice miért kürtölhették ? . . . A bölcsnek 
nem szabad a szellem, a higgadt ész félrelökésével a gyenge 
szivre hallgatnia ; a bölcsnél az észnek kell parancsolnia, a 
szivnek pedig e parancsszóra engedelmeskednie. Ezt hozza 
magával a természetes rend, melyet ha az ember önkényü-
leg felbont, szomorúan kell tapasztalnia, hogy egy vak és 
épen gyengeségének tudatában dölyfössé lett zsarnoknak 
járma alá hajtotta nemesebb részét, hajtotta szellemét. És 
ez annál inkább áll azon bölcsről, kinek lángeszén és dia-
lektikáján egy egész nemzetnek szinesjava csüggött, és ki-
ben még elvi ellenfelei is a higgadt objectivitással gondol-
kozó főt és a honának felvirágzásaért fennen dobogó nemes 
szivet elismerve tisztelni kénytelenittettek. Ha tehát ha-
zánknak elhunyt nagy fia a fenti nyilatkozatot csakugyan 
tette volna, ugy azt csupán tiszta jelleme megbicsaklásának 
lehetne tulaj donitanunk, melyet az a positiv kereszténysé-
get ki nem állható liberalismusnak észkábitó nyomása alatt 
szenvedett. Es váljon van-e ok egy ily ritkaszép jellem meg-
bicsaklása felett örvendenünk ? ! . . . 

Midőn hazánk bölcse nagy hirre kapott jun. 28-diki 
beszédét az országházban elmondotta, és azzal polit, pályá-
lyát befejezte, mi kath. magyarok egyház-politikai pro-
grammja ellen az egyház és hazánk érdekében férfias nyílt-
sággal tiltakoztunk, s e tiltakozásunkkal csupán azon veszélyt 
jeleztük, melylyel az egyház-politikai kérdéseknek az ural-
kodó liberális felfogás szerinti eldöntése, Isten alkotta egy-
házunknak magyar ágát és vele Isten adta hazánkat is fe-
nyegeti. Tiltakozásaink nem vonták kétségbe Deák Feren-
czünknek gyönyörű eszét és még kevésbbé jellem-tisztasá-
gát ; de igenis, figyelmeztették őt arra, a mi mellett maga a 
liberális politika is már mint hiteles tanú szerepel, hogy t. 
i. a katholicizmus ellen a szűkkeblű liberalismus kedveért 
foganatba vett rendszabályok hazánk földjén végtelen za-
varnak lesznek okozói, de e zavar utoljára is a rendszabá-
lyok tehetetlenségének kimutatásával, és a vallásüldözést a 
vallásszabadság; hamis czége alatt inscenirozó liberalismus-O ~ 

nak méltó kudarczával végződni fog ; figyelmeztették őtet 
azon az Isten könyvében feljegyzett és a szabadelvű vellei-
tások folytán beláthatlan mérvet öltött, anyagi és szellemi 
sülyedés közepette mindinkább kidomborodó örök igaz-
ságra, hogy legyen bár valaki Deák Ferencz, legyen ország 
és világ által méltán ünnepelt bölcs, de „nem vethet más 
alapot, azon kivül, mely vettetett, mely a Krisztus Jézus. 
Ha valaki ez alapra épit, aranyat, ezüstöt drágaköveket, — 
fát, szénát, pozdorját, kinek-kinek munkája nyilvánvaló 
lesz" ; ') figyelmeztették, figyelmeztetni akarták őt, hogy az 
Irányi-féle „400" embernek ő is azt mondja, amit s X I X . 
század ideáljainak legfőbbike, a különben akkortájt még 

igen liberális Napoleon consul mondott, midőn az úgyneve-
zett theophilanthropusok neki szolgálatukat felajánlották : 
„Messieurs, vons n'êtes que quatre cents; comment voulez-
vons que je fasse une religion avec 400 hommes?" — Es ha 
voltak is az országházban vagy az országházon kivül tán 
4000-en, kik a liberális államvallást, jobban mondva: ál-
lam-vallástalanságot akarták a magyar kath. egyház tala-
jára akár a messze Amerikából, akár a közel Bismarckféle 
Németországból átültetni a haza bölcsének aegise alatt : o o 
Deák Ferencz előbb-utóbb ezekkel is csak blamirozta volna 
magát, nem vévén tekintetbe a sz.-irásnak azon örök érvé-
nyű szavait : „Nincs bölcseség, nincs okosság, nincs ta-
nács az Ur ellen" ; 2 ) nem vévén kellő tekintetbe azon .fe-
kete sereget' sem, mely, mint a németek példája mutatja, 
vezéreivel együtt ha nem is pro focis, de legalább pro arÍ3 
küzdeni, meghalni hazánkban is kész, de nem kész feláldozni 
legszentebb elveit, nem kész judási szerepre vállalkozni. Az 
egyház elleni küzdelemben kell, hogy mindenki eltörpüljön, 
a mint mindenkor el is törpült. A kath. magyar papságnak 
férfias tiltakozása tehát a hazának bölcsét ez eltörpüléstől 
kivánta megmenteni ; kivánta, hogy ő a Jézus Krisztus által 
letett isteni alapra fényes szellemének kincseiből aranyat, 
ezüstöt, drágaköveket, vagyis nem ephemér csillogással és 
értékkel biró tárgyakat hordjon, — hiszen fát, szénát és fő-
leg égetni való pozdorját úgyis eleget hordnak össze a min-
den lében kanál lenni akaró philiszterek. 

A magyar journalistika ellenben, midőn D. F.-nek a 
végszentségekkeli elláttatására vonatkozó á l l í t ó l a g o s sza-O O CD 
vait oly mohó vágygyal és kirivó örömmel colportálta, 
ezáltal a kialvó lángészre és különben feddhetlen jellemre 
egy marok sarat dobott. E sárral ugyan a kath. egyházat 
akarta beundokitani ; de az csakis a nagy férfiura esett. Szé-
gyenlette a journalistika, hogy D. F. mint keresztény halt 
meg; és öröme, borzasztó öröme telt volna neki abban, ha 
hogy liberális élet után szabadkőműves módon dobta volna 
el a bábeli torony vakolókanalát, és nagyot fújva adta volna 
ki a — párát. Pedig, liberális urak, akarva nem akarva 
önöknek is el kell ismerniök, hogy azon elvek, melyeknek 
tején a hazának bölcse oly magasra nőtt, a keresztény phi-
losophiának, a profán tudományok által eleddig meg nem 
dönthetett kétezredéves elvei. Önök csak modernek, mi ős-
régiek vagyunk; önök — ne haragudjanak meg magyar 
nyíltságomért! — „éretlen kincseikkel kérkedő iskolagyer-
mekek", mi az örök bölcseség szellemkincseivel táplált — 
engedjék 19. százados történetünknek felemelő tudatával 
lehetőleg szerényen kimondanom : — érettkoru férfiak va-
gyunk ; önök vívmányai fölött már is kezd ítéletet, sújtó, 
zuzó ítéletet tartani az idő, e legjobb kritikus, — fölöttünk 
kétezred évnek vihara vonult el anélkül, hogy elveinket, 
elveink igazságát és életrevalóságát a legkevésbbé is meg-O o o O O 
ingathatta volna; önök bölcsészete, mely végre is az „öntu-
datlan (!) bölcsészeiében" lyukáéit ki, önök constitutiója és 
culturállama az emberi gyarlóságok foltjaival már is na-
gyon eléktelenítve áll a higgadtan gondolkozók előtt, a ke-
reszténység isteni eredetű philosophiája pedig ma is örök 
szépségében mosolyog elénk, mosolyog a cynismus és durva 
erőszak nemtelen támadásainak közepette is. E kétezredéves 

l) ,Kor. 3 I, 1 1 - 1 3 . - 2) Péld.. 21, 30. 
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philosophia iskolájához tartozott a mi boldogult „öreg" 
urunk is. Igen, D. F. nagy volt, mert a ker. hitnek igazsá-
gai voltak vezérelvei ; nagy volt, mert szép esze a keresz-
ténység isteni bölesesége előtt a teremtménynek, a fiúnak 
alázatosságával hajlott meg. Vagy nem eelatanter ker. elv-e 
az, mely D. F. által hangoztatva a magyarnak még a 40-es 
években csaknem szójárása lett : „Ha szabadolt lenni aka-
runk, ufjy igazságosak is legyünk !", mely elv csupán az isteni 
Bölcseség eme szavainak alkalomszerű ismétlése: „Az igaz-
ság megszabadít titeketu.3) Vagy nem a positiv keresztény-
ségnek legszentebb principiuma-e az, hogy lelkismeretünk 
ellen nem szabad cselekednünk? Es ime ! hazánknak bölcse 
a kiegyezkedés nagy müvének előestéjén, midőn honfiai jel-
leme itt is, ott is a gyanusitások egész özönével árasztatott 
el, a teljesitett kötelem megnyugtató hatása alatt imigy nyi-
latkozott: „Elismerem a közvélemény hatalmát; tudom, 
hogy azt, a ki neki szolgál, felemeli, és azt, a ki ellene ál', 
összezúzza. De nekem egy jó barátom van, ki szivemhez 
még hangosabban szól, mint a közvélemény ; kit megveszte-
getnem és megfélemlítenem nem lehet, kinek intései előttem 
szentek és kinek szemrehányása megölne engemet ; e meg-
vesztegethetlen barátom az én lelkismeretem". (Vége köv ) 

IRODALOM. 
= Dom Gueranger Prosper, Solesmes első apátja-

(Folyt.) A gallikanismus egyik keserű gyümölcse az volt, 
hogy sok franczia megye, elhagyván az egyházilag szente-
sitett és előirt római liturgiát, mely Nagy Károly idejétől 
fogva egészen XIV. Lajos koráig szokásban vala, a legfőbb 
egyházi tekintély hozzájárulása nélkül „in officio divino" 
uj liturgiát hozott be. A franczia egyház 80 megyéje között 
60 birt külön liturgiával az isteni tisztelet egysége és kö-
zösségének rovására, melyet az egyház olyannyira óhajt és 
sürget. Gueranger egyik főfeladatának tekintette, a franczia 
egyházat ismét a római liturgiának megnyerni. Iparkodott, 
mint Pie püspök mondja, Istent teljes szivvel keresni a sz. 
liturgia és az egyházi szokások törvényeiben: „Iuxtalegem 
et caeremonias volens requirere Deum suum in toto corde 
suo". Különösen két nagyhirü munkája által akarta kitűzött 
czélját elérni. Az elsőnek czime ez : „Institutions liturgi-
ques" ; kiadta 1840—52-ig három kötetben. A másodiknak 
czime: „L'anneé liturgique"; megjelent 1844—1866-ig ki-
lencz kötetben. >) Ezen utóbbi munkája által Gueranger az 
egyházi istentiszteletet, amint az a misében és zsolosmában 
megünnepeltetik, teljes szépség és fenségében akarta előadni, 
<és pedig nem csak papok, hanem műveltebb világiak szá-
mára is. Nemcsak magyarázólag írja le az egyházi évet a ró-
mai szertartás nyomán, hanem egyszersmind gyakorlati út-
mutatást ad, miképen lehet az egyházi év szellemében élni 
ós az egyház szavaival imádkozni ; mert Gueranger mélyen 
vala áthatva azon meggyőződéstől, hogy a sz. Lélek által 
vezérelt egyház imája Istennek legkedvesebb és ezért legha-
tásosabb. Boldognak mondja azt, ki imáit az egyház, Krisz-
tus szeretett jegyesének imáival kapcsolja egybe. Ezen buzgó 
törekvés azt eredményezte, hogy Francziaország minden 

3) Ján. 8, 32, 
l j A „L'anneé liturgique" jelenleg német fordításban : „Das Kir-

chenjahr" czim alatt adatik ki. Eddig már nyolcz füzet jelent meg Mainz-
ban Kirchheimnél. 

megyéje visszafogadta a római liturgiát. A főérdem a soles-
mesi apátot illeti, ki az egyházi élet szelleméből meritett 
lelkesedést és buzgóságot a liturgia iránt, alája rendelt szer-
zetes házaiban is meghonositani iparkodott. IX . Pius ma-
gasztalólag ismeri el Gueranger ezen érdemeit. Gueranger 
halála után irt brevéjében a pápa ezeket mondja: „In quo 
ipse curas omnes cogitationesque collocavit, potissimum il-
lud fuit, ut Romana Liturgia in Galliam vehiti postliminio 
íemearet. Qua quidem in re ita se gessit, ut eius scriptis, 
necnon constantiae atque industriae singulari prae ceteris 
acceptum referri debet, si antequam ipse ex liac vita migra-
vit, cunctae Galliae Dioeceses Romanae Ecclesiae ritus am-
plexae sunt". 

Gueranger ezen fényes győzedelme nem egyedüli. Hg. 
Broglie Albert mnnkát adott ki a római világ megtérésé-O O O 
ről, melyben a természeti okoknak a természetfelettiek ro-
vására túlságos befolyást engedett, Gueranger tisztelte és 
védelmezte az ész jogait, határozott ellensége volt a bajanis-
mus és egyszóval mindazon rendszereknek, melyek az em-
beri ész természeti erőit többé kevésbbé elnyomják. De ha 
mindig azon volt, hogy az emberi lélek természeti erejét és 
tehetségeit megoltalmazza, mennyivel inkább kellett neki 
azon lenni, hogy a természetfeletti lényét és valóját kifejtse 
és biztosítsa. Azért Broglie ellen a párisi „Monde"-ba kitűnő 
tollal és tudományossággal 24 czikket irt, melyek későbben 
1858-ban önálló könyv alakjában is megjelentek: „Essais 
sur le naturalisme contemporain" czim alatt. A solesmesi 
apát ezen könyvben a csuda apologiáját irta, megmutatván, 
hogy a világnak a kereszténység által eszközölt megtérése 
több, mint tisztán természeti és földi okok eredménye. 

Guerangernek elég alkalma jutott, a római szentszék 
jogait is megvédeni, vagyis végrehajtani azt, amit a pápa az 
uj gyülekezetnek egyik főfeladatául tűzött ki : „Sedis apo-
stolicae iura et décréta inviolabili constantia adversus quos-
cunque novatores asserere". Valamint más országokban, ugy 
Francziaországban is a katholikusok két táborra szakadtak : 
ultramontán és liberális táborra. A gallikanismus újra fel-
emelte fejét. Midőn IX. Pius 1869-ben a vaticáni zsinatot 
megnyitotta, előszedték a régi fegyvereket 1682-ből és újra 
kiélesitették avégre, hogy a pápai tévmentesség ünnepélyes 
kimondását lehetetlenné tegyék. Gueranger ezen nagy harcz 
közepette nem maradhatott közönyös. 1870-ben „De la Mo-
narchie pontificale" czimü munkáját adta ki, mely legin-
kább Marét püspök ellen van irva, és mely által a tévmen-
tesség elleneit elnémította. Maga IX. Pius a tudós apát 
könyvét kitűnő hittani munkálatnak mondja. Az eredmény 
ismeretes : a liberális franczia katholikusok alávetették ma-
gukat a zsinati határozatnak ; Gratry atya kibékült az egy-
házzal ; Marét püspök is a vaticáni zsinat iránti hódolatát 
fejezte ki a szentatyának. (Vége köv.) 

VEGYESEK. 
= Esztergomból irják nekünk : Városunkra szomorú na-

pok virradtak. Még néhány nap előtt, miután a viz a 21 lábat 
meghaladta, azt hitték, a veszély szünőben van. Azonban 
két nap óta folyton árad s az előbb megtisztult helyek újra 
vizzel elöntvék. A nyomor nagy. Az inség e próbanapjaiban 
érezzük határtalan jó szivét az érseki város valódi atyjának, 
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ö Eminentiája a bibornok-herczegprimásnak, ki legottan, 
hogy a vész komoly fordulatot vőn, habár maga e napok 
alatt ezreket vészit, s jószágainak, melyeket annyi gond és 
fáradsággal emelt virágzásra, szörnyű pusztulásairól na-
ponta értesül, rendelkezéseket tett, hogy a hajléktalan nép 
a szükségesekkel elláttassék. Ö maga rögtön 200 forintot 
bocsátott a vészbizottság rendelkezése alá. A tapasztalat 
azonban az lévén, hogy a pénznél, mely roszra is használ-
ható, a szükség idejében sokkal hatásosabb a kész segély, 
ugyancsak ő Eminentiája a királyvárosi kerek templom 
melletti zárdában az Ínségesek számára konyhát nyittatott, 
hol naponta háromszáz embernél több nyer kellemes, tápláló 
ételt és kenyeret. Magánosok ugy mint testületek fára-
doznak az Ínségesek helyzetén segíteni. Igy a vízivárosi apá-
czák zárdájában a növendékek utolsó farsangi színjátékukat 
alkalmul használták adományok gyűjtésére ; csak azon este 
130 ftot gyűjtöttek. A káptalan házait, szobáit ajánlja fel a 
szerencsétleneknek, pénzt és kenyeret osztogat. Egyesek is 
sokat fáradnak. Beszédes' Sándor országszerte ismert eszter-
gomi fényképész a vész színhelyeit örök időkre fentartandó, 
azokat lefényképezte, az egész jövedelmet az utolsó fillérig 
az árvízkárosultaknak adományozván. Szóval Istennek sú-
lyos keze rajtunk erősebben ösztönöz a felebaráti szeretet 
nemes tényeire. Mi hiszszük, hogy van jutalma e földön tul 
azoknak, kik a szenvedők keserveit enyhíteni siettek s a fáj-
dalom könyeit letörölni törekedtek. 

— Richthofen, volt boroszlói kanonok, ki későbben 
ókatholikussá, majd protestánssá lett, most Berlinben igen 
veszélyes sebekben fekszik, melyeket a petróleumlámpának 
feldöntése okozott neki. Irgalmas néne ápolja. 

— Lateau Luizáról irják a ,Germaniá'-nak, hogy álla-
potában semmi javulás sem állott be. Több hét óta ágyban 
fekvő, s az eddig csak pénteken érzett fájdalmak most na-
ponta kinózzák, csak az Ur teste vétele után van naponkint 
néhány percznyi nyugalma. Étel- s italtóli tartózkodása még 
folyvást tart, s az orvosok még mindig nem birják állapo-
tának ,természetes' okait felfedezni. — New-Yorkban jan. 
5-én a német plébániának plébánosa halt meg, Krebez Feli-
cian atya; született 1811-ben Privigyében. 15 éves korában 
a ft. kapuczinusrend magyar tartományának tagja lett ; 
1835-ben pappá szenteltetett s tíz évvel későbben Ameri-
kába jött. Sz. Miklósról nevezett, volt plébániája a legna-
gyobb New-Yorkban. 

— Egyik római kath. lap tudósítása szerint Bismarck 
Hohenlohe bibornok római útjára vonatkozólag ezt mondta 
volna: „Én nem küldtem a bibornokot Rómába, s különben 
sem fogok soha beleegyezni oly alkudozásokba, melyek Po-
roszország törvényeinek megsértésével járnának". Ezzel 
szemben ugyané lap szerint bécsi, beavatott körökben igy 
beszélnek: „A porosz király az, ki minden áron tárgyalá-
sokba akar bocsátkozni Rómával, minél fogva Bismarck 
már azon gondolattal foglalkozik, oly egyházpolitikai tör-
vényeket csináltatni a birodalmi tanács által, melyek a po-
rosz efféle törvényeknek élét vegyék" Meglátjuk, igaz-e. 
Hogy a ,culturharczot' a német birodalmi tanács is már na-
gyon megunta, azt nem egy tény világosan bebizonyítja, 
főleg mióta mindinkább kiderülni kezd, hogy a legfőbb ,cul-
turharczosok' közül nem egy a ,Gründer'-ek közt is kiváló, 
azaz kiválóan gyanús szerepet játszott. 

— Ő felsége Victor Emanuel király a váltókra való s 
egyéb adócsinálás dolgában nemzetének legelső embere. 

Nyilt titok, hogy soká az egyiptomi khedive volt azon jó 
barát, ki V. E. ő felségét gyakori pénzügyi calamitásaiban 
segítette. Most pedig maga a jó barát is megszorulván, pén-
zét egyre sürgősben visszaköveteli, sőt már beperléssel is 
fenyegetődzik ! Érdekes lesz, ha a khedive V. Emánuelt 
urat valamely római váltótvszék előtt beperli ! A malheur 
fokozására kiderült legújabban, hogy bizonyos marchese 
Mantegazza, kit V. E. ebbeli váltóüzleteiben közvetítőül 
használni szokott, e körülményt arra használta fel, hogy a 
király nevére szóló, számos, több millióra rugó hamis váltó-
kat forgalomba hozzon. Ezen hamisítási műveletben s az 
ekként készült váltóknak elárusitásában több bolognai lakos 
is vett részt s emiatt már be is fogatott, többi közt bizonyos 
marchese G , ki a nem régen a katholikus Lega O'Connell 
ellen elkövetett gyalázatos merényleteknek fővezetője volt. 

— A legújabb német, hadkötelezettségi törvény kö-
vetkeztében ez idén a bambergi papneveldének 18 tagja 
kénytelen egyévi ,önkénytesnek' belépni. — A német ,cul-
tur'-harcznak classicus földjén, — Poroszországban is csak 
ugy vannak, hogy nincs elegendő képzett egyén, ki a pol-
gárházassági lajstromokat vezetni képes lenne, mint ezt 
Windhorst nem régen az országgyűlés szine előtt consta-
tálta, anélkül, hogy valaki ellent mert volna mondani. 

— A solmári boldogasszony keyyképe.*) Remete Má-
riához, a budapestiek kedvencz kegyhelyéhez közel fekszik 
Solmár, Pest megyében, és a székes-fehérvári püspökségben. 

1730-ban a dögvész nem esak Budát és Pestet de az 
egész környéket pusztította s a legnagyobb remegésbe hozta. 
Ilyenkor a kevély hitetlen is megijed és segélyt keres, a 
hivő pedig anyjához a Boldogságos szűzhöz fordul és sz. 
Anzelmmel mondja: „Miért ne segítenél rajtunk bűnösö-
kön ó Mária ! ki miattunk magasztaltattál fel annyira, ugy 
hogy minden teremtmény téged úrnőjének tart és tisztel". 
Ily bizodalommal fordult egy budai, Buda uj telkén lakó 
polgár, Maurer József, a Boldogságos Szűzhöz, képe előtt 
letérdepelt s kérte őt, hogy távoztatná el házától és övéitől 
az öldöklő angyalt. 

A segítő Szűz kinek jósága határt nem ismer, s kinek 
irgalmassága el nem fogy, ezen félelmében fiúi bizodalom-
mal hozzá forduló polgár könyörgését meghallgatta. S mig 
szomszédjai s barátjai mind elhaltak, házában baj nem tör-
tént. Maurer József a veszély távoztával, hogy háláját meg-
mutassa, Solmáron egy kis kápolnát épittetett, melybe a 
Bold. Szűz azon képét függesztette fel, mely előtt félelmé-
ben imádkozott, mely előtt meghallgatást nyert. S alig volt 
a kép a kápolnában, már is nem csak a falubeliek, hanem 
távolról is jöttek, ezek közt a szomszédfalukban lakó nem 
egyesült görögök is, a Boldogságos Szűz üdvözlésére. A kis 
kápolna helyére pedig, mlts. Majthényi Károly k. tanácsos 
és a hétszemélyes tábla bírája, egy szép templomot épitte-
tett. A kép mellett felaggatott ajándékok szünet nélkül és 
hangosan hirdetik : „A ki engem megtalál, életet talál, és 
üdvösséget merit az Úrtól". 

Szeretetadományok szentséges Atyánk, IX. Pius 
pápa számára. 

Eddigi összeg: 407 frt. 78 kr. és 150 frank arany, *> 
db. cs. k. arany, 4 db. ez. ftos, 4 db. ez. húszas ; ehhez 

Denezs J. 10 frt. 

Egyéb kegyeletes adakozások. 
Ugyanaz a lourdesi templomra 5 frt. 

„ a máriavölgyi templomra , . . . 5 frt. 
„ a bukaresti templomra 5 frt. 

*) ,Havi füzetek1 1876-ik f. 1. füzet. Szerk. Winter Ágost. 
pestbelv. káplán. 12 füzetnek ára 1 f t . 

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő: báró Hornig Károly, hittudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatott Budapesten 1876. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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A prot. államok virágzása 
és politikai szabadsága. 

(Folyt.) 

De talán a protestantismus, mig a lelkismereti 
szabadságot hirdette ugyan, de csak a maga szá-
mára adta meg, a népeket a politikai szabadság na-
gyobb mértékével ká rpó to l t a? Lássuk csak, mi t 
mond a történet. 

Kezdjük meg szemlénket a skandináv államo-
kon, miután ott a lutheranismus minden más befo-
lyás kirekesztésével a legtisztábban fejlődhetett , és 
social-politikai hatását minden akadály nélkül fejt-
hette ki. Lord Molesworth, ki a prot. északot tüze-
tesen ismerni tanul ta , 1692-ről ezeket jegyzi meg. 
„A római kath. religióban, élén a Rómában székelő 
egyházfővel, a korláttan polgári hatalom elleni reactió-
nak elve fekszik; azonban északon a lu theránus egy-
ház a polgári hatalomnak teljesen alávetve van és 
szolgálatában áll, és az egész észak protestáns né-
pei elvesztették szabadságaikat, mióta val lásukat 
egy jobbal cserélték fel". Ennek okát ö a prot. pap-
ság a fejedelmektöli absolut és kizárólagos függésé-
ben találja. 

Dániában a protes tant ismus teljes diadalt ült, 
és Barthold e győzelemnek társadalmi és politikai 
eredményét ezen emlékezetes szavakba foglalja 
össze : ') „Meghunyászkodó rabszolgaság (hündische 
Leibeigenschaft) nehezedett ismét a dán pórra, és a 
polgárok, minden képviselettől megfosztatva, az 
adók és katonáskodás kényszere alatt sóhajtoztak. Az 
észak ugyan lutheránus le t t ; de a hatalmat a ki rá ly 
s a nemesség egymás közt osztották fel". A nemes-
ség a reformatiónak tág köpönyege alat t nem csak 
az egyházi vagyonnak legnagyobb részét ragadta 
magához, hanem még a szabad paraszttelkeket is. 

Gesch. won Rügen und Pommern. IV, 2, 294. 

.-A nagy egyházi javadalmak lakosai a papságnak 
szelid uralmát a nemesség súlyos igájával voltak 
kénytelenek felcserélni", mondja Al len 2 ) Az 
1660-diki forradalom ugyan a nemességnek hatal-
mát, mely alatt nem csak a szegény nép, hanem 
maga a király is nyögött , megtörte, de egyszers-
mind III . Fr igyes királyt és utódait korlát lan feje-
delmekké tette. Ennek következménye lett, hogy a 
köznép ugyanazon szolgaságban maradt , mint előbb 
volt, és a nemesség kivál tságainak nagy részét tar-
tot ta meg. Sőt a pórok nyomora 1687-ben hozott 
u j despotikus törvények által annyira nagyobbo-
dott, hogy „a korona javadalmain a pórtelkeknek 
több mint egy ötöde elpusztulva állt, és a ma-
gán uradalmak még szomorúbb képet nyú j t o t t ak" . 3 ) 
Az ország lakossága a mul t században évről évre 
fogyott , sőt egész faluk tűntek el, hogy major-
ságoknak adjanak helyet .4) Csak 1804-ben adatott 
vissza 20,000 rabszolga-családnak személyes sza-
badsága . . . Végre, „százados, elvi és alaptörvényes 
despotismus u tán" , Dániának is meglett az 1848-i 
forradalma, melynek eredménye a mai kormány-
forma lett, hol is a ministeriumok egymásután vál-
toznak (comme chez nous), s az országgyűlésben a 
pórelem kap többségre. Ehhez oly sajtó j á ru l , mely 
az 1793-diki franczia saj tóval versenyez. Hogy mi 
fog a nagyon meggyengül t királysággal történni, 
azt a legközelebbi jövő döntendi el. 

Svédországba Wasa Gusztáv hozta be a lutherá-
nus vallást, és a tulgazdag egyház megrablása ál-
tal erős k i rá lyságot és országot alapitot t meg. A 
nép sa já t lag re l ig ió jára nézve megcsalatott. Gusz-
táv ugyanis mindig tagadta , hogy ö u j vallást hoz 

2) Gesch. des Königreichs Dänemark ; ford. Falck 
által, 1846. (A koppenhágai t társulat e történelmet a kitű-
zött jutalomra méltatva, a legjobbnak Ítélte.) 310 1. — ^ A l -
len, 389, 431. — ") u. o. 438. 
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be, és a svéd népnek nagy része még 50 év múlva 
is, daczára a behozott változásoknak, azon hiede-
lemben volt, hogy ö katholikus. A protestantismus 
lassankint, de végre teljesen diadalmaskodott. 

E diadal hármas eredményt hozott létre. Az 
elsőt Svédhonnak classicus történésze, Geijer, igy 
adja elő: 5) „A nagy vallásháborúk után a közön-
ségnek az egyházi ügyekben való részvéte mindin-
kább és pedig azon fokban függesztetett fel, a mint 
a fejedelemnek hatalma erősbödött. I g y a prot. egy-
ház a néppeli összefüggését mindinkább elvesz-
tette, és csakhamar egyedül külső monarchikus és 
aristokratikus formává, a katonai és polgári hivatalnok-
államnak (Beamten-Staat) clericális toldalékává lett". 

Második eredménye az u j államjog lett. Gusz-
táv a faluk és helységeknek községi birtokát, ké-
sőbb a folyókat, vizmüveket és bányákat, végre a 
műveletlen földeket is mind a korona tulajdonának 
declarálta. Aztán tovább folytatta rabló mestersé-
gét, és valamint magát az összes egyházi vagyon 
általános örökösének tekintette, ugy ahol csak le-
hetett, egyes telkeket is elvett.6) De Gusztáv az 
összes egyházvagyont még sem nyelhette le; meg-
osztotta azt tehát a nemességgel, melynek segélyére 
nagyon is rászorult, és mely a vallásváltoztatásból 
ép olyan nagy, vagy talán még nagyobb hasznot 
húzott, mint a királyság. 

A reformatiónak harmadik következménye 
végre az állami rendben okozott azon szörnyű dis-
harmonia lett, mely Svédország történetére 300 év 
óta oly változatos jelleget sütött, és oly borzasztó fel-
forgatásokat okozott, milyenek 1789-ig semmiféle 
európai államban sem jöttek létre. A svédek, saját-
lag a nemesek, három királyukat gyilkolták meg, 
u. m. XIV. Erichet, XII. Károlyt és III. Gusztávot ; 
kettőt letettek : Zsigmondot és IV. Gusztávot, és 
végre saját ősi dynastiájokat elűzvén, országu-
kat és koronájukat egy idegen katonának, Napoleon 
egyik tábornokának elajándékozták vagy — eladták. 

A nemesség uralmának igája alatt a földmi-
velö osztály elszegényedett és elsatnyult, a nép 
gyenge, nyomorult és a nemességnek teherhordozója 
lett . Ez igának lerázása végett i t t is a királyi hata-
lom korlátlanná nyilatkoztatott ki. A király akarata 
törvénynyé vált, és Geijer szerint minden az egyed-
uralom előnyére zsákmányoltatott ki.7) Innen eredt 
XII. Károlynak vészteljes uralkodása, ki az ország-
gyűlésnek azt izente, hogy majd csizmáját fogja ne-

5) Gesch. Schwedens. II, 218. — 6) Geijer, II, 110. — 
7) Geijer, 113—115. 

kik az elnöki székre küldeni ; ki az országot rémitő 
nyomorba, sőt a végromlás szélére jut ta t ta . Meg-
gyilkoltatása után a korlátlan királyi hatalom 
azonnal eltörültetett, és az úgynevezett svéd sza-
badság, vagyis a nemesek uralma áll i t tatott vissza. 
Minden hatalom és jövedelemforrás a nemesség bir-
tokába ment át ; a királyság pedig üres árnynyá 
törpült . Mennyi viszály, mennyi vérengzés dúlt az 
országban ! III. Gusztávnak sikerült szép móddal 
az uralmat ismét magához ragadni ; de ö a nemes-
séget nem volt képes sokáig megfékezni, saját se-
regének tisztjei ötet elárulták, és 1792-ben egy 
nemesi összeesküvésnek esett áldozatául. 

Németországban hasonlólag szomorú kép tá-
rul elénk. 

Vegyük csak például Mecklenburgot.Itt 162 l-ben 
a földesuraknak a paraszttelkek feletti korlátlan 
uralma teljesen biztosíttatott, a pórok személves 
szabadsága (jelesül az 1633., 1646. és 1654. rende-
letek folytán) megsemmisittetett, és ök rabszolgák-
nak (Leibeigen) nyilváníttattak.8) A szegény pórok 
közül sokan más országokba költöztek ki ; de 1660-
ban a kiköltözésre halálbüntetés szabatott. ..Igy tehát, 
Boll szerint, megkovácsoltatott ama rabszolgaláncz, 
melyet parasztjainknak a legújabb időkig (1820-ig) 
hordozniok kellett. Sorsuk a törvény értelmében a 
néger rabszolgák sorsánál csupán annyiban volt 
kedvezőbb, hogy őket egyenkint, mint a barmot, 
nyilvános árlejtéssel nem volt szabad árusitani; de 
kéz alatt az igen nagy szokásban volt, hogy e szá-
nandó rabszolgákkal, mint lovakkal és tehenekkel, 
kereskedés űzetett". A parasztok szöktek az ország-
ból, sőt Oroszországba is menekültek. „Félni lehet, 
igy indokoltatott végre 1820-ban a rabszolgaság 
eltörlését hozó rendelet, hogy az emberekben kü-
lönben is nagy hiányt szenvedő falvaink elnéptele-
nednek, és a földbirtokosok mind tönkre mennek".9) De-
nique csak élményes az az uralkodó pár t ! 

(Folyt, köv.) 

A közalapítványi kir. ügyigazgatónak 
V É L E M E N Y E 

a tanulmányi alap jogi természete kérdésében. 
(Folytatás.) 

Időjártával azonban érezte Mária Terézia királynő, 
miszerint nem elég csak a nemzet művelődésére szolgáló 
tanintézeteket felállítani, nem elég csak azokat ideiglenesen, 
átmenetileg javadalmazni, hanem szükséges, miként azok 
biztos, tartós és örök jellegű alapítványokkal láttassanak 

8) Boll, Gesch. Meyenburgs. 1855. I, 352 ós köv. II, 
142 és köv. — 9) Boll, II, 569. 
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el ; érezte továbbá, hogy a körülmények követelik, mikép a 
jezsuitáktól bevont összes ingó és ingatlan vagyon a ma-
gyar királyi tanulmányi és az egyetemi alap közt megosz-
tassék ; a dicső emlékű királynőt tehát ezen előzmények 
határozták el arra, hogy 1780-ik évi márczius 25-én, minta 
tanulmányalapi okmánytár IX-ik száma alatt olvasható, a 
magyar- és horvátországi tanulmányi, nevelési és magasabb 
fokú művelődési czélokra nagyobbmérvü alapítványokat 
tegyen, s ezeket a királyi adományzási keretbe illeszsze; 
ezen függő pecsétes közokmányban a királynő kijelenti, 
hoo-y miután az országban az igaz isteni tiszteletet és a ka-
tholika vallást, az érsekségek és püspökségek szabályozása, 
uj egyházmegyék és papnöveldék alapítása, templomok épí-
tése, ugy az egyházi igazgatási közügyek ildomos körvona-
lozása által nemcsak örökítette, hanem növelte is; hogy 
miután a magyar nemzet diszére a királyi testőrséget és a 
szent István apostoli királyi rendet felállitotta, s mindeze-
ket nevezetes előnyökben részesítette; a nemes iJjuság ma-
gasabb kiképzésére pedig Bécsben a legmagasabb nevéről 
czimzett főtanodában több tápintézeti helyeket rendezett 
be; hogy miután az országban a közlekedési utakat, a hida-
kat, a hajózást, a mocsárokat és a folyamokat részint szer-
vezte, részint szabályozta ; valamint a pénzügyet, kereske-
delmet és az ipart virágzó állapotra emelte ; hogy miután a 
magyar államnak a fiumei tengeri kikötőt, ugy a török had-
járat alatt az alsó részektől elszakitott megyéket és kerüle-
teket visszaadta, a magyar alkotmányt kitűnő intézmények-
kel bővitette, s a helyhatóságok törvényes körét nagy gond-
dal fenntartotta, és ekként a magyar nemzetet, mely irányá-
ban nemcsak a polgári viszonyok közt tántorithatlan hűsé-
get, hanem a felmerült háborúkban is határtalan ragaszko-
dást tanúsított, kitűnő érdemeiért szakadatlanul anyai sze-
retettel ápolta; ezek után elérkezettnek lenni látja annak is 
az idejét, hogy a tanulmányi ügyet és ez által az ifjúság 
neveltetését, melyek ildomos berendezésük nélkül az állam-
élet kellő fényre nem emelhető, s a családi boldogság meg 
nem alapitható, végleg rendezze ; valamint a mindezek el-
érésére szükséges eszközöket is kiszolgáltassa ; továbbá 
ugyanezen függő pecsétés közokmányban a királynő egy-
részt kijelenti, hogy a tanulmányi rendszer keretébe, a nagy-
szombati, győri, kassai, nagyváradi és a zágrábi akadémiák» 
melyekben az elemi és középtanodai tárgyakon kivül a 
bölcsészet, a jog, sőt részben a hittan is előadatnak ; vala-
mint a kerületi főbb tanodák, ugy minden ottani katholi-
likus fő- és algymnasiumok tartoznak ; másrészt pedig a 
jelzett akadémiák és gymnasiumok számára czimereket, 
illetőleg pecséteket alapit és engedélyez. 

Nemkülönben ugyanezen már többször hivatkozott 
közokmányban Mária Terézia királynő, mint a kegyúri jo-
u-ok legfőbb védője, tekintve, miszerint az elhagyott apát-
ságok, prépostságok, zárdák és monostorok jószágaik az 
1548-ik évi 12-ik törvcz. határozata szerint a nyilvános is-
kolákra és tanintézetekre is fordíthatók ; tekintve, misze-
rint a most körülirt javadalmakat az idézett törvcz. nyo-
mán a Jézus-társaságnak a tanodák ellátása végett részint 
az apostoli királyok ajándékozták, részint azok jóváhagyása 
mellett magánosok adták ; tekintve, miszerint jóllehet min-
den a jezsuiták által bármily jogczimen szerzett és bírt 

ingó, ugy ingatlan javak a rend eltörültetése folytán királyi 
intézkedés tárgyai lettek ; mégis a korona azon kötelme, 
miként az ily vagyon állagából és jövedelmeiből a hivat-
kozott törvény értelmében nyilvános iskolák nyittassanak és 
tartassanak fent, meg nem szűnt, sőt a nevelés és az ifjnság 
oktatása kiválóan a királyi gondok közé sorozvák ; a ma-
gyar királyi tanulmányi és iskolai alapnak : 1-ször mind-
azon tőkéket, melyek az ország területén létezett Jézus-
társaság bármely természetű ingó vagyonából keletkeztek, 
avagy annak lezárolt és eladott házaiból, gazdászati szerel-
vényeiből, bútoraiból, ugy polgári telkeiből folytak be; 
2-szor, miután az egri jezsuita társoda által birt schavniki 
apátság, az újonnan körvonalozott szepesi püspökség, vala-
mint a beszterczebányai jezsuita rendházhoz tartozott ipoly-
sághi prépostság a rozsnyói káptalan, nemkülönben a szeg-
zárdi apátság a magyar királyi egyetem bővebb javadal-
mazásaikra fordíttattak, s e szerint a szorosan vett tanul-
mányi alap czéljaira szolgálni megszűntek ; ezek helyett 
királyi jóváhagyással megerősített csere utján, az eszter-
gomi érsekség terhére, annak évi jövedelmeiből 10,000 ftot, 
továbbá a sellyei uradalom kivételével a turóczi prépost-
ságot, ugyancsak a turóczmegyei znyóváraljai, nagyszoszó-
czi, valcsai, andrásfalvi, polerjekai, moskóczi, lesjachói, szlo-
vani, lazani, szentgyörgyi, breznói, a nyitramegyei szolkai, a 
liptóniegyei háromszlécsi és a zólyommegyei szilniczai ha-
tárokkal ; ugyszinte a szent Istvánról nevezett bozóki pré-
postság felét a hontmegyei bozóki, szenográdi, litavai, cse-
kóczi, alsó- és felsőmladonyai, bozók-lehotkai, laczkói, trpéni, 
kecske-varbóki, alsóki, felső- és alsóbadini, szelczi s unya-
tini határokkal, ugy a hrussói, sztihányi, keszihóczi részjó-
szágokkal, a nógrádmegyei denneki pusztával s a szabad 
királyi Korpona városbani két házzal ; 3-szor, a kassai je-
zsuita társodához tartozott és szent Miklósról czimzett 
mislyei prépostságot, az abaujmegyei alsó- és felsőmislyei, 
bologdi, osvai, a sárosmegyei boroszlói, bogdányi, janói és 
alsó-mérki határokkal, ugy a segnyei területtel ; 4-szer, a 
győri jezsuita társoda által birt és szent Jakabról neve-
zett lébényi apátságot, a mosonymegyei lébényi, bornászi, 
luczkói és barátfóldi határokkal; 5-ször, szinte a győri je-
zsuiták tulajdonához tartozott veszprémvölgyi elhagyott 
apácza-zárda javait a veszprémmegyei vörösberényi, kene-
sei, padragi, balatonkajári, vámosi, mámasándori, csitényi, 
menyekei, fűzfői, jutási és akarattyai határokkal; 6-szor, a 
szent Jánosról, vagyis a mentőkőről (de lapide refugii) ne-
vezett karthausi monostor jószágait, a szepesmegyei tibei 
udvartelekkel, a tamásfalvi, arnóthfalvi, kolcsói, felső-sunya-
vai határokkal és a zemplénmegyei Liszka mezővárosi ház-
zal, melyek a lőcsei jezsuita társház javadalmazását képez-
ték ; 7-szer, a szent Margitról czimzett pornói apátságot, a 
vasmegyei pornói, pokoli, alsó-beledi, németkeresztesi, pin-
kamindszenti határokkal és a péterfalai tizeddel, melyek a 
Jézus-társaság soproni telepét egészitették ki ; 8-szor, a sz. 
Benedekről és szent Endréről, vagyis a szirtekről (de rupi-
bus) nevezett szkalkai apátságot, a trencsénmegyei apát-
falvi, ujezdói és zliechovi határokkal, valamint a Trencsén 
városi szent Háromság oltáralapitványhoz tartozott Libor-
csa helységet, melyek ugyancsak a trencséni jezsuita rend-
ház tulajdonai voltak ; 9-szer, a szepesváraljai Krisztus teste 
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kápolna javait, a zemplénmegyei bodrog-kisfaludi, szegi és 
longi határokkal, melyek a jezsuiták szatmári birtokát ké-
pezték ; 10-szer, a szent Lélekről czimzett hrapkói javadal-
mat, a sárosmegyei mochnyai és kajathai határokkal, me-
lyek az eperjesi jezsuita társházhoz voltak beosztva ; szóval 
az összes tőkéket, házakat, épületeket, ingó vagyont és in-
gatlan uri javakat, minden néven nevezhető tartozmányaik-
kal, melyek a jezsuiták társodáik, rendházaik és küldérsé-
geik után, a magyar szent koronára háromoltak, akár lettek 
légyen a jelen adománylevélben kellően felsorolva akár nem, 
az azokban rejlő királyi jogokkal, azon módon, mint ahogy 
a jelzett szerzet azokat birta, az 1548-dik évi 12-dik törvcz. 
rendelete nyomán, mások igazaik épségbeni tartásával, min-
denkorra és visszavonhatlanul, örökös javadalom és alapít-
ványként adományozta. 

Ez idő szerint ugyanazon királynő kijelentette, hogy 
miután a megadományozott tanulmányi és iskolai alap tény-
leg oly jószágokat is bir, melyek világi jellegűek, és ekként 
a papokat a fekvő birtok vételétől eltiltó törvények nyomán 
a Jézus-társaság által királyi jóváhagyás nélkül megszerez-
hetők nem voltak ; milyenek a fehérmegyei szentágotai 
puszta, a Zemplén megyében Tokaj mezővárosban fekvő 
kőház és pineze, továbbá a tokaji és a tályai hegyekeni sza-
bad szőlők, nemkülönben Szepes megyében, ugy a szepesi 
tiz láncsás városban a hodusfalvi szántóföldek és rétek, 
mindezek ugy a hasontermészetü javak, melyek a jelen ado-
mánylevél keretében foglaltatnak, örökjoggal a tanulmányi 
alap tulajdonát egészitendik ugyan ki ; ha azonban az ily 
ingatlanok a korona által jellegükhöz képest vagy megtar-
tatnának, vagy pedig nemesi családoknak ajándékoztatná-
nak, az azokból a vegyes adomány természeténél fogva be-
folyó vételi és beruházási árak mindenkor a tanulmányi ala-
pot illetendik. 

Ugyszinte ezen már többször jelzett közokmányban 
Mária Terézia királynő a magyar birodalomhoz kapcsolt 
részek, nevezetesen Horvát-, Dalmát- és Tótországok szá-
mára is a magyar viszonyokkal szorosan összefüggő tanul-
mányi alapot szervezett, s ugyanezen a magasabb művelő-
dés, ugy a köznevelés eszközlésére körvonalozott intézmény-
nek a társországok területén a jezsuitáktól lefoglalt zágrábi, 
varasdi és pozsegai rendházakhoz, ugy az eszéki küldérség-
hez tartozott összes tökéket, épületeket, iskolákat, ingó és 
ingatlan javakat; különösen pedig a körösi görög-egyesült 
püspökség birtokában létezett ugyancsak kőrösmegyei tka-
leczi és glokonczai határok jövedelmeiből 1000 frt. járadé-
kot, nemkülönben a kőrösmegyei Potocsecz és Ivanecz fal-
vakat ; valamint a boldogságos Szűzről nevezett ruttyevói 
apátságot a pozsegamegyei assikováczi, zaridaczi, chosina-
czi, grabarjei, czerovaczi, gradaczi, traparjei, novszekszi, lu-
kasiai, schumanavaczi, billiszevaczi, stojesinovaczi, rajsava-
czi, vényei, lukácsi, thominovaczi, porecsei, liernyevaczi, 
béktexei, jurkovaczi, leszkoviczai, dubokai, lonyiczai, csag-
sini, latinovczi, mitrovaczi, kneszczi, czigleniki és szeszvetei, 
összesen 29 határral királyi és legfőbb kegyúri jogánál 
fogva örökösen odaajándékozta. 

Továbbá ugyanezen közokmány erejénél fogva Mária 
Terézia királynő meghagyta, hogy a tanulmányi alap a ne-
kie adományozott javakon fekvő terheket, mennyiben azok 

kielégítve nem lennének, viselni; valamint az egyházi javak 
után az évi jövedelmek tiz százalékát a királyi várerőditési 
pénztárba befizetni tartozzék; nemkülönben királyi utódai-
nak, s a nemzet egyházi és világi nagyjainak ajánlotta, hogy 
valamint ő a tanulmányi és iskolai alapot folyvást különös 
pártfogásában részesiti; ugy ők azon szerint a jövőben azt 
az adománvos levélben kifejtett záradékok alapján, ótal-
mazzák és kedvezményeikkel halmozzák. (Folyt, köv.) 

A jó pap holtig tanul. 
(Folytatás.) 

Socrates, az attikai philosophia megalapítója, kit az 
oraculum honfitársai közt joggal a legbölcsebbnek jelentett 
ki, és aki egész életét arra szentelé, hogy oktatásai által jó 
s erényes polgárokat neveljen hazájának, ezen Socrates tu-
dományos buvárlatai által az elvhűség s jellemszilárdság 
oly magaslatára tudott emelkedni, hogy az még az isteni ki-
nyilatkoztatás égi fényével s csalhatatlan biztositékával ren-
delkező keresztény embernél is méltán bámulatra s tiszte-
letre ragadná a szemlélőt. Midőn a harmincz zsarnok rém-
uralma alatt hallgatás parancsoltatván neki, ő e parancs el-
lenére is magasztos hivatásának élni meg nem szűnt, valaki 
azt kérdezé tőle, váljon nem fél-e, hogy szabadszólásának 
szomorú következményei lesznek? Mire ő igy felelt: „Sőt 
inkább, minden roszra el vagyok készülve ; de egy sem 
volna mindnyája között hasonlitliató ahhoz, ha igazságta-
lanságot követnék el". Bevádoltatván pedig s a törvényszék 
elé állíttatván, ily megható szavakat intézett a birákhoz : 
„Ha ti engem azon feltétellel oldoznátok fel, hogy többé ne 
bölcselkedjem, még akkor sem akarnék nektek engedelmes-
kedve, az istenek ellen vétni, kik irányában nem mutatha-
tok nagyobb tiszteletet, mint ha szünet nélkül azt hirdetem 
ifjúnak és öregnek hogy a földi s testi javak háttérbe szo-
rításával, mindenekelőtt leikök üdvéről kell gondolkozniok. 
És most is nem annyira magamért, mintsem értetek védel-
mezem magamat, nehogy az ártatlant elitélve, az Isten ellen 
vétkezzetek. S habár sohasem viseltem is tisztséget, ugy vé-
lem, nagy szolgálatokat tettem a hazának az által, hogy az 
igazság ösvényéről soha le nem tértem, s a nép vagy a ty-
rannusok hatalma és tekintélye által magamat elriasztatni 
nem engedtem. Valamint kegyetek megnyerése végett most 
sem fogok használni oly eszközöket, melyeket jók- és igaz-
ságosaknak nem tartok ; minthogy pedig, ellenkezőleg az 
ellenem felhozott váddal, szilárdabb hitem van Istenben, 
mint bárkinek vádlóim közül, ügyemet Isten után a ti Ítéle-
tetekre bizom". ') Burátjai elakarván őt szöktetni, nem 
egyezett bele ; három szótöbbséggel méregitalra Ítéltetvén, 
vidám arczczal ürité ki a halált rejtő poharat. Feláldozá 
tehát a tudományok e felkentje, a jellemszilárdság erendit-
lietlen hőse, inkább életét, mintsem meggyőződését. — De-
mosthenes, az ékesszólás e nagy mestere, az önzetlen honsze-
retet ritka példányképét nyújtja nekünk az atheniekhez in-
tézett e szavaiban : „Mea consllia si recte attendatis, non 
sunt eius generis, per quae ego inter vos magnus, vos inter 
graecos despectui sitis ; sed talia, ut mihi saepenumero ea 
haud tutum sit dare, vobis autem semper utile amplecti". 
— Senecáról pedig, e római bölcsészről, olvassuk, hogy 

») Cantu II. k. 204. 1. 
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„Neronis dominium omnibus iam flagitiis inquinatissimum, 
iibere atque fidenter monere non destitit, magno suo peri-
culo ac postremo praecipitio". 

Ha tehát, amint láttuk, már a pogányok is, felismer-
vén a tudományoknak képző, művelő s nemesitő befolyását 
mind az egyes emberre mind az összes társadalomra, fárad-
hatlan buzgalommal versenyeztek azok ápolásában, és ha 
ezen dicséretes törekvés már náluk is oly óriási jellemeket 
volt képes teremteni, minőket a tudomány fendicsért bajno-
kaiban bámultunk : mit szóljunk akkor egy kath. papról ? 
Ez kevésbbé fogja becsülni a tudományos foglalkozás ki-
tűnő eredményeit? O munkára teremtett lelkét a tétlenség 
sorvasztó karjaiba fogja-e vetni ? Szellemét, fényes tehetsé-
gei használatának hiánya folytán, sivár pusztasággá, bur-
jánlepte parlaggá hagyná-e átváltozni ? Az tehetné-e ezt, 
aki jól tudja, hogy a reá bizott talentumoknak mikénti ér-
tékesítéséről egy végtelen hatalmú s igazságosságai Birónak 
fog ma-holnap számot adni ? — Avagy tán a kath. pap nél-
kiilözhetlen tulajdonai közé kevésbbé tartoznék-e a megin-
gathatlan elvhűség s érczszilárd jellem ? Nem képviseli-e ő 
ugyanazon sz. ügyet, melyért Krisztus, az apostolok s vérta-
nuk milliói véröket onták ? Nincs-e tehát neki is szüksége 
hasonló, sem félelmet sem c s ü g g e d é s t nem ismerő lelkierőre 

' O o 
s bátorságra ? Főleg napjainkban, midőn a sz. Lélek által 
ihletett jámbor Simeon e jóslatát: „Ecce positus est hie in 
signum, cui contradicetur",2) világszerte oly mérvben látjuk 
teljesülni, miként talán még soha ! Már pedig, mint fenebb 
kimutattuk, a tudományok elsajátítását czélzó szorgalmas 
tevékenység egyike azon hatalmas emeltyűknek, melyek se-
gélyével a jellemnagyság magaslatára vergődhetünk; me-
lyik pap vonakodnék tehát kinyújtani karját e hathatós esz-
köz után ? Nemde helyesen mondja azért a közmondás, hogy 
a jó pap holtig tanul ? (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
l'est, márczius 10. E g y t ö r v é n y c o r r e c t i ó j a. 

A liberalismus egyik ismertető jeleként jegyezhetjük fel 
azon körülményt, hogy ott, hol uralomra jut, a mult hagyo-
mányait tökéletesen felforgatja, hogy a romok felett liberá-
l i s é p ü l e t e t ' emeljen ; mivel pedig a liberalismusnak egyik 
sajátsága az ingadozás, a tökéletlenség, nagyon természetes, 
hogy épületei sem valami erősek, hanem naponkint uj ta-
tarozásra van szükségük, mintha csak árviz ingatta volna 
meg az alapokat. A liberalismus alkot törvényeket és ám-
bár a törvény alkotása pillanatában beismeri, bevallja töké-
letlenségét, czélszerütlenségét, mégis megalkotja, hogy alkal-
ma legyen rajta idővel javitani, de C3ak ugy javitani, hogy 
már a javitás pillanatában szintén kitűnjék, miszerint a ja-
vítás nem tökéletes, hanem rövid idő múlva a javitás is ja-
vítandó lesz. Ez a liberális törvényhozás képe, azért ülésez-
nek a liberális törvényhozások a végtelenben, mert helyest, 
jót és tökéletest soha sem alkotnak. 

Van nekünk is Magyarországon ily törvényhozásunk, 
van e törvényhozás által alkotott népiskolai törvényünk, 
mely mindnyájunk tudtával egykor erőszakkal hajtatott ke-
resztül a törvényhozás két fórumán, daczára annak, hogy 
mindenki meg volt győződve annak nemcsak tökéletlensé-

2) Luc. 2, 34. 

géről, hanem gonosz irányáról. E törvény jó nagy részben 
már most, azaz, hogy már régen correctióra szorult, de a 
correctiója csak most hajtatik végre, hogy azonban e cor-
rectio olyan lenne, melyhez mi katholikusok is hozzájárul-
hatnánk meggyőződésből, azt egy szóval sem mondhatjuk. 
Amint politikai téren gyökeres rendszerváltozásra van szük-
ségünk, hogy az ország a végpusztulástól megmenekedjék, 
ugy az oktatás terén is a nemzetnek nem correctióra, nem 
foldozgatásra, hanem gyökeres irányváltozásra van szük-
sége. A nemzetnek nem közös, hanem felekezeti, hogy ugy 
mondjuk, iskolai politika kell. 

A legújabb ,javitás' azonban épen e kelléket nélkü-
lözi ; mert a ,felekezetnélküli'tanfelügyelők befolyása, mely-
lyel eddig birtak a felekezeti iskolákra, az ujabb javitás sze-
rint nemcsak fenntartatik, hanem még ki is terjesztetik úgy-
annyira, hogy ámbár a miniszter ur ő excja nagyon hang-
súlyozta légyen is, miszerint a felekezetiek jogai az isko-
lákra nézve az uj javitás szerint nem csorbittatnak, Zsedé-
nyi ur mégis kényszerítve érzé magát felszólalni e felfogás 
ellen. Már pedig habár ami katholikusaink, t. i. azok, kik az 
országházban ülnek, nem birnak is kellő érzékkel az iránt, 
mi a katholikusok joga az iskolára nézve, protestáns atyánk-
fiaitól ez érzéket meg nem tagadhatjuk, és igy Zsedényi ur 
felszólalása következtében bizonyosnak vehetjük, hogy a 
,javitás' ugyancsak nem ütött ki a felekezeti oktatás javára. 
Megerősít e véleményben bennünket egy más körülmény is. 
A ,javítás' egyik pontja ugyanis megemlékezett a ,felekezeti 
önkormányzatról' is, de hogy mily czélzattal volt e pont igy 
fogalmazva, kitűnik először abból, mert a fogalmazás csak 
egy felekezetről szól ; kitűnik másodszor abból, hogy a fo-
galmazás oly ,önkormányzatról' szól, minővel a katholi-
kusok nem birnak, vagyis, amennyiben a javitás a feleke-
zeti iskolákat is tekintetbe vette, ezek alatt csakis a j>ro-
testans iskolák értendők, mig egyik tagja a bizottságnak az 
ellen fel nem szólalt, kérdés lévén csak az, váljon majd a 
plenum ugy, mint e pont most fogalmazva van; t. i., hogy a 
felekezetek jogaikat iskolaikra fentartják, elfogja-e fogadni. 

Egyáltalában a .javitás' a felekezeti eszmének semmi 
üdvöset nem hozott, nincsen mit neki örvendenünk, ugy 
hogy e javítást mi nem javításnak, hanem inkább corrup-
tiónak kénytelenek vagyunk tekinteni. Hogy ez miért tör-
ténik igy, miért rontanak a régi rosz törvényen ahelyett, 
hogy javítanának rajta, értse aki tudja; mi legalább állam-
férfiúi szempontból sem tudjuk felfogni, miért pártolja még 
most is a kormány és a többség a közösiskolákat a feleke-
zetiek ellenében, holott ki lett mutatva, hogy az országra 
mi sem veszélyesebb, mint épen a közösiskolák, hol a növen-
dékek minelenféle tudományág elemeivel saturáltatnak, csak 
azon egy szorittatik ki, mely az embernek legszükségesebb, 
melynek törvényei nélkül a rend és béke egy államban sem 
állhat fenn. Ezt csak a kereszténység elleni gyűlöletből va-
gyunk képesek magunknak megmagyarázni, ami azonban 
államférfiúi bölcsességre nem mutat. 

A corruptio e folytatása bennünke: ugyan fájdalom-
mal tölt el, s ha van ami vigasztal, ez csak az, hogy felekezeti 
iskoláink száma az országban hasonlithatlanul több, mint a 
közösiskoláké, és hiszszük is, hogy ott, hol még felekezeti 
iskolák léteznek, az illető és különösen kath. felekezeti elől-
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járók gondoskodni fognak, hogy a kath. iskolák a feleke-
zetnélküli molochnak áldozatul ne essenek. Ezért ugyan ki-
tüntetést nem fognak knpni, az bizonyos, hanem vigasztalja 
őket, hogy minden becsületes keresztény ember velük érez, 
vigasztalja különösen az öntudat, hogy szent ügynek szol-
gáltak, midőn a felekezeti iskolák fentartása mellett bu-
zogtak. X 

Fejérmegye. T. szerk. ur ! Vettük méltóságos püs-
pökünknek első böjti körlevelét, „Ordines Quadragesimales" 
czim alatt, gyönyörű latinságu, széles olvasottságról tanús-
kodó szózatot, mely önkénytelenül is sz. Jeromosnak eme 
szavára emlékeztet: „Sit sermo presbyteri floribus Scriptu-
rae conditus" — csakhogy mlgos főpapunknak beszéde nem 
csak a szentírás, hanem a patristikai irodalom legszebb vi-
rágaival is ékeskedik, a nyelv csinja által behizelegve ma-
gát a szivbe, a tartalom velőssége által pedig maradandó 
emléket hagyva ott. 

O- s újszövetségi példákon végig jártatva lelki sze-
meinket, a böjt fontos s Istennek tetsző voltáról győződünk 
meg, s egyúttal annyi jeles, szent példa által azoknak lelk-
ismeretes utánzására serkentetünk. Látjuk Mózest, ki negy-
vennapi böjt után méltattatott arra, hogy az Ur kezéből át-
vegye a törvény tábláit. Látjuk Illést, az asketák nagy pél-
dányképét, Dánielt a szellemóriást, mint készültek szigorú 
böjt által látnoki hivatásuk minden egyes kiváló mozzana-
tára. De látjuk a penitencziatartó ninivitákat is, mint for-
ditják el az Istennek, máris feléjök kinyújtott büntető kar-
ját, végre pedig imádattal leborulunk a Megváltó fényes 
példája előtt, ki „quadraginta dierum praemisso ieiunio, 
certamen contra diabolum aggressus est, omnibus nobis 
exemplum praebens, ut per illud armemur, ex illo robur su-
mamus, et sic aciem, in praelio contra ilium, instruamus". 
(S. Joann. Chrys. in c. I. Gen. hom. 1.) 

„Haec scilicet corporalis vita, — folytatja a körlevél, 
— cuius inopia diebus Quadragesimae significatur, (S. Aug. 
in ps. 110.) plena periculis, plena laqueis", a küzdelmek 
folytonos, szakadatlan sorozata, melyeknek Isten törvénye 
szerinti végig- küzdésére csak az önmegtagadásból erőt s O O D O 
kellő edzést meritünk. „Sane vita haec de nobis exigit con-
tinentiam, — mondja sz. Ágoston — ut etiam cum laboré 
atque luctamine ingemiscentes gravati, et habitaculum no-
strum, quod de coelo est, superindui cupientes, (II. Cor. 5.) 
a saecularibus delectationibus temperemur, et ab omnibus 
inundi illecebris, quibus captivi homines obliviscuntur Deum, 
aviditatem nostram, tamquam ieiunio temperemus". (Enarr. 
in ps. 110.) 

Innen kezdve aztán a körlevél második részét számít-
hatjuk, mely azt fejtegeti, hogy a böjt nem csak az étel kö-
rüli, törvényszerű önmegszoritásban áll, hanem, hogy annak 
végczélját inindenképeni javulásunk képezi; „Sic enim no-
bis edendi est moderanda libertás, ut etiam aliae cupidita-
tes eadem lege frenentur". 

A türelem és szelidség, a szellemi béke s csendes ma-
gába vonulásnak ideje az, melyet arra illik felhasználnunk, 
hogy kibontakozva a bün, a bűnös hajlamok s fogyatkozá-
sak kötelékeiből, a szellemi fegyverek kellő forgatására 
megerősödni iparkodjunk. Idejárul még a szeretet cseleke-
deteinek fokozódott buzgósággal való telj esi tése, hogy meg-

bocsássunk az ellenünk vétetteknek, jóvá iparkodjunk tenni, 
mit magunk netán mások ellen hibáztunk s tegyünk jót szen-
vedő felebarátainkkal, amennyire tőlünk telik s erőnk en-
gedi. „Hoc sensu Dominus per prophetam ieiunare nos 
iubet dum ait: dissolve cogitationes inipietatis, solve fasci-
culos deprimentes, dimitte eos, qui confracti sunt, liberos, et 
omne onus disrumpe. Frange esurienti panem tuum, et ege-
nos vagosque indue in domum tuain ; cum videris nudum, 
operi eum, et carnem tuam ne despexeris. Tune enim erum-
pet quasi mane lumen tuum, et sanitas tua citius orietur, et 
anteibit faciem tuam iustitia tua, et gloria Domini colliget. 
Tunc invocabis et exaudiet. Et requiem tibi dabit Dominus 
semper, et implebit splendoribus animam tuam". (Isai. 58.) 

A körlevél végét ő mlgának böjt-fegyelmi dispositiói 
képezik, egyúttal pedig arról értesittetünk, hogy a lelki 
szentgyakorlatok papok számára áprilhó 9-én, azaz Virág-
vasárnapon estéli 6 órakor kezdődnek a káptalani sekrestyé-
ben, s három napig tartanak. 

Igy röviden iparkodtam az előttünk fekvő böjti kör-
levelet ismertetni ; ha t. szerkesztő ur jelen igénytelen so-
raimnak helyt ad, máskor is kisérlendem meg azt. Végre 
még egyet: nem hagyhatom ugyan emlitetleniil azon tetsze-
tős alakot, melyben körleveleink kiállíttatnak. Jókora csi-
nos betűk, ugy hogy a magamféle öregebb ember is kényel-
mesen elolvashatja, szép papir, s igen jól kezelhető, 8-adrétü 
könyvalak ; mely olyan, hogy a körlevelek, az év végén egy 
kötetbe összekötve, nem csak a béltartalom, hanem a kül-
alak tekintetében is becses diszét képezendik minden papi 
könyvállványnak. r. 

(inramvidéh, V i s s z a e m l é k e z é s D e á k F e-
r e n e z r e . (Vége.) Hasonlitsuk csak össze Deák Ferenczün-
ket a mostani felvilágosultság csaknem istenitett, pedig 
valójában ijesztően sötét alakjaival, és megdöbbenve fogjuk 
észrevenni azon óriási ürt, mely a keresztény bölcs és a ke-
resztényiden modern tudós között tátong. Elég legyen e 
helyt csak a világhírű Humboldt Sándort Janssen „Zeit und 
Lebensbilder" igen tanulságos müve után néhány vonással 
ecsetelnem! A „német eulhirának eme fejedelme11, „a XIX. 
század e nemtője", „az emberiség megváltójának ezen megtes-
tesült ideálja", mint őt bálványozói istenkáromló hazug aj-
kaikkal nevezni nem átallották, az egyházat „a modern mű-
veltség gúnyjának" csufolá. Nem is csuda; hiszen ő egész 
életén át szakadatlan ellenkezésben élt azon morállal, me-
lyet az egyház isteni Alapitójának nevében szab elénk, és 
még korának 80. évében is piszkos gúnyt űzött a Berlinben 
vita tárgyául felszínre hozott ama „hittani" kérdés felett 
váljon „a férj mellett még egy házi barát is megenged-
hető-e?" sőt sírjának szélén, 88 éves korában, még „oly ke-
délybajokban szenvedett, melyeket a legnemesebb és leg-
műveltebb emberek is azon félig dogmatikus szenvedélyek 
felett engednek meg maguknak, melyeknek kielégítésére a 
hivatalos házasság súlyos intézménye eszközül nem szolgál", 

Humboldt kereszténytelen elveinek s az ezekkel kar-
öltve járó moráljának aljasitó hatását főleg csömört keltő 
kevélységében és gyűlölettől telitett kétszinüségében látjuk. 
„Igazsággal ez életben csak azoknak tartozunk, akiket mélyen 
tisztelünk /" volt a „XIX. század nemtőjének" elve, mely 
az életbe átvive az igazságot teljesen száműzi, s a hazugsá-
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got és kétszínűséget a létnek jogával ruházza fel. Ez elvhez 
híven Humboldt, kit Ancillon „encyclopaedikus munkának" 
nevez, szemben bárkivel is finom, udvarias volt, a főbbek 
iránti tisztelet nyilvánitása pedig egész a csúszásig terjedt; 
de hátuk megett aztán annál inkább eresztette meg maró 
nyelvének zaboláját. IY. Frigyes Vilmos, porosz király, a 
tudóst nem csak barátságára méltatta, hanem a tudóst és 
barátot még a trónhoz illő nagylelkűségének jeleivel is el-
halmozta. A többi közt a király a potsdami parkban létező, 
idylli kinézésű és gyönyörűen berendezett Charlottenliof 
nevű kastélyát adta át neki lakásul, és a hálás barát, a nagy 
tudós azt „buddhisztikus hideg pokolnak" nevezi! A szegény 
gyanútlan Frigyes Vilmos őt mint barátját és első kamará-
sát minden titkába avatja be, és Humboldt királyi barátjá-
nak e nemes bizalmával a legpiszkosabban visszaél, kit is 
Varnhagenhez intézett leveleiben „eine Mauleselnatur" 
gunyszóval illet, ki „mitsem képes létrehozni", és kit uton-
utfélen mindenféle anekdoták és trágár megjegyzések által, 
mint durva, különczködő, elsatnyult, zavart eszű embert 
tüntetett fel. „Művészet és ábránd a trónon, körüle fanati-
kus alakoskodás és képmutató visszaélés!" irja róla, de csak 
háta megett, a geniális jó barát. „O (a király), irja más he-
lyen, az élvek mámorában él, a politikával nem törődik ; ő 
indulatos, haragos és szeszélyes". Igy ir a barát bizalmas 
barátjáról, ki őt szivtitkaiba pillantani engedi; igy ir a ke-
gyencz királyi jótevőjéről, kiben az „élvek mámorát" nem 
csak elvei, hanem még inkább saját példája által mélyebbé, 
fojtóbbá tenni igyekezett. — Képzelhetjük már, hogy visel-
hette magát a ,nagy' tudós többi ,barátja' iránt ! . . . Midőn 
Bunsenhez ir, őtet „gyengéden szeretett barátjának és a 
legjelesebb porosz diplomaták egyikének" hivja ; de Varn-
hagenhez intézett leveleiben belőle és terveiből gúnyt űz. 
llaumer közokt. miniszterről a legnagyobb megvetéssel szól ; 
beszél „az ő nyeresége- és szemtelenségéről, minden tudo-
mány iránti gyűlöletéről, vészteljes munkálkodásáról". 
Előtte „Niebuhr titkos tanácsos a leggonoszabb ficzkó 
(Kerl) az egész (királyi) udvarban, elvetemült liizelgő, kép-
mutató, telve méreg- és gyűlölettel". — O Corneliust, Fie-
ckert, Arndtot sat. bizalmas társalgása alatt „elkorhadt bú-
toroknak" nevezgeti, s az egész tisztes compániát „verfluchte 
Rumpelkammer nak" !) czimezi. — Schelling és követői az ő 
szemében „das verächtlichste Lumpenpack", melyre csak va-
laha a nap sütött. (No, Schellingiánusok örüljetek ! gon-
dolja magában a szerkesztő ur.) Savigny minister előtte 
ökör ; Eichhorn miniszter grauenhafter Kerl ; Bethman-Holl-
weg szolgalélek, Frömmler, Duckmäuser. Hengstenberg, Tho-
luck und das übrige Gesindel. — Leo, Tippeiskirch és má-
sok, kik a rongnanismus ellen felléptek, lumpok. Sőt az egész 
porosz diplomatiáról Humboldt 1840. marcz. 8. imigyen ir : 
„Bizonyára semmi diplomatia sem mutathatja fel a rosz, 
nyomorult egyéneknek olv hosszú sorát, miként a porosz az 
utóbbi 20 esztendő alatt : Verbrecher und Dummköpfe, Schuf-
te, Wichte, Abenteuerer, Lumpen in beliebiger Abstufung, 
elkezdve Goltz szövetségi tanácsostól", s i. t. 

E különben oly ünnepelt, oly jeles természettudós, ki 

') A XIX. század nemtőjének kraftausdruckjait legjobb lesz csak 
eredetiben adnom ^legalább e piszoknak lefordításában nem kell szegény 
fejemet izzasztanom. 

a természet titokszerü feltámadásának oly gyakran volt ta-
nuja és észlelője, saját testének feltámadásába és lelkének 
halhatatlanságába nem hi t t ; s „a kimúlás utáni" (nach der 
sogenannten Entseelung) léttel nem sokat törődött. E vas-
tag hitetlenség okozta, hogy a szegény önmagával is meg-
hasonlott, és főleg utolsó éveiben „sivár életének összeku-
szált szálai" fölött panaszkodott. 1854. apr. 13. pedig ezeket 
irta,: „En egyhangúlag és szomorúan élek,et mourant, avant 
le principe". Halála elveivel összhangzásban volt: meghalt 
minden ragyogó tudománya mellett szomorúan s a világgal, 
melynek élvpohara pedig előtte mindig telten állt, elé-
gedetlenül. 

Ilyen a kereszténytelen modern tudós ! 
Es a mi liberális journalistikánk váljon ilyenné akarta 

volna-e degradálni a hazának ,bölcsét' ? 
Örüljön az velünk együtt testvériesen, hogy Deák 

Ferenczünk a kereszténység örökké igaz és nemes elvein 
életében magasra emelkedve, ez elveket a liberális közvéle-
mények kedveért halála óráján sem tagadta meg, hanem ha-
záját királyával kibékítve, ő maga is a királyok királyával, 
Ura- s Istenével kibékülni vágyott, a mire tagadhatatlanul 
a minden úgynevezett „közvéleménynél hangosabban szóló 
barátja" intette őt, e barátja pedig volt „lelkismerete". 

Utolsó nyilvános beszédét 1873. jun. 28. tartotta, és 
halhatatlan lelkét Teremtőjének f. é. jan. 28. adta vissza. 

Legyen a kereszténység isteni Szerzője és az összvi-
lág legszentebb Birája, Jézus Krisztus, kegyelmes neki és a 
mi leikeinknek is ! j- | 

Hóm f f . A P o r o s z o r s z á g g a l v a l ó a l k u d o -
z á s o k tárgyában egy itteni, kiváló tekintélyű katholikus 
lap, melynek tagadhatatlan összeköttetései vannak a Vati-
cánnal, e napokban hoszabb közleményt hozott, melyet so-
kan hajlandók, magának Antonelli bibornoknak tulajdoní-
tani. A közlemény következőleg hangzik : 

„Egész Németországban szivós tartóssággal a felett 
vitáznak, váljon lehetséges-e a kibékülés a kath. egyház és 
a porosz kormány közt ; hogy ezen szívósságot megmagya-
rázhassuk, azt kell mondanunk, miszerint mind azok, kik 
ekként vitáznak, tudva, nem tudva az egyháznak azon isteni 
ihlettvoltát ismerik el, melynél fogva az mindig kész és haj-
landó megbocsátani, üldözőivel kibékülni, szóval engedé-
keny békeszeretetének kifejezést adni. Csudálattal vegyes 
szomorú fájdalommal látta az egyház, látták ő szentsége s a 
hivek, hogy legújabban, különösen Poroszországban oly ül-
dözés támadt, melyre semmiféle ok vagy alap, de még ürügy 
sem vala képzelhető, s mely oly harczi győzelmek után tá-
madt, melyeknek kivivására a német katholikusok is onták 
véröket, áldozák — mondhatjuk : pazaron áldozák pénzü-
ket, fáradozásaikat. Ezen üldözés tehát több, mint hálát-
lanság, melyben rosz politika s az állam ősi, tiszteletre méltó 
hagyományainak feladása nyilvánult, mely hagyományok 
jók és az államra nézve mindenha előnyösök voltak. Az ül-
dözés máig is tart, s oly jellemet ölt, mely azt tanusitja, 
hogy az illető kormány maga is már veszettnek tartja 
ügyét ; sőt ezen üldözés még a nem-katholikus birtokos osz-
tály által is kárhoztattatik, s mindenki tudja s jósolja, hogy 
annak végkimenetele vészthozó lesz a kormányra nézve. 

Ily körülmények közt a kibékülés jelszava vagy kezde-
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méiiyczése nem,' eredhet a katholikusoktóJ. Az üldöző állani, 
hogy az egyházzal ismét kibéküljön, nem szorult sem a vi-
lági katholikusokra, sem a papságra, sem a pápára ; elég, ha 
az adott üldöző törvényeken javit. Németországban nem 
kevésbbé, mint Olaszországban, s egyáltalában mind azon 
országokban, melyekben az üldözés dühöng, nagyonis óvu-
kodniok kell a katholikusok nah, nehogy üldözőiknél bármi-
féle előzetes lépést tegyenek ; mert ezek akkor azt hinnék, 
hogy elfáradva, elgyengültek. Ezáltal az üldözőknek dölyfe 
még csak öregbednék, elfogadhatlan feltételeket szabnának ; 
s megint ott állanának a katholikusok, hogy a küzdelmet 
újból kellene kezdeniök s végig vivniok. Szíves s kész enge-
delmesség az igazságos törvények iránt, hallgatag ellenállás 
az igazságtalanokkal szemben, ezek a katholikusoknak teen-
dői, kik mindenütt püspökeik, s még inkább Krisztus Urunk 
fogságban tartott helytartójának hősies példáját látják sze-
mök előtt fényleni. Főleg Németországban szükséges, hogy 
a katholikusok hajthatatlan következetességgel Canossában 
várják az üldözőt, oda menend ö, igy vagy ugy, mihelyt a 
keresztény hit szelleme elleni rendszabályainak hasztalan s 
eredménytelen voltáról meggyőződést szerzendett. Máris 
vereség következik vereség után, mig az egyház győzelmet 
arat győzelem után, s mig az üldöző elfárad, addig az egy-
ház számára mindinkább a kibékülés percze közeleg, me-
lyet kérnie, melyért alázatosan folyamodnia kell az ellen-
ségnek, s melyben az egyház részesitenie is fogja őt Annak 
nevében, ki a pápában él és uralkodik a földön". 

Meg kell vallani, hogy ez büszke hang, s örvendünk 
neki ; mert igy csak a katholikus egyház szólhat, mely isteni 
eredete öntudatában legyőzhetlennek érzi magát, mert min-
dig csak a jog, az igazság, az isteni törvényért szenved 
és küzd. 

IR0DAL0!. 
= Dom Gueranger Prosper, Solesmes első apátja. 

(Vége.) Tévedés volna azt hinni, hogy Gueranger csupán a 
három emiitett irányban munkálkodott. Nagy szelleme a 
világi és hittani tudományok leggazdagabb kincseivel bő-
velkedett. Minden perezben, amint az alkalom vagy szük-
ség megkivánta, a legfényesebb fegyvereket szedte elő tel-
jes rendezettségben, minden zavar és nagyobb fáradtság 
nélkül. Nem volt esemény, melynek horderejét természetfe-
letti szempontból meg nem itélte volna ; de különösen az 
egyház érdekei, örömei és szenvedései képezték szellemi 
foglalkozásának tárgyait. Ezen sokoldalúság mellett, nem 
csudálkozhatunk, ha az éles birálat némely állítása ellen ki-
fogást te t t ; ide tartoznak például a sz. Magdolnára és Areo-
pagita Dénesre vonatkozó kérdések. De tagadhatlan, hogy 
Gueranger kortársai közt a gallicanismus leggyőzésében a 
valódi tudományosság fegyverével legtöbbet tett. 

Sz. Benedek fiai, mint már emlitve volt, szerzetők 
egyik megújítóját tisztelik Guerangerben, ki a régi monos-
tori szellem mély ismerete mellett leginkább volt hivatva 
arra, hogy azt uj életre keltse és fejleszsze. Buzgó munkál-
kodása gyümölcsei ez irányban is még életében mutatkoz-
tak. A franczia bencegyülekezet ugyanis, melynek élén ál-
lott, a következő monostorokból áll : a sz. Péterről nevezett 
solesmesi, a sz. Mártonról nevezett ligugéi (Poitiers mellett) 
férfiapátságokból, azonkivül a sz. Ceciliáról nevezett soles-
mesi nőapátságból és a sz. Magdolnáról nevezett marseillei 
perjelségből. Gueranger szellemi iránya Francziaország hatá-
rain tul is követőkre talált Wolter apát és társaiban, kik ha-
sonló buzgóság által lelkesítve Hohenzollernben a bence-
apátságot alapitották. A porosz kulturharcz által elűzetvén, 
Wolter a rendtársak nagyobb részével Voldersben Hall 

mellett Tirolban telepedett le, a rendtársak másik része pe-
dig Belgiumba ment. 

A solesmesi apát érdemei nem maradtak elismerés 
nélkül. Gueranger a „congregatio indicis" és a „congrega-
tio rituum" tanácskozó tagja volt, azonkivül a le mansi, 
nantesi és sz. denisi székesegyházak kanonokja. Még na-
gyobb kitüntetésben részesült halála után. IX. Pius pápa 
Guerangert azok sorába állitja, kik tudományosság és buz-
góság által kitűnő érdemeket szereztek maguknak. „Eccle-
siasticis vii'is, quos nostra haec túlit aetas religione, doctrina 
et Catholicae rei provehendae studio insignes, optimo quidem 
iure adseribendus est dilectus Filius Prosper Gueranger, 
Abbas, ad S. Petri Solesmensis ac Summus in Gallia Magi-
ster Congregationis Benedictinae." Ugyanazon brevében, 
mely 1875-ben márcz. 19-én kelt, jeles és ritka kiváltságok-
kal ruházza fel a solesmesi apátot és a monte-cassinói 
bencegyülekezetet. Hasonló kiváltságot ujabb időben csak a 
theatinok szerzete nyert XIV. Benedektől elismerésül azon 
nagy érdemekért, melyeket Tommasi József Mária és Me-
rati Cajetán az egyház érdekében szereztek maguknak. Az 
emiitett brevében a pápa következőképen szól : „Motu pro-
prio, certa scientia et matúra deliberatione deque Aposto-
licae potestatis Nostrae plenitudine volumus ac decerni-
mus, ut deinceps, perpetuis futuris temporibus Abbas ad S. 
Petri Solesmensis pro tempore existens Cappae Magnae, 
servatis " servandis, usu fruatur, utque locus inter Consulto-
res Congregationis Venerabiliutn Fratrum Nostrorum S. 
R. E. Cardinalium sacris Ritibus praepositae, succedente 
illius pro tempore vacatione, uni ex Monachis Ordinis S. 
Benedicti Congregationis Cassinensis concedi atque adsi-
gnari debsat, vei si alias ab hic S. Sede Aplica concessus, 
adsignatusque fuerit, confirmetur". Egy pár nappal későbben 
márcz. 29-én a szentatya iratot intézett Pie, poitiersi piis-
pökhez, ki Gueranger felett a halotti beszédet mondta, A 
pápa örömét fejezi ki, mivel a püspök jeles gyászbeszédében 
Gueranger egész életének lefolyásából kimutatja, hogy Isten 
kezében eszköz vala, melyet a gondviselés Francziaország 
javára és lelki hasznára készített, ') -(-

VEGYESEK. 
-4- Egri érsek ő exja a vizkárosultak számára 3000, 

nmlgu Bonnaz Sándor csanádi püspök ur pedig 500 ftot 
adományozott. Az eperjesi kegyeim, kinevezett püspök ur, 
ft. Tóth Miklós ő mlga f. hó 6-án tette le az esküt ő felsége 
kezeibe ; mlgos Kubinszky Mihály ur pedig, pápai praela-
tus s felszentelendő püspök, a canoni processus meginditha-
tása végett Bécsbe utazott. 

— Ledochowski bibornok f. hó 3-án, délutáni é ' / j 
órakor érkezett Rómába. A pályaudvaron Borromeo bibor-
nok, msgre Vanutelli, a német és lengyel Collegiumok rec-
toral s tanonczai s számos római polgár által, igen lelkesen 
fogadtatott. 
Szeretet,adományok szentséges Atyánk, IX. Pius 

pápa számára. 
Eddigi összeg: 417 frt. 78 kr. és 150 frank arany, 6 

db. es. k. arany, 4 db. ez. ftos, 4 db. ez. húszas ; ehhez 
A zavari plébánia 6 ft. 50 kr. 

Szerkesztői üzenetek. 
Nagyváradra : irok. Keletéri : Kis türelmet kérek. Komáromba : 

szívesen veszem. 
l) Gueranger irataiból az emiitett főmunkákon kivül még a kö-

vetkezőket lehet felhozni : „Origenes de l'eglise romaine" (1836) ; „His • 
tőire de ste. Cécile" (1841) ; „Memoire sur la question de l'immaculée 
Conception" (1850); „Enchiridion Benedictinum, complectens regulám, 
vitain et laudes s. monach. occident. Patriarchae" (1862) ; „Essai sur la. 
médaillé de st. Benoit" (4 ed. 1865) ; „La régie de st. Benoit" (186 ) ; 
Sainte Cécile et la société Romaine" (2 ed. 1874.) 

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő : báró Hornig Károly, hittudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatott Budapesten 1876. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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Pesten, márczius 15. 22. I. Félév, 1876. 
Tartalom. A prot. államok virágzása és politikai szabadsága. — A közalapítványi kir. ügyigazgatónak véleménye a 
tanulmányi alap jogi természete kérdésében. — A jó pap holtig tanul. — Egyházi tudósítások: Pest. A darwinista társa-
dalom. Győr. Az élő rózsafüzér és a bold. Szűz szeplőtelen szivéről nevezett 

Irodalom. — Vegyesek. 
yőri anyatársulat. Svajcz. Áll apotaink. — 

A prot. államok "virágzása 
és politikai szabadsága. 

(Folyt.) 

Brandenburg-Poroszországban a rendeken ala-
puló államszervezet a reformatio után még egy 
ideig szilárd és ép maradt . Albrecht herczeg igen 
gyenge jellemű volt és nagyonis kétes bir tokjogá-
nak nyomasztó tuda tában a rendek ellenében igen 
félénk magatar tás t követe t t ; J ákó herczeg pedig 
sajá t és ágyasainak pazarlása folytán az adósságait 
átvállaló rendektől függöt t . Ugyanily viszonyban 
volt fia: János György. De a póroknak állapota, 
mióta az egyház megdöntetet t s a nemesség a feje-
delem mellett az országnak egyedüli hatalma lett , 
mindinkább súlyosbodott . ') A 17. század óta a ne-
mességnek s a városoknak elszegényedésével az 
absolutismusra törekvő fejedelmeknek hatalma nőt-
tön nőtt. A katonai végrehajtások, melyek azelőtt 
Németországban egészen ismeretlenek voltak, főleg 
a teljesen le nein fizetett adók miatt, gyakoriabbak 
let tek; a rendek összehívása elmaradt , s a fejede-
lem az adót önhatalmilag határozta meg. 

A korlát lan hatalom Frigyes Vilmos uralko-
dása alatt tervszerüleg fej lődött ki. 1656 óta or-
szággyűlés nem tar ta to t t . A rendnek beegyezése 
nélkül, sőt ellenzése daczára kivetett súlyos adók a 
fejedelem által katonai lag ha j ta t tak be, ugy hogy a 
parasztok seregesen hagyták oda telkeiket, rablókká 
lettek, parasztok és nemesek Lengyelországba me-
nekültek; 12,000 paraszttelek állott pusztán, mert 
több ezernyi telekről az adó nagyobb volt, mint a 
jövedelem. Példát lan zsarnokság volt ez, és e dol-
gok, melyek a ba jor Pfalznak a francziák általi 
puszt í tásánál is gonoszabbak voltak, egy oly feje-

i) Stenzel, Gesch. d. Preusz. Staats. I, 347. 

delemtől származtak, kit országában később a „nagy" 
melléknevével tiszteltek meg. 

Poroszország, Stenzel kifejezése szerint, csak-
nem ázsiai despotismussá torzult el, mely minden 
nemest és szépet elfojtott volna. Katonaság és a 
vadászati szenvedély, mely u tóbbi czélra a fejede-
lem 3000 embert fizetett, voltak ama czél, melyér t 
az ország puszt i t ta tot t , melyér t ezernyi és ezernyi 
ember a koldusbot ra ju tot t . 

I. Frigyes, az első porosz király, a ty jának 
nyomdokait követte : a rendek, hol még fenállot tak, 
csak azon szereppel birtak, hogy az adókat, ha nem 
önkényt, ugy kényszerí tve megszavazzák és a köl-
csönöknél kezességet v á l l a l j a n a k . I . Fr igyes Vil-
mos még nagya ty j án is túl tet t . Ez csak pénz és ka-
tonaság u tán áhítozott , b i rá i t botütésekkel kény-
szeritette, hogy Ítéleteiket az ő akara t ja szerint re-
formálják, az embereket „minden perfolyam teker-
vényessége nélkül" felakasztatta, és azon rendele-
tet hozta, hogy ha valamely szökevény oly falun 
megy keresztül, vagy csak mellette is, mely pénz-
bírságot fizetni nem képes, legtekintélyesebb lako-
sai néhány hónapon át targonczázzanak. 3) Maga a 
király határozta meg, hogy a luth, papság a szószé-
ken mit beszéljen és mit hallgasson el, mily szoká-
sok maradjanak meg az isteni tiszteletnél, és melyek 
törültessenek el. Igy 1729-ben a luth, temetéseknél 
a kereszt-hordozást t i l tot ta meg, miután az tud-
valevőleg a pápaságból visszamaradt botrányos 
szokás. 4) 

Fia, II. Fr igyes részint geniálitása, részint né-
pének legvégső megerőltetése által Poroszországot 
európai jelentőségű hatalmas ál lammá tette. Kor-

u. o. I I I , 196. — 3) Förster, Friedrich Wilhelm I. 
I I , 202. — 4) Stenzel, I I I , 474. Igen érdekes ott a berlini 
„ Priesterrevue "-nek leirása. 

394 
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mánya despotikus és tisztán önkényes volt mindig ; 
de az a felvilágosodott, a szónak franczia értelmében 
bölcsészi despotismus volt, melyet hatalmas ural-
kodó-tehetség gyakorolt. Azonban a porosz nemzet-
nek legnagyobb része nyomasztó és nyomorult 
helyzetében maradt. A lakosoknak tulyomólag nagy 
része a személy, vagyon és nézetnyilvánulás szabad-
ságát annyira nélkülözte, hogy Buchholz e helyzetet 
a nyugotindiai gyarmatokéval vonta párhuzamba.5) 
Frigyes oly rendeletet is adott ki, hogy a hadse-
regből távozó katonák nem csak maguk előbbi 
földesuraikhoz visszatérjenek, hanem hogy ugyan-
ezen sors az ö szabadon született nejeiket, özvegyei-
ket és gyermekeiket is érje.6) Bieter ici, porosz kor-
mány-statistikus az országnak 180 ü-diki állapotát 
1843-ban festve, e képnek végén felkiált : „Mennyi 
megszorítása az egyéni szabadságnak ! . . . Mily nagy 
személyi függése az egyiknek a másiktól! Mily ön-
kény, mily hatalom, adva a kiváltságoltaknak az 
elnyomottak iránt! Mily súlyos adó, mennyi sze-
mélyi teher a népre róva !" De Frigyes mégis enge-
délyezett egy szabadságot: mindenki t. i. saját 
módja szerint (nach seiner Façon) üdvözülhetett; 
mindenki, az uralkodónak példája szerint vallásgu-
nyolóul is léphetett fel. 

Tartsunk most már rövid, futólagos szemlét 
azon két ország felett ; hol a protestantismusnak 
kálvinféle alakja honosult meg, t. i. Németalföld és 
Skótország felett. Svajczot nem fogjuk emliteni, 
mert ott a kath. és prot. kantonok egymásmellett 
fenállnak, és bizony senki sem fogja állítani, hogy 
a polgári szabadság ez utóbbiakban jobban virágo-
zott, és virágzik, mint amazokban. 

Németalföld, a Németországtól elszakadt eme 
tartomány, mely a Spanyolhonnali háború után 
köztársasággá alakult, folytonos belháboruk és 
pártviszályok között alig két századon át tar that ta 
fen magát, és majd köztársasági kormánya volt, a 
mint azt a városi aristokratia akarta és gyakorolta, 
majd megint az orániai házból szármázó általános 
helynökök által gyakorolt monarchikus kormány-
formával birt. Ha akalvinismus ott általános uralomra 
jutandott, ugy az orániai házak hatalma állandó vallás-
politikai despotismussá fajult és szilárdult volna. „A 
hollandi református egyház, mondja Niebuhr, mindig, 
mihelyt szabaddá tétetett, otrombául zsarnokivá lett, 
és soha, tanítóinak sem szelleme, sem nemes érzete 
által különös tiszteletet nem érdemelt. A kálvinista 

5) Gemälde des gesellsch. Lebens im König-r. Preuszen. 
I, 19. — 6) 1777. apr. 7. kelt rendelet. 

vallás mindenütt, Angolországban, Hollandban, Genfben 
épen ugy állította fel vérpadjait, miként az inquisitio ; 
de a kath religiónak érdemeiből egyetlen egyet sem mu-
tathatott fel",7) A kath. lakosság természetesen min-
den polit, és egyházi jogtól megfosztva volt ; de 
épen azért, minden pártdühtöl távol, az államhajó-
nak csendesebb elöhaladására közreműködött. A 
kalvinismus ellen kiizdö u j arminián hitvallás az 
első egyház-politikai küzdelmet hozta létre. Olden-
barneveld kivégeztetése, az arminiánok bebörtönöz-
tetése és a dordrechti zsinat folytán, az egygyé ol-
vadt kalvinismus és orangismus diadalra jutott . 
A pártviszály igy elhintetett, s e magból véres kül-
és belháboruk fejlődtek ki, melyeket bővebben le-
írni, kitűzött czélunkon kivül esik. 

Ezen általán véve szerencsés sikerrel folyta-
tott külháboruk a nemzet figyelmét és erejét az or-
szágon kivül foglalkoztatták, s általuk a belső 
szétzüllés feltartóztatott. De a 18. századdal e bel-
romlás is bekövetkezett. Pénzvágy, szűkkeblű sza-
tócskodás, nyerészkedés és vak pártviszály volt 
utol jára is mindennek főrugója. Jelesebb emberek-
teljesen hiányzottak ; de a kisebb zsarnokoknak egész 
légiója támadt fel. Es e mellett, Niebuhr szavai 
szerint, a pártgyülölet esztelensége folytán nem 
csak az államnak felforgatása, hanem magának a 
nemzetnek is hanyatlása mozdittatott elő. E század 
vége felé még az idegenek is behivattak, és Német-
alföld szégyenpír nélkül látta a poroszt, a francziát 
s az angolt saját országának szivében dulakodni, 
saját országának szivvéréböl inni. A porosz 1787-
ben elfoglalta Amsterdamot s az orániai házat óhaj-
tott diadalra jut tat ta . A hazafiak Francziaországba 
menekültek, és a francziák 1795-ben az egész or-
szágot kardcsapás nélkül foglalták el. Németalföld 
Batávia köztársasággá lett, azután franczia szabású 
királysággá, csakhamar utána frank tartománynyá 
és idegen hatalmak közbevetése folytán végre is-
mét független királysággá. (Folyt, köv.) 

A közalapítványi kir. ügyigazgatónak 

V É L E I v l E I Y E 
a tanulmányi alap jogi természete kérdésében. 

(Folytatás.) 

József császár azonban a mint a trónra lépett a ma-
gyar tanulmányi és iskolai alapot a kincstárba beolvasztatni 
oly módon rendelte, hogy a magánosoknál kint levő tőkék 
azonnal felmondassanak, beszedessenek és osztrák állampa-
pírokba fektettessenek, valamint az összes ingatlan javak 

7) Nachgelass. Schriften, Hamburg, 1842. 288 1. 
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lassan-lassan, időről időre, jó eredménynyel eladassanak ; az 
ország tanodai szükségletei pedig az állam kincstárból fe-
deztessenek ; ezen intézkedes ellen a magyar királyi udvari 
korlátnokság, mint a tanulmányi okmánytár X-dik száma 
jelzi, 1781-i julius 6-kán, az esztergomi érsekkel és az or-
szágbíróval egyetértőleg az uralkodóhoz felirt ; és a tanul-
mányi tőkéknek a magánosoktóli bevonását egyes csalá-
dokra válságosnak, általában pedig kivihetlennek nyilvání-
totta ; mert az ország kevés mozgósítható tőkékkel bírt és 
azok tömeges beszedése csakis erőltetett végrehajtások által 
lett volna sikeresithető ; e téren tehát a fejedelemnek a kí-
méletet, a fokozatos eljárást és a visszafizetések bizonyos 
évekrei beosztását ajánlotta; ami pedig a tanulmányi alap 
ingatlan javai eladását illeti, azt a királyi udvari korlát-
nokság törvényellenesnek és a honi intézményekbe ütköző-
nek nyilvánította, valamint egyidejűleg a cszászáit figyel-
meztette, hogy a magyar alkotmány szerint, az országban 
minden a közönségre vonatkozó tárgy különös rendeltetés-
sel van felruházva, s valamint királyi jogok léteznek, ugy 
kell, miként a rendek kiváltságai is figyelembe vétessenek ; 
igy tehát a korona jövedelmei az egyházi, a főúri, a nemesi 
és a közintézeti vagyontól szigorúan elkülönözendők ; figyel-
meztette, hogy az egyházi és a világi rend ugy az alapok a 
királyi adományzási czimen nyert birtokaikat nemcsak mint 
örökös tulajdonukat élvezik, hanem azok után jogaik és kö-
telességeik is vannak ; figyelmeztette, hogy ezen javak vagy 
olyak, melyek a királyok által a templomoknak, a püspök-
ségeknek, apátságoknak, prépostságoknak, szerzetes zár-
dáknak, egyházi és világi nevelő-házaknak, tápintézeteknek 
ugy papnöveldéknek örök alapítványul adattak, vagy olyak, 
melyek a koronáról a világi családokra s azok leszármazé-
kaikra az adománylevelek záradékaik értelmében háromlot-
tak ; figyelmeztette, hogy a világi és az egyházi rend tulaj-
donát képző birtok közt az a különbség, miként a király a 
magszakadás, vagy a hűtlenség által a koronára szállott 
világi javakat tetszése szerint azonnal más családoknak el-
adományozhatja ; a megürült vagy elpusztult egyházi java-
dalmakat ellenben rögtön betölteni, s hogy azok alapitványi 
rendeltetésüktől el ne vonassanak, avagy más czélokra ne 
fordíttassanak, legfőbb kegyuri minőségénél fogva felügyelni 
köteles ; figyelmeztette, hogy a mint az 1498-i 55-dik és 
65-dik, az 1647-i 17-dik s az 1715-i 16-dik törvényczikkek 
szerint a püspökségek s egyéb magasabb egyházi testületek 
a főuraktól és a nemességtől birtokot nem szerezhetnek ; 
ugy a főpapi javak világi családokra át nem ruházhatók ; 

és ekként a kolostori és zárdai ingatlanokból szervezett ta-
nulmányi javak is sem az államvagyonnal nem ugyanazono-
sithatók, sem kincsleti elbánás alá nem sorozhatok ; figyel-
meztette, hogy minden kegylevelek, közalapítványok és ado-
mányok a koronától származván, azok megdönthetlenek ; és 
hogy a trónutódok feladata, mikép Verbőczy István hár-
mas törvénykönyve I-ső rész 37-ik czime szerint, a királyi 
elődök által létesitett jószágajándékozásokat fenntartsák, és 
mint az országbani legfőbb kegyurak azokat az adományle-
velek záradékaik erejénél fogva bármely támadások ellen 
meg is óvják ; figyelmeztette, hogy a királyi adományozá-
sok nemei közé sorozandók azon alapítványok is, melyeket 
Mária Terézia királynő az egyetem, az akadémiák, a gym-

nasiumok, szóval a tanulmányi és iskolai ügy érdekében a 
magyar szent korona területén létrehozott, s melyeket kör-
vonalozási oklevelében trónutódainak fentartás végett oly 
melegen ajánlott ; figyelmeztette, hogy a tanulmányi alapra 
vonatkozó királyi adománylevelek belérvényükre és kül-
alakzatukra épen oly jogerejüek, mint a püspökségek és a 
káptalanok jószágokkali ellátásuk érdemében kibocsátott 
közokmányok; figyelmeztette, hogy a tanulmányalapi ado-
mányok az 1548-ik évi 12-dik törvczikkben gyökereznek, 
mely az elpusztult káptalanok, apátságok, monostorok és 
zárdák javait részben iskolák emelésére és helyreállítására, 
tudós és erkölcsös tanitók alkalmazására, ugy szép reményű 
és jóindulatu ifjak neveltetésére forditatni rendeli ; figyel-
meztette, hogy a most idézett törvényczikkben jelzett in-
gatlanok, vagyis az iskolák fentartására szolgáló alapok a 
jezsuitáknak, kik intézményeik szerint ezen javakat tulaj-
doni joggal nem bírhatták, csak mint a tanodákat ellátó 
közegeknek adattak ; innen magyarázható tehát, mikép ők 
az 1715-ik évi 73-dik törvényczikk nyomán, a nemesi rend, 
illetőleg az alsó tábla tagjaivá egyedül azért, mivel a tanul-
mányi alaphoz tartozott apátságok és prépostságok birlalói 
voltak, az időre még azokat élvezték, avattattak fel ; figyel-
meztette, hogy a tanulmányi javak eredetileg mind olyan 
egyházi javadalmak, melyek már a főpapi birtokok szapo-
rítását tiltó II-dik Ulászló-féle törvények hozatala előtt az 
illető apátságoknak, prépostságoknak és szerzetesrendek-
nek adományozva voltak, és melyek, lia az 1548-ik évi 12-ik 
törvényczikk értelmében kath. iskolaczélokra nem fordíttat-
nak vala, annál is inkább a benczések, cziszterek, premon-
treiek s az apáczák birtokukba lettek volna bocsátandók, 
mivel a honi törvények az egyházi alapítványokat, mielőtt 
azok világiasittatnának, előbbi tulajdonosaiknak visszaadatn i 
rendelik ; figyelmeztette, hogy az iskolai alap az illető tan-
közegeknek királyi biztosok s a megyei hatóságok közbe-
jöttével adatott át, s igy az törvényes rendeltetése, valamint 
a közigazgatási kezelés alól annál kevésbbé vonható el, 
mennyiben egyrészt hason eljárás az országot lehangolná, 
másrészt pedig a királyi utódok elődeik ily adományaik fel-
tartására és megóvására legmagasabb állásuknál fogva hi-
vatvák ; figyelmeztette, hogy az iskolák és az ifjúság neve-
lése érdekében létrehozott alapítványok a Jézus-társaság 
feloszlatása nyomán el nem enyésztek, hanem, hogy ezen 
kegyeletes intézvények alapitóik akaratához képest, az elő-
irt modorban és alakzatok közt továbbá is rendeltetési czél-
jaikra használandók fel; sőt, hogy azok az 1715-i 74-ik, az 
1723-i 70-dik, az 1729-i 21-ik és az 1741-i 43-ik és 44-dik 
törvényczikkek szerint királyi, illetőleg helytartótanácsi fel-
ügyelet és ótalom alatt állanak ; figyelmeztette, hogy a je-
zsuitákat eltörlő római szentszéki rendelvény az országban 
a királyi és az államjogok épségben 'tartásával fogadtatott 
el és hirdettetett ki, s igy a jelzett alapitványok eredeti ter-
mészetüket le nem öltötték ; minélfogva azok a honi törvé-
nyek szerint jövőre annál is inkább kegyeletes alapítvá-
nyokként kezelendők, mivel a • feloszlatott Jézus-társaság 
helyét a tanulmányi alap mint hason hivatással felruházott 
testület foglalta el ; figyelmeztette, hogy a szőnyegen levő 
alapok, melyek az 1548-i 12-ik és az 1550-i 19-ik törvény-
czikkek nyomán kath. intézetek létesítése végett körvona-

22 * 
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loztattak, az általános államjövedelmekkel össze nem kever-
hetők, és igy a jezsuita vagyon, mely a jelzett kegyeletes 
javadalmakból keletkezett, a fenálló törvények ós honi in-
tézmények mellőzése nélkül, kincsleti kezelés alá nem von-
ható ; figyelmeztette, hogy az európai egyetemek és főtano-
dák példájára, a tanulmányi alap nem tőkékre és állampa-
pírokra, melyek a birodalmi eseményektől függenek, hanem 
ingatlan javakra, melyek a viszonyok hatalma alatt meg-
nem semmisülnek, s valódi biztosítékot képeznek, fekte-
tendő ; figyelmeztette, hogy alapítványok dolgában az or-
szág roszul áll, mivel a kegyeletes intézvényeket a jezsui-
ták, kikre a honi katholikus ifjúság képzése és nevelése leg-
inkább bizva volt, mind magukhoz vonták ; ha tehát ezen 
egyedüli biztos ingatlan alapítványi telepek készpénzzé for-
díttatnak, a tanulmányi rendszer idővel állami szerencsét-
lenségek, háborúk és országos csapások bekövetkeztével 
szomorú körülmények közé juthat, sőt végkép el is pusztul-
hat ; figyelmeztette, hogy a tanulmányi alapnak a kincstár-
rali egyesítéséből Magyarországra semmi haszon sem há-
ramlik; ha pedig ezen fejedelmi intézkedés csak azért tör-
ténnék, miként a jelzett alapból a császári örökös tartomá-
nyi tanszükségek is elláttassanak és pótoltassanak, ez az 
ország tulajdonjogai megsértése nélkül annál kevésbbé esz-
közöltethetnék, mivel az iskolák fenttartására szolgáló javak 
legnagyobb részben a magyar korona területén létező egy-
házi birtokokból állíttattak össze, melyek tanügyi rendelte-
tését és az ország határai közötti felhasználását a törvények 
irják elő ; szóval a magyar királyi udvari korlátnokság a 
császárt figyelmeztette, hogy a tanulmányi alap feletti in-
tézkedései folytán az alkotmányos útról letért, az országos 
törvényeket mellőzte és a honi intézményekkel, ugy az ado-
mánylevelek záradékaival ellentétbe j ö t t ; a fejedelem azon-
ban mindezen előterjesztések után is előbbi nézeteinél meg-
maradt, s ez érdembeni határozatait foganatosíttatni rendelte. 

Ezek folytán egyrészt mint a tanulmányi okmánytár 
XI- ik száma tanusitja, 1782-ik évi február 1-én, a királyi 
helytartótanács, a magyar tanulmányi alap összes ingó és 
ingatlan javait gondozás, ugy ellátás végett a királyi udvari 
kamrának átadja; másrészt pedig a tanulmányi okmánytár 
XII-dik száma szerint, 1784-dik évi junius 18-kán a bécsi 
főszámvevőszék elnöke, a császár felhívására, a tanulmányi 
alapnak a kincsleti keretbe miként leendő átillesztését, s az 
e téren foganatosítandó kezelési módozatokat fejtegeti ; to-
vábbá a magyar, horvát és a fiumei iskolai, ugy az egye-
temi, valamint a nyugdijalapokat egyesitetni javasolja; 
nemkülönben ugyanazon alap tőkéit az 1783-ik évi zárszá-
madások nyomán 3.280,079 ft. 49 krajczárban mutatja ki. 

(Folyt, köv.) 

A jó pap holtig tanul. 
(Folytatás.) 

A tudományokkal való serény foglalkozás továbbá a 
bün okozta lelki sebekre nézve gyógyír, a bün ellen pedig 
óvszer. Ezen állitás igazsága már az eddigiekből is váltig 
kiderül. Mert, ha a becsületes szándékkal szorgalmunk tár-
gyává tett tudomány jellemesekké tesz minket, és ha a va-
lódi jellemesség fogalmától a kötclességhűséget elválasz-
tani nem lehet, aminthogy nem is lehet, és ha végre a bün 

egyenlő a kötelem feladásával : akkor mi természetesb, mint 
hogy a tudomány által az élénk kötelességérzetet involváló 
valódi jellemességre szert tevén, a bűntől mint kötelesség-
érzetünkkel homlokegyenest ellenkező cselekménytől meg-
váljunk, attól nemcsak kezünket, de még gondolatainkat is 
távol tartsuk? De fentebbi állitásunk mellett szól a köny-
vek könyve is. „ Si intraverit sapientia cor tuum, et scientia 
animae tuae placuerit ; consilium custodiet te, et prudentia 
servabit te, ut eruaris a via mala", ') mondja a sz. Lélek bölcs 
Salamon által. Ugyanazon csalhatatlan tekintély értésünkre 
adja, hogy „impius ignorât scientiam" ; 2) mintha csak mon-
daná : a bűnös, ha ismerné a tudomány szépségét, annak 
rendkívüli előnyeit ; ha tudná, miszerint az az igazság derü-
fényes és az erények illatos virányaira vezet ; ha tudná, hogy 
az magához az Istenhez, minden igazság, szépség s gyönyör 
kiapadhatlan forrásához kalauzol ; mily örömmel ragadná 
meg e dicső eszközt, a tudományt; mily undorral telnék el 
a bün iránt ; mily készséggel igyekeznék kiemelkedni annak 
utálatos iszapjából ! — És azért a jóság s irgalom Istene 
mintegy kesergő atyai szivének fájdalmával panaszolja: 
„Usquequo imprudentes odibunt scientiam?" 3) Hogy a tu-
datlanság csakugyan szülőoka az erkölcsi rosznak, a bűn-
nek, erősiti sz. Anselm is, midőn ily szavakra fakad : „Nihil 
stultitia peius, nihil insipientia deterius, nihil ignavia turpius. 
Indoctus facile decipitur, stultus in vitia cito dilabitur".4) 
És ez nem is lehet máskép ; mert, hol az ész a tudomány 
által szerzett igazság szövétnekével nem jelelheti ki az aka-
ratnak a helyes irányt a cselekvésre : ott az ész a habozás 
zűrzavarában, a tévelyek sötétségében lesz, az akarat pedig 
biztos iránytű nélkül marad ; ily helyzetben aztán csuda-e, 
ha az akarat az erény ösvényéről letérve, a bün útjára té-
ved ? Azért az irás szava szerint is „ubi non est scientia ani-
mae, non est bonum".5) 

Elő kell tehát rántani a tudomány fegyverét, felkon-
czolni azzal a bűnnek közelünkbe lopódzott viperáit, s szü-
net nélkül villogtatni azt, hogy e mardosó mérges fajzatot 
minél távolabb tartsuk magunktól. 

Az Üdvözitő mondja : „Ubi est thesaurus tuus, ibi erit 
et cor tuum".6) Aki mit szeret, amiben kedvét leli, amire 
gyakran gondol, amiről szivesen beszél, amivel örömest fog-
lalkozik: az az ő kincse, ott van az ő szive. Aki tehát a tu-
dományok buvárlatában buzgólkodik s e buzgalom zamatos 
gyümölcseit napról napra szedegeti s élvezi, annak becses 
kincsét fogja képezni a tudomány, e kincsnél lesz az ő szive 
és az e kincsben rejlő igaz, jó, szép s üdvösre lesznek irá-
nyozva szivéből gerjedő gondolatai, vágyai s cselekedetei is. 
Nem fog az ilyen ember aztán a világ hiúságainak csillogó 
foszlányai után kapkodni, nem a testet lelket egyaránt zsib-
badásba ejtő szórakozásoknak s érzék-csiklandoztató gyö-
nyöröknek szép külsejű ugyan, de annál keserűbb tartalmú 
sodom-almáin éldelegni. Mennyi bűnre vezető alkalmat fog 
az ilyen ember magától eltávolitani ? Mennyire fogja az 
ilyen ember az erény szépsége s fensége iránti érzékét fino-
mitani s erősiteni ! Mily szép összhangzatban fog az ilyen 
papnak lelkülete lenni magasztos hivatásával ! Mily szent 
lelkesedés fogja az ő keblét dicső hivatása iránt eltölteni t 

•) Prov. 2, 1 0 - 1 2 — *) Prov. 29, 7. — >) Prov. 1, 22. - 4) Lib . 
exhort, ed Venet. 1744. 271. 1. — ') Prov. 19, 2. — 6) Matth 6, 21. 
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Mily örömmel s buzgalommal fog ő e hivatásából kifolyó 
kötelmek teljesitésében eljárni ! Mennyi jó magot fog ő hin-
teni, mennyi konkolyt kiirtani, hány lelket fog ő a pokoly 
küszöbétől a mennyország dicsőségébe ragadni ! Valóságos 
áldása fog az i'yen földi angyal lenni az emberiségnek. A 
legőszintébb tisztelet, gyermeki bizalom, az önzetlen szere-
tet s odaadó ragaszkodás egész hevével fognak a hivek csün-
geni ilyetén lelkipásztorukon. — line, ilyen a tiulományok-
kali serény foglalkozás eredménye ! 

Ha ellenben a pap nem kedveli a szellemi munkál-
kodást, akkor Balmes, e mélyehnéjü spanyol bölcsész sze-
rint „lelki ereje ellankad, szive meghidegül s elfásul, érzel-
meinek világa eltűnik vagy csak igen szült korlátok közé 
szorul ; a vallás már nem tűnik fel előtte egész nagyságá-
ban s szépségében ; ő abban csak fárasztó kötelmek össze-
gét látja, melyeket állásánál fogva teljesíteni kényszerül, 
és melyeket fel nem adhatna, anélkül hogy existentiájának 
feltételeiről lemondani ne kellene ; közte és hivei közt nem 
létezik más kötelék, mint az, mely ténykedéseiből szárma-
zik, és ami személyét illeti, nincs semmi, mi azokat iránta 
tiszteletre s szeretetre hangolhatná. Talán nem lehet sze-
mére vetni, hogy állásának kötelmeit elhanyagolná ; de ő 
távol van, hivatását egész terjedelmében betölteni ! O nem 
az, aminek lennie kellene, a tudatlanok világossága, a szo-
morúak vigasza, a szegények segitsége, a gyengék támasza, 
az ellenségeslcedők kibékitője, mindnyájuk boldogságának 
előmozditója, atyja s tanitója azoknak, kik gondjaira bízat-
tak." ') — íme, ez képe azon papnak, ki nem barátja a szel-
lemi munkának Î Mily ellentét az előbbi és ez utóbbi közt ! 

Azért mondottuk fennebb, hogy a tudományokkal1 

szorgalmas foglalkozás gyógyír és óvszer, gyógyír a múltra, 
óvszer a jövőre nézve. 

Tapasztalta ezt önmagán ama nagy férfiú, kit a kath. 
egyház a sz. irás értelmezését illetőleg méltán a legnagyobb 
tudornak nevez, sz. Jeromos. A pusztaság komor magányá-
ban visszavonultan élve, miután ama békókat, melyek, mint 
az ifjúkori tévelygések maradványai testére s lelkére egy-
aránt nyomasztólag s nyugtalanitólag nehezülének, a nélkü-
lözések s önsanyargatások ki nos eszközeivel csak testéről 
volt képes lerázni, hogy lelkét is megszabadítsa a súlyos 
tehertől : roppant fáradsággal egybekapcsolt szellemi mun-
kához, a héber nyelv tanulásához folyamodott. Azonban 
halljuk őt magát e tárgyról. „Dum essem iuvenis", mondja 
ő, „et solitudinis me deserta vallarent, incentiva vitiorum 
ardoremqne naturae ferre non poteram, quem cum crebris 
ieiuniis frangerem, mens tarnen cogitationibus aestuabat. Ad 
quam edomandam cuidam fratri, qui ex Hebraeis credide-
rat, me in disciplinam dedi, ut post Quintiliani acumina, 
Ciceronis fluvios, gravitatemque Frontonis et lenitatem 
Plinii, alphabetum discerem,et stridentia anhelantiaque verba 
meditarer. Quid ibi laboris insumpserim, quid sustinuerim 
difficultatis, quoties desperaverim, quotiesque cessaverim, 
et contentione discendi rursus inceperim, testis est conscien-
tia, tam mea, qui passus sum, quam eorum, qui mecum du-
xerunt vitam. Et gratias ago Domino, quod de amaro se-
mine litterarum dulces fructus carpo." 8) Valóban megható 
szavak ! E nagy férfiú vasakarata végre győzedelmeskedett 

ÖVerm- Sehr. 1. Th. 130. 1. sk. — ») Ep. ad Rusticum. 

a fáradalmas munka minden nehézségein úgyannyira, misze-
rint daczára annak, hogy physikai ereje hosszas betegeske-
dés folytán megtörve volt, mégis három sz. könyvet, u. m. : 
A példabeszédek, prédikátor és az énekek énekének köny-
veit, tehát összesen 51 fejezetet, a héberből latinra liárom 
nap alatt áttett. A sz. Írásban való folytonos búvárkodása 
pedig azt eredményezé, miszerint az azt átlengő isteni szel-
lem lelkébe átszivárogván, a szentség oly fokára emelke-
dett, hogy az egész kath. egyház hosszú századok óta öröm-
mel s hálával vallja őt magáénak, és őt mint a mennyei szen-
tek dicső seregének egyik kiváló hősét a legnagyobb tiszte-
lettel illeti. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, márczius 14. A d a r w i n i s t a t á r s a d a l o m . 

Majmoktól származunk, majmok utódai vagyunk, igy van 
ez declarálva a legeslegújabb darwinista revelatióban, mely 
az Urnák 19-ik felvilágosodott századában adatott az em-
bereknek. Akár merre tekintsünk, csupa majmokkal talál-
kozunk ; a falvak, a városok, az országok, az egész világ tele O ' O C5 

van efféle mekegő állatokkal, a kisbiró hivatalánál fogva, 
bizonyosan kis majom, a polgármester már szintén hivata-
lánál fogva, nagyobb majom, legnagyobb majom pedig bi-
zonyára mindezek közt a minister, helytartó sat. mert ez 
már egy egész majom-országot kormányoz és igy mi mind-
nyájan egy majom-társadalom kellő közepén élünk, — azaz, 
hogy vannak, kik magukról Ítélve, ezt igy képzelik. 

Ha most e szép társadalmat, mint a világon létező 
majmok millióinak egész összletét lelki szemeink elé állít-
juk, mily fenségesen vigyorgó kép tárul fel előttünk ! Habár 
igen érdekes lenne is, mi azonban e kép részleteinek leírá-
sába még sem fogunk, t. olvasóink ugy is képesek azt ma-
guknak lerajzolni, hanem egyet mégis fél kell említenünk, 
ami fényes bizonyságául szolgál annak, hogy ami társadal-
munk, valóságos majom-társadalom. Az utánzási mania 
ugyanis oly mérvben uralkodik iránytadó körökben, hogy 
abból azok, kik ínég mint emberek fenmaradtak története-
sen a majmok milliói közt, szükségképen ezt következtetik, 
hogy a hangadó urak már valóságos majmok s ilyenné akar-
ják tenni a társadalmat is, melyről különben ők azt állítják 
már most is, hogy az, amivé tenni ők akarják. 

Az ős-idők Orang-Utangjainak e méltó utódai, látva, 
hogy ős-atyjáik unokái közt Amerika rengeteg erdeiben, 
tehát még természetes állapotban megmaradt ős-hazájok-
ban, mily összhangzó rend, mily nemes majom-érzelmek, 
mily korlátlan ugrándozási szabadság, mily fenségesen ki-
fejlett communismus létezik, már t. i. ott, hol a nagyobb és 
erősebb majom a gyengébbet tekintélyével rendre nem uta-
sítja, majom természetükkel egyezőleg az amerikai őserdei 
állapotot nálunk is meghonosítani akarják. Csakugyan ki 
hallott arról valaha valamit, hogy Amerikai őserdejében a 
majmok valaha imádkoztak volna! hogy valaha esküt tettek 
volna le és evvel korlátozták volna magukat ős szabadságuk 
idylljónek élvezetében ! ily követelés ellen méltán fellázadna 
minden igaz majom-lelkismeret (?); és a polgári házasságot 
nem őseredeti állapotában találjuk-e megőrizve, daczára az 
ultramontán törekvéseknek, melyek már kiirtással fenyege-
tik a szabadság vadrengetegeit ! nem kellett-e kíméletlen 
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erőszak ellen, az ősi szabadság megvédése tekintetéből sze-
gény üldözött majmoknak menekülniük az erdők bensejébe, 
hogy ott fentartva meghamisitatlanul a majom birodalom 
constitutióit, egész eredetiségükben, majd ha megjön az idő, 
midőn az elkorcsosult ivadékok, melyek magukat emberek-
nek nevezik, megtagadva őseiket, igen, ha majd megjön az 
idő, midőn ezek is visszatérni óhajtanak ősatyáik szokásai-
hoz, hogy akkor legyen kihez folyamodni, kiktől az állami 
berendezés mintaképét megszerezni ! Istenben nem hisz-
nek, lelkismerettel nem birnak, a házasságot, mint szentsé-
get nem ismerik a majmok, mit keres tehát társadalmunk-
ban mind e balfelfogás? mit ez ősszabadságot korlátozó 
kényszer? De szóljunk néhány szót komolyan is. 

Semmiféle józan eszii ember nem is fogja azt tagadni, 
hogy mind ennek a majom lelkismerettel, mely nem létezik, 
csakugyan semmi köze ; viszont pedig minden józan eszű 
belátja, hogy azok, kik majonuivdet ükről nem szégyenle-
nek nyiltan vallomást tenni, ha logice akarnak gondolkozni, 
— ámbár mi nem tudjuk, hogy ha ők valóban majmok, mi-
képen bírhatnak gondolkozási képességgel — máskép nem 
is tehetnek, mint hogy mindezt, ami társadalmunk alapját 
képezte mindez ideig és képezi még 111a is, minő az Isten 
léte, az eskü szentsége, a házasság szentségi mivoltában lé-
tező felbonthatatlan kapocs, hogy mindezt a társadalomból 
száműzzék és minden alkalmat megragadjanak, hogy má-
sokkal is elhitessék, miszerint ennek társadalmunkban nin-
csen helye. De hála az Istennek, az ilyen majom-eredetiség-
gel dicsekedni nem szégyenlő emberek száma társadalmunk-
ban nagyon kevés, az emberi társadalom nagy száma a tár-
sadalmat ma is emberi- és nem majom társadalomnak tartja, 
felismeri, hogy Isten, vallás, lelkismeret, lelkismeretben kö-
telező eskü múlhatatlan kellékei a társadalom fenállásának 
és azokat, kik mindezt a társadalomból kiküszöbölni akar-
ják, a társadalom legnagyobb ellenségeinek tartják s méltán, 
mert csakugyan azok is. 

Alig néhány nap alatt a fentebb emiitett darwinista 
velleitások kitöréseit nem egyszer volt alkalmunk olvasni, 
melyeken a józan eszű emberek és méltán megbotránkoztak 
nem csak önmagukban véve, hanem kétszeresen épen azon 
súlyos csapás következtében, mely hazánkat és vele együtt 
a fővárost is sújtotta. Épen akkor, midőn Isten büntető keze 
oly nehezen sulyosodik a fővárosra és az országra, épen 
akkor, midőn egyedül Isten kezében van kézzel fogható-
lag sorsunk, az Isten-káromlás egész sorozatát olvasva, nem 
csudálkozhatik senkisein, ha látva, miszerint ily emberek 
még szabadon, büntetlenül járnak, ha mondjuk, Isten nem 
egy hamar veszi le sújtó kezét felőlünk. Ma, a nyomor tel-
jes közepében gúnyt űzni, ha imádságra hivatik fel a fővá-
ros, gúnyt űzni, ha az eskü szentségéről van szó nem egyéb, 
mint tagadni Isten létét és evvel a minden tagadás daczára 
is létező Istennek büntető kezét még inkább reánk vonni. 
Mi szánalommal fordulunk el az ilyen emberektől, de szá-
nalommal tekintünk is az oly társadalomra, mely megengedi, 
hogy ily emberek szóvivőkkint szerepelhessenek. Isten a 
maga dicsőségét és tekintélyét ily emberek, ily társadalom 
ellenében is fenn fogja tartani ; de az ily társadalom el fog 
veszni és sorsát meg is érdemli. 0 

G y ő r , február végén. Az é l ő r ó z s a f ü z é r és a 

b o 1 d. S z ű z s z e p l ő t e l e n s z i v é r ő l n e v. g y ő r i 
a n y a t á r s u l a t februárhó 24-én megtartá ez évi közgyű-
lését, amelynek tárgyai közül a tágabb köröket is érdeklő-
ket ezennel köztudomásra hozzuk. 

Szó volt a „Rózsafüzér" czimü társulati imakönyv 
ujabb kiadásának szükségességéről, miután az 1867-ik 4000 
példányban nyomatott hetedik kiadásból még csak kevés 
példány van. Az uj kiadás eszközlésére a társulat érintke-
zésbe lépett Fischer István, helybeli könyvárussal, kinél a 
hetedik kiadás is megrendelhető. Hogy ezen könyv mái-
annyi ezer példányban tudott eladatni, leginkább tulajdoní-
tandó a könyv kitűnő béltartalmának, mely nem csak imákat 
és énekeket nyújt, hanem sokféle hasznos oktatásokat is tar-
talmaz; emellett, és elég csinos kiállítása mellett a több 
mint 700 lapra terjedő könyvnek (kötetlen) ára csak 60 kr. 
A társulat nem nyerészkedni, hanem jó könyvet akart a nép 
kezébe adni. A bekebelezési okmány ujabb kiadása szintén 
lett szükségessé. Igen sok fogyottéi az utolsó közgyűlés óta, 
amikor ugyanis a lapokban hirdetve lett, hogy Magyarhon-
ban semmiféle élő rózsafüzér-társulat tagjai társulati búcsú-
kat nem nyernek, ha csak a győri anyatársulatba bekebe-
lezve nincsenek (XVL Gergely, 1844. aug. 13,) ; mely kö-
rülményre ismét figyelmeztetjük az illetőket. A nyerendő 
lelki kincsek érdekében ne mulaszszák el az okmányt kérni ; 
ha ez ügyben csak egy sort intéznek a társulati elnökhöz, 
Dr. Bertha János kanonokhoz, azonnal ingyen megküldetik 
az okmány. — Végre a társulati rendszabályok értelmében 
kéretnek a fióktársulati elöljárók, szíveskedjenek évenkint 
beküldeni a tagok névsorát, vagy legalább az ujak- és elhal-
takét ; egyrészt, hogy az anyatársulat állását folytonos evi-
dentiában lehessen tartani, másrészt megint, hogy a beirt 
élő és az elhalt tagokat az értök évenkint felajánlandó sz. 
misékbe különösen lehessen foglalni.1) — p. 

Scnjcz. Á l l a p o t a i n k . A hideg tél, mintha üldö-
zőink tevékenységét is némileg megdermesztette volna ; ugy 
tapasztaljuk egy idő óta, hogy az üldözésben kis szélcsend 
állott be, melyet azonban korántsem teljes szünetnek venni 
tessék Ez az oka, hogy levelezéseink is legújabban kissé 
ritkábbak lettek; mert nagyobb horderejű zaklatás nem 
fordulván elő, a mindennapiakhoz már ugy hozzá szoktunk, 
hogy, úgyszólván már fel sem veszszük többé, s azért nem 
is igen szólunk már rólok. Genfben az ókatholikus állampre-
dikátorok derekasan összevesztek, s a legszebb czimekkel 
halmozzák el egymást nyilvános lapokban közzétett nyilt 
levelekben. Váljon az ókatholikus fegyelem-, rítus- vaoy 
épen dogmatikához tartozik-e ez, azt nem akarom behatób-
ban fürkészni, annyi bizonyos, hogy a fraterna charitasnak 
ezen mulatságos komédiája az ókatholikus táborra bizonyos 
tekintetben nem kevésbbé épületesen hat, mint a katholi-
kusra. Mindazonáltal a genfi állámtanács ujabban is két ily 
uj prédikátort fogadott, kik valamely franczia deficientiából 
megugrottak, s itt, ha nem is munkát ; — mert ezen lelké-
szek' ,hiveinek' csakugyan nem kell semmiféle pastoratio, de 
legalább kenyeret találtak ; hiszen a kálvinista államtanács 
bőségesen fizeti őket, az üldözött, templomaik- s törvényes 

') A ,K. Hetilap', az ,E. E. Közlöny' s a , Társulati Értesítő' 
szerkesztőségei tisztelettel felkéretnek ezen tudósításnak lapjaikban való 
szives közlésére. 
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papjaiktól megfosztott katholikusoknak adóiból. Loyson 
magánegyházacskája ellenben mindinkább fogy, annyira, 
hogy az expater már arra határozta el magát, a paterné, özv. 
Meriman asszonyságnak hazájába, Amerikába kivándorolni, 
mely tudvalevőleg a mindenképeni humbugnak hazája és 
classicus földje, még vallási téren is. Ezt a Loysont még 
inkább sajnáljuk, mint a többi apostatát ; — mikor fognak 
mindezek a magukba szállás malasztjában részesülni? Adná 
Isten mennél előbb ! 

Tudják önök, hogy Purntrut — Porrentruy — a ju-
ravidéki üldözésnek már régente is mindig központja volt, 
Ugy van ez most is; sőt mióta a legújabb honosítási tör-
vénynél fogva a juravidéki száműzött papokat végre vala-
hára hazabocsátani kellett, a pénzbírságok ujolagos özöne 
indult meg ezen szegények ellen, kik néhány év óta a szám-
űzetés kenyerén tengődve, amugyis gyakran nyomorultabb 
helyzetben vannak, mint akármelyik közönséges koldus ; 
mert ismeretes e lapok olvasói előtt, hogy a berni kormány 
mielőtt a fentérintett általános szövetségi törvénynek eleget 
tett volna, még saját kantonbeli, egyházpolitikai törvényke-
zését oly gyalázatosan irányzatos módon berendezé, hogy 
most már a katholikus papnak minden, akár a legközönsége-
sebb ténykedése is többszáz franknyi büntetés alá vehető. 
„Csak ugy szakad a sok büntetés, mint a jégeső, a papok 
fejeire", mondá nem régen valaki, ki a Juravidéket beutazta-
Hogy csak egyes példákat hozzunk fel, Kais, rennendorfi 
esperes-plebános 200 frankban marasztaltatott el ; mert a 
80 éves aggastyán saját lakásán két gyermeket keresztelni s 
egy házasságot megáldani mert. Ugyané napon Moutte, re-
beuvelieri plébános 100 frankig birságoltatott meg, mert 
egy gyermeket keresztelt. 

Egy másik, igen épületes tárgyalás két szegény jura-
vidéki pap ellen, kik katekézist tartani merészeltek, a kö-
vetkező mulatságos eseményre szolgáltatott alkalmat. Több 
felmentő tanú is lévén a törvényszék elé idézve, midőn ki-
hallgattatásuk után az államügyész azt követelte, hogy 
feleskettessenek, azt mondák, hogy ők bizony nem fognak 
esküdni s azon kérdésre, miért vonakodnak esküdni, s hogy 
mernek a tvszék ebbeli rendeletének ellent mondani, bátran 
s igen helyes logikával ekként feleltek: „Az etekti vallási 
ténykedés; — már most minden egyéb vallásgyakorlat meg 
lévén nekünk tiltva, miért végeznők épen ezt az egyet, az 
államügyész kedveért ? Vallomásaink igazak, de esküdni 
már csak azért sem fogunk, mert a legújabb szövetségi tör-

ény szerint vallási ténykedésre senkit sem szabad kénysze-
ríteni" Az államügyész ezen csipős megjegyzésre ajkait 
harapta és — elhallgatott. 

I t t ott azonban, hál' Istennek, kellemesebb esetek is 
adják elő magokat, olyanok is, hogy, mint például Her-
manceban történt, nemesen gondolkozó egyes protestánsok, 
mint az emiitett helységben Rive ur, az üldözött katholi-
kusoknak saját házaikban menhelyet nyitanak, hol isteni 
tiszteletöket megtarthatják. Mint egy másik örvendetes 
mozzanatot emiithetem, hogy a sanyarú idők daczára is a 
belföldi missio jövedelmei ez idén 32000 frankra rúgtak. Az 
állandó tőke jelenleg 56000 frank. Számokról beszelve, em-
lítem még, hogy a legújabb ,Status Cleri' szerint a svajezi 
kath. papok száma 2347, köztök 484 szerzetes, nevtezetesen 

206 kapuezinus, jeléül, hogy annyi sanyargatás daczára sem 
veszett még ki a papi hivatás szent érzete a svajezi katholi-
kusok szivéből. 

IRODALOM. 
,ZJj Magyar Sión' februári fűzet. Az ismereteknek 

bizonyosság fokozat szerinti osztályozása, Cseh Ferencztől. 
Claudius de la Colombiére életrajza, Rosty Kálmántól. — 
Mit mondjunk még a vallás és tanulmányi alaphoz, Venez d 
Antaltól. — Az eszterg. érseki képtár, Maszlaghy Ferencztől. 
— Svajezi dolgok. — A jezsuiták lelkipásztorkodása Budán, 
Némethy Lajostól. — Irodalom és művészet. — Vegyesek. 

— ,Isten Igéje' szentbeszédekben. Szerkeszti Fábián 
János, esztergom-vizivárosi plébános. I. évfolyam, 3. füzet. 
Tartalom : Böjt I., II., III., IV., V. vasárnap. — Gyümölcs-
oltó B. A. ünnepére. Vázlatok. — Vízkereszt utáni V. va-
sárnap. — Hetvened, hatvanad, ötvened vasárnap. Eszter-
gom. Kiadja Buzárovits Gusztáv. 1876. Ara egy évre (12 
füzet) 2 forint. 

= Ftdő Nemeskey Andor, nagyváradi papneveidei lel-
kész előfizetési felhívást bocsátott ki ily czimii munkára: 
„Az elmélkedő hitszónok1'. „Kettős czél lebegett előttem, 
mondja szerző, midőn e munkához fogtam. Egyik az volt> 
hogy növendékpapoknak oly könyvet adjak kezökbe, me-
lyet haszonnal forgathatnak ugy a neveidében, valamint 
azon kivül is,, mikor már a lelkipásztorkodás terén működni 
fognak ; második czélom az, hogy lelkipásztoroknak vasár-
és ünnepnapokra kész beszédekkel szolgáljak, melyeket 
aztán csak alkalmazni kell. Azért láttam el minden érteke-
zést, mely rendesen két pontból áll, elég hoszu bevezetéssel ; 
azért igyekeztem az anyagot kellő formába önteni. Magától 
érthető, hogy e könyvnek máskor is, például katekeziseknél 
vagy gyóntatószékben hasznát lehet venni". 

A munka, mely 26—28 nagy nyolezrétü ivre fog ter-
jedni, levelező-lapon rendelhető meg szerzőnél (Nagyvára-
don a papneveldében) vagy Lonkay Antal ur ,Hunyadi Má-
tyás' intézetében (Budapesten, zöldfa-uteza 39. sz. a.) Ára 
2 frt., növendékpapoknak 1 ft. 50 kr. Minden 8 példány után 
tiszteletp. jár. A szétküldés utánvét mellett fog történni. 

® Előfizetési felhívás „Irodalmunk története 1711— 
1772-ig" czimü sajtó alatt levő müvemre, mely május hó 
folyamában megjelenik. 

A munka a magyar, latin és német irodalmat öleli fel ; 
a kiválóbb irókat bővebben ismerteti, de tekintettel van 
másod, sőt a harmadrendüekre is. Minden iró mellett kútfő-
ket talál az olvasó idézve, melyek további kutatás alapjául 
szolgálhatnak, s egyszersmind adataim igazságát bizonyít-
ják. A bevezetés általános áttekintést nyújt a nyelv- és iro-
dalomról, s ismerteti a tudományok állapotát. A munka 
maga következő részekre oszlik : I. Szépirodalom : költészet 
és széppróza. II . Tudományos irodalom: hittudomány, tör-
ténelein (politikai, művelődés-, irodalom- és egyháztörté-
net) ; a történelem segédtudományai (földrajz, régiségtan) ; 
nyelvtudomány; bölcselet ; jogtudomány ; mennyiségtan és 
rokon ágai ; természettudomány ; orvostudomány ; gazda-
ság ; és végre az időszaki sajtó története. 

A munka 8—10 ivre terjed, s előfizetési ára egy forint ; 
bolti ára tetemesen nagyobb lesz. Az előfizetési pénzek 



hozzám (Budapest, egyetemi könyvtárépület) küldendők. 
Kérem egyszersmind a t. gyűjtő urakat, hogy az előfizetési 
iveket f. hó végéig szíveskedjenek kezemhez juttatni. Buda-
pest, márczius 1. 1876. I f j . Szinnyei József. 

VEGYESEK. 
+ O szentsége IX. Pius pápa ötezer frankot kül-

dött a magyarországi vizkárosultak számára, s ezen 
összeget msgre Jacobini, bécsi nuntiusa által báró 
Wenckheim Béla, ö felsége személye körüli magyar 
ministernek adatta át. 

Ö felsége a Császár s ap. király Bécsből, f. hó 
7-éröl kelt legfelsőbb határozatával a vallás s köz-
oktatási magyar minister előterjesztésére a Duna 
és mellékfolyói áradása által súj to t tak nyomorá-
nak enyhítésére a megürül t főpapi javadalmak ter-
hére 15000 f tot engedélyezni s nevezett ministert 
felhatalmazni kegyeskedett, hogy ezen összegből 
3000 for in to t Budapest főváros, 12000 forintot pe-
dig az árviz sú j to t ta vidékek Ínséges lakosainak 
felsegélyezésére fordítson. 

— O exja a kalocsai érsek ur 1000, mlgos Dulánsky 
Nándor, székesfehérvári püspök ur 400 ftot adományoztak 
a magyarországi vizkárosultak javára. 

— A müncheni egyetemen e hó elején nevezetes ese-
mény adta elő magát, mely amily kinos benyomást tesz is első 
pillanatra, mégis arra szolgáland, hogy bizonyos égető kér-
dések tisztába hozassanak. Marcz. 3-án ugyanis bizonyos 
Braunsberger, dr. philosophiae, tudori vitatkozását vala tar-
tandó a hittani tudományokból, mely után hittudorrá avat-
tatott volna fel. A kar határozata folytán annak jelenlegi 
dékánja, Thalhofer arra kérte fel Döllingert és Friedrich 
tanárokat, kik ámbár nem tartanak előadásokat, mégis a 
karhoz tartoznak, hogy ne jelenjenek meg a promotion, ne-
hogy az ellen egyházi részről kifogás tétessék, a két ur pe-
dig e miatt panaszt tett az ókath. rector, dr. Corneliusnál, ki 
ennélfogva a promotiót megtiltotta, ugy hogy a kar kény-
telen volt a disputatiót ugyan megtartani, de a promotiót, 
melyre a cauditatus méltónak találtatott, későbbre halasz-
tani, mignem a kérdéses ügy tisztába hozatik. 

— Rómában nem régen bizonyos Guy nevü protestáns 
prédikátor azzal dicsekedett, hogy ő már 500 katonát ^éri-
tett ' meg, valószínűleg mindazokat számítván a ,megtérítet-
tek közé, kik tőle az utczán valami ,tractatust 'fogadtak el, s 
azzal odább mentek. Ezen dicsekvés a római helyőrség pa-
rancsnokának is tudomására esvén, az illető ,tractatusok' 
körülbelül 50 katonától elkoboztattak, miután azoknak 
mindegyike hivatalosan megkérdeztetve, kijelentette, hogy 
ő katholikus. — Az olasz kormány a pápai territóriumon 
fennálló jótékony intézetek s alapítványok statistikáját adta 
ki. E szerint ezeknek összes vagyona több mint 80 mil-
lióra rug. Ebből a l l kórházra 33 millió esett, a szegény- s 
árvaházakra 4 m., a szegény leányok kiházasitására szánt 
alapítvány 9 millióval rendelkezik ; alamizsna-osztogatásra 
7 milliónyi alapítvány létezik, a zálogházak 5 milliónyi 
tőkével birnak, a közmagtáraknak mindig 22000 hektoli-
ter gabonájuk volt sat. 

— A rajnavidéki katholikusok a felekezeti iskola érde-
kében tömeges feliratot intéztek a berlini képviselőházhoz. 
A felirat 625, nagy folioalaku lapon hozza az aláírók név-
sorát ; sorsa az lesz, hogy, mint eddig a katholikusoknak 
minden jogos felszólalása, elmellőztetik; ámbár a porosz al-
kotmánynak 24. czikkelye egyenenesen azt rendeli, hogy az 

elemi tanodák tekintettel a lakosság vallási viszonyaira 
szerveztessenek ; sőt a berlini ,Heichsanzeiger' épen e napok-
ban ministeri rendeletet közölt „azon elvekre vonatkozólag, 
melyek szerint az elemi iskolában a katholikus vallás elő-
adandó" Falk minister határozza meo- a z t ' ! — Dr. 
Förster, boroszloi ligpüspök Kick, kiihmei pleb. általa tör-
tént kiközösittetése miatt a berlini egyházi tvszéknél bepa-
naszoltatván, ez utóbbi elvül kimondta, hogy a törvény csak 
akkor tiltja meg a nagyobb kiközösitést, ha az nyiltan hir-
dettetik ki, vagy ha a hivek a kiközösitettel való közleke-
déstől eltiltatnak. Ez is egy jó darab Canossa; mertazerme-
landi püspök s mások is, csupán egyszerű kiközösítések 
miatt is esztendőkig- zaklattattak. 

— A Reichensperger-féle röpiratnak már öt kiadása fo-
gyott el, mint mondják, a protestáns nép is igen mohón veszi. 
— A párisi kath. egyetem számára eddig 666,628 frank jutot t 
be, a montmartrei fogadalmi templom számára 2,717,947 fr. 
F . hó 3-án az ottani ideiglenes kápolna szenteltetett fel Gui-
bert érsek által, ki azt az eddigi tudósítások szerint egye-
lőre a lazaristáknak átadni szándékozik. 

— E napokban történt, hogy Falk és Camphausen po-
rosz ministerek, midőn gyűlés után az országházból távozni 
akartak, kénytelenek voltak, hoszabb ideig annak kapuja 
alatt vesztegelni ; mert a ház előtt összegyűlt nagy sokaság, 
mely az erre járó farsangi bohócz-menetet várta, a közleke-
dést merőben lehetlenitette. Ezen alkalmat a centrumnak 
egyik tagja, mely hasonló sorsban részesült, arra használta 
fel, hogy a két bennszorult ministernek megígérje, miszerint 
ezen esetre emlékeztetni fogja őket, ha majd, a porosz or-
szággyűlésen, vagy a nemet birodalmi tanácsban a katholi-
kus processiók kerülnének szóba. — A badeni kormány uj 
merényletet tervel a freiburgi érseki szék ellen, amennyiben 
azt világi kezelés (!) alá helyezni szándékozik. 

— A legújabb római általános névtár szerint ő szent-
ségének Bécsben, Páris-, Madrid- és Lissabonban van első-
rangú, München- és Bruxellesben másodrangú nuntiaturája ; 
Haagában internuntius van. Braziliában egyszerű ügyvivő, 
ki egyúttal Paraguay, Chili s Bolivia köztársaságoknál is 
hitelesítve van. Ecuadorban, Peru-, Columbia- s Középame-
rikában jelenleg nincs pápai képviselő ; San-üomingo, Haiti 
s Venezuela számára az oropei in part. püspök, Cocchia Ro-
chus a kapuezinusok szerzetéből viszi az ügy v ivői teendő-
ket. A jelenlegi nunliusok : Bécsben msgr. Jacobini Lajos, 
thessalonikai in part. érsek; Párisban Meg lia P é t er Ferencz, 
damaskusi érsek; Madridban Simeont János, bibornok-pro-
nuntius, Lissabonban Sanguigni Döme tarsusi, Brüxellesben 
Vanutelli Seraphin nicaeai s Münchenben Bianchi Angelo 
mirai érsek; Haagában msgr. Capri János van hitelesitve, ki 
párisi uditoréból lett azzá kinevezve. Viszont a szentszéknél 
jelenleg képviselve vannak: Ausztria-Magyarország s Fran-
cziaország nagykövetek, továbbá Bajorország, Belgium, 
Brazilia, Costarica, Monaco, Nicaragua, Paraguay, Peru, 
Portugal és Spanyolország teljhatalmú ministerek által. 

— A kath. egyház külső jogviszonyait Ausztriában 
,szabályozó' törvénynek 2. §-a azt rendeli, hogy egyházi hi-
vatalt Ausztriában csak benszülött ausztriai honpolgár visel-
het. Már most, hogy szegény tiroliakra birodalmilag a pro-
testantismust is rájok erőszakolták, a meráni községben első 
pásztorul valami Richter választatott meg „aus Neu-Ruppin 
in der Mark Brandenburg" — tehát külföldi; de mivelhogy 
itten lutheránusról van szó, szabad mindenesetre kivételt 
tenni. — A ,Tyd1 , németalföldi lap gyűjtést rendezett az ül-
dözött német papok számára, melynek eredményeül már az 
első napon 2000 ft. mutatkozott. — A porosz kormány által 
mindenéből kifosztott Ledochowski bibornoknak a római 
főnemesség és papság 20,000 ftot ajánlott fél. 

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő: báró Hornig Károly, hittudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatott Budapesten 1876. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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1 prot. államok virágzása 
és politikai szabadsága. 

(Folyt.) 

Ha Németfölelön amá kis szabadság, melyet 
mégis a nép élvezett, lényegesen azon körülmény-
nek volt tu la j donitható, hogy a kalvinismus hatal-
mas ura lmát csakhamar elvesztette; ugyanazon 
eredményt l á t juk Skóthonban is, hol a kalvinismust 
Knox az ö legtisztább a lakjában honosította meg. 
Ott a 16. század végéig alig voltak még rendezett 
polgári állapotok fellelhetők. Az ország feudális 
erőszakoskodások és magántusák szomorú szinhelye 
volt. Alig hogy ezeknek 1624-ben vége szakadt, is-
mét azon harezok ideje köszöntött be, melyeket a 
skótok az I. Károly ál tal oktroyál t püspöki alkot-
mány és l i turgia ellen támasztot tak. Azon győze-
lem, melyet a skót kalvinismus aratott , a protes-
táns virágzás és egyeduralomnak amaz ál lapotát 
hozta ismét létre, melyet a reformatio Skóthonban 
alapitóinak értelmében akkor léptetet t életbe, mi-
dőn Knox reformátor kijelentette, hogy „a religió-
nak megalapitása és átalakítása különösen a pol-
gár i hatalmat illeti meg", és midőn a miseáldozat-
nak kétszeri bemuta tására halálbüntetés hozatott. 
Ennek folytán oly lelkismereti zsarnokság jö t t létre, 
melyhez hasonló csak Északamerikában gyakorol-
tatot t . A presbyter iumok hata lmukat annyira kitá-
gították, az excommunicatiónak borzasztó fegyve-
rét , mely csaknem a társas életbőli teljes kizárást 
és száműzést vonta maga után, oly eredménynyel 
suhogtat ták, hogy ki sem érezhette magát biztos-
ságban, mert az életnek csaknem minden ténye a 
presbyteriális törvényszék elé hurczoltathatott . ') 

Ez állapotoknak hű képét rajzolja Chambers Ro-
bert „Domestic Annals of Scotland from the Reformation 
to the Revolution" czimű munkájában. Edinburgh, 1858. 

Mag ától értetik, hogy a kalvin-nézetek szűk korlá-
t a i n a k keresztültörésére irányzott minden kísérlet 
még csirájában elfőj tátott . 

Soksz or ál l í t ta tot t már, hogy a kalvinféle egy-
házi a lkotmány kiválóan népszerű s a szabadság-
nak kedvező, mert a presbyter iumokban és a ma-
gasabb egyházi körökben a világi elemnek oly je-
lentékeny részt és befolyást nyú j t . Azonban a ta-
pasztalás bebizonyította, hogy az egyházi szerve-
zetnek semmi m á s alakja sem vezetett oly nyo-
masztó és kiál lhatlan zsarnokságr a, sem nem izga-
tott erösebb ellen tál lásra ; miér t is az mindenüt t 
egyenetlenséget és elkeseredést szült, és magá t so-
káig nem tar tha t ta fenn. A presbyter iumoknak, 
mint erkölcsi törvényszékeknek, intézménye min-
dig csak a kisebb városokban és falvakban hono-
sí t ta thatot t meg, hol az egyik a másiknak házi vi-
szonyait ismeri, hol kiki szomszédjaival és sok má-
sokkal rokoni összeköttetésben áll, hol kiki az el-
lenkezés, a pártoskodás indokaival bir . Ha m á r 
most némelyek „világi presbyterek"-ül választat-
nak, hogy polgár társa ik felett Ítéletet hozzanak, 
ennek okvetlenül há rom rosz következménye van. 
Először is a férfiak a legnagyobb kisértetnek van-
nak ki téve, hogy ezen messze kiható és egészen 
mél tányla tuktól függő hatalmukkal személyes elő-
nyük magán czéljaira, vagy boszujok kielégi tésére 
visszaéljenek. Másodszor, minden községben a kém-
kedésnek, a magánélet t i tkaiba való befurakodás-
nak némi szervezete hozatik lé t re ; árulkodások, 
mende-mondák, káröröm, gyűlölség a hitbuzgalom-
nak álarcza alá bújnak . Harmadszor, az ilyen ha-
talomnak kezelői elkerülhetlenül a közutálat , gyű-
lölet és gyanuskodás tárgyáivá lesznek ; külső val-
lásosságuk, mely megválasztatásuknál i rányadó 
volt, számításba vet t eszközül, képmutatásul tűnik 
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f e l . . . Hogy a vallás- és egyházgyártás századában 
egy oly intézmény, milyen a világi öregebbekből 
álló presbyterium s erkölcsi törvényszék, találtat-
hatott ki, az a reformátorok rövidlátásának, gya-
korlati ész és emberismeret hiányának nagj^számu 
példái közé tartozik. 

Azonban ezen állapot nem sokáig tar to t t ; a 
skóthoni kálvinféle egyház ugyanis 1660 — 1688-ig 
az angol kormánynak, az anglikán egyház-alaknak 
behozatalára újonnan irányzott törekvései ellené-
ben a legnagyobb erőfeszitéssel kényszerült saját 
léteért küzdeni. Az 1688-diki forradalommal a kal-
vinismus ugyan megint diadalmaskodott; de az 
1712-ben hozott ama parlamenti végzés, mely az 
egyházi itélöszékekhez való megidézéseknél a vi-
lági karhatalom segélyül hivását megtiltotta, az 
előbbi zsarnokságnak ú j ra életbe léptetését lehet-
lenné tette. A kálvinisták azonfelül még a püspöki 
egyházat is maguk mellett megtűrni kényszerittet-
tek. E tényezők s az uralkodó egyháznak az 1735. 
évtől fogva mind nagyobb mérveket öltő szakado-
zása és bomlása emelték fel Skóthonban meg njra 
a valódi szabadságnak a vér és nyomor iszapjába 
temetett zászlaját. 

Angolország az ő katholikus korában és az 
egyház hathatós segélyével rakta le állami szabad-
ságainak alapját s az arra helyzett épületet nagy-
részt fel is emelte. Az angol nemzet az 1215-i Magna 
Chartát, a hóditók s a hoditottak csendes egybeol-
vadását s egyenjogositását, és a pórok szolgaságá-
nak (villenage) eltörlését az egyháznak köszöni. 
VIII. Henrik behozta a protestantismust, tud juk 
mily indokból és mily eszközökkel; VI. Edvard és 
Erzsébet pedig azt teljesen megállapították. A prot. 
tan e nemzet előtt oly idegen elem volt, hogy a 16. 
században e téren egy angol sem fejtett ki csak 
egyetlen eredeti gondolatot sem, s a continensröl 
a br i t t földre hozott tanokhoz semmi u ja t sem csa-
tolt. I t t csak a kész tan, a mint az Genf- és Zürich-
ben összekovácsoltatott, a nemzetre felülről erösza-
koltatott. A nép karhatalommal, idegen zsoldosok 
fegyvereivel kényszerittetett a kath. religiótól meg-
válni, és magát Bullinger és Kálvin tanainak alá-
vetni. Még az angol reformátiónak panegyrikus tör-
ténésze, Burnet püspök is bevallja, hogy a kormány-
nak odairányult minden fáradsága, miszerint a 
népnek a protestantismus iránti ellenszenvét meg-
törje, haszontalan volt, és hogy épen azért Calais-
böl német zsoldos csapatokat kellett 1549-ben át-
hozatnia, melyekkel ez ellenszenvet vérbe fojtotta. 

Cornwallban már 1547-ben támadt az angol nemze-o 
tet protestantizáló Protector ellen felkelés ; 1569-ben 
pedig éjszakon a prot. liga ellen u j nagy népfelke-
lés tört ki, mely azonban tömeges kivégeztetések 
által elnyomatott. Az uj religio, mondá 1549-ben 
Paget a Protectornak, Somerset herczegnek, a nem-
zet t l /1 2 részébe még be nem hatott .2) Innen tör-
tént, hogy habár az u j „egyház" élén Parker, Grin-
dal, Jewel, Novell, s. i. t. mind meg annyi határo-
zott kálvinisták álltak, a kath'. népre a protestan-
tismus csak a papi ruhának és némely kath. szer-
tartásnak fentartásával eröszakoltathatott rá. 

Azonban a Tudorház udvari reformátori a ki-
rálynak a religio feletti hatalmát még szélesebb 
alapelvre tették, mint a lutheránusok és kálvinis-
t ák ; az ö udvari elméletök szerint a fej edelem, hogy 
Macaulay kifejezésével éljünk,3) „the vicar of God, 
the expositor of catholic verity, the channel of sa-
cramental graces" lett. Innen van, hogy midőn I. 
Jakab, az angol trónra lépve, királyi hatalmának 
nagyságát elöször pillantotta át, elragadtatva kiál-
tott fel skót szójárásával: „I make what likes me, 
law and gospel!" „A mint nekem tetszik, csinálok 
törvényt és evangéliumot! - ' 4) 

Igy a prot. államegyház 150 éven át „a monar-
chiának rabszolgálója, a nyilvános szabadságoknak 
állandó ellensége lett." 5) Az angol nemzet jellegét 
felcserélni látszott; a 14. és 15. században azt Troi-
sart és Comines, idegen történetírók, Európának 
legszabadabb és legbüszkébb nemzete gyanánt raj-
zolták, mely legkevésbbé tür elnyomatást ; és mi 
lett most e nemes népből? Parlamentje a legszen-
tebb érdekeket, a lelkismeret legbensőbb jogait egy 
asszony önkényének rendelte alá ; egyháza a kirá-
lyok lábainál megalázódva hevert, a korona abso-
lut hatalmát s a király akarat ja iránti feltétlen 
szenvedőleges engedelmességet (passive obedience) 
hirdetve. Az alsóházban, a katholikusok kizárva 
levén, csak protestánsok ültek, köztük nem csekély 
számú buzgó puritánok is, és mégis ott oly törvé-
nyek hozattak, melyek Erzsébet egyházátóli minden 
eltérést, sőt az isteni tiszteleten való egyszerű meg-
nemjelenést is a legnyomasztóbb, legkegyetlenebb 
büntetésekkel fenyitették. A korona a protestánso-
kat a kath. javak adományozása által magának 
ugyancsak lekenyerezte, és szétszakadozottságuk 
szintén az ő malmára haj tot ta a vizet. Egészben 

2) Strype eccles. memonialis, II, Appendix, H. H. — 
3) Ilist. of England, I, 54. Tauchn. ed. — *) Hist. Essays, by 
John Forster, London, 1858, I, 227. — 5) Macaulay kifezése, 
Essays, Paris, 1843. lap 73. 
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véve a protestantismus által létrehozott állapot oly jellegű 
volt, hogy Macaulay kifejezése szerint, hahogy e viszonyok 
állandók maradtak volna, a reformatio politikai tekintetben 
a legnagyobb átok leendett, mely Angolországra nehezült.6) 
Az angol nép, miként a brittek országának egy másik törté-
netirója mondja, a politikai és polgári degradátiónak azon 
legalsó fokára jutott, melyre az angolszász népfajnak erkölcsi 
és physikai erélyét lenyomni egyáltalában lehetséges volt. ' ) 

Az angol népet a szárazföldi protestantismusnak álla-
potába való elsülyedéstől azon legnagyobb horderejű körül-
mény mentette meg, hogy ő az ős germán jognak folytonos 
birtokában és gyakorlatában maradt ; a római jog Angolhon-
ban soha sem juthatott be, angol talajon a római jogászok-
nak és a római jogtudomány nézeteiben képzett hivatalno-
koknak polypszerü faja nem tenyészhetett. Angolország nem 
kapott német mintájú consistoriumokat, nem lett soha bu-
reaukratikus módon igazgatott és gyámkodás alá vetett tar-
tománynyá, a szárazföldi hivatalnok-sereg, melynek száma 
mindinkább növekedett, ott meg nem honosulhatott, és da-
czára a reformatio következtében felállított inquisitio-tör-
vényszéknek (Court of High Commission) és csillagkamará-
nak, Angolország az igazságszolgáltatásnak az államhata-
lomtóli germán függetlenségét nagyban és egészben véve 
megőrizte. (Folyt, köv.) 

A közalapítványi kir. ügyigazgatónak 
Y É L E M E N Y E 

a tanulmányi alap jogi természete kérdésében. 
(Folytatás.) 

József császár halála után a rendeltetésüktől elvont 
összes magyar intézményekkel a tanulmányi alap is vissza-
állíttatván, Ferencz király, mint a többször idézett okmány-
tár XII I - ik és XIY-ik számai igazolják, 1793-dik évi jul. 
4-én udvari korlátnoksága utján, a helytartótanácshoz kibo-
csátott kettős intézvénye értelmében, a tanulmányi alapot a 
kincstártól elválasztotta, azt a kamrai függés alól kivette és 
helytartótanácsi felügyeletet alá helyezte, ugy annak jövő-
rei mikénti ellátása iránt határozatokat hozott ; a gazdá-
szat és az erdészet gondozását főtisztségekre bizta ; a kisebb 
javakat haszonbérbe adatta, az uradalmakat házilag kezel-
tette ; az alapítványi pénztárakat kerületenként szerveztette 
s ügyvitelüket előirca ; az alapítványi tőkék elhelyezését, a 
kamatok behajtását, a jószágok leltározását és összeirását 
uj szabályok alá vonta ; a pozsonyi, győri, beszterczebányai. 
pesti, nagyváradi, pécsi és zágrábi kamrai felügyelőségek-
nek a tanulmányi birtokokra vonatkozott hatáskörét meg-
szüntette ; az iskolai alap általános ügyvezetését a helytar-
tótanácsra ruházta ; a királyi ügyigazgatóságot a József 
császár előtt divott 1780-i rendszer nyomán a királyi kincs-
let alá rendelte ; továbbá meghagyta, miszerint, tekintve, 
hogy a kegyes alapítványok a hivatalos iratokban eddig 
mint közalap, vagyis állami tulajdon szerepeltek ; tekintve, 
hogy ezen elnevezés sem törvényekben, sem királyi rendele-
tekben nem gyökerezik ; tekintve, hogy az ily kegyes czé-
lokra tett intézmények természetüknél fogva a király mint 

6) Essays, 1531.— •") JIacgregor : hist, of tlie British Empire. 
London, 1852. I, lap CCLXX. 

legfőbb kegyúr felügyelete alatt állanak, s ekként az úgy-
nevezett közalapokkal, melyek az 1791-ik évi 21-dik tör-
vényczikkben tárgyalvák, semmi összeköttetésben sincse-
nek ; tekintve, hogy a jelzett alapok már keletkezésük sze-
rint kétségtelenül katholikus jellegűek, s igy az 1791-ik évi 
26-dik törvez. nyomán határozottan csak katholikus szük-
ségletek fedezésére fordíthatók, jövőre a tanulmányi alap 
mint katholikus felekezeti s a fejedelem ótalma alatti va-
gyon, hivatalos téren alapitványi alapnak (fundus fundati-
onalis) neveztessék. 

Szinte Ferencz király 1799-dik évi február 1-én, mint 
a tanulmányi okmánytár XY-dik száma jelzi, a Tolna me-
gyében kebelezett s a boldogságos Szűzről czimzett szeg-
zárdi apátságot, melyet Mária Terézia királynő a turóczi 
prépostságért, ugy a bozóki vár és uradalom feléért, csere 
jogezimen, a tanulmányi alapról az egyetemre ruházott át, 
tekintve, hogy a tervezett csere végre nem hajtatott ; te-
kintve, hogy a turóczi prépostság és a bozóki javadalom fele, 
ugy a hozzátartozó tőkék arra, miként a két cserebirtok 
közti értékkülönbözetet kiegyenlítsék elégségesek nem vol-
tak, uj adományi czimen ismét a tanulmányi alap javai közé 
sorozta ; ugyanazon fejedelem mint az idézett okmánytár 
XVII-dik és XVII I -d ik számú csatolmányaiból kitűnik, a 
komáromi várerőditéshez szükségelt szőnyi és várföldi te-
rületekért a Zichy grófi családnak a lébényi uradalmat en-
gedvén át, az iskolai alapot, tulajdona igénybe vétele foly-
tán, 1817-dik évi október 5-én a Ternes megyében kebele-
zett ligethi, giládi, unipi és berényi határokkal kármentesí-
tette, valamint azt a birtokba ugyanaz évi deczember 17-én 
helytartósági és kincsleti vegyes bizottság közvetítésével be 
is vezettette. 

A tanulmányi alap az 1848-dik évi események után 
az osztrák pénzügyministeríum ellátása alá került ; továbbá 
1856-ik évi márczius 28-kán mint a hivatkozott okmánytár 
XIX-dik számú csatolmánya bizonyítja, a cs. kir. vallás és 
közoktatási ministerium javallatára, a pénzügyérség és a 
főszám vevőszék hozzájárulásuk mellett, a magyar és a hor-
vát tanulmányi alapok egymástól elválasztattak, és ez utóbbi, 
mely József császár alatt 1782-ik évben 315,976 forint 38 
krajezárt egészitett ki, az anyaországtól az időközi kamat-
növedék beszámításával 408,510 forint 49 krajezár mennyi-
ségben függetlenittetett. 

Megjegyzendő még, miszerint O Felsége Ferencz Jó-
zsef a jelenleg uralkodó király, mint a többször jelzett ok-
mánytár XX-dik, XXI-d ik és XXII -d ik számú mellékle-
tei összevetéséből kitűnik, a midőn az országban az alkot-7 o 
mányos rendszer helyreállítását 1860-dik évi október 20-án 
kezdeményezte, egyidejűleg ugyanaz évi deczember 26-kán 
a tanulmányi alap visszaállítását s helytartótanácsi igazga-
tás alái bocsátását is elhatározta; miután azonban a cs. kir. 
birodalmi pénzügyministeríum az alap irányában többrend-
beli követeléseket támasztott, melyek csak 1862-ik évi jul. 
17-én egyenlittettek ki ; miután továbbá a nevezett minis-
terium Magyarország ellen e téren még utólag sok oly igé-
nyekkel lépett fel, melyek alapos kiderítésére idő és beható 
tárgyalások kívántattak, a tanulmányi alap a helytartóta-
nács felügyelete alá tényleg csak akkor került, mikor O Fel-
sége 1865-dik évi november 29-kén magyar királyi udvari 
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korlátnoksága utján, ennek azonnali foganatosítását elren-
delte, s egyúttal meghagyta, hogy az összes kegyes alapít-
ványi javak tekintet nélkül az engedélyezett kincstári elő-
legek visszatérítése iránt függőben levő értekezletekre, a 
magyar királyi helytartótanácsnak kizárólagos kezelés vé-
gett haladéktalanul átadassanak ; hogy az érintett előlegek 
felszámítása, megalapítása s mielőbbi törlesztése az illető 
központi hatóságok által egyetértőleg eszközöltessék ; és 
hogy a horvát alapitványi jutalék netaláni vc^lc^cs külön 
választási kérdése alkotmányos uton lehető hamarább tisz-
tába hozassék. 

Időközben 1867-ik év elején a magyar királyi minis-
terium felállíttatván, a tanulmányi is a többi kegyeletes társ-
alapokkal együtt a vallás és közoktatási ügyérséghez oszta-
tott be; jelenleg a tanulmányi alap jogi ügyeit a közalapít-
ványi királyi ügyigazgatóság, a gazdászat kezelését pedig 
a pest-czeglédi, a kassa-mislyei, a nyitra-sellyei, a veszprém-
somlyóvásárhelyi, a pécs-pécsváradi és a temesvár-csákovai 
hat főtiszti kerület intézik ; az ügyigazgatóság a vallás és 
közoktatási ministerium Yll-dik, valamint a fő tisztségek a 
VIII-dik osztályának, melyeket külön egy-egy tanácsos ve-
zet, felügyelete alatt állanak ; valamint a számadásokat a 
kebelbeli számvevőség vizsgálja meg ; továbbá a nyilvános 
oktatás, nevezetesen az akadémiák, gymnasiumok s egyéb 
főbb tanodák gondozása a most jelzett ministerium III-dik 
és IY-dik osztályai teendőik közé sorozvák, melyek élén 
szinte egy-egy tanácsos működik ; a fontosabb ügyek azon-
ban elintézés és jóváhagyás végett a vallás és közoktatási 
ministerhez, sőt innen többnyire ő császári és apostoli kirá-
lyi Felségéhez terjesztetnek fel. 

A tanulmányi alap történelmi vázlatának jelen kivo-
natbani előadása után helyén lesz ugyanezen vagyon álla-
gáról szólani. (Folyt, köv) 

A jó pap holtig tanul. 
(Folytatás.) 

A tudományok terén való szorgalmas munkálkodás 
tehát csakugyan gyógyír a bün sebeire és óvszer a bün ellen > 
megkedveltetője s előmozdítója az erényes életnek. Már pe-
dig kinek van nagyobb szüksége az erényes életre, mint a 
papnak? Nem a papokhoz lőnek-e intézve Üdvözítőnknek e 
szavai: „Vos estis sal terrae?"1) Valamint ugyanis a sót 
azért hintjük az étkekbe, hogy azokat ízletesekké tegyük 
vagy a rothadástól megóvjuk: ugy a papok is azért vannak 
az erkölcsi romlottságban poshadó világba helyezve, hogy 
azt tündöklő erényeik által magukhoz vonzván, az Isten 
előtt kedvessé tegyék és a szellemi rothadástól megőrizzék. 
Mire való is volna a pap jámbor élet nélkül? „Quodsi sal 
evanuerit (hogyha a só megromlik), szól az Üdvözítő, ad 
nihilum valet ultra, nisi ut mittatur foras, et conculcetur ab 
hominibus".2) — Ha tehát a tudományokkali serény fog-
lalkozás a papot a bűntől el és az erény-hes vezeti, és ebben 
őt megerősiti, vajmi igaza van akkor a közmondásnak, mi-
dőn azt mondja, hogy a jó pap holtig tanul. 

Azonban a papnak nem csak azért kell a tudományok-
nak minél alaposabb s minél szélesebb terjedelembeni elsa-
játítására fáradoznia, mivel e fáradozás saját személyét ille-

' ) Matth. 5,13. — J) i. h. 

tőleg oly kiváló előnyök dus aratásával kecsegteti őt ; nem 
csak azért továbbá, mivel e szellemi munka az erényes élet 
megkedvelésében s az abbani gyarapodásban neki oly hat-
hatós eszközül szolgál ; hanem azért is, mivel a tudomány, 
mint ilyen, egyik elengedhetlen, mert sz. hivatásában gyö-
keredző kelléke a papnak. 

„Vos estis lux mundi!" 3) E szózat harsog le Krisztus 
isteni ajkairól az újszövetségi papokhoz. Mily roppant ki-
tüntetés, mily dicső feladat ! Akkor fog pedig a pap Krisz-
tus parancsa szerint a világ világossága lenni, ha a világ 
szellem isötétségét,fáradságot nem ismerő buzgalommal, azon 
isteni tanok fényével iparkodik szétoszlatni, melyeket maga 
az Ur Jézus apostolaival együtt hirdetett és egyházának 
megőrzés s terjesztés végett átadott. Hogy pedig a pap e 
magasztos hivatásának megfelelhessen ; hogy ő mások értel-
mét Krisztus tanainak világosságával megvilágíthassa ; C Ö O O 9 
szükséges, hogy előbb az övében lobogjon ama tanok égi 
szövétneke, mivel senki nem adhat másnak abból, amije 
magának sincs ; erre pedig ismét szükséges a folytonos ta-
nulmányozás. — A szószék, a gyóntatószék, az iskola, a be-
tegágy, a házasulandók, az egyenetlenkedő házasfelek, a két-
kedők, a plebánia-iroda, a tévely s hazugság szolgálatában 
álló sajtó, a vallásgunyolók, a társaságok, a közélet, mind-
ezek a tndományokban, főleg a theologiában, oly jártasságot 
s képzettséget, elméletileg s gyakorlatilag annyira kiművelt 
s megérlelt elmét követelnek a papban, hogy azoknak meg-
szerzése, ha ő Isten és ember előtt becsülettel meg akar 
állni, ugyancsak igénybe veszi szabad idejét, ha még annyi-
val rendelkeznék is. Nem hiába mondja azért a közmondás, 
hogy a jó pap holtig tanul. 

Ha a pap nélkülözi a szükséges tudományos készültsé-
get, mi történik akkor ? Megfelel rá az Üdvözítő e jelentő-
ségteljes szavakban: „Caecus, sí caeco ducatum praestet, 
ambo in foveam cadunt".4) És ez nem is lehet máskép ; mert 
ha a pap nem bírja azon zsinórmértéket, melylyel megha-
tározhatná, mi igaz, mi hamis ; mi jó, mi rosz ; mi megenge-
dett, mi tiltott ; akkor ő az egyenes ösvényről, az igazság s 
erény ösvényéről le fog térni, akár jobbra akár balra; vagy 
a rigorismus vagy a laxismus tévutjain fog ő kalandozni és 
az első esetben a rá bízott lelkeket a folytonos aggály s két-
ségbeesés bilincseibe, a másodikban a könnyelműség s kö-
zömbösség dermesztő karjaiba, mindkét esetben pedig a bün 
s kárhozat örvényébe fogja sodorni. Ö maga pedig hallani 
fogja az Ítélet rettentő szavát: „Quia tu scientiam repulisti, 
repellam te".5) 

Ily nagy hordejü lévén a tudomány mind a papra, 
mind a reá bizott hívekre, nem csuda, ha az egyházi elöljá-
rók minden időben komolyan szivökre kötötték papjaiknak 
a tudományokbani búvárkodást. 

Már az ószövetségi papokat inti Malachias próféta i 
„Labia sacerdotis custodient scientiam, et legem requirent 
exo ree ius : quia angelus Domini exercituum est".6) Szent 
Pál kedves tanitványát, Tiinotheust, ily szavakkal buzditja : 
„Attende lectioni, exhortationi et doctrinae. Haec meditare, 
in his esto. Attende tibi et doctrinae, insta in illis. Haec 
enim faciens, et teipsum salvum faciès, et eos, qui te audi-

3) Matth. 5, 14. — •>) Matth. 15, 14. — s) Os. 4, 6. — «) Mal. 2, 7. 
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unt".7) Ugyancsak sz. Pál apostol utasitván Titust, Kreta 
főpapját, az iránt, hogy minő kellékekkel kell, hogy bírja-
nak az általa felavatandó s a lelkipásztori tiszt viselésére fel-
hatalmazandó egyházi szolgák, eme kellékek közt említi ezt 
is: „oportet ilium esse amplectentem eum, qui secundum 
doctrinam est, fidelem sermonem ; ut potens sit, exhortari in 
doctrina sana, et eos, qui contradicunt, arguere".8) Szent 
Ágoston, miután elsorolta ama tárgyakat, melyeket a pap-
nak tanulmányozni s tudni kell, igy folytatja: „Ex quibus 
omnibus, si unum defuerit, sacerdotis nomen vix in eo con-
stabit ; quia valde periculosae sunt Evangelicae minae, qui-
bus dicitur : Si coecus coeco etc".9) Leo pápa a konstanti-
nápolyi papság- s hívekhez intézett levelében mondja: „Si 
in Laicis vix tolerabilis videtur inscitia; quanto magis in 
iis, qui praesunt, nec excusatione digna est, nec venia".10) A 
IV. toledói zsinat egyik határozatában olvassuk: „Ignoran-
tia, mater cunctorum errorum, maxime in sacerdotibus Dei 
vitanda est, qui docendi officium in populis susceperunt". n ) 
N. Gergely pápa pastoralisában ezt i r ja : „Quia ea, quae Dei 
sunt, sapiunt, a Domino sapiuntur ; et qui ea, quae Dei sunt, 
nesciunt, a Deo nesciuntur, Paulo attestante, qui ait: Si quis 
ignorât, ignorabitur". l2) A tridenti zsinat e szavakat intézi 
a püspökökhez : „Monebunt episcopi suos clericos, in quo-
cunque ordine fuerint, ut conversatione, sermone et scientia 
commisso sibi Dei populo praeeant".13) Milánó nagy érseke, 
borromaei Károly, clerusát ekkép inti : „Quidquid tempo-
ris a divinis officiis, ab orationis contemplationisque exerci-
tatione, ab ecclesiasticis functionibus, et ab aliis necessariis 
actionibus vacuum habetis, non in otio neque in desidia, nec 
vero in rerum novarum curiositatibus illud conterite; sed 
cum in sortem Domini vocati sitis, in eius lege die ac nocte 
meditemini ; sacrarum igitur litterarum studia diligentius 
colite".14) Az 1858-ik évi esztergomi tartományi zsinat ren-
deli: „Qui errores expugnare, dubia solvere, veritates divi-
nas explanare, et securam aeternae salutis viam docere te-
nentur, in eruditione praesertim sacra, continuo proficiant 
est necesse". " ) 

Mindezekből világos, miszerint az egyházi törvényho-
zás minden időben kiváló fontosságot tulajdonított a pap-
ság tudományos képzettségének ; miértis azt a tudományok-
kali ernyedetlen foglalkozásra serkenteni, buzditani, sür-
getni el nem mulasztá. A rövidke, de annál velősebi) köz-
mondás tehát csak a minden századbeli egyházi törvényho-
zók buzdításainak s rendeleteinek viszhangjaként tűnik fel, 
midőn azt hangoztatja, hogy a jó pap holtig tanul. 

Nem elég tehát a papnál a feddhetlen élet és a lelkek 
üdvére irányzott buzgóság; mert sz. Gergely szerint is 
„valde inutilis est pietas, si scientiae discretione caret, quia 
dum nulla hanc scientia illuminât, quomodo misereatur, 
ignorât".16) Ugyanily értelemben nyilatkozik sz. Bernát, 
midőn mondja: „Zelus absque scientia dum prodesse festi-
nat, invenitur obesse".17) 

Azzal se ámitsuk magunkat, hogy hisz úgyis eleget 
tudunk, elég nagy praxissal birunk. Mert eltekintve attól, 

0 I. Tim. 4, 13, 15, 16. — «) Tit. 1, 9. - 9 ) C. F. C. c. 5. D. 38. — 
i°) U. o. c. 3. D. ead. — ») U. o. c. 1. D. ead. — I2) U. o. c. 10. D ead. — 
is) Sess. XIV. de ref. procem. — ») Cone. Mediol. IV. p. 3. tit. 7. — 
is) Tit. VI. n 3. — ">) S. Greg. M. iiotae et observ. in L. saor. p. 372. — 
" ) De conv. ad cler. n. 38. 

miszerint helyes praxis csak ott lehet, ahol meg van a helyes 
s alapos elmélet, valamint Pázmány szerint „nincs oly nagy 
tüz, hogy magától el ne alugyék, ha fát nem raksz rá ; nincs 
oly erős ember, hogy meg ne szakaszkodjék, ha mindennap 
ennie nem adsz ; a nyilat, ha fellövöd, mihelyt felebb nem 
megyen, ottan aláfordul és sebesebb alájövete, hogy sem fel-
mente" : 18) ugy áll a tudományokról is az, hogy qui non 
profiéit folytonos tanulmányozás által, az bizony deficit. 
Gyarló ugyanis az emberi elme, naponkint felejtünk, minek 
tudomására csak akkor jövünk leginkább, midőn a már ta-
nultakat ismét olvasgatjuk. Azért igaza van az imént emii-
tett nagy férfiúnak, midőn mondja: „Mint a tüz szüntelen 
felbocsátja lángját és akármennyi fát rá rakjanak is, soha 
nem mondja, hogy elég immár, többet nem égetek; ugy az 
istenfélő embernek holtig kell tanulni és jobbulni". 19) 

Azoknak pedig, kik előhaladt korukat hoznák fel ürü-
gyül a tanulmányozás ellen, sz. Ágoston igy válaszol: „Ad 
discendum, quod opus est, nulla mihi aetas sera videri po-
test, quia etsi senes magis deceat docere, quam discere, ma-
gis tamen decet discere, quam ignorare".20) Mi pedig bát-
rak vagyunk hozzá tenni, hogy qui obligátul- ad finem, obli-
gátul- etiam ad media. A czél : a halhatatlan lelkek vezetése 
a mennyország felé ; egyik nélkülözhetlen eszköz erre : a ki-
tartó tanulmányozás által szerzett tudomány. Vos estis 
lux mundi. 

Legnagyobb ellensége valamint minden munkának, 
ugy a szellemi tevékenységnek, a tanulmányozásnak is, — a 
restség. A munka ugyanis fáradozással, küzdelemmel jár ; 
ettől pedig irtózik az emberi természet ; miértis inkább 
hajlik a kényelemre, a tétlenségre. Azonban jól meggondol-
juk azt, miszerint a fáradalommal s küzdelemmel egybekap-
csolt munkában Isten igazságossága nyilvánul rajtunk, ki 
közös apánkban, Ádámban, mindnyájunk felett kiinondá az 
elkövetett bün miatt fenyitő szavát: „In sudore vultus tui 
vesceris pane".2l) Tehát a munka, és pedig a fáradozással s 
küzdéssel járó munka: a mi rendeltetésünk, a mi osztályré-
szünk, ránk mérve az igazságos Isten által ; tehát az Isten 
szent akaratja, hogy fáradsággal járó munkával foglalkoz-
zunk; tehát az Isten sz. akaratját teljesítjük, midőn a munka 
ellen berzenkedő természetünket leküzdve, hasznosan mun-
kálkodunk, küzdünk s fáradozunk. „Homo nascitur ad la-
boréin, et avis ad volatum",22) olvassuk Job könyvében; 
azért int bennünket az ég Ura : „Non oderis laboriosa ope-
ra" ;2 3) sz. Pál pedig, ki elmondhatta magáról: „Abundan-
tius illis omnibus (Apostolis) laboravi",24) szivére köti Ti-
motheusnak : „Tu vero vigila, in omnibus laboré, opus fac 
evangelistae, ministerium tuum impie". 25) (Vége köv.) 

A Szent-László-Társulat 
f. hó 9-kén tartott választmányi gyűlésében elhatároztatott, 
hogy az idei közgyűlés f évi május 18-kán fog tartatni. A 
gyűlés helyiségeül az idén is a központi papnövelde föld-
szinti nagyterme, mint e végre legalkalmasb szemeltetett 
ki. A közgyűlést, mely délelőtti 10 órakor fog megnyit-
tatni, 9 órakor az egyetemi templomban tartandó csen-

") Gyöngyök P. P. müveiből. 147. 1. - ">) i. h. 150.1. — 2°) Eph. 
166. — 21) Gen. 3, 19. — 22) Job, 5, 7. - Eceli. 7, 16. — 24) I. Cor 
15, 10. — 25) II. Tim. 4, 5-
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des szentmise fogja megelőzni. Az elnökség lépéseket teend, 
hogy a vasutakon s a gőzhajón a közgyűlésre utazó tagok 
részére kedvezményt eszközöljön ki. 

A felolvasott pénztári kimutatás szerint a társulat ala-
pítványi tőkéje tesz jelenleg : 13,440 ft. 22 krt készpénzben 
s 17,850 frtot értékpapírokban. Január 1-től bejött alapít-
ványokban, adományokban és tagdijakban 3693 ft. 70 kr. ; 
kiadatott 697 ft. 93 kr. ; rendelkezésre marad a rendes folyó 
segélyzéseken kivül 1075 frt. 27 kr. 

Megszavaztattak a következő adományok : a budai és 
terézvárosi szürkenénikéknek, a ferenczvárosi Mária-inté-
zetnek egyenkint 50 frt. ; a budai kath. legény-egyletnek 
50 frt. ; a következő egyház-községeknek egyenkint 50 frt., 
névszerint Nemes-Csoó szombathely egyházmegyei r. kath. 
fiókközségnek kápolnaépitésre, az esztergomi főegyházme-
gyébe kebelezett Béke r. kath. fiókközségnek templomjavi-
tási költségekre, a vácz-egyházmegyei Maglód községnek 
iskolaépítésre, a nyitrai egyházmegyéhez tartozó Hricsó 
községnek templomjavitásra, Szürthe szathmár-egyházme-
gyei fiókközségnek, Szlopna nyitra-egyházmegyei, Pencz 
vácz-egyházmegyei községeknek iskolaépítésre. A perzsiai 
katholikusok egyházi szükségeire kéregető küldötteknek 
gyűjtéséhez a társulat pénztárából 20 ft. engedélyeztetett. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, márczius 17. R ó m a a j á n d é k a a n e m z e t -

n e k . A kereszténység, mint azt senki sem tagadhatja, a föld 
arczulatját egészen átalakította, más gondolkozás, más ér-
zelem, más és nemesebb viszony lépett az emberiség körébe. 
A rideg egoismus megszűnt, helyét a keresztény szeretet 
foglalta el, a keresztény ember épen azért, mert keresztény; 

— keresztény szereteténél fogva érzi embertársának szenve-
dését, részt vesz azokban, segiteni törekszik a nyomoron és 
mindezt teszi, lakjék bár embertársa száz, lakjék bár ezer 
mértföldnyire, hiszen a szeretet határt nem ismer. 

Igy gyakorolják a keresztények a szeretetet általában 
véve, ha meg akarnak felelni az isteni Mester parancsolatjá-
nak, s habár e szeretet kötelez is mindenkit egyáltalában, 
első sorban kötelezi mégis azt, kit az egyház láthatatlan 
Peje ugyanannak látható fejévé, saját helyettesévé tett e 
földön, hogy a ki, mint az egyházban a legfőbb és legelső 
hirdeti a keresztény szeretetet, első is ugyanazt, az Üdvözítő 
példájaként gyakorolja, példát adva a hiveknek is, hogy vala-
mint ő cselekszik, ugy cselekedjenek a hivek is. 

A történelem lapjai nem egy fényes példát nyújtanak, 
tanusitva, hogy a római pápák nem csak névleg voltak el-
sők az egyházban, hanem mint patresfamilias, gondjuk ki-
terjedt a legkisebb hivő nyájra is, és szeretetüknek irántuk 
számtalanszor bizonyítékát nyújtották. Nagyon elvezetne 
tárgyunktól, hosszú sorban elősorolni a tényeket, melyekkel 
a pápák rokonszenvüket ugy, mint szeretetüket hazánk 
iránt mindenkor tanúsították ; csak a török háborúkra kell 
visszaemlékeznünk és a pápákat minden időben, mint a nem-
zetnek első sorban jótevőit szemléljük, kik milliókat áldoz-
tak a nemzet érdekeiért, hogy azt megerősítve, támogatva 
erkölcsileg ugy mint anyagilag, megóvják a barbár csapatok 
általi elnyomatástól. 

A nagyszerű áldozatok a pápák és hazánk történeté-
ben oly időszakot jelelnek, midőn még a keresztény szellem 

uralkodván a kormányokban, a pápák nem fosztattak meg a 
,Patrimonium Petri'-től, a nemzetek nem foglaltak ellensé-
ges állást az egyház tanításával és a pápával szemben. Ma 
ez mind megváltozott. A forradalmi szellem által tévútra 
vezetett olasz kormány a pápaságot minden, még legutolsó 
talpalatnyi földjétől is megfosztotta, a kormánynak legna-
gyobb része ellenséges állást foglal el szemben a pápasággal, 
azon pápasággal, melynek a vezetése alatt álló állam köszön-
heti, hogy vad állapotából a müveit államok sorába emelte-
tett, vagy hogy létezése egyáltalában lehetővé tétetett. 

De mégis mi történik ? talán dicsőségesen uralkodó 
szentséges atyánk IX. Pius, a 19-ik századnak ez óriásilag 
kimagasló alakja eltért elődjeinek nyomdokaitól ? Talán 
mint a kereszténység közös atyja, tekintettel szegénységéi e 
és elhagyatottságára, tekintettel arra, hogy mindenétől meg-
fosztatva, alig van hova fejét lehajtsa, tekintettel arra, hogy 
mindenfelé csak ellenségek által van körülvéve, talán mond-
juk, mindezek tekintetbe vételével a szeretet törvényét nem 
gyakorolja ? Ime, hazánk egy nagy része, a főváros súlyosan 
érzi Isten látogatásának napjait és IX. Pius, a nagy pápák 
legnagyobbika, az egyház kirabolt főpásztora 5000 frank 
segítséggel siet a nemzet nagyrészének nyomorán enyhíteni, 
ez által bizonyítván, hogy Róma, a kereszténység közép-
pontja, ma is oly részvéttel viseltetik a magyar nemzet iránt, 
mint századokkal ezelőtt ; ő, a szegény pápa gyermekeinek 
szeretet-filléreiből is juttat szeretett magyar híveinek, ő a 
kifosztott, magától tagadja meg a legszükségesebbet, csak 
hogy szeretetét bizonyíthassa a nemzet iránt, Ö — a sokak 
által hazánkban is megtagadott, kigúnyolt Atya, szeretetét 
tanúsítja hálátlan gyermekei iránt, ami kell, hogy ajándé-
kának értékét százszorosan emelje a nemzet azon fiainak 
szemében, kiket még a gyűlölet a pápaság iránt annyira el 
nem vakított, hogy a magasztos erényt még ott sem látják, 
hol az legkézzelfoghatóbb. 

A pápák egyáltalában, különösen pedig IX. Pius szent-
séges atyánk sokszorosan hálára kötelezték már a magyar 
nemzetet a pápaság iránt, és ők, a szenvedők, szenvedő fiaik 
iránt tanúsított szeretet-adományokkal bebizonyították,hogy 
a nemzet, őszinte jóakaróját, ha keresi, hol találhatja fel ; 
mert honnan tűnik ki a jóakarat, a szeretet, ha nem abból, 
midőn a szegény még azt a keveset is megosztja szenvedő 
fiaival, amivel bír ? Es IX. Pius igy tett, midőn az árvíz-
károsultak részére 5000 franknyi adományát küldötte. Nem 
tudjuk, váljon azon iránynál fogva, mely kormányunkban 
uralkodik, megtörtént-e, aminek máskülönben megtörténni 
kellett volna, de annyi bizonyos, hogyha a kormány netalán 
elmulasztotta volna a nemzet nevében kifejezni háláját ő 
szentségének a nyújtott adományért, evvel, hogy többet ne 
mondjunk, a nemzetnek eddig a külföld előtt is ismeretes 
lovagiasságáról rosz bizonyítványt állított volna ki. 

Nagyon óhajtjuk, hogy e feltevésünk ne valósult lé-
gyen, mert annyit mi katholikusok a kormánytól méltán 
megvárhatunk, hogy egyházunk fejét legalább is oly tiszte-
letben tartsa, mint tartotta volna ez esetben bizonyára vala-
mely idegen ország fejedelmét. Mi pedig katholikusok ne 
felejtkezzünk meg pápánkról, ki rólunk megemlékezett, ha-
nem éltetve a nagy Piust, imáink és adományaink által ta-
núsítsuk iránta gyermeki hálánkat továbbra is ! J 
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Róma. A k e l e t i k é r d é s érdekes vitára adott al-
kalmat egy itteni nagytekintélyű katholikus lap, a ,Rome'és 
a bécsi , Vaterland' közt, melyet illetőleg a ,Rome'-nak ez 
alkalommal tett egyik nyilatkozatát azért sietek a ,Religio' 
t. olvasóinak tudomására hozni, minthogy ebből alighanem 
azon álláspontra tehetünk következtetést, melyet az egyházi 
iránytadó körök e kérdéssel szemben elfoglalnak. 

A ,Rome' ugyan, valamely régebbi, hoszabb, s eléggé 
változatos, a keleti kérdéssel foglalkozó czikksorozatának 
egyik helyén körülbelül azt találta mondani, hogy a keresz-
tényeknek sorsa a török uralom alatt soha sem volt oly 
rosz, mint nem egy ,keresztény' államban, miből az követ-
keznék, sőt az idézett lap nézete szerint, ugylátszik, követ-
kezik is, hogy „a keresztények felszabadítása", mint a Tö-
rökország ellen irányult mozgalmaknak jelszava kissé hum-
bug-zamatu egy phrázis, melynek a valóság meg nem felel. 
Ezen érvelés ellen a bécsi , Vaterland', mely a keleti kérdést 
szláv nemzeti szempontból nézi, és a török birodalom szét-
robbantásában a szlávok „felszabadittatását" látja,felpattant, 
minek nyomát a pozsonyi ,Recht'-ben is találhatták *) s ez ál-
tal a ,Rome'~t a következő, elég figyelemre méltó nyilatko-
zatra birta : 

„A, Vaterland', 27-érőikéit számában lapunkat oly he-
vességgel támadta meg, mely felett kénytelenek vagyunk, nem 
a mi, hanem az ő érdekében sajnálatunkat kifejezni. Azon 
eszmék, melyeket Ali Suavi EfFendi lapunk „A Hercze-
govina ügyében" czimü egyik tárczájában nem régen han-
goztatott, merőben ellenkeznek azon politikával, mely je-
lenleg Ausztriában napirenden van. Ez az izlés dolga. Nem 
lehet szándékunk a bécsi aristocrata-lapot oly nézetek szá-
mára megnyerni, melyekre nézve már egyéb alkalmakkor 
is eléggé terjedelmes megjegyzésünket tettük, amint olya-
nokat tenni szoktunk mindenre vonatkozólag, a mi a keleti 
kérdés dolgában bárhonnan is, nem egy figyelemre méltó 
egyéniség részéről beküldetik hozzánk ; a többiben pedig 
erősen el vagyunk határozva, saját nézeteink számára a 
nyilvánithatás teljes szabadságát fentartani és megtartani. 
Orosz- s Törökország közt mi már régen választottunk, vá-
lasztásunknak iránytadó vezérelve pedig az egy, katholikus 
apostoli, római egyháznak érdeke volt. A , Vaterland'-n&k vá-
lasztása ujabbkeltü, s oly ambitióból származik, mely ma 
holnap — megvagyunk róla győződve — borzasztóan fog 
csalatkozni ; azonban, mint mondók : ez izlés dolga. Ha tet-
szik a , Vaterland'-nak Ausztria szerencséjét egy, a schisma-
ticus Oroszország s a lutheránus Poroszországgal kötendő 
szövetségtől várni, tessék neki, valamint az is, ha a török 
birodalom felbomlásához a legvérmesebb reményeket köti ; 
— mi, a magunk részéről ugy vagyunk meggyőződve, hogy 
ilyetén szövetség azonos Ausztriának végfeloszlásával, s 
hogy Orosz- s Poroszországnak diadala a Keleten a legna-
gyobb veszély az összvilág szabadságára, a latin faj fenál-
lására s a minden szertartású katholikusokra nézve. Ez az 
izlés dolga, ismételjük; ne vitázzunk e felett. 

A , Vaterland' talán nem tudja, mi történik Oroszor-
szágban. Talán nem tudja, hogy a püspökök Sibiriába van-
nak száműzve, hogy az egyházi javak Lengyelországban 
elkobozvák, a papok s a hivek folytonos üldözéseknek áldo-

*) csakhogy ez nem szláv szempontból nézi a dolgot. Szerk. 

zatai. Talán még nem találkozott, a ki megsúgta volna neki O 1 O o 
miként történt, hogy a chelmi megye a schismához szakadt 
át. Talán nem látja, mi történik saját szemei alatt Krakkó-
ban, hol az orosz fondorkodások a ruthenek ellen fordulnak. 
Mi még azon sem csudálkoznánk, ha Bismarck herczeget a 
pápa és Ferencz József császár ő felsége barátjának tartaná 
és azt hinné, hogy Ledochowski bibornok csak ugy szóra-
kozásból jön Rómába, miután az ostrowói várban lelkigya-
korlatokat tartott. A mi végre gróf Andrássynak politiká-
ját illeti, a , Vaterland' azt igen osztrák-irányu s érzelmű-
nek tarthatja, sőt ugylátszik, mintha a zsidóknak jelenleg 
ott divó bureaucraticus uralmában a habsburgi uralkodóház 
boldog- s biztonságának csalhatatlan zálogát látná. 

A , Vaterland' csupán csak a törökhoni katholicismus-
sal törődik. Szerinte csak ott zaklattatik az egyház, csak ott 
történnek a leghalatlanabb kegyetlenségek, s nincs a föld há-
tán oly vad, barbár nép, mint a török. 

íme, mi mind eme pontokban épen ellenkezőjét gon-
doljuk annak, a mit a , Vaterland'. Ha a magas porta igaz-
ságtalanságokat követett el, voltak, aki erre kényszeritették, 
nem saját kezdeményezéséből száműzte a ciliciai patriarchát, 
(Hassount) ; Oroszország az, mely eszközül felhasznált, ide-
gen diplomaták segítségével e sötét s szentségtörő fondorla-
tokat szőtte. A török birodalomban a katholikusok mindig 
szabadok voltak, sőt tiszteletben is tartattak. A zsinat idejé-
ben Aali basa, nagyvezér, ajánlatot tett ő szentségének, hogy 
a Rómába utazó főpapokat török hadihajón viteti oda, s ezt 
irta a szentatyának: „Hajónk a pápai színeket tüzendi fel, s 
matrózaink az árboezfák magaslatairól kiáltandják : Éljen 
IX. Pius". A sultan nem akarta a szakadást, sőt ő az, aki 
leginkább sajnálkozott felette ; kedve is volna ismét jóvá 
tenni azt s a patriarchát visszahivni, amint hogy a divan 
már nyíltan ki is jelentette : „igazságtalanságot követ-
tünk el". 

Igénytelen nézetünk az, hogy azon napon, melyen 
Oroszország a török birodalom territóriumait elfoglalná, az 
ott lakó katholikusok a czár civilizáló kancsukája alá ke-
rülnének, nem maradván fenn számukra más választás, mint 
a vértanúság vagy az apostasia. Palaestinából a latinok el-
űzetnének s a szenthelyek a szakadárok kezeibe esnének. 
Borzasztó szellemi sötétség borulna a földre s valóságos 
apocalypticus korszakot érnénk meg. 

A , Vaterland• soha sem fog minket meggyőzni arról, 
hogy a törököknek, Magyarországban végrehajtott kegyet-
lenségei miatt, amint azokat magyar történészek leírásából 
ismerjük, a világon valaha viselt minden egyéb háborút el-
feledni kellene. Más történészek más kegyetlenségeket irtak 
le, melyeket német hadvezérek a harminczéves háborúban, 
vagy melyeket a porosz katonák a hétéves háború alatt Si-
léziában követtek el, vagy melyeknek színhelye más alkal-
makkor Anglia- s Francziaország, Svédhon vagy Olaszor-
szág, Spanyolhon vagy Amerika földje volt, s ha hiszszük 
is, mint ő, hogy a háború borzasztó egy ostor, mely alkal-
mat nyújt a bukott, sülyedt embernek, ördögi düh sugallta 
dolgokat vinni véghez, részint megbüntetésére, részint javí-
tására az emberi nemnek ; mégis, épen ellenkezőleg a , Va-
terland' reményeivel, azt is hiszszük, hogy a három északi 
hatalomnak szövetségéből oly háború fog keletkezni, mely 
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hála a gyilkos eszközök nagyszerűen tökéletes voltának, ke-
gyetlenebb lesz, mint bármelyik a régmúlt időkben. 

Mi Rómában élünk, azaz oly városban, melyben az 
ember szinte kénytelen előbb katholikusnak éreznie magát, 
semmint francziának vagy osztráknak, angolnak vagy né-
metnek, olasznak vagy spanyolnak. It t a politikai kérdése-
ket nyugodtabb láttávlatból szemlélik, mely láttávlat egyút-
tal sokkal világosabb is. Innen tisztábban vehetők ki a lát-
határnak legtávolabb eső pontjai s azon végzetszerű utak is, 
melyeken bizonyos, hajdanta katholikus kormányok jelen-
leg haladnak. 

A , Vaterland' ma oly véleménynyel van az orosz poli-
tika felől, mely ugyané kérdésrőli, még csak nem régen val-
lott nézeteivel merőben ellenkezik. Mi, a magunk részéről, 
nem szoktunk ily változásoknak alávetve lenni ; mert a mi 
érdekeink sem változnak, vagyis, hogy helyesebben szól-
junk : mert az egyháznak érdekei mindig ugyanazok, vál-
tozhatlanok. 

Legyen mindenkinek a maga Ízlése szerint, — mást 
nem válaszolhatunk oly lapnak, mely utóvégre mégis csak 
katholikus elveket vall. B. 

Berlin. K ü l ö n f é l é k a , c u l t u r h a r c z b ó l ' ; jobb 
czimet nem tudok azon majd kisebb, majd nagyobb, majd 
komoly, majd nevetséges zaklatások összletének adni, me-
lyek nálunk az állam és egyház közti viszonynak jellegét 
képezik. Ezeknek egybeállítása egyúttal azt is mutatja, 
hogy Bismarck emberei mindenütt egyforma lelketlenséggel 
működnek, egyformán kicsinyes eszközöket használnak és 
— egyforma kudarczot vallanak. Lássuk csak. 

A pozeni tartomány Schrimm nevü helységben történt, 
hogy az ottani plébános vonakodott az iskolamestert meg-
áldoztatni, mivelhogy az a maga idején az ismeretes ,Staats-
katholiken'-feliratot, melyet Ratibor herczeg et consortes 
nyélbe sütöttek volt, aláirta. A mester ennélfogva az 1873-i 
május 1^-én kelt ,törvény' 21. s 31. §§-ai alapján a plébá-
nost bevádolta, mely ,törvény' súlyos pénzbírságot, illető-
leg fogsági büntetést szab minden egyházi elöljáróra, ki 
egyik hive ellen, valamely állampolgárt kötelesség teljesítése 
miatt egyházi fenyítéket alkalmaz. De a jó mester keményen 
felsült ; a tvszék ugyanis kijelentette, hogy az emiitett fel-
iratnak aláírása nem nevezhető polgári kötelesség teljesíté-
sének, minélfogva a hivatolt §§-ok nem alkalmazhatók és a 
plébános felmentendő. Ez előtt egy évvel a sententia alig-
hanem ellenkező hangzású leendett ; de azóta tetemesen kö-
zelebb jutottunk Canossához. 

A porosz katholikus lapok, melyek egyik másik ,le-
tett' püspöknek böjti körlevelét hozták, mindannyiszor be-
ható, ámbár sikertelen házmotozással tiszteltetnek meg a 
rendőrség részéről, mely mindig igen kíváncsi tudni, hogy 
ki küldi be s honnan az illető levélnek kéziratát. Igy tör-
tént a ,Germaniá'-val a strassburgi püspök s a ,Sehles. KBl.1 

a boroszlói hgpknek levele miatt. A ,Germ.'-&t most még 
azért is zaklatják, mert egy paderbornmegyei plébánosnak 
kiközösittetését közhírré tette. Egyáltalában ismét egyszerre 
hét sajtópere van e szegény lapnak, melynek az ember nem 
tudja, ügyességét bámulja-e inkább vagy bátorságát. 

Időközben püspökeinknek ,letevése' vígan foly. Leg-
újabban a münsteri püspököt tették le ; most a sor a kölni 
érseket éri, s akkor épen fele a porosz püspököknek, t. i. hat 
lesz ,letéve', — Bismarck szerint. 

Richthofen báró, volt boroszlói kanonok, kinek bajá-
ról e lap már régebben említést tett, folyó hó 7-én ugyan-
abban meg is halt — mint lutheránus. Az Ur irgalmazzon 
neki ! Nagy szégyent hozott nemes családjára és nagy szo-
morúságot okozott az egyháznak, mint áldozata azon ki-
csinykedő hiúságnak, mely minden uton előmenetelt keresve, 

midőn czéljait rendes uton el nem érheti, ily bűnös eszkö-
zökhez nyul, de mindannyiszor tapasztalja, hogy : non est 
consilium adversus Dominum. 

Kanczellárunk, ugylátszik, végképen meg akarja sem-
misíteni az ő legnagyobb ellenségét s hajdani vetélytársát, 
Arnim grófot ; mert most honárulási pert is indíttat ellene. 
A gróf jelenleg Nápolyban van, betegen, mig Berlinben leg-
öregebbik fia a halállal küzd. Az Isten keze szemlátomást 
megnehezült felette ; de mindez csak igazságos büntetés 
azért, mit 1870-i sept. 20-án a pápa ellen vétett, kit egye-
nesen ő árult el a betörő piemonti rablóbandáknak. 

VEGYESEK. 
— A porosz ,Prot. Kirchenztg.' már odáig haladt, hogy 

a hullák elégetését is elfogadhatónak találja. Egy gerai tu-
dósításában ugyanis ezt mondja; „Szerencse (!),hogy orszá-
gunkban nem csekély azon papok száma sem, kik a hullák 
égetésének kérdését egyszerűen csak egészségügyi szempont-
ból nézik, melyhez a vallásnak semmi köze" Hogy az 
ilyen ,pap' urak ,vallásának' semmi köze hozzá, azt szivesen 
elhiszszük. Megjegyzendő, hogy Gera városában egy u. n. 
„független", hanem a berlini Nagyoriens által elismert pá-
holy működik, melynek mestere, valami Fischer ur, nem 
régen e tárgyról felolvasást tartott, melyet a körülfekvő vi-
déken több más, hasontartalmu nyilvános előadás követett. 
Ugy látszik tehát, mintha a német szabadkőművesség komo-
lyan szándékoznék a hullaégetés kérdését felkarolni. Ilyen-
kor első kisérletképen mindig más valakit, vidéki páholyt, 
vagy valamely másnevü egyletet szokott előretolni, hogy az 
utat megcsinálja s egyengesse. Emlékszünk, hogy a jezsui-
ták elűzésének kérdését is a ,Protestanten-Verein' által pen-
dittette meg. Ily körülmények közt a hullaégetők alighanem 
nálunk is nemsokára ismét elkezdendik éneköket. 

— A regensburgi püspök és a bajor cultusminister, 
Lutz közt fenforgó kellemetlen kérdés e napokban nagy vi-
hart keltett a bajor alsóházban. Interpelláltatván ugyanis 
a minister, miért nem vonta vissza valótlan állításait, oly 
nyomorult rabulisticával iparkodott magán segíteni, mely 
még a liberális pártot sem elégítette ki, s Jörg képviselőt s 
a hazafi-párt vezetőjét azon nyilatkozatra birta, hogy mind 
az, mit a minister valaha Senestrey püspökről mondott merő 
rágalom. A minister e kemény szót csendesen lenyelte, mi 
nem csak a katholikus, hanem még a liberális lapokat is 
arról győzte meg, hogy Lutz mint minister immár lehetet-
len, sőt több lap azon hirt is hozta, hogy lemondását már 
be is adta ; mert azt hitték, hogy mint hazugságon rajta 
kapott ember kénytelen visszavonulni. Lutz uramnak azon-
ban más fogalma van a becsületről ; mert azóta az ,Augs-
burger Alig. Ztg.'-ban hivatalosan kijelentette, hogy nem fog 
visszalépni. 

— Egy jó érvet a hullák égetése ellen e napokban valaki 
a párisi községtanácsban hozott fel, mely vörös testületben 
számos emberpörkölő ül. Ezen érv az, hogy a hullák elége-
tése a mérgezési bűntények megbüntetését merőben lehet-
lenné tenné ; mert a méregnek nyomai végképen elveszné-
nek. Ezen érv nem uj, de figyelmet minden esetre érdemel. 

— A genfi rendőrfőnök, Heritier egy községi tanácsost, 
ki a kávéházban egy ókatholikus állampappal összeszólal-
kozván, annak néhány sértő szót mondott, az alkotmány nyilt 
sérelmével, minden befogatási parancs nélkül befogatta s 
bezáratta. Az illetékes biró, Aubret, a rendőrség ezen ön-
kénykedő eljárása felett roszalását fejezte ki; Heritier pedig 
addig fondox'kodott, mig a nagytanács emiatt viszont a birót 
fedte meg. Erre Aubert elbocsáttatását kérte ; további com-
mentár ily eljáráshoz, ugy látszik, felesleges. 

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő: báró Hornig Károly, hittudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatott Budapesten 1876. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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DE SACERDOTUM OBLIGATIONE 

SACMMEUTALES 
F I D E L I U M C O N F E S S I O N E S 

QUOVIS ANNI TEMPORE AUDIENDI. 

Magyarország fmgu Bibornok-Herczeg-Primctsának 
legújabb föpcisztori körlevele. 

Nulli ignotum est Catholicorum, qui catechis-
mum vei primis labiis degustaverunt , exstare prae-
ceptum Ecclesiae de annua Sacramentali Confes-
sione et Communione peragenda, quo praecepto 
omnes u t r iusque sexus Christifideles obstr ingun-
tur , postquam ad annos discretionis pervenerint. 
Hoc praeceptum la tum est can. 8. Concilii Latera-
nensis IV., quod Innocentius III . a. 1215 celebra-
vit. Experient ia docuit et docet, praecepto hoc plu-
res committi abusus. Adversari i Ecclesiae illo sic 
abutuntur , ut mordici tus contendant, sacramenta-
lem secretam peccatorum confessionem antea in 
Ecclesia ignotam et non frequentatam, illo p r imum 
tempore, illoque praecepto fuisse introductam. Asse-
run t i taque ipsius confessionis auctorem ac inven-
torem in praedicto Lateranensi Concilio fuisse In-
nocentium III . Papam. Quamvis vero asserti huius 
falsitatem clarissima facta historica comprobent, 
quae nimirum evincunt, confessionem sakramenta-
lem, eamque secretam peccatorum in Tr ibunal i 
poenitentiae ab eo tempore in Ecclesia vigere et 
frequentari , a quo ipsa exist i t Ecclesia; quamvis 
porro catholici merito quaerant, qui fieri potuerit , 
quod omnes Occidentis et Orientis Ecclesiae, etiam 
illae, quae inde iam a quinto sextoque saeculo vei 
schismate, vei haeresi a Romana scindebantur Ec-
clesia, secretam peccatorum confessionem, si illa 
antea ignota nec f requenta ta fuit , in sequelam prae-
libati canonis Concilii Lateranensis ul t ro, sine 

omni renitentia ac contentione receper int ; quam-
vis denique Catholici observaverint, Innocentium 
III . iam vei ideo non potuisse in Concilio Latera-
nensi confessionem invenire ac instituere, quia illám 
multo prius velut conditionem lucrandi indulgen-
tias praescripserit profecturis ad bel lum sacrum, 
nihilominus eamdem crambem continuo recoqui vi-
demus non in libris dumtaxa t erudi torum gra t ia 
exaratis , sed in ipsis plane sic dictis Calendariis, 
in quibus variae aetatum periodi a gravior ibus 
eventibus repetitae recensentur. Is t iusmodi eventi-
•bus annumeratur etiam secreta peccatorum con-
fessio, tamquam detecta et praecepta a. 1215 ab 
Innocentio III . Papa. Cum mihi ante annos Calen-
darium, diffusum in populo, ad manus devenisset, 
in quo mendacium illud de confessionis sacramen-
talis detectione et inventore proponebatur , non 
morabar , fidelem populum pro incumbente mihi 
munere cautum ex ambone reddere, s imulque testi-
monia ex omni retro aetate in medium proferre , 
quibus invictissime probatur catholici dogmatis de 
divina confessionis insti tutione et obligatione Veri-
tas, superiorisque assertionis manu palpabilis falsi-
tas. Quae testimonia, Vobis alioquin nota, recen-
sendi animus non est. Sed illud tamen silentio p rae-
terire nolo, quod ex saec. XI. non aliud a me cita-
tum, proposi tumque fueri t testimonium, quam il-
lud, quod continetur in S. Stephani Proto-Regis 
nostri Decretis, ') huius de verbo ad verbum teno-
ris : „De his, qui sine confessione moriuntur ." „ Si 
quis obstinatus est (quod absit ab omni Christiano), 
u t nolit confiteri sua facinora, secundum svasum 
presbyteri , hie sine omni divino officio et eleemo-
synis iaceat, quemadmodum infidelis. §. 1. Si autem 
parentes et proximi neglexerint vocare presbyte-
ros, et i ta subiaceat absque confessione mor t i ; di-
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tetur orationibus et consoletur eleemosynis : sed 
parentes luant negligentiam ieiuniis, secundum 
arbi t r ium presbyterorum. §. 2. Qui vero subitanea 
periclitantur morte ; cum omni ecclesiastico sepe-
liantur honore. Nam occulta et divina iudicia nobis 
sunt ignota." Vel me tacente intelligetis, testimo-O O ' 
nio hoc patrio, e primis Christianismi apud nos 
introducti, ut ita dicam, diebus deproinpto, et ducen-
tis annis vetustiori, quam sit praelibatus canon La-
teranensis Concilii, baud parum motos fuisse audi-
tores, quippe qui perspexerunt, antenatos nostros, 
statim ac fidem Christianam amplexi sunt, sacra-
mentalem confessionem frequentavisse, falsissime 
proinde asseri illam ab Innocentio III. inventam 
fuisse, qui nempe biscentum annis tardius vixit, 
quam S. Stephanus Rex. 

Alium abusum cum praecepto praedicto illi 
committunt, qui existimant et asserunt, sufficere, 
ut quis confessionem semel in anno faciat, et sa-
cram Communionem itidem semel in anno, idque 
circa pascha sumat; Curatores proinde animarum, 
aliosque Sacerdotes Confessarios ad sedendum pro 
Tribunali poenitentiae alias, quam tempore, pro 
peragenda confessione et cominunione praestituto, 
non teneri, Hos quoque vehementer errare et abuti 
praecepto certissimum est. Distinguere namque 
oportet legem confessionis et communionis a tem-
pore executionis. Lex confessionis et communionis 
a Christo ipso est, confessionis et communionis 
auctore et institutore, quemadmodum ab ipso est 
lex baptismi suscipiendi, quam legem Ecclesia 
semper habuit, semperque novit, docuit ac ursit, 
tamquam divinam, et divini iuris. Tempus dum-
taxat executionis divinae huius legis fuit in Con-
cilio Lateranensi IV. determinatum ope praecepti 
can. 3. declarati, quod ipsum ecclesiasticum est, ad 
fragendam duritiam eorum latum, qui a sacramen-
tali peccatorum suorum confessione, et consequen-
îer etiam ab Eucharistia per plures annos abstine-
bant, non autem, quasi per illud divinae legi plene 
responderetur et quasi sufficeret, essetque fidelibus 
utile, semel tantum in anno confiteri et communi-
care. I taque Patres Lateranenses suo praecepto so-
lum cavere intenderunt idque sub interdicti poena 
ferendae sententiae, ne fideles ultra annum sacram 
confessionem et communionem differrent ; Ecclesiae 
enim mens et intentio tarn ante quam post Conci-
lium Lateranense ea semper fuit, et est etiam ho-
die, u t fideles quam frequentissime accédant ad 
mensam Eucharisticam, ac ideo etiam confiteantur, 

siquidem sumere Corpus Domini, non emundata a 
peccato per Poenitentiae Sacramentum conscientia, 
absque grandi piaculo non licet, dicente S Paulo, 
qui hoc, quod de Eucharistia docuit, ab ipso Do-
mino accepit, „probet autem, inquit2) se ipsum 
homo : et sie de pane illo edat, et de calice bibat. 
Qui enim manducat et bibit indigne, iudicium sibi 
manducat et bibit : non diiudicans corpus Domini' - , 
seu ut loquitur S. Joannes Chrysost.3) „Si quis non 
est sanetus, non accedat", et iterum : 4 ) „Haec, non 
ut temei'e communicetis, dico, sed ut vos dignos 
reddatis", et tandem : 5) „Tempus adventus, vel epi-
phania, vel quadragesima dignos accedere non fa-
cit, sed animae puritas et sinceritas : cum hac igi-
tur semper accede, sine hac nunquam". Hinc est, 
quod Patres Lateranenses praeeeptum suum de 
Eucharistia tempore Paschatis sumenda nonnisi 
verbis conditionatis conceperint : „Nisi forte, inqui-
unt, de proprii Sacerdotis consilio duxerit absti-
nendum". Velle autem Ecclesiam, ut fideles saepius 
per annum peccata sua confiteantur, diseimus, ut 
alia praetermittam, e Catechismo, qui ex Decreto 
Concilii Tridentini editus est, in quo 6) legimus et 
etiam populum doceri iubemur: „Sed nulla res fide-
libus adeo curae esse debet, quam ut frequenti pec-
catorum confessione animam studeant expiare. 
Etenim cum aliquis mortifei'o scelere urgetur, nihil 
ei magis salutare esse potest ob multa, quae impen-
derint, vitae pericula, quam statim peccata sua 
confiteri. Nam, ut sibi quisque diuturnum vitae 
spatium polliceri queat, turpe profecto est, cum 
in eluendis corporis et vestium sordibus tam dili-
gentes simus, non eadem saltem diligentia curare, 
ne animae splendor turpissimis peccati maculis 
obsolescat". Quaestione alia,7) quae sic sonat: „Quo-
ties christiani hoc beneficio (confessionis sacramen-
talis) uti debeant", recensentur casus, in quibus 
urgeat praeeptum divinum confitendi sua peccata. 
Quomodo vero liuic Ecclesiae intentioni, ipsique 
praecepto divino respondere fideles poterunt, si ani-
marum Curatores, aliique Confessarii non obligen-
tur nisi tempore paschali tr ibunal Poenitentiae ad-
ministrare? Ut vero fideles ad frequentius confi-
tendum peccata sua eo facilius inducantur, monen-
tur Parochi,8) ut confessionis praestantiam saepius 
populo fideli ob oculos sistant. Quantum vero cu-
rae et diligentiae in ea (praestantia) explicanda 
pastores ponere debeant, ex eo facile intelligent, 
quod omnibus fere piis persuasum est, quidquid 
hoc tempore ssnetitatis, pietatis et religionis in Ec -
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clesia summo Dei beneficio conservatum est, id magna ex 
parte confessioni tribuendum esse ; ut nulli mirandum sit, 
humani generis hostem, cum fidem catholicam funditus ever-
tere cogitat, per ministros impietatis suae et satellites hanc 
velut christianae virtutis arcem totis viribus oppugnare 
conatum esse. Jam videant Curatores animarum, cum qui-
bu8nam sentiant, si frequentiam confessionis oppugnent, 
sin minus verbo, certe facto, repellendo nempe illos, qui 
extra etiam tempus paschale sua confiteri peccata volunt. 

Eadem est Ecclesiae mens circa Sanctissimum Euclia-
ristiae Sacramentum. Est illud sub speciebus panis et vini 
per modum cibi spiritualiter nutrienris in vitam aeternam 
institutum, estque in Ecclesia, quod lignum vitae in medio 
paradisi terrestris fuit : ad quod proinde fideles frequenter 
ut accédant iuxta intentionem illius Auctoris, Domini Nostri 
Jesu Christi, vehementer optât sollicita filiorum suorum 
mater Ecclesia. Hanc Ecclesiae mentem, hocque desiderium 
iteratis vicibus expresserunt Patres Tridentini : „Demum, 
inquiunt,9) paterno affectu admonet Sancta Synodus, hor-
tatur, rogat, et obsecrat per viscera misericordiae De1 

Nostri, ut omnes et singuli, qui Christiano nomine censen-
tur, . . . haec sacra mysteria corporis et sanguinis eius (Jesu 
Christi Domini Nostri) ea fidei constantia et firmitate, ea 
animi devotione, ea pietate et cultu credant et venerentur, 
ut panem ilium supersubstantialem frequenter suscipere 
possint". E t iterum 10) „Optaret quidem, aiunt Patres, sa-
crosancta Synodus, ut singulis missis fideles adstantes, non 
solum spirituali affectu, sed sacramentali etiam perceptione 
communicarent, quo ad eos sanctissimi huius sacrificii fru-
ctus uberior perveniret ". Eamdem Ecclesiae mentem decla-
ratam reperimus in superius iam citato Catechismo. Prae-
misso enim eo, quod Christiani omnes Eucharistiam saltern 
semel in anno, in Pascha sumere teneantur, sequentein quae-
stionem : n ) Quoties et quibus temporibus percipienda sit 
Eucharistia, prae^iudatus Catechismus sic resolvit : „Neque 
tamen fideles hoc satis habeant, se huius decreti (Latera-
nensis Concilii) auctoritati obtemperantes semel tantum-
modo corpus Domini quotannis suscipere; verum saepius 
iterandam Eucharistiae communionem existiment, utrum 
autem singulis mensibus, vel hebdomadis, vel diebus id ma-
gis expediat, certa omnibus regula praescribi non potest ; 
verumtamen ilia est Sancti Augustini norma certissima : 
Sic vive, ut quotidie possis sumere. Quare Parochi partes 
erunt, fideles crebro adhortari, ut quemadmodum corpori 
in singulos dies aliment um subministrare necessarium pu-
tant: ita etiam quotidie hoc sacramento edendae et nutrien-
dae animae curam non abiiciant. Neque enim minus spiri-
tuali cibo animam, quam naturali corpus indigere perspi-
cuum est". Dubitari nequit, respexisse Patres Tridentinos, e 
quorum decreto praeclarissimus hie Catechismus exaratus, 
publicique iuris factus est, ad beata illa tempóra, quibus 
adhuc in Ecclesia viguit piissima, quae sub disciplina Apo-
stolorum coepit, consuetudo, ut ipsi etiam fideles si non 
quotidie, certe quam frequentissime perciperent Euchari-
stiam. Sane sub Apostolorum disciplina fideles „erant per-
severantes... in communicatione panis", seu ut versio syri-
aca habet „in communione sanctae Eucharistiae et orationi-
bus".12) E t S. Justinus M. describens 13) cultum divinum 

Christianorum suae aetatis, inquit: „Ac solis, ut dicitur, die 
(Dominica), omnium sive urbes sive agros incolentium in 
eumdem 1 ocum fit conventus, et commentaria Apostolorum, 
aut scripta Prophetarum leguntur, quod licet per tempus. 

Postea omnes simul consurgimus, et preces emitti-
mus, atque — ubi desiimus precari, panis affertur et vinum 
et aqua : et qui praeest, preces et gratiarum actiones totis 
viribus emittit, et populus acclamat : Amen ; et eorum, in 
quibus gratiae actae sunt, distributio fit et communicatio 
unicuique praesentium, et absentibus per Diaconos mitti-
tur". Tertullianus,14) S. Cyprianus 15) usum Eucharistiae 
commendant, uti quotidianum panem, quibus concinit S. 
Joannes Chrys. declarans 16) populo, eum non debere sacris 
mysteriis adesse, qui a perceptione Corporis Domini absti-
net. „Non es, inquit, hostia dignus vel communione: ergo 
nec oratione". S. Ambrosius, vel Auetor operis de sacra-
mentis: „Ule, inquit, panis quotidie sumitur in remedium 
quotidianae infirmitatis". S. Hieronymus: „Scio, seribit I7) 
Romae hanc esse consuetudinem, ut fideles semper (quoti-
die) Christi corpus accipiant." E t S. Augustinus I8) vocat 
Eucharistiam quotidianam medicinám. 

Dum igitur Patres Tridentini quo frequentiorem Eu-
charistiae usuin commendant et urgent, et commendari ac 
urgeri a pastoribus animarum volunt, nihil aliud agunt ac 
obtinere adnituntur, quam quod in Ecclesia in praxi quo-
que diu viguit, et ab illa semper intendebatur et exoptaba-
tur. Quomodo iam fideles in emolumentum salutis anima-
rum suarum, et ad mentem Ecclesiae frequenter communi-
cabunt, si frequenter confessi non fuerint ? Cnm enim obser-
vante S.Leone M. l9) „necesse sit de mundano pulvere etiam 
religiosa corda sordescere". Paucorum vita ita pura est et 
immaculata, ut quotidie vel saltern frequentius communi-
care sine praevia peccatorum suorum confessione audeant et 
valeant. Quomodo vero confiteri poterunt, si non sint, qui 
confiteri volentes audire et absolvere velint, quia forte pi-
arum harum animarum Curatores aliter quam Ecclesia et 
ipsi hi fideles sapiunt, existimantes, sicut unicam quotannis 
communionem, sic unicam etiam confessionem sufficere. 

Abutuntur itaque praecepto Concilii Lateranensis, et 
vehementer errant Curatores animarum illi, qui sub prae-
textu annuae ibi demandatae confessionis et communionis 
putant, se non teneri nisi unius illius confessionis, a fidelibus 
peragendae, scopo sedere in Confessionali et poenitentes 
exaudire ; tenentur immo vero, et strictissime obligantur 
Sacramentum Poenitentiae toties dispensare, quoties fide-
lium aliquis Sacramentum illud suscipere vult. Nec sufficit, 
ut petentibus dumtaxat dispensent Sacramentum, sed porro 
tenentur, si muneri suo respondere velint, tenentur inquam 
etiam fideles opportune, importune monere, exhortari, obse-
crare instantius, imo instantissime, ut ii saepius ad Sacra-
menta Poenitentiae et Eucharistiae accédant. (Vége köv.) 

') Decretor. Lib. I I . cap. 11. — 2) 1. Cor. 11, 28, 29. — 3) hom. 
(57 — 4) hom. 60 — =>) homil. 28. in I. ad Corinth. — 6) P. 2. c. V. q 53. 
- 7) ibid. 45. - 8) ibid. q. 36. — 9) sess. XIII. deer, de SS. Euch. Sa-
cram c. 8. — i°) sess. XII. Doctr. de Sacrifie. Miss. c. 6. — ") P. 2. c. IV. 
q. 60. — Act. 2, 41. — ») Apolog. I. 67. edit. Maurïnor. — u ) lib. de 
Orat. c. 6. — 15) in exposit. Orat. Domin. — 16) homil. 60, — ep. ad 
Pamacch. — ") ep. ad Januar. — 19J serm. 1. de quadr. 
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A közalapítványi kir. ügyigazgatónak 
V É L E M E N Y E 

a tanulmányi alap jogi természete kérdésében. 
(Folytatás.) 

A tanulmányi alap törzsvagyonát ez idő szerint a kö-
vetkező tételek képezik: 

A Jézus-társaság feloszlatása után bevont tőkékből, 
házakból, épületekből, polgári földterületekből, gazdászati 
szerelvényekből, s egyéb ingó vagyonból alakult pénzérték 
azon része, melyet Mária Terézia királynő tulajdoni joggal 
a tanulmányi alapra ruházott. 

Azon ingatlan javak, melyek a jezsuita rend eltörölte-
tésével ugyancsak Mária Terézia királynő 1780-ik évi már-
czius 25-én kelt adományzása folytán közvetlenül, vagy a 
királyi kincstárral intézett jószágcsere következtében a ta-
nulmányi alap birtokába átmentek. 

Az ezen ingatlan javak ntán az elvesztett urbérisé-
gekért kiutalványozott földtehermentesitési kötvények. 

Valamint az ugyanezen ingatlan javakra vonatkozó 
szőlőváltsági papirok. 

A tanulmányi alap tiszta cselekvő vagyonállapota az 
1868-ik évi zárszámadások szerint készpénzben, ugy köz- és 
magánkötvényekben 6.831,457 forint 78 krajczárt, az ingat-
lanok becsértékében pedig 3.021,722 forint 92 krajczárt, és 
ekként egybefoglalt főösszegben 9.853,180 forint 70 kraj-
czárt egészit ki ; továbbá a horvátországi iskolaalapi juta-
lék, mint a tanulmányi okmánytár XIX-dik számú csatol-
mánya igazolja 408,510 ft. 49 krajczárra megy. 

A tanulmányi alap ingatlan vagyonát pedig a követ-
kező jószágtestek képezik: 

A pest-czeglédi főtiszti kerületben Budapesten a vár-
ban két gymnasiumi épület: összesen 2 terület. 

A kassa-mislyei főtiszti kerületben a jezsuiták után 
Sáros megyében Alsómérk, Boroszló, Jánocska, Kajatha> 
Mochnya; Szepes megyében Felső-Sunyava, Koltsó, Kuria-
Tybe, Tamásfalva, Arnóthfalva, Hadusfalva ; Zemplén me-
gyében Bodrog-Kisfalud, Szegi, Long; Abauj megyében 
Alsó-Mislye, Felső-Mislye,Bologd, Osva : összesen 18 terület. 

A nyitra-sellyei főtiszti kerületben: a jezsuiták után 
Trencsén megyében Apátfalu, Gápel, Liborcsa, Szkalka, 
Ujezdo, Zliechov ; Nyitra megyében Szakolczán kolostor : 
összesen 7 terület, 

A veszprém-somlyóvásárhelyi főtiszti kerületben a 
jezsuiták után Veszprém megyében: Akarattya, Balatonfő-
kajár, Jutás, Kenese, Máma, Menyecske, Padrag, Vámos, 
Veszprém, Vörösberény : összesen 10 terület. 

A pées-pécsváradi főtiszti kerületben a jezsuiták után 
Tolna megyében Agárd, Grrábócz, Janya, Mőzs, Ocsény, 
Szegzárd, Palánk ; Fehér megyében Szent-Ágotha : össze-
sen 8 terület. 

A temesvár-csákovai főtiszti kerületben Temes me-
gyében a királyi kincstártól a mosonymegyei lébényi ura-
dalomért cserében kapott Berény, Gálád, Liget, Unip : ösz-
szesen 4 terület. 

E szerint tehát a tanulmányi alapi ingatlan vagyon 49 
jószágterületen csoportosul. 

Mily tételekből és mily korszakokban alakult légyen 
a 6.800,000 forintnyi ingó alap, továbbá mily nagy az in-
gatlan vagyon térmértéke, s mily művelési ágak egészítik ki 
azt? mindezek kifejtése a feltett kérdés megoldásával szo-
ros összefüggésben nincs, s ezen véleményadás feladatát túl-
szárnyalná. 

Mindezekben fel lettek sorolva azon adatok és okmá-
nyok, melyek az előirt kérdés felderítésére és megalapítá-
sára szolgáltak ; most tehát a közalapítványi királyi ügy-
igazgató, mint egyik koronaügyész a tisztelt országos albi-
zottság folyó évi april 20-i határozott utasitása és május 7-i 
jegyzőkönyvi felhívása folytán a tanulmányi alap jogi ter-
mészete feletti véleményét a következőkben fejti ki: 

A szőnyegen levő tárgy lényegét az képezi, váljon a 
tanulmányi alap katholikus felekezeti, vagy államvagyon-e, 
s váljon a tanulmányi alap jövedelmei csak egyedül katho-
likus tanodai, vagy más vallásfelekezeti iskolai czélokra is 
igénybe vehetők-e ? 

Hogy ezen kérdés kellően megbírálható legyen, a köz-
alapítványi királyi ügyigazgató a tanulmányalapi összes 
ingó és ingatlan vagyont két csoportozatra osztja fel. 

Az első csoportozatba sorolja azon ingatlan javakat, 
melyek a Jézus-társaság eltörlésével Mária Terézia királynő 
adományzása folytán közvetlenül, vagy a királyi kincstár-
ral intézett csere következtében a tanulmányi alap birto-
kába átmentek. 

A második csoportozatba sorolja a jezsuiták feloszla-
tása után bevont tőkékből, házakból, épületekből, polgári 
fóldteiületekből, gazdászati szerelvényekből, s egyéb ingó 
vagyonból alakult pénzérték azon részét, melyet szinte Má-
ria Terézia királynő tulajdoni joggal a tanulmányi alapra 
ruházott; továbbá a fent jelzett ingatlan javak után állami-
lag kiutalványozott úrbéri földtehermentesitési és szőlődézs-
maváltsági kötvényeket. 

Fejtsük ki tehát az első tételt, vagyis azon kérdést, 
váljon a jezsuita rend beszüntetése következtében a korona 
által a tanulmányi alapnak adományozott ingatlan javak 
egyedül csak katholikus iskolai czélokra fordithatók-e ; 
avagy azok jótékonysága más vallásfelekezeti tanodákra is 
kiterjeszthető-e ! 

Hogy ezen feltett kérdés minden részleteiben megold-
ható legyen, szükséges, miként a tanulmányi alapnak ado-
mányozott ingatlan javak első keletkezésük s körvonalozta-
tásuktól kezdve legújabb alakulásukig, jellegükhöz képest 
elemeztessenek. 

Verbőczy István hármas törvénykönyve 1-ső rész 
28-ik czime 1-ső §-a igy szól: „iurium possessionariorum 
proprietas ad radicem atque originem acquisitionis semper 
est referenda" ; ezen elvből tehát az következik, hogy az 
egyházi és a nemesi birtok tulajdon jogereje és érvénye a 
szerzemény forrása és gyökere szerint Ítélendő meg. 

A Mária Terézia királynő által a tanulmányi alapnak 
adományozott ingatlan javak legnagyobb részben egyházi 
eredetűek és az elpusztult monostorok, zárdák, ugy egyéb 
egyházi javak azon válfajához tartoznak, melyek a törvé-
nyek által egyrészt a katholikus lelkészek képzésére, más-
részt pedig a katholikus iskolák felállítására, berendezésére, 
valamint az erkölcsös tanárok javadalmazására ós alkalmaz-
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tatására jelöltettek ki ; miután azonban ezen a mohácsi üt-
közet, s a török járat folytán elhagyott, elpusztult, meg-
ürült és elfoglalt egyházi javak az Árpád és a vegyesházi 
uralkodók alatt alapíttattak, mindenekelőtt kell, hogy az 
egyházi birtokoknak a jelzett korszakokbani körvonalozási 
és alapítási rendszere figyelmesen áttekintessék. 

Az ily javakat az egyháznak vagy a királyok adomá-
nyozták, vagy magánosok hagyományozták. (Folyt, köv.) 

A jó pap holtig tanul. 
(Vége.) 

Ezek szerint tehát csak saját rendeltetését ismeri félre, 
és egyenesen Isten sz. akaratja ellen cselekszik az, ki, szel-
lemi munkálkodásra lévén hivatva, elég kislelkü, hogy ettől 
magát visszariasztatni engedje azon rémalak által, melyet a 
tudományok templomának küszöbén megpillant, és melynek 
neve: fáradság. Ide já ru l azon sajnos körülmény, hogy, va-
lamint a földet, melyet ásó, kapa vagy szántóvas gyakrab-
ban fel nem tur s össze-vissza nem hasogat, nem sokára 
gyim-gyom fogja ellepni : ugy azon ember belvilágát is, ki 
értelmét és szivét folytonos szellemi tevékenység által mű-
velni elmulasztja, csakhamar a tétlenség nyüzsgő korcsszü-
löttjei, a rendetlen indulatok s szenvedélyek fogják elfog-
lalni. Hisz maga a sz. irás mondja: „Multam malitiam do-
cuit otiositas". ') Azért int bennünket sz. Jeromos: „Facito 
aliquid operis, ut te semper diabolus inveniat occupatum".2) 
Sz. Alfonz pedig ilykép figyelmeztet: „Qui studii non est 
amatőr, nunquam idoneus erit Ecclesiae, imo necessario erit 
pravus, nam, ut dici sólet, otiuin est páter vitiorum".3) Az 
emberi szellem ugyanis emésztő tüz, melynek szüntelen kell 
tápot nyújtani; mert különben maga ellen fordul s önmagát 
emészti fel. Nem csuda tehát, ha a tétlen emberről ekként 
nyilatkozik az irás: „Qui sectatur otium, stultissimus est".4) 
De nincs is az Isten előtt, ki lényegében maga a tevékeny-
ség és aki az óriási égi testektől a legparányibb fűszálig, az 
ég angyalától le az emberig s a legutolsó féregig mindene-
ket mozgásra s tevékenységre teremtett, — nincs Ő előtte 
kiállhatatlanabb valami, mint a szellemileg tespedő, a tét-
lenség puha párnáján zsibbadozó ember. Lám, Ö maga dörgi 
az ilyen ember füleibe : „Utinam frigidus esses aut calidus ! 
Sed quia tepidus es, et nec frigidus nec calidus, incipiam 
te evomere ex ore meo." 5) — Azért, szellemi munkálkodás 
lóvén a pap hivatása, igen figyelemre méltó igazságnak ad 
kifejezést a közmondás, midőn azt mondja, hogy a jó pap 
holtig tanul. 

Azt szokás mondani : omne initium durum. Ugy van, 
áll ez itt is, a szellemi munkára nézve, még pedig a szó leg-
szorosabb értelmében. A kezdet, de csakis a kezdet, nem csak 
nehézséggel, de bizonyos kedvetlenséggel s ellenszenvvel 
van itt egybekötve. Ha valaki ezen ellenszenvet a tudomá-
nyos foglalkozás általunk eddig ecsetelt roppant előnyeinek 
reményéből, továbbá hivatásának fenségéből s súlyos felős-
séggel párosult fontosságából meritett férfias elszántsággal 
leküzdve, hozzá fogott egyszer a munkához, és megizlelte a 
tudomány-nyujtotta zamatos gyümölcsök kellemeit, az csak-
hamar önmagán látandja valósulni a bölcseségnek, a tudo-

l) Eccli. 33, 29. - ») Ep. 125. — ») H. A. Fr. VII, n. 52. — *) Prov. 
12,11. — ») Apoc. 3, 15. 16. 

mánynak, a sz. Írásban feljegyzett e nyilatkozatát: „Qui 
edunt me, adhuc esurient, et qui bibunt me, adhuc sitient ;" 6) 
az öröm lelkesült hangján fog ő felkiáltani sz. Anselmmel: 
„Nihil sapientia melius, nihil prudentia dulcius, nihil scien-
tia suavius" 7) 

Az a különbség van ugyanis a szellem és az érzék gyö-
nyörei közt, hogy, amily mértékben élvezi valaki az utób-
biakat, ópoly mérvben fogy azoknak ingere ; ellenben minél 
inkább megismerkedik valaki az előbbiekkel, annál élénkebb 
vágyat fog ő érezni irántuk. Nagyonis igazat mond azért 
Verulámi Baco, midőn igy szól : „In ceteris oblectamentis 
satietas est finitima, et postquain paulo inveteraverint, flos 
ipsarum et venustas marcescit; quo docemus, non illas liqui-
das révéra voluptates, ac sinceras fuisse, sed umbras tantum 
et fallacias voluptatum, non tam qualitate sua, quam novi-
tate iucundas ; — scientiae autem non est satietas, verum et 
fruendi et appetendi perpetuo etsubinde recurrens vicissitudo". 
Csüggedésbe ne ejtsen tehát bennünket a szellemi munka 
kezdetleges keserűsége; mert csakhamar örömmel fogjuk 
tapasztalni, hogy e keserűség oly édességgé változott át, 
melynek élvezetétől megválni mindaddig eszünkbe sem ju -
tand, mig csak teljesedésbe nem megy rajtunk a szép köz-
mondás: „ A jó pap holtig tanul". 

Ime ! feltüntettük, habár csak halvány vonásokban, a 
tudomány nagyszerű előnyeit, annak fontosságát és szüksé-
gességét a papra nézve ; beigazoltuk ekként a közmondás-
nak nagy horderővel kapcsolatos helyes voltát, midőn azt 
mondja, hogy a jó pap holtig tanul. 

Fel tehát, t. pályatársak, fel a szellemi munkára, a ta-
nulmányozásra, a tudomány-szerzésre s terjesztésre ! A tár-
sadalom minden rétegébe becsempészett tévelyek sürü kö-
dében támolygó emberiségnek útbaigazításért esdő tekin-
tete ránk függesztve ; magasztos hivatásunk sürgetőleg int ; 
Krisztus, a mi vezérünk, komoly szózatát folyton hangoz-
tatja felénk: „Vos estis lux mundi". — A vonzó, buzditó, 
lelkesitő példák nem hiányzanak, sem a múltban, sem a je-
lenben. A múltra nézve legyen szabad, egy világi s hozzá 
még modern-liberalis férfiúnak, Somsich Pálnak, Irányi Dá-
niel ellen 1873-ik évi február 26-án a magyar parlamentben 
tartott nevezetes beszédéből e szavakat idéznünk : „Tagad-
ja-e a képviselő ur, hogy a középkorból a kereszténység 
vezetett minket a miveltségre és a kereszténység felavatott 
papjai voltak elsők, kik bennünket tanítottak ? Tagadja-e, 
hogy azon időkben, midőn a kardforgatás, a táborozások 
voltak a főfoglalkozások, egyedül a keresztény papság volt 
az, mely a klassikai tudományokat megőrizte és ápolta» 
amely tanított bennünket, tanitotta népünket. Az igaz, hogy 
a tanitás fővonása vallási volt; de tagadhatlan az is, hogy 
ez volt az első lépés, mely minket a barbárságból kiemelt. 
Aki ezt tagadná, a história tanúságát vonná kétségbe". — 
A jelenre nézve pedig legyen elég, rámutatni azon nevezetes 
s örvendetes eseményre, mely m. é. november 10-én a honi 
tudományosság egyik kiváló székhelyén, Egerben, végbe-
ment. E napon ugyanis az egri főegyházmegye lelkes pap-
sága, megértvén sz. hivatásának tudományos tevékenységre 
serkentő szavát ; belátván egyúttal, miszerint hivatása e kö-
vetelményének az erők öszpontositása s a kölcsönös buzdi-

«) Eccli. 24, 29. - ») Lib. exhort. 271. 1. 
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tást magában rejtő társulati működés által felelhet meg 
legsikeresebben ; irodalmi egyletté alakult. Belgiumban és 
Németországban pedig, szintén legújabban kath. tudomá-
nyos társulatok létesültek. — Verba movent, exempla tra-
hunt ! Szemeink előtt a lelkesítő példák. Fel tehát mindnyá-
jan a szellemi munkára ; ragadjuk meg a tudomány szövét-
nekét, és kiki tehetsége s körülményei szerint terjeszsze 
annak fényét ! A papság volt mindenha és van jelenleg is, 
annyi fogalomzavar közt, hivatva, az igazi tudomány zász-
laját magasan lobogtatni. Hűtlen tanítványai, a mai korcs 
nemzedék, vajmi szomorú szerepre vállalkoztak, midőn az ő 
vezérsége s utmutatása folytán a tudományok arénájában 
szerzett ügyes fordulatokból s győzelmi babérokból rosz-
lelküleg s rut hálátlansággal fegyvereket gyártanak saját 
mesterök kigunyolására, megrontására, elnyomására. De 
irva van: „Non est discipulus super magistrum" .8) Ezen 
isteni szózatnak iparkodjunk, t. pályatársak, gyakorlatilag 
is érvényt szerezni lankadatlan buzgalom s ernyedetlen tevé-
kenység által a tudományok mezején. Gyujtsunk világot a 
mai egyptomi sötétségben ; mert az itt-ott pislogó, helylyel-
közzel felcsillámló fény csak lidérczféuy, mely posványba 
vezeti az embert, melyből ered; a mi világosságunk az ég 
felé kinyúló pháros legyen, melynek ragyogó fénye a ma-
gasból lövelli szét sugarait, nem ingoványos alapról, hanem 
rendithetlen rend sziklakemény talapzatáról. A munka ugyan 
fáradsággal jár ; de vigasztaljon, erősítsen s bátorítson min-
ket a gondolat, hogy e fáradság magunk és szários ember-
társaink Krisztus kinteljes halálába került halhatatlan lel-
keinek érdekében történik. Kitartó munkásságunk jutalma 
nagy leszen ; mert hisz maga a Mindenható s igazságos Ur 
Isten, ki megfizet kinekkinek az ő cselekedetei szerint, — 
mondja: „Qui docti fuerint, fulgebunt quasi splendor firma-
menti ; et qui ad iustitiam erudiunt multos, quasi stellae in 
perpetuas aeternitates". 9) Dr. B—ts A—l. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, márczius 21. T i s z t á z z u k az e s z m é k e t . 

A debreczeni ,Prot. Lap' válaszával még most is adós azon 
kérdésünkre, mikép teljesítette Debreczen városa a jog-
egyenlőséget a katholikusok iránt azon két ezer holddal 
szemben, melyet a protestánsoknak adott, pedig e kérdést 
már kétszer feltettük neki s a hallgatást ugy veszszük mint 
mea culpát, azért válaszolunk egy más kérdésben felszóla-
lónak, ki azt véli, hogy egyes fontos kérdéseket el lehet 
avval ütni, ha a ,Rel.'-ról mondja, hogy az ultramontán lap, ha 
tisztátalan forrásnak nevezi, ami történeti tény, ha a prot. tör-
ténelemből vett közhelylyel akarja a tényeket czáfolni. 

Nem szokásunk valakinek ellentmondaai csak azért, 
hogy ellentmondjuk, s ha mégis ellentmondunk, akkor meg-
van az oka; szeretjük ugyanis, ha az eszmék, lia a dolgok a 
maguk tisztaságában és valóságában tüntettetnek fel az o o o 
olvasó előtt, csakis emiatt fogtunk tollat a múltkor is ke-
zünkbe, fel akartuk tüntetni a ,Prot. Lap' egyik tudósitója 
állításának téves voltát, mintha t. i. egy magaslatra lehetne 
helyezni azon áttéréseket, melyek tőlünk a protestantismus-
hoz történnek, azon áttérésekkel, melyek onnan a katholi-
cismushoz történnek. Ez nagyon bántotta az illető tudósító 

8) Luc. <5, 40. — ») Dan. 12, 3. 

urat és most replikáz. Nem bánjuk, tisztázzuk tehát az esz-
méket sine ira et studio. 

Rósz néven veszi tudósitó, hogy mi azt mondtuk, mi-
szerint a protestantismus felszabadította a lelkismeretet szá-
mos isteni törvénytől, szóval a mennyország útját nagyon 
megkönnyebbítette és hozzá teszi, hogy a protestantismus 
negyedfélszázados múltja, valamint jelene is fényes bizonyí-
téka annak, hogy ezen egyház soha nem volt s nem is akar 
lenni az emberi féktelenség menhelye, és hogy tagjait ko-
rántsem isteni törvények megtartásától, hanem igenis, em-
beri koholmányok nyűgétől szabadította meg. Mi nagyon 
sajnáljuk, hogy a t. tudósitó ur önmagának ellenmond, hi-
szen első tudósításában azt írja, hogy : a tapasztalás mu-
tatja, miszerint mai napig kevés kivétellel azon okból tér-
nek át az emberek a prot. egyházba, hogy kellemetlenné, 
teherré vált házassági köteléküktől megszabaduljanak" ; mit 
jelentenek e szavak mást, mint azt, hogy a protestantismus-
hoz azért térnek át az emberek, mert ott szenvedélyeiknek 
szabadabb tér nyilik, mint a katholicismusban ? mit jelente-
nek mást, mint azt, hogy a protestantismus szabad tért nyit 
az eskü megszegésére az által, hogy nemcsak elfogadja tag-
jaiul azokat, kik mint házasok protestánssá lesznek, hanem 
ujabb házassági frigyre is lépni engedi őket ? De van ennek 
a kérdésnek más oldala is, t. i. ha a tudósitó visszatekint a 
protestantismus szerzőire, meggyőződhetik, hogy azokat 
sem valami tiszta indok vezérelte a negyedfélszázados val-
lás megalapításában, hacsak tiszta indoknak nem veszi, hogy 
valamely szerzetes és szerzetesnő Istennek adott esküjét 
megszegi, hacsak emberi találmánynak nem tartja, hogy 
Istennek adott esküjét mindenki tartozik megtartani, ha 
csak emberi találmánynak nem tartja, hogy a másét tiszte-
letben kell tartani, amit tudvalevőleg a protestánssá lett fe-
jedelmek nem igen teljesítettek. IIa ezt és ezen kivül, még 
sok mást figyelembe vesz a tudósitó, ugy nincsen oka reánk 
azért haragudni, mivel a protestantismust, nem ami hibánk-
ból azon polczra helyeztük, melyet tényleg elfoglal. Ha 
tudósitó ellenünkben a protestáns nép millióira hivatkozik, 
igy felette csak sajnálkozni tudunk, hiszen azok taláncsak 
nem mind katholikusokból lettek protestánssá, akik pedig 
azokból lettek annak idejében, azok történetét megolvas-
hatja tudósitó Döllingernél. 

Tudósitó azonban nem elégszik meg avval, hogy a 
protestantismust védi, hanem a katholicismust is piszkolni 
akarván, mint bizonyítékot emliti fel a katholicismusra té-
rők tisztátalan indoka mellett a dragonádokat, a fegyveres 
erőszakot és az inquisitiót. Már fennebb figyelmébe ajánlók 
tudósítóinak Döllinger müvét, ebből megtudhatja, mily sze-
lid eszközzel téritették a katholikusokat a protestantismusra 
a tiszta indokból pro testanssá lett fejedelmek. 

A katholicismus a protestantismussal szemben, mindig 
felemelt fővel járhat, mert azok a drajonádok, az az inquisi-
tio, mint azt protestáns részrehajlatlan történetírók is elis-
merik, azon értelemben, mint azokat tudósitó veszi, a mesék 
országába tartoznak és ma mindenki jól tudja, hogy azok nem 
egyházi, hanem politikai intézmények voltak, ma már ezeket 
szemére vetni a kath. egyháznak, tanuskodhatik elfogult-
ságról, de nem történetismeretről, és csakis azért hozatnak 
elő, hogy a tudatlanok előtt elfedjék azon, valóban bor-
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zasztó eljárási módot, melyet protestáns fejedelmek, mint a 
Protestantismus hivatalos fejei, alkalmaztak katholikusok 
ellen, hogy őket,megtérítsék' protestánsokká. Valóban mi 
sem ajánlatosabb, mint hogy a protestantismus nagyszavu 
védői szerényen meghúzzák magukat és hallgassanak el vád-
jaikkal a katholicismussal szemben, mert történelmileg ki-
mutatható, mily tévesek a katholicismus ellen szórt vádak, 
ellenben az is, mi minden terheli a protestantismust. Szive-
sen szolgálnánk ennek kimutatásával, ha terünk engedné, 
ennek hiányában azonban utaljuk a tudósítót Hoványi mun-
káira, olvassa azokat, azokból tisztább eszméket szerezhet 
magának mind a protestantisinusról, mind a katholicismusról, 
mint a minőkkel jelenleg bir. ® 

Esztergom. A z é r s e k i k é p t á r . 1 ) Mult évi okt. 
hó 12-én, mint már azt e folyóirat hasábjain röviden emii-
tők, nyittatott meg a legnagyobb csendben s minden ünne-
pélyesség nélkül az esztergomi érseki képtár, melyet nagy-
lelkű alapitójáról méltán nevezhetnék Simor-képtárnak, s 
mely mint esemény egykoron Esztergom városának évköny-
veiben nevezetes momentum gyanánt fog szerepelni. Simor 
János bibornok és herczegprimás, ha mit sem teendett is-
mert tettdus élete folyamában, mint hogy érseki székhelyén 
a közművelődés emez egyik legnemesebb intézetét a városi s 
vidéki közönség szellemi élvezete s mivelődése czéljából fel-
állitá s gazdagon, mondhatni fejedelmi bőkezűséggel felsze-
reié, már is feledhetlenné tette nevét a nemesen gondolkozó 
utókor előtt. Lesznek idők, midőn a nagylelkű alapitó em-
léke iránt a hálásabb nemzedék az igaz elismerés azon ne-
mével adózandik, mely csak valódi nagy és nemes tényeknek 
későbbi osztályrésze. Napjaink reális iránya nagyonis hát-
térbe tolja öntudatát a hálának, melyet vajmi sok, csendben 
s minden hivatalos zaj nélkül létre jött s a közművelődés 
oltárára tett áldozat méltán követelne. Különben is Eszter-
gom városa, kivéve a kiveendőket, még távol áll attól, hogy 
kellőleg felfogni s méltányolni képes legyen egy merőben a 
város értelmi, szellemi értékének emelésére tett fényes áldo-
zatot. Nincs szándékunk szólani ama sokoldalú áldozatok-
ról, ama honunk földjén legalább jelenben pár já t ritkitó bő-
kezűségről, melynek révén Esztergom városa, a politikai 
balsors e gyermeke, a fentnevezett nagylelkű főpap még 
csak alig egy évtizedre terjedő atyai kormánya alatt az 
egész ország figyelmét felkelő nevezetességekben gazdagult, 
nem szólunk az annyi becses műdarabban részesült érseki s 
káptalani kincstárról, az ujabban fényesen megújított Ba-
kács-kápolnáról, az esztergomi basilikát ékesítő két mellék 
oltárbeli, valódi műremek képről, a várromok alatt rejtező 
tündéri fényű sz. István kápolnáról, ama nagyszerű magán-
gyűjteményéről, melyet Ő Eminentiája ritka becses ódon s 
legújabb könyvekben, réz-, aczél- s fametszetekben bir, csak 
is e képtárra szorítkozunk, mely bár még keletkezése kü-
szöbén áll, de alapitója nevét s emlékét halhatatlanná teszi, 
s mely mint ilyen nemcsak Esztergom látogatóit, kik között 
gyakran európai nevezetességű egyének is megfordulna^ 
visszatartja és leköti, de egyúttal Esztergom városának a 

*) E czikket a .M. Sión'-ból veszsziik át ; hogy lássák t. olvasóink. 
Maszlaghy ügyes tollának vezetése mellett, mily kincsesei diszité fel Ö 
E m i n e n t i á j a . az ország biboros főpapja az ő székvárosát, melynek e 
szomorú napokban más téren is jóltevö, áldott őrangyala ! Szerlc. 

műkincseket illetőleg a provinciális városok sorában az első 
helyet biztosítja. 

E leírás nem műismertető kalauz, mint inkább a kép-
tár műkincseinek vázlatos méltatása. Olvasóink között szá-
mosan vannak s lesznek, kik részint hivatalos okokból, ré-
szint magán természetű ügyekben az érseki székvárost ko-
ronkint felkeresik. Azok számára irvák e sorok ; a tárgy 
valódi értéke pusztán a szakértők és érdeklődőknek tartat-
ván fenn. 

Az érseki képtár a primatialis ós káptalani közös könyv-
tári épületben van elhelyezve. Az első emeletnek ama hoszu 
termét, melyben azelőtt a káptalani könyvtár foglalt helyet, 
az épület északkeleti szárnyában rendezték be a képtár szá-
mára. A bemenettől balra egyszerű, de csinos lépcsőházban 
kényelmesen felmehetni az első emeletre, melyen balra az 
érseki s káptalani könyvtárnok hivatalszobája, jobbra pedig 
az érseki magán könyvtárakba nyílik bejárás. Északkeletnek 
áll egy terjedelmes ajtó, mely a képtárba vezet. 

A képtári terem az első pillanatra imposans benyomást 
gyakorol a szemlélőre. Egy több mint ötven lépés hoszu, 
széles terem az, mindkét oldalán tizenegy ablakkal. Az egész 
teremben végig egy kényelmes, téres ut vezet; jobbra balra 
az ablakok szerint kolossalis szőnyegfalak mindkét oldalon 
tizenegy termelyt képeznek, és pedig balra a bemenettől je-
lentékenyen nagyobbakat a terjedelmesebb képek számára, 
jobbra a bemenettől kisebbeket az apró kabinetképek szá-
mára. Ez apró termelyekben a közbeneső falak is elfoglal-
vák képekkel. Az egész terem sötétbarna finom fali szőnyeg-
gel s a termelyek táblái hasonszinü szövettel vannak be-
vonva. A padozat elegánsan fényezett. Minden termelyben 
szükséges számú székek s látcsővek vannak készletben a lá-
togató közönség számára. 

Az egyes termelyben levő festmények sorozata előle-
gesen minden termely falán ki van függesztve. Ez nem ké-
nyelmes ugyan, de épen azért csak időszakos s addig mara-
dand így, mig a képtár teljesen rendezve, az iskolák s mes-
terek szerint felállítva lévén, a rendes sorozat nyomtatott 
füzetben megjelenendik. Egyelőre azonban a közönség ké-
nyelmére ez is elégséges. 

A szemle a baloldali első termelynél kezdődik, ahol a 
számozat is kezdetét veszi. Menjünk előbb végig a nagyobb 
termelyeken. 

Balra az első három termelyben a régibb német iskola 
műveit pillantja meg a szemlélő. Részint ódon keresztúti, 
részint szárnyas oltárképek maradványai, nemcsak mütörté-
nelmi, de művészeti becscsel is birók. Ezek között több a 
sz. benedeki apátságból került elő. Kiválóbb figyelmet ér-
demel a második termelyben levő (17. sz.) festmény a tizen-
ötödik század elejéről, mely a tizennégy védőszentet ábrá-
zolja ; a harmadik termelyben (26. sz.) egy nagyobb mester-
mű, sok valószínűség szerint az ulmi iskola hősétől, Zeit-
bloomtól, mely Urunkat ábrázolja a kereszten, mellette a 
sz. Szűz s sz. János álló alakjai, aranyalapon. Az e nemű 
festmények között tagadhatlanul a legbecsesebb. Nem kü-
lönben érdekes ugyanezen termelyben a nagy Dürer Albert 
mesterétől, Wohlgemuth Mihálytól származott (32. sz.) tr ip-
tychonos (három kép egy rámában) festmény a vértanuk 
életéből. 
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A negyedik termely németalföldi s olasz művészek mü-
veit foglalja magában. E csoportozat gyöngye a világhírű 
antwerpeni jezsuitának s virágfestőnek, ki van Huysum, van 
der Hülst, Ruisch Rachel babéraiban osztozik, Seghers Dá-
nielnek két (34, 38. sz.) réztáblára festett, egy kissé sérült 
festménye. Erről irja egyik műitész : Seghers Dániel fivére 
volt a hires történeti festőnek Seghers Gellértnek (1590. 
szül.) Müvei rendesen virágkoszorúk, guirlandok, melyek 
közepébe az egyes alakokat (mindig a sz. Írásból) korabeli 
első művészek, igy Rubens is, festették. Az orániai herczegi 
ház egy pár képért arany palettával, drága művű emailliro-
zott olvasóval s egy fontnál többet nyomó arany feszülettel 
ajándékozá meg. Müvei vannak Brüsselben, Antwerpenben, 
ílaagban, Dresda, Berlin- s Bécsben. Mindenütt a gyűjte-
mények gyöngyeit képezik. Müveiért roppant árt fizettek. A 
fenmaradtak száma csekély. E két remek mellett figyelmet 
érdemel még ugyanezen csoportozatban Franck Frigyes 
(1627—1687.) ket nagyobb müve. Az egyik (37. sz.) Sala-
mon királyt ábrázolja asszonyai között mesteri háttér s lát-
távval, a másik (42 sz.) Heródes életéből ama jelenetet, mi-
dőn Herodias leánya előtte tánczol. Mindkét képen apró két 
hüvelyknyi magas alakok vannak. Derék mester kezét hir-
deti a középen álló nagy mythologiai tájfestmény. Jeles fest-
mények még e termelyben a 38. számú társalgási jelenet Slin-
gelandt modorában, s Dosso-Dossi jeles olasz festő (1479— 
1558.) egyik középszerű müve, mely Krisztus Urunkatábrá-
zolja a poroszlók között, mellkép nagyságban. (Folyt, köv ) 

Hómtr. K ö n y v t i l a l o m . Decretum Feria 11. Die 
6. Mártii 1876. Sacra Congregatio Eminentissimorum ac 
Reverendissimorum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardina-
lium a SANCTISSIMO DOMINO NOSTRO PIO 
P A P A IX. Sanctaque Sede Apostolica Indici librorum 
pravae doctrinae, eorumdemque proscriptioni, expurgationi, 
ac permissioni in universa Christiana Republica praeposito-
rum et delegatorum habita in Palatio apostolico vaticano die 
6. Mártii 1876, damnavit et danmat, proscripsit proscribit-
que, vel alias damnata atque proscripta in Indicein Libro-
rum prohibitorum referri mandavit et mandat quae sequun-
tur Opera. 

Le Concile du Vatican, son histoire et ses conséquen-
ces politiques et religieuses, par E. de Pressenssé — Paris 
1872. Opus praedamnatum ex Regula II. Indicis Trid. 

La Genèse de l'humanité, par Louis Jacolliot — Pa-
ris 1875. 

O Brazil mystificado na questào religiosa. Latine : 
Brasilia in religiosa questione illusa — Rio de Janeiro 1875. 

Der Cölibatswang und dessen Aufhebung gewürdigt 
von Dr. Joh. Friedrich von Schulte. Latine : De coelibatu 
coacto et eius abrogatione, disceptatio ; Auctore D. Ioanne 
Friderico de Schulte — Bonnae 1876. Opus preadamnatum 
ex Regula II. Indicis Trid. 

Der Mechanismus der vatikanischen Religion, von Dr. 
F. Friedrich : Zweite Auflage. Latine : Mechanisrna religio-
nis Vaticanae; Auctore Dr. F. Friedrich, 2. editio. — 
Bonnae 1876. 

Dei doveri délia donna — Pensieri di Adalgisa Costa 
di Milano — Roma, Cotta e compagno, Tipografi del Se-
nato del Regno. — Deer. S. Off. Fer. IV. die 16 Febr. 1876. 

Auetor Operis cui titulus : L'Anima Santissima di 
Gesù Cristo mostrata nella sua vera origine e grandezza. 
Contemplazioni dedicate agli amanti délia medesima per 
Giovanni Battista Pritoni (Minore Osservante e chiamato 
P. Pio da Bologna) prohib. Deer. 6 Dec. 1875, laudabiliter 
se subiecit et Opus reprobavit. 

Itaque nemo cuiuscunque gradus et conditionis prae-
dicta Opera damnata atque proscripta quocunque loco, et 

quoeumque idiomate, aut in posterum edere, aut édita le-
gere vel retinere audeat, sed locorum Ordinariis, aut hae-
reticae pravitatis Inquisitoribus ea tradere teneatur sub 
poenis in Indice librorum vetitoruin indictis. 

Quibus SANCTISSIMO DOMINO NOSTRO P I O 
P A P A E IX. per me infrascriptum S. I. C. a Secretis rela-
tis SANCTITAS SUA Decretum probavit et promulgari 
praecepit. In quorum fidem etc. 

Datum Romae die 7 Mártii 1876. Antonius Card. 
De Luca Praefectus. Fr. Hieronymus F,us Saccheri Ord. 
Praed. S. Ind. Congreg. a Secretis. 

Loco -f- Sigilli. 
Die 10 Martii 1876 ego infrascriptus magister Curso-

rum testor supradictum Decretum affixum et publicatum 
fuisse in Urbe. Philippus Ossani Mag. Curs. 

VEGYESEK. 
= Nmlgu Bonnaz Sándor, csanádi 2000, nmlgu Li-

povniczhy István, nagyváradi 1. sz. püspök ur ő exja 400, 
ngos Simon Zsigmond tihanyi apát ur 100 ftot adományoz-
tak a vizkárosultak számára ;'ő Exja, nmlgu Haynald Lajos 
kalocsai érsek ur pedig a ,Rudolf koronaörökös' czimü, jó-
tékony egylet által számára tisztelettel megküldött tagsági 
diszokmány elfogadása alkalmából 150 ftot adományozott 
az egyletnek kegyeletes czéljaira. 

— A ,Salzb. KBU figyelmezteti olvasóit, hogy ez idén 
húsvét 8 nappal későbbre esik, mint kellene; mert a tavaszi 
első holdtölte april 8-ára esvén, 9-én lehetne húsvét vasár-
napja, mely azonban ez idén azért tétetik át, mert ez évben 
a zsidók is april 8—15-ig husvétukat ülik ; mivel pedig e 
két ünnepnek összeesnie nem szabad, azért halasztatik a 
mienk egy héttel. — Ugyané lapból, fájdalommal azt is lát-
juk, hogy a salzburgi bibornok-érseknek állapota semmi ja-
vulást sem, hanem ellenkezőleg, lassú bár, de következetes 
roszabbra fordulást mutat. 

— Az egyre folyó vizsgálatok eddig kiderítették, hogy 
az állampénzek körül a jelenlegi rainisterium alatt elköve-
tett sikkasztások Olaszországban ,csak' — ötvenegy millióra 
rúgnak. Ez annál feltűnőbb, minthogy ott a hivatalnokok-
nak oly dus jövedelmeik vannak, hogy némelyik, ki ezelőtt 
néhány évvel még tisztességes koldusnak beillett, ma millio-
mos. Avagy talán ? de ki is tudna oly messzefekvő dol-
gokról biztos Ítéletet mondani ! Annyi igaz, hogy az utóbbi 
betek nagyszerű mozzanatokat hoztak a liberális tolvajlás 
köréből. Olaszországban egymást éri a sok ,leleplezés'; a 
belga bank első titkára megszökött egy kis aprópénzzel, 
nem tudni még : 7 vagy 10 millióval, a bécsi banknál szin-
tén, bár csekélyebb, talán csak egy milliócskára terjedő »té-
vedések' fedeztettek fel, s ugyanott még egy katonatiszt is 
gyalázatos árulást követett el, kinek ugy látszik, még több 
bűntársa is van ; végre pedig, hogy a görögországi sclúsma-
ticus püspökök simoniacus botrányperéről ne is szóljunk, a 
minden szabadságnak s republicanus erénynek eldoradó-
ja (? ?) — az északamerikai Egyesült Államok, vád alá 
kénytelenek helyezni hadügyministeröket ; mert az általa 
betöltendő tiszti helyekkel piszkos üzletet folytatott s vissza-
hívni londoni követüket; mert tudva s akarva oly részvény-
társulatokba állott, melyek egyenesen a könnyenhivő, tájéko-
zatlan közönség rászedésére s kifosztogatására alapíttattak. 
Ugy látszik, hogy a liberalismus már csakugyan fénypont-
ját érte el ez évben. 

Szeretetadományok szentséges Atyánk, IX. Pins 
pápa számára. 

Eddigi összeg: 424 frt. 28 kr. és 150 frank arany, 6 
db. es. k. arany, 4 db. ez. ftos, 4 db. ez. húszas ; ehhez 

laza Károly Veszprémből 2 db. cs. k. ar. 

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő: báró Hornig Károly, hittudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatott Budapesten 1876. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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DE SACERDOTUM OBLIGATIONE 

SAKRAMENTALES 
F I D E L I U M C O N F E S S I O N E S 

QUOVIS ANNI TEMPORE AUDIENDI. 

Magyarország fmgu Bibornok-Herczeg-Primásának 
legújabb föpásztori körlevele. 

(Véje.) 

Rituale Romanum, cuius praescriptiones sub 
gravi obligant, prorsus consentienter cum Ritual i 
huius Archi-Dioecesis, ita praecipit : ') „Sacerdos ad 
audiendam Confessionem -vocatus, promptum, faci-
lemque se praebeat" ; non dicitur, ad audiendam 
confessionem paschali tempore vocatus, sed gene-
rat im : vocatus, seu quo demumcumque anni tem-
pore. Praescriptionem ita intelligendam esse docet 
Concilium Provinciale Mediolanense VII . 2 ) „Ad 
audiendas Confessiones, decerni tur ibi, — — salu-
tis fidelium procurandae studio inflammatus acce-
det. Nec propterea quemquam poenitentem subter-
fugiendi laboris causa reiiciet nec nu tu quidem, 
nedűm verbis ; immo se para tum semper, prom-
ptum, facilem, humanumque praebebit ." Non tan-
tum, dicitur in Instruct ione Pastorali Eystadiensi 3) 
vocatus huic officio pastor incumbat, verum etiam 
sponte, quomodo Pater ille misericors filio prodigo, 
adhuc longe absenti ipse occurrit , p romptum faci-
lemque se praebeat singulis dominicis et festivis in 
sede sua ad confessiones audiendas, u t hoc iam suo 
exemplo omnes adhor te tur ad frequentem confessio-
nem, et u t avertat oinne tum propriae, t u m alienae 
salutis detr imentum, de suo taedio or iundum, si 
nunquam sponte et nonnisi cogente necessitate, aut 
magna festivitate se offerat. Sed missis aliis viden-
dum, quid huius ipsius Archi-Dioecesis legibus et 
ordinationibus circa hanc Parochorum obligatio-

nem const i tutum sit. Evolvite, quae in qualibet pa-
rochia prostant , s ta tuta synodi Dioecesanae an . 
1860 celebratae. Statuto 14-o sequentia proponuntur 
ac praecipiuntur : ..Ante omnia zelus animarum in 
Sacerdotibus per id potissime se commendat, si 
quocumque tempore, quacunque hora promptos pa-
ratosque se exhibeant excipiendis fidelium confes-
sionibus ; vicissim grande scandaluin est, si languo-
rem animae suae exponere desiderantes, ab ipsis 
medicis dur ius r epe l l an tu r . . . Hinc omni, qua pos-
s-umus, sermonis gravi ta te Sacerdotes Domini hor-
tamur, ut in administrando hoc Sacramento ea 
assiduitate, devotione, patientia et charitatis afiectu 
versentur, ut nec ipsos olim de negligentia damnari , 
nec nos eatenus contristari contingat." „Cum in-
genti dolore observamus sacramentalem confessio-
nem iam etiam rur i a plur ibus negligi ; aeque cer-
tum est, negligentiam hanc exemplo piorum fide-
lium multo efficacius, quam qaocunque genere in-
stitutionis confundi ; denique Ecclesiae Catholicae 
p lur imum interest, u t ant iquam disciplinam, vi 
cuius Sacerdos et populus occasione Missae Sacri-
ficii uno pane coelesti vescebatur, pro ratione ad-
iunctorum saltern in par te quadam retineamus : 
ideo praesenti s tatuto decernimus, et collaborato-
r s nostros omni cordis affectu rogamus etiam, ut 
praecipue tempore Adventus et Sacrae Quadrage-
simae, diebus Sabbati et in Vigiliis festorum non 
tantum promptissime aures praebeant confiteri vo-
lentibus, sed etiam sancta charitate suos hortentur , 
u t diebus designatis quo maiore numero ad facien-
dam exomologesim conveniant". 

Quae Statuto hoc disponuntur , suapte ex in-
tima muneris pastoralis na tura profluunt ita, u t si 
omnes animarum Curatores suae semper memores 
fuissent ac forent vocationis, si scopum, ob quem 
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munus, quod gerunt, institutum est, nunquam ex 
oculis dimisissent, aut dimitterent, simili disposi-
tione sive statuto liaud profecto unquam opus fuis-
set. Ut adeo, si de aliqua ordinatione vei lege, de 
hac dispositione dici merito potest: „Lex iusto non 
est posi ta".4) Scopus muneris pastoralis, nemine 
contradicente, est salus animarum, ad quam procu-
randam et promovendam omnes labores, omnesque 
conatus pastoris dirigendi sunt. Sed salus anima-
rum praecipue in digno et pio usu Sacramentorum 
posita est; per alias enim quaslibet functiones 
lidelium mentes ad divinam gratiam disponit tan-
tum et excitât Curator animarum, per Sacramenta 
vero gratiam ipsam, atque adeo Christi mérita illis 
communicat, in quibus proinde dispensandis ma-
xima diligentia et indefessum Studium in pastore 
desideratur. — Quotiescunque igitur ratio sacri 
temporis vel spirituális animarum nécessitas urget, 
vel poscit aliquis, facilem semper et paratum se 
praebere debet ad illud Sacramentum administran-
dum, quod exposcitur, nulla interposita mora, nullo 
proprii commodi habito respectu. Est enim Cura-
tor et Pastor, adeoque etiam spirituális medieus 
animarum, cuius est earum morbos et languores 
curare. „Sacramenta autem sunt, teste S. Augir-
stino, 5) medicina spirituális morborum", in quo et 
distinguit ea s. Doctor a Sacramentis antiquis, quia 
„illa morbos tantum ostendebant, ut speculum, no-
stra vero sanant, ut emplastrum vulneri applica-
tum". Quare Curator animarum requisitus pro ad-
ministrando aliquo Sacramento, speciatim Poeni-
tentiae, statim recogitet, petentem uti iure suo, et 
petere ab eo, qui dispensare tenetur. Itaque frau-
das ilium, quoties nulla légitima causa intercedente 
aut negas, aut interponis dilationem, sicque iusti-
tiae leges violas, teque ipsum gravis culpae reum 
facis. Doctissimus unaque piissimus Paulus Segneri 
de pastoribus animarum, qui palam ostendere non 
verentur, molestam sibi esse Sacramenti poeniten-
tiae dispensationem, quive ad audiendas Confessio-
nes vocati, ita lente et ita renitenter veniunt, quem-
admodum naves, quae adverso alveo propelluntur, 
in hune modum proloquitur : 6 ) „Quid aliud de his 
dici potest, quam quod miseri non cognoscant sui 
muneris partes nec perpendant, quod Sacramenta 
sint remedia ordinaria, quae fideles iure suo, in 
ipso Christi Servatoris sui Sanguine fundato, exi-
gant, u t iis utantur, quum res postulat : sic ut 
eorum usum negare, nisi gravis causa excuset, non 
possit non cum gravi negantis culpa esse coniun-

ctum. Si enim medieus Civitatis alicuius, stipendio 
et aere conductus, ut aegros curet, iure ac merito 
facessere iubetur, si vocatus ad laborantes, opem 
promptus non afferat ; nonne et pastor ille recte 
privabitur Beneficio, et in malam rem abire iubebi-
tur, qui in necessitate maioris momenti, ad opem 
laborantibus ferendam vocatus, vix pedem movere 
dignabitur ? An tandem animae morbi, morbis cor-
poris nocentiores non sunt?- ' ' 

De qua, ex intima natura muneris pastoralis 
proveniente, obligatione Curatorum audiendus est 
S. Franciscus Sal., Episcopus Genevensis, qui in 
Instructione pro Confessariis édita sic praecipit : 
„Dilectissimi in Christo Fratres ! Officium, quod 
exercetis, cumprimis excellens est, quod a Deo ad 
animas iudicandas constituti sitis, idque eo maiori 
cum auctoritate, quod quas recte profertis in terra, 
sententiae ratae in coelo habeantur. Ora vestra ca-
nales et tubi sunt, per quos e coelo in terrain su-
per homines bonae voluntatis pax deíiuit; voces 
vestrae magni Jesu sunt tubae, a quibus iniquita-
tis, quae mystica Jericho est, muri ad terram con-
cidunt, et deiiciuntur. Magna certe et incomparabi-
lis hominum excellentia est, quod ad hanc dignita-
tem evehantur, ad quam ne angeli quidem vocan-
tur et assumuntur. Cui enim Ordiiii et Choro ange-
loruin dictum est aliquando : Accipite Spiritum San-
ctum, quorum remiseritis peccata, remittentur eis? Hoc 
tamen dictum est Apostolis et in ipsorum persona 
omnibus, qui per legitimam successionem eamdem 
auctoritatem et potestatem accipiunt. „Cum ergo ad 
admirabile et eximium hoc officium assumpti sitis, no-
des et dies eidem intendere, et ipsum curare debetisu. 

Et tanto quidem magis curare illud debent 
pastores animarum, quo certius est quod per socor-
diam et negligentiam in curando et exequendo hoc 
officio, gravissima Christo Salvatori iniuria irroge-
tur. S. Petro Apostolo teste 7) non corruptibilibus 
auro vel argento redempti sumus, sed pretioso san-
guine agni immaculati Christi et incontaminati, 
qui sanguinem suum in nostrae salutis pretium 
certe non alia e ratione tarn abunde effudit, quam 
ut per hanc affluentiam, unde Sacramenta virtutem 
sumsere, ardens desiderium indicaret, quo omnes 
sanguinis sui participes fieri maxime exoptabat, ut 
praedixe. at Isaias:8) „Haurietis aquas in gaudio de 
fontibus Salvatoris", et iterum : 9 ) „Omnes sitien-
tes venite ad aquas : et qui non habetis argentum, 
properate, emite et comedite: venite, emite absque 
argento : et absque ulla commutatione vinum et 



195 

lac". Quibus in locis Propheta vel potius Spiritus Sanctus 
per ilium immensam significare voluit Divini Salvatoris 
munificentiam, qua semper patentes, atque perpetuo manan-
tes esse voluit nostrae salutis fontes. Qui igitur sponte acce-
dentibus, et Sacramenta, atque haec inter illud, sine quo 
post amissam Baptismi gratiam nulla salutis spes est peten-
tibus, coelestes aquas dare aut récusât, aut negligit, hic pe-
rinde facit, ac si immensam Dei liberalitatem et clementiam 
coangustaret, et quantum in ipso est, fontem misericordiae 
divinae exsiccaret. „Ex quo, ut ait auctor libri „Lumen 
fidelium sive parochi officium" inscripti, quid Sacerdoti 
metuendum est aliud, nisi, ut cum urgens propriae salutis 
nécessitas venerit, coelestes hos fontes gratiarum pro se ipso 
clausos inveniat, qui toties eosdem caeteris per summám in-
iuriam minime aperuit, quia iudicium sine misericordia ei 
fit, qui non fecit misericordiam. Quamobrem S. Alphonsus, 
nuper declaratus Doctor Ecclesiae, non dubitat docere, 10) 
„Parochi, aut alii Curati perseipsos tenentur ad Sacramen-
torum administrationem. Quod ad Sacramentum poeniten-
tiae adtinet, parochus tenetur illud administrare non solum 
tempore praecepti et in casibus gravis necessitatis, sed to-
ties, quoties poenitentes confiteri etiam ex devotione pe-
tunt", et provocando ad alios etiam,-rerum moralium Doc-
tores asserit, „peccare illum parochum, qui redditur moro-
sus et difficilis ad audiendas confessiones." Parochus enim, 
observante in superioribus iam citato Paulo Segneri, sua 
in paroecia Christi vices obit. Unde sicut Christus nullo 
unquam tempore repellit eum, qui cum ipso in gratiam re-
dire cupit, sic etiam pastor hoc facere muneris sui esse no-
verit; cum onus, quod deleganti incumbit, non possit non 
premere delegatum. Deinde si ad pastorem pertinet, etiam 
amissas et errantes oves quaerere sic, ut Deus, nisi id fiat, 
per Ezechielem indignabundus exprobret: „quod perierat, 
non fquaesivistis," u ) quanto magis exiget ab eo Deus, ut 
oves sponte redeuntes non repellat ? praesertim, cum repul-
sionis consequentia esse possit, et teste experientia hand in-
frequenter revera sit, ut is, quem cum Deo amicitiam inire 
volentem, gratiam Sacramenti sitientem, ac ad illud susci-
piendurn nunc temporis paratum ac dispositum contra 
ius fasque a s. poenitentiae Tribunali reiecisti, ad illud seu 
ob ingenitam humanae naturae inconstantiam, seu ob aliam 
causam amplius haud revertatur, et fortassis in peccato de 
hac vita decedat. An hoc eveniente casu evitare poteris, quod 
minatur Deus per prophetam :1 2) „Sanguinem eius de manu 
tua requiram" — ? 

Eo autem maiori cum diligentia et sollicitudine Cura-
toribus animarum ad dispensandum poenitentiae Sacramen-
tum incumbendum est, quod inter omnia salutis animarum 
promovendae media, nullum sit efficacius frequenti, sancta et 
prudenti huius Sacramenti admiuistratione. Etenim expe-
rientia comprobatum est, in illis parochiis religiosam pieta-
tem, mórumque integritatem iugiter vigere, ac efflorescere, 
ubi Curatores animarum assidui sunt in excipiendis sacra-
mentalibus fidelium confessionibus. Docentur quidem, mo-
nentur, arguuntur fideles etiam in publicis institutionibus, 
sed quam pauci ex auditoribus reperiuntur, qui adversus 
semetipsos prophetae verba adhibeant: „Tu esille vir;" 13) 
ast, ut optime dicitur in citato Dioecesanae Synodi statuto : 

„in confessione poenitens non ignorât, omnem correptionem, 
omnem cohortationem se respicere, et quia ingenua confes-
sio corda pandit, verbum Dei utique in terrain bonam ca-
dit". Ut nihil de eo dicam, quod pastor animarum nullibi 
melius, quam in S. poenitentiae Tribunali curae suae credi-
tarum ovium morbos e t necessitates cognoscere valeat. 

„Yae igitur, ait doctissimus Soettler14) segnibus in 
hac parte animarum pastoribus ! Rursus vae illis, si nedum 
aegre, verum etiam inviti ac reluctantes sacrosancti eiusmodi 
ministerii partes obierint ! Numquid desides pastores illi in-
quient, fideles suos alio sese conferre, ibique peccata sua de-
ponere posse? Annon oves ius habent, ut a proprio pastore 
adiuventur, adversus morbos praemuniantur, vel iam iis 
affectae sanentur ? Qua ergo conscientia nedum caritatis, 
verum etiam iustitiae stricte sumptae officia negligunt, pe-
dibusque impie ac crudeliter proterunt ? Quodsi forte rege-
rant eiusmodi pastores, velle se ad sanctum illud tribunal 
advocari, annon hoc unum idemque sonat, ac si candide fa-
terentur, sese confessarii munere reluctanter et aegre fungi ? O O 
Jam vero doctores mystici et ascetae omnes ad sanctorum 
Patrum et Ecclesiae mentem frequentem Sacramentorum 
Poenitentiae et Eu charistiae susceptionem fidelibus incul-
cant ; ergone aliud iudex, et aliud praeco clamat ? Apage 
eiusmodi minime cordatos pastores, qui licet frequentem 
Communionem, ne Jansenianae cohorti nomen inscripsisse vi-
deantur, neutiquam proscribere audeant : facto nihi'ominus 
id ipsum adstruunt. Neque demum eorum desidum pastorum 
aliquis obsistat antea traditis adstruens, ruricolis saltem tan-
tam Sacramentorum frequentiam permitti haud debere, nam-
que ubi nam hanc ipse exceptionem reperit, quove illa fun-
damento nititur? Non certe apud Patres, Doctores Ecclesiae, 
aliosve hanc materiam evolventes : eiusmodi ergo exceptio 
merum putidumque est desidiae turpis ac malesuadae fi-
gmentum." Quae praestantissimi viri observatio Commentarii 
instar deservit ad praememoratum Statutum Synodi Dioece-
sanae, cuius praescriptio ex ipsa essentiali muneris pastora-
lis indole profluit ita, ut de Pastore animarum, qui negat 
verbo vel facto, obligationem sibi impositam, curandi oves 
infirmas, pascendi illas pabulo Sacramentorum, ac ideo fre-
quentissime dispensandi Sacramenta, ac in specie omnium 
maxime necessarium etiam, Sacramentum poenitentiae, va-
leat illud Zachariae Prophetae:1 5) „O Pastor et idolum, 
derelinquens gregem : brachium eius ariditate sicca-
bitur, et oculus eius dexter tenebricosus obscurabitur". 

Sed ipsi quoque pastores animarum, honorificentissimo 
hoc nomine vere digni, nunquam inficiabantur, ad suas par-
tes pertinere solertem ac indefessam Sacramenti Poeniten-
tiae dispensationem. Unum pro multis audire iuvat coram 
pluribus eiusdem sortis et ministerii viris de hac obligatione 
disserentem P. F. Yallke, Decanum districtus Roulariensis.16) 
„Omnes nervös, ait, intendamus, ut ministerium nostrum in 
sacro Tribunali rite et zelose peragamus, ut animas lucre-
mur, scientes nos nil Deo gratius, nobisque utilius in hoc 
mundo praestare posse, quam laborem nostrum impendere, 
et superimpendere in lucrandis animabus, pro quibus Chri-
stus mortuus est, et Sanguinem fudit. Pastores animarum 
sumus, pro quibus singulis strictissimam reddituri sumus 
Deo rationem ; inter illas plurimas habernus languidas, qui-
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nimo forte malas et scabiosas ; has ergo quaerere oportet et 
salvare, nisi velimus, ut Dominus illas de manu nostra re-
quirat. Id nullibi melius, efficaciusque praestare possumus, 
quam eas audiendo in sacro Tribunali, hic enim eruemus 
eos, qui ducuntur ad mortem, et qui trahuntur ad interitum 
liberabimus". n ) 

Est igitur una e strictissimis, sanctissimisque pastoris 
animarum obligationibus audiendi fidelium Confessiones to-
ties quoties ut illi audiri petunt ac volunt, cui correlata est 
obligatio fideles monendi, exhortandi et provocandi, ut ad 
Sacramentum illud saepius accédant, ut lapsi non tardent 
converti ad Dominum, nec de die in diem différant poeni-
tentiam. Jam Synodus provinciális Tirnaviae 1611 celebra-
ta 18) praecipit: „Ad sacramentum poenitentiae crebro (pa-
rochi) fideles exhortentur". Synodus autem aeque provin-
ciális Strigoniensis a. 1858 statuit:19) „Curatores animarum 
fideles suos provocent, invitent svaviter, et instent oppor-
tune, ut hoc vitae remedium, quod medicus animarum no-
strarum benigne offert, hanc secundam post naufragium ta-
bulam alacri animo arripiant. Eapropter vehementer optat 
Synodus haec provinciális, ut fideles per anni decur3um sae-
pius conscientias suas hoc salutifero lachrymarum lavacro 
mundare satagant". Provocabit autem Pastor animarum fide-
les ad frequentiorem peccatorum suorum coufessionem tarn 
in sacris sermonibus matutinis, quam in postmeridianis sive 
catecheticis, sed etiam comparendo et sedendo in sede con-
fessionali diebus Sabbati et profestis, Dominicis item et Fe-
stig, nec renuendo vel se excusando. si aliis etiam hebdoma-
dae diebus illuc vocetur. Certe non est dignior locus sede 
confessionali pro recitando officio divino sive Breviario, 
quod opperiendo fideles, donec accédant, persolvet. Si vero 
nullus hac vel ilia vice accesserit, ipse pastor animarum 
suum officium fecit, tempus absolvendo Breviárium non per-
didit, cui insuper voluntas pro facto reputabitur. 

Nemo autem negaverit Sacramentalis Confessionis re-
ctam administrationem totius ministerii pastoralis negotium 
esse sicut utilissimum, ita difficillimum et maxime arduum, 
idque ob plura, quae in Confessario requiruntur ad illud 
dis-ne Deo, et sacerdotali zelo tractandum ; teste enim S. Ca-Ö ' 

rolo Borr.20) „oportet, ut sint pii, bene mora ti, docti, pru-
dentes, de animarum salute solliciti, et fideles custodes sint 
eorum, quae in Confessione dicuntur". Quod cum ita sit, pa-
stores animarum, aliique Confessarii frequenter ad pedes 
Crucifixi provoluti fusa oratione, tam labiis prolata, quam 
mente potissimum et intimo cordis affectu concepta, hau-
riant a latere Christi lumen et scientiam ad rite dispensan-
dum hocce Sacramentum, quo si illud negligenter et impe-
rite ministretur, nullum est, quod facilius inutile évadat su-
scipientibus et ministrantibus perniciosum ; hauriant zelum 
gloriae Dei et salutis animarum, hauriant caritatein, sicubi 
in dispensando hoc Sacramento necessariam, quae, ut S. 
Paulus loquitur,41) „patiens est, benigna est, non quaerit, 
quae sua sunt, non irritatur, omnia suffert ;" hauriant deni-
que et impetrent gratiam, ut fideles dispensatores mysteri-
ornm Dei inveniantur, non autem praevaricatores tanti my-
sterii, utque audire in hora exitus de hac vita mereantur 
haec plena consolationis verba: „Euge serve bone et fidelis, 

quia super pauca fuisti fidelis, supra multa te constituam ; 
intra in gaudium Domini tui".22) 

Datum Strigonii, Dominica Quinquagesimae, die 27-a 
Februarii, 1876. 

Joannes Cardinalis Simor m. p. Arclii-Episcopus. 

l) Ordo ministrandi Sacram Poenit. — 8) Actor. P. IV. — *) c. 3. 
de administr poenit. — 4) I. Tim 1. 9. — ^ Lib. de ver. et fals. — 6) In-
s t i t u t e parochi. - 7) I. Ep. 1. 18. 19. - C. 12, 3. — C. 55 v. 1 — 
10) Homo. Apóst. Tract. VII. c 4. — ») C. 31. — " ) Ezecli. 33. 8. — 13) 2. 
Reg. 12, 7. — u ) 1. de offlciis Sacerdot. et pastoral. — >5) C. 11. v. 17. — 
") Speculum de idea boni pastoris. llechliniae 1839. — 17) Pro. 24. 14. — 
,â) Cap. III. De cautela et diligentia in concionando et Sacramentorum 
administratione. — 19) De Poenitentia. — in Concil. prov. — 2l) I. 
Cor. 13. et sq. - ") Matth. 25, 23. 

A k á t é ü g y h ö z . 
Régen készülődöm, hogy a kátémozgalomban tényle-

ges részt vegyek, azonban mindeddig némi szent borzadály 
visszatartott e titokteljes labyrinthtól, meg lévén győződve, 
hogy a közvéleményt majd csak fogják nálam avatottabbak 
tájékozni. 

I t t tisztelet Riesznek. 
Azonban belevegyülnek a dologba kevésbbé avatott 

hangok is, mint Keletérinek több jóakarat, mint meggondolt-
sággal irt czikkei tanúsítják. Ezekkel szemben hadd han-
gozzék hát több oldalról az igazság. 

Hogy nem könnyelműen fogtam a dologhoz, látni fogja 
a szives olvasó abból, hogy izlelésül egy kis káté-történel-
met is nyújtok. 

Véleményemet melléktekintetek nem vezetik ; irány-
elvem kötelességszerűen az, mely az egyházé : hogy biz azt a 
kátét nem szabad egykönnyen változtatni ; pártolom azon-
ban határozottan Nogdll ő nsga kátéit ; mert megérdemlik. 

Mielőtt azonban minderre sort ejtenék, Keletéri ur 
czikksorozatára akarok egy kis figyelmet fordítani, mely 
amint látom, sem a paedagogia, sem a theologia, sem a phi-
losophia szempontjából nem állja meg helyét. 

A kákán csomót nem keresek, a végletekig nem me-
gyek, megjegyzem azonban, hogy észrevételeimet én is a K. 
ur mutatta uton teszem s Deharbera épugy reflectálok, 
mint Nogállra. 

De mit is mondtam ? 
Iíogy K. czikksorozata a paedagogia szempontjából 

helyét nem állja. 
A ,~Religióí-\ioz mellékelt füzetke 3-ik lapján K. azt 

beszéli, hogy ne adjuk elő, mit a gyermekek felfogni nem 
képesek s ez állítását többször felmelegíti. 

Ugyan hol tanulta? 
No, de ugy látszik, indigitálja (26. 1.) s Lubrich I I I . 

k. 34. §-át jól is idézi ; hanem hát tessék csak kitűnő tudó-
sunkat jól fogni fel. Kár volt az idézte műben K. urnák 
kissé odább nem lapozgatnia, a IV. k. 35-ik lapján talált 
volna mást is. „Amit a gyermek ezen korban,— 7 évesekről 
beszél — megtanulhat, ne halaszsza későbbre ; mert most az 
emlékezet korát élvén, könnyen tanul, későbben nehezebben 
megy a dolog. Szabályul áll ugyan, liogy a gyermek csak azt 
tanulja, amit felfog, de az nemcsak a vallási dolgokban, ha-
nem másokban sem érvényesíthető mindig. Felfogja-e a gyer-
mek, sőt felfogják-e sokan még meglett korukban is az 
„apa", „anya" név mélyebb érteményét? Hát mikor a gyer-
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mek a tértanban azt hallja : a tér végtelen. — ugyan mikép 
gondolja azt?" Ha K . u r ebből sem látná, hogy Lubrich ne-
künk ad igazat, ő ellene szól, még világosabbat is ráolva-
sunk onnét a fejére. Üsse csak fel a IV. k. 29. lapját, ott 
megtalálja L.-nak azon nyilatkozatát, hogy az általa vallott 
paedagogiai kellékeknek „a kath. iskolákban jeleimen — 1871. 
— használt hit- és erkölcstani könyvek, minden tekintetben 
megfelelnek". Ez az approbatio ugyancsak Deharbera áll, 
minthogy azonban K. Nogállt is Deharbeval ugyanazon a 
vonalon, ugyanazon okból támadja : Lubrich paedagogiája 
szerint nemcsak Deharberól, de Nogállról is elesik K. vádja. 

Ajál juk Keletérinek Lubrich műve IY. k. 8., 9., 10. 
§-ait. Ajál juk Holfus „Real-Encyclopaedie des Unterrichts-
wesens IV. Bd. Religionsunterricht", ott megtanulhatja a 
jó katekizmus kellékeit. A hitelemző ugy adja elő a kátét, 
miként K. által idézett L. I I I . k. 34. §. mondja, de más a 
káté és más a katechesis, ezt K. sem tagadja tán, és csak igy 
egyeztethető meg a sokszor hivatolt I I I . k. 34. §.-a Lubrich-
nak a IV. k. 8., 9., 10, §-aival, melyeket együttesen észlelve, 
meg fogja engedni K. ur is, miszerint Deharbenak is, No-
gállnak is, van nemcsak értelme, de érdeme is (29. 1.) 

„Deharbenak csekély kilátása van az életre, mivel el-
méletileg tárgyal mindent". (11. 1.) Ugyan e hibában sinlik 
Noo-áll. Hát ugyan azok a Deharbe-féle gyakorlati tanulsá-
gok, s ugy ennek mint Nogállnak többszörös nagyônis gya-
korlati kérdései mit vétettek ? S ha mindemellett annak a 
Deharbe-féle rendszernek alapján nem igen képeztethetett 
valláserkölcsös nemzedék, (13. 1.) dato non concesso, ki az 
oka? Bizonyára nem a könyv, hanem a katecheta. Azért jól 
tette volna K. ur, ha azoknak a hitelemzőknek, kiknek nyo-
maiban felfedte a hibákat, melyeket Deharbe rendszerének 
tulajdonit, s melyekre nézve Nogálltól sem vár semmi job-
bat — jól tette volna mondom — ha azoknak a hitelem-
zőknek figyelmükbe ajálja, mit G e r s o n m o n d : „Portio 
ecclesiae non vilis est puerorum et adolescentium coetus . . . 
talium est enim regnum coelorum 2) — Apti sunt parvuli ad 
accipienda bonorum studiorum exordia, utres sunt recentes 
pro liquoribus optimis ; novellae praeterea plantationes, quae 
sequuntur leviter, quo ducentis manus deflexerit", ugy az 
1628-iki osnabrücki zsinat végzését:3) „A próba puerorum 
atque adolescentium informatione non privata tantum fami-
liarum paucarum, sed publica etiam et communis reipubli-
cae totius salus, atque ecclesiae integritás dependet ; quam-
obrem necessarium plane est, ut omnes a teneris atque ab 
adolescentia portent iugum Domini. Quocirca parochi omnes 
tradendae christianae doctrinae, et explicandi catechismi 
Studium sibi habeant eordi ac r.urae, cogitentque, se tamquam 
bonos optimi patrisfamilias ministros multo diligentiorem 
operám spargendae in novali Domini agro catholicae reli-
gionis sementi impendere velle, quam inimicus homo in ?u-
perseminandis zizaniis collocet". S mivel már az idézetek-
ben bennük vagyunk, nem mulaszthatjuk el, hogy az 1851-ki 
lüttichi synodus idevágó határozatát szintén ne közöljük: 
„Caveant, quicunque erudiendae iuventuti praepositi sunt, 
ne perfunctorie et quasi pro forma hoc munere fungantur. 
Non enim satis est, congregari tumultuose pueros, et cat-am 
ipsis verba fieri etiam multa ; sed precibus simul ac laboré 

') „De parochis trahendis ad Christum". 2) Marc. 10, 4. 3) p.l . c. 5. 

curandum ac indesinenter nitendum est, ut audiant illi, et 
quae audiverint intelligant atque corde pcrcipiant et sic in-
tellecta opere compleant ; ita quidem, non aliter, salvari po-
terunt et qui docentur, et qui docendi munus in se suscepe-
runt".4) Ahol megszívleltük ezeket, bizonyára nem jár tunk 
ugy Deharbe kátéjával, mint K. állítja s nem fogunk ugy 
járni Nogáll kátéjával sem, ellenkezőleg el kell majd mon-
danunk, mit elmondott Deharbet illetőleg a passaui püs-
pök: 5) „Mióta Deharbe kátéi vannak népiskoláinkban, mint 
a bizonyos idő óta megejtettük vizsgálat örvendetesen mu-
tatja, a tanitás igen czélszerü és eredménydus". 

Azért nem veheti rosz néven K. ur, ha szavára nem 
esküszünk, sőt, ha az önmegtagadásnak e szent ideje nem 
volna, könnyedén oda vetett nagyszabású Ítéletén szinte bo-
szankodni volna kedvünk. Az az eljárás, melyet K. ugy De-
harbe, mint Nogállban elitéi, Nogállnál az életben majd 
igazolni fogja magát ép ugy, mint igazolta Deharbenál. K. 
tagadja ; mert a vallás-erkölcsös nemzedéket nem látja ; hát 
mit szól arra, ha más, nála kissé nagyobb tekintély meg-
lá t ja? Ketteier, Mainz nagynevű püspökének, tekintélyét tán 
K. ur sem kifogásolja, s az már két decenniummal ezelőtt 6) 
kimondotta, hogy Deharbe kátéjáról az eredmény várako-
zásának oly mértékben megfelelt, hogy mindig jobban h:szi, 
hogy nem csalódott akkor, midőn e kátét kitűnőnek itélte. 
„Sok iskolában voltam e káté behozatala óta s a hittani 
vizsgákat még az eddiginél is nagyobb figyelemmel kisér-
tem. Csak kevés helyen nem voltam kielégítve, de ott sem a 
káté volt a hibás, hanem a gyermekeknek adott tanitás. Á.tlaga 
legtöbb iskolában oly kielégítő, némely helyen oly kitűnő 
volt a vallási dolgokbani jártasság, hogy szivem hálával s sz. 
örömmel telt el. S ugyan adhatott volna-e más valami több 
okot az örömre, mint, midőn láttam, hogy a gyermekek az 
élet kenyerével oly jól és gazdagon láttatnak el". 

Oly értelemben concret káté, mint K. akarja szörnyű 
sine fine dicentes lenne, nem lenne sem hossza, sem vége. Hogy 
a káté concret legyen, az a hitoktató kötelme, s ha e kötel-
mének az a hitoktató tud is, akar is megfelelni, Nogáll ká-
téja mellett a memorizálással az értelem fejlesztése is jobban 
elérhető lesz, mint K. tervezeténél. fFolyt. köv.) 

A közalapítványi kir. ügyigazgatónak 
Y É L E M M Y E 

a tanulmányi alap jogi természete kérdésében. 
(Folytatás.) 

Lássuk tehát e téren a királyi adományozási eljárást : 
A történelmi és a közjogi irók szerint, Szent István 

király a magyar egyház alapitója, ugy a főúri és nemesi 
rendnek, valamint a püspökségeknek, káptalanok és a kolos-
toroknak adott javakat szállásörökjoggal (iure perpetuo pe-
rennali condescensuali) elévülhetlenül adományozta: e mel-
lett pedig az okmányok záradékaiban királyi utódait is fel-
hívta, hogy az oda ajándékozott javakat kitűzött rendelte-
tésüktől el ne vonják ; mi több, 2-dik törv. könyve 35-dik 
czikke nyomán a nemesség szállás és örökjogát oly feltétel 
alatt engedményezte, miként a kiváltságos rend az egyházi 

*) p. 2. torn 6. c. 2. a. 3. - s) Hirtenbrief 1855. — 6) Hirtenbrief 
über den Religionsunterricht. 
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javakhoz és a várföldekhez ne nyúljon; továbbá, midőn a 
püspökségeket, a szerzetes apátságokat és egyéb főpapi ja-
vadalmakat felállította, azoknak nemcsak számos falukat, 
pusztákat, földterületeket, szőlőket, tizedeket, halászatokat, 
lakosokat és földhöz kötött szolgákat örök joggal adomá-
nyozott, hanem egyidejűleg a kibocsátott oklevelek szöve-
gében az egyháznagyokat, főurakat, nagy- és kisbirtokoso-
kat, az egyházbóli kiközösités terhe alatt szigorúan eltil-
totta, nehogy a körvonalozott püspökségeket és apátságokat 
alapítványi tulajdonuk élvezetében bántsák, háborgassák, 
röviditsék, vagy károsítsák. 

Szent István után az Árpádház alatt a közjogi adatok 
szerint kétféle adományzási rendszer dívott ; a királyok az 
egyházakat, püspökségeket, káptalanokat és a zárdákat, va-
lamint a polgári és a katonai pályán kitűnő érdemeket szer-
zett honfiakat a nékiek adott birtokokon a nagy király pél-
dájára egyiránt szállásörökjoggal telepitették meg ; e sze-
rint tehát a jelzett tényezőknek a javakat mindenkorra és 
visszavonhatlanul, nem tartva meg azokban sem maguk, sem 
utódaik számára semmiféle jogot is, ajándékozták oda > 
ellenben egyéb nemesi családokat csak egyszerűen és oly 
módon adományoztak meg, miszerint a rájuk ruházott javak 
vagy csak a férfi ágon, vagy bizonyos megszoritásokkal vol-
tak élvezhetők, sőt nem ritkán merültek fel esetek, miként 
az ily adományok a korona által vissza is vétettek. 

Időjártával az 1351-dik évi országgyűlésen a 11-dik 
tör. cz. szerkezete nyomán elhatároztatott, miként jövőre 
az összes kiváltságos rend az ország és a kapcsolt részek 
határai közt egyöntetű szabadalmakkal élhessen: ezen in-
tézmény természetes következése az lett, hogy az örök meg-
szállás és az egyszerű adományzás, e két nemű jószágosztási 
rendszer nagy Lajos uralkodása alatt egybeolvadtak, és 
azóta ugy az egyházi, mint a világi rendeknek egyforma 
jogerejü adománylevelek örök birtoklási czimen szolgáltat-
tak ki : melyek egymástól csak abban különböztek, miként 
a javakat a főurak és a nemesség saját személyeikre, eset-
leg a fi-, vagy leányágra is adományul, az egyház pedig a 
püspökségekre, apátságokra, prépostságokra, káptalanokra, 
kolostorokra és zárdákra örök alapítványul kapták. 

Ezek szerint tehát a királyok a nemességre a birtoko-
kat ily záradék mellett ruházták át : „praenominata bona 
simul cum omni iure nostro regio, si quod in iisdem quali-
tercunque haberemus, et nostram ex quibuscunque causis, 
modis et rationibus concernèrent Maiestatem ; nec non cum 
cunctis eorundem utilitatibus, et pertinentiis, quibuslibet 
terris scilicet arabilibus, cultis et incultis, agris, pratis, pa-
scuis, campis, vineis, foenetis, sylvis, rubetis, virgultis, ne-
moribus, aquis, fiuviis, piscinis, piscaturis, molis, molendinis, 
aquarumque decursibus, et generaliter quarumlibet utilita-
tum et pertinentiarum eorundem integritatibus, quovis no-
minis vocabulo vocitatis, sub suis veris metis et antiquis li-
mitibus, praemissis sicut praefertur stantibus, dedimus, do-
navimus, et contulimus ; imo daraus, donamus, conferimus 
iure perpetuo et irrevocabiliter tenenda, possidenda, pariter 
et habenda, salvo iurealieno" : nemkülönben ugyancsak a fe-
jedelem az alapítványokat az érsekségek, püspökségek, káp-
talanok, kolostorok és zárdák tulajdonába részint törzs, ré-
szint uj adományként a következő záradékkal bocsátották : 

„Hinc pro summo illo iure patronatus, quod quaapostolicus 
rex Hungáriáé in ordinandis dioecesibus optimo iure habere 
et exercere dignoscimur, praeattactum episcopatum erigen-
dum esse duximus : pro condecenti demum episcopi subsi-
stentia neoerecto huic episcopatui possessiones subséquen-
tes, cum cunctis appertinentiis, qua domino terrestri, dona-
tionis, ac piae fundationis titulo, pleno iure dominii regio et 
perennali benigne conferenda esse duximus, imo conferimus, 
donamus et fundamus perpetuo et irrevocabiliter tenenda, 
possidenda, pariter et habenda" : ezek mellett létezik még 
egy harmadik záradék is, melynél fogva az apostoli kirá-
lyok a főpapi javadalmakat, s az azokkal összekötött egy-
házi méltóságokat az érsekeknek, püspököknek, apátoknak 
és prépostoknak éltük fogytáig személyeikre adományoz-
zák, és ez igy hangzik: „ajelzett és kitűnően érdemesült 
egyházi férfiút előbbi javadalmából a megürült püspöki 
székre átteszszük, kinevezzük és bemutatjuk ; sőt királyi 
kegyúri jogainknál fogva, melyeket nagy emlékű elődeink 
után örököltünk, s mi is korlátlanul gyakorlunk, nekie az 
emiitett püspökséget az ahhoz tartozó javadalmakat, vára-
kat, kastélyokat, városokat, falukat, pusztákat és egyéb bir-
tokokat, minden jogokkal, szabadalmakkal, előnyökkel és 
jövedelmekkel átadjuk - ' . (Folyt, köv.) 

- EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
l'est, márczius 24. A G r a n d e - c h a r t r e u s e , Utaz-

zunk mi is, ha nem is a fold körűi nyolczvan nap alatt, ha 
nem is tulajdonképen a Grand-Chartreuse-be, de a ,Prot. E. 
s I. Lap' egypár hasábján keresztül, hol a nevezett zárdáig-
és abba való utazás van leirva ; — elég, habái nem is kel-
lemes, de legalább is oly foglalkozást nyújt az, melyről azt 
szoktuk mondani: hála Istennek, hogy tul vagyunk rajta. 

Grande-Chartreuse és ,P. E. s I. L.' két ellentét, para-
doxon, hogy férnek meg egymás mellett ; talán megtért a 
lap eddigi irányától, vagy sz. Bruno fiai tértek el hivatá-
suktól ? A rejtély kulcsa abban található fel, hogy még pro-
testáns irók is vonzódást éreznek magukban, megismerni a 
keresztény tökéletesség székhelyeit, a zárdákat, és útközben 
itt is, ott is betekintenek e szentélyekbe. így fejthető meg 
az is, hogy a ,P. E. s 1. L.' hasábjain megjelent egy uti váz-
lat, mely a Grande-Chartreuse-zel foglalkozik. 

Nem bánjuk, nincs semmi kifogásunk ellene, sőt örven-
dünk, ha prot. atyánkfiai, letéve a velők született és nevelés 
által táplált ellenszenvet a katholicismus ellen, annak virá-
gos kertjeit, a zárdákat megszemlélik ; sokan másképen, más 
fogalmakkal tértek már onnan vissza, mint minőkkel belép-
tek ; de ez esetben egyet mégis megvárhatunk tőlük, ha ta-
pasztalataikat napvilágra bocsátják. Ne tegyék t. i. olvasói-
kat elébb elfogulttá a szerzetesrend ellen, ne tápláljanak 
bennök oly eszméket a szerzetes rendekről, melyeknek bi-
zonyára ellenkezőjét tapasztalták a szivesen bemutatott szer-
zetesházban. Vagy talán az ily eszmék előrebocsátása szük-
séges arra nézve, nehogy a különben eléggé tisztességesen 
leirt tapasztalatok mély benyomást gyakoroljanak az olva-
sóra és jobb nézetre vezessék a szerzetes élet felől? 

Dr. Ballagi Aladár urnák a Grande-chartreuse-ről irt 
közleménye épen az emiitett hibában szenved, ami előttünk 
ugy tűnik fel, mintha protestáns Íróink minden egyes zár-
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da láttára alkalmával, önkénytelenül is figyelmeztetve len-
nének a protestantismus eredetére, annak elterjesztésére, 
és azért a szerzetesek ellen irt megjegyzéseikkel saját ere-
detüket mintegy el akarnák fedni. Pedig hasztalan, mert a 
megtörténtet meg nem történtté tenni nem lehet. Dr. B. A. 
ur szerint is a zárda a végremények temetője, a multak ki-
sérteteivel népesülve ; pedig a protestantismusra alkalmazva 
jobb lett volna és az igazsággal megegyezőbb, azt mondani, 
a zárda a multak emlékeztető jele és a protestantismus jövő-
jének temetője. A szerzetesek nagyrésze úgymond, oly 
egyénekből áll, kik érezve, hogy az élet viharaiban munkát-
lanságuk, tanulatlanságuk miatt meg nem állhatnak, ide 
menekülnek a sötét falak közé, abban bizakodva, hogy a 
gazdag kolostorban jó legelőre találnak, melyen elrágódhat-
nak éltök végeiglen. S ettől kezdve életök örökös képmuta-
tás, mely nem szenvedély, hanem minden szenvedély álarcza. 

így mutatja be a tudós sárospataki tanár ur olvasói-
nak a szerzeteseket, mig talán megbánva, hogy igy nyilat-
kozott, mégis kegyeskedik azt mondani, hogy „utoljára is, 
legyen bár valamennyi barát igaz hitében, szilárd meggyő-
ződésében, legyen kegyes mint János evangyelista — ma 
már ez mind nem elég, a mai korban nem elég érezni, sze-
retni ; mindenekfelett gondolkodni, tenni kell, minden 
elveszett erő vétkes önzés, melyet embertársaink ellen kö-
vettünk el". Mily sajátságos ! B. A. ur előbb ugy beszél, 
mintha csak minden szerzetes lelkébe belátna és onnan ol-
vasná ki csalhatatlanul az indokokat, melyek őket a zárdába 
vonzották, azután mégis megengedi, hogy azok szilárdak 
lehetnek meggyőződésükben, igazak hitükben stb. ; de ez 
neki nem elég, ez önzés. Tehát a szilárd jellem vétkes ön-
zés ? a meggyőződés a hit igazságában vétkes önzés ? a ke-
gyesszivüség vétkes önzés ? s mind ennek mi jótékoDv be-
folyása sem lenne a társadalomra? ez valóban uj doctrina, 
melyet a társadalom valóban meg nem fogna köszönni, ha 
B. A. uron kivül sokan lennének, kik azt elfogadva életbe-
léptetnék. Mikor volt inkább szükség jellemszilárdságra, 
mint ingatag, jellemtelen korszakunkban? s lehetne-e csu-
dálkozni, ha igaz lenne, mit B. A. ur ir, hogy paradoxonnak 
látszik s mégis igaz, hogy mai napság, a vadon lakói, a csen-
des szerzetesek tartják kezükben a világ legélénkebb népét. 
Különben nem is értjük, miért óhajtja most ez egyszer 
B. A. ur oly nagyon, hogy a szerzetesek munkálkodjanak, 
holott máskor, ha egy jezsuita megjelenik és prédikál, min-
den igaz hivő protestánsnak borsódzik a háta ; — vagy a pré-
dikálás nem is munka és jobban szeretné, ha a szerzetesek 
kapálni mennének, nem ugyan az Ur, hanem a tiszteletes 
kertjébe? Nagyon óhajtanok, ha B. A. ur legalább egyetlen 
egy prot. institutiót képes lenne felmutatni, mely, nem mond-
juk, hogy a társadalom hasznára nézve versenyezni képes 
lenne a szerzetesekkel, hanem melyet azokkal csak némileg is 
párhuzamba lehetne tenni. A mi szerzeteseink, elkezdve a va-
dontól eo-ész a legműveltebb városokig- megmutatták már és 

O O O ' o 
mutatják ma is, mi hasznára lehetnek a társadalomnak, — és 
a protestantismus ? Nem fog ártani, ha B. A. ur még egy-
szer elutazik a Grande-Ch.-ba és ott tüzetesebben fog fog-
lalkozni a szerzetesi intézmény tanulmányozásával, az a Pa-
ter Dom Florent Broquin „az az életerős, piros-pozsgás 
öreg ur, ki csupa szívesség volt B. A. ur iránt, ki oly fürgén 

kutatott könyvtárában és a magyar szentekről, sőt Ár-
pádházi királyainkról is tájékozottan beszélt", bizonyára 
fog szolgálni oly könyvekkel is, honnan más nézetet szerez-
het magának a kath. szerzetesekről. 

Esztergom. A z é r s e k i k é p t á r . (Folyt.) Az 
ötödik termelyben régibb és ujabb olasz, franczia, német s 
alföldi mesterek müveit találjuk. It t Sitz F. két réztáblán 
festett remek festménye (49, 50. sz.) rendkívüli finomsága 
miatt ébreszt figyelmet, bár tárgya kevésbbé vonzó. A 
Palma Giovanni-féle (54. sz.) Utolsó vacsora egyike a jobb 
műveknek e csoportozatban. Jó hatást tesznek a szemlélőre 
az ablaktól balra eső tájképek modern Ízlésben Remy van 
Haanentől. (43. 44. 46. 47. sz.) Továbbá Bramer Leonhard 
fára festett kitűnő müve (55. sz.) ama jelenetet ábrázolva, 
midőn Fülöp diákon Kandacesnak főtisztjét megkereszteli. 
Volt idő, midőn e kitűnő művész (1596—1660) kiváltképen 
e csendéleti müvekben Olaszországban valamennyi kortár-
sát felülmulta. Rembrandt modorát követte, a hold- s fák-
lyafény voltak elemei. Jelen müve egyike a jobbaknak. Vé-
gül legtöbb figyelmet érdemel a csoportozat közepét elfog-
laló nagyméretű tájkép, mely meleg hangulata, hatalmas 
láttávja által nagy mester kezét hirdeti. A mű szerzője még 
nincs megállapítva. E kép a régibb tájfestmények között a 
legjobb s a gyűjteményben csak Ligeti két remekével 
mérhető össze. 

A hatodik termelyben olasz és német alföldi müvek 
vannak. Az ablaktól balra két vázlatos festmény kelt figyel-
met. (59. 60. sz.) Az első sz. Lőrinczet ábrázolja, amint a 
vasrostélyra helyeztetik ; a másik Urunk levételét a kereszt-
ről. Mindkettő grau in grau, mint mondani szokták, szürke 
alapon szürkén festve. Kiváltkép boneztani tanulmány. 
Jobbra az első a velenczei iskola egyik nagy mesterét hir-
deti, az idősb Palmára emlékeztet, (61. sz.) s III . Pál pápát 
ábrázolja a velenczei iskola gyönyörű színezésével. Fent lát-
ható szeraphi sz. Ferencz ama pillanatban, midőn Urunk 
sebeit kapja. Kissé erőszakos ecsetkezelést mutat, de hatá-
sos m. Hemessen Jan müve (63. sz.) Krisztus a kereszttel, a 
művész jellemző veres szinezését egészen előtünteti. Mű-
vészi, de kevésbbé vonzó festmény. Jeles fesmény a 65. 
számú, egy vén csuklyás barát arczképe. A kivitel e művön 
mesteri s első pillanatra a spanyol mesterekre emlékeztet. 
Murillónak működése első idejéből vannak hasonló tárgyú 
s kivitelű müvei. E terem csoportozatában még egy Tizian 
iskolájából származott mü (69. sz.) érdekes. A három kirá-
lyok imádását ábrázolja. A szinezés e festményen nem olvad 
össze ; nem teljesen] kivitt mü, de a fogalmazás és rajz jeles. 

(Folyt, köv.) 

IRODALOM. 
A beszterczei százados névtár. Mily élénk az 

irodalmi mozgalom köztünk, magyarországi katholikusok 
közt, legszembentünőbben tapasztaljuk, valahányszor bár-
mily oknál fogva néhány hétig kénytelenek voltunk az idő-
közben beérkezett könyveket felhalmozni, mignem azokat in 
cumulo jelezhetnők. így vagyunk ma is, midőn nem egy ér-
dekes könyv fekszik előttünk, melyre a következőkben t. kö-
zönségünk figyelmét irányozni kivánjuk. 

Első helyen emiitjük, mint illik azon, több tekintet-
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qen igen érdekes és becses iubilaris évkönyvet, illetőleg me-
gyei névtárt, mely a beszterczebányai püspöki megye fenn-
állásának századik évfordulója alkalmából annak nagytudo-
mányu íopásztora, mlgos dr. Ipolyi-Stummer Arnold püspök 
urnák rendelkezése folytán megjelent, sőt, mint nem ok nél-
kül felteszszük, nem egy érdekes adatot s egész korszerű 
alakját ugyancsak ő mlgának köszöni, kinek a magyar tu-
dományosság terén már régen kivivott fényes nevét minden 
müveit hazafi tisztelve ismeri. 

A névkönyv, amennyiben az a helyi és személyi ada-
tok s jegyzékek alapos és terjedelmes összeállítása által tör-
ténhetik, a megye egyszázados történetét adja, oly kimerítő, 
minden lapon a tudós történész ellenőrző szellemét eláruló 
módon, hogy abban a részletes tanulmányokat tevő bősége-
sen folyó kutforrást talál nem csak az illető vidékek hitéleti 
s tüzetesen egyháztörténelmi, hanem politikai, ethnogra-
phiai s művelődés-történelmi viszonyaira vonatkozólag is, 
ugy hogy az előttünk fekvő könyvet bátran a beszterczei 
megye kimerítő monographiájának mondhatjuk, minőknek 
megirása körül az ujabb időkben Németországban is nem 
egy tudós toll fáradozott, mig nálunk csak azt kívánhat-
juk, hogy ily alakban a beszterczei százados névkönyv sű-
rűen követett úttörő legyen. 

De még czimét sem jeleztük, mely a következő: „Sche-
matismus historiens dioecesis Neosoliensis pro anno aaeculari 
MDCCCLXXVI', ab erecta sede episcopali C." — Neosolii, 
typis Philippi Machold, diszes kiállitásu, nagy 8-adr., 456 1. 
— Bevezetésül rövid püspöki szózat fejtegeti a könyv köz-
rebocsátásának okát s alkalmát, ezután a megye megalapit-
tatásának rövid története következik az alapitási okmány-
nyal együtt. Felette érdekes a „Series Epporum Neosol." 
mely 40 lapon az eddigi nyolez — szorosan véve; mert 
Szuppán püspöki székét el nem foglalta, hét püspöknek éle-
tét s tetteit messzire kiható alapossággal megirja; mindjárt 
az első püspöknek, gr. Berchtoldtnak küzdelmei a szabad-
kőművesség ellen, Zerdahelyinek sokoldalú működése, Rud-
nyánszkynak sorsa történetileg is fontos mozzanatok, mig a 
nyolezadik, hála az Égnek, még befejezetlen életirati vázlat 
azt mutatja, mennyi jót s dicsőt tehet, aránylag rövid idő 
alatt a sokoldalú buzgóság. 

© o 
A következő, hasonló modorban kidolgozott szaka-

szok közül ezeket emeljük ki: III . Capitulum Neosoliense ; 
IV. Cathedralis Eccl. Neosol. ; Y. Praepositi M. Cathedr. 
Eccl. N., eddig 7 volt; VI. Canonici C. E. N. eddig 31-en. 
Hogy a megye területén levő prépostságok s oltárjavadal-
maknak leirása is bő alkalmat nyújtott a történésznek tudo-
mányát fényesen érvényesíteni, nem kevésbbé, mint az egyes 
plébániák, néha meglehetősen terjedelmes történeti ismerte-
tése, azt szükségtelen emlitenünk. Az ott meglevő, számos, 
érdekesnél érdekesb adatokból a végkövetkeztetést vonni, 
gyakorlottabb szaktudós dolga lehet ; csak egyet emiitünk, 
miszerint ugyanis többi közt az építészeti, epigraphikai, iro-
dalmi, mürégészeti s népismei adatok s maradványok azt 
mutatják, hogy e vidékeken régebben egészen más neme s 
válfaja a közművelődésnek uralkodott mint ma, sőt, vagy 
talán: mert az iránytadó nemzetiségi elem is más volt, mint 
jelenleg ; — az idevonatkozó becses adathalmaz kiaknázhat-
lan kincsbányául szolgálhatna nem egy érdekes essayre. 
így, hogy csak egyet is említsünk : a könyv végén felelhető, 
igen részletes „Conspectus tabellaris monumentorum artis 
Ecclesiasticae hic deseriptorum" azt mutatja, hogy a me-
gyében, melyben összesen 239 katholikus nyilvános imahely 
van, 22 római vagy átmeneti és 114 góthstylü építmény, 
60 domborművekkel ellátott és 31 festett góth szárnyoltár 
s 37 régi harang van, mind oly időknek emlékei, melyek a 
maiaknál mindenesetre szebbek voltak. 

Ezen, mint csak felületesen megmutathattuk, minden 
részletében egyaránt érdekes és tanulságos,sőt mondhatjuk: 
tudományos névtárnak gondos átlapozgatása után teljesen 
értjük és méltányoljuk a mlgos püspök ur bevezető soraiban 
található emez intelmét papjaihoz: „Hanc autem, quam vo-
bis porrigo históriám nostram, reponite ad serinia et thecas 
tabuiarii librorum ecclesiae pro futura rei memoria sanctius 
conservandam. Agamus ultro bonum patreinfamilias, non 
solum ea conservando, quae accepimus, sed secundum classi-
cum dictum, ampliora quoque reddendo, ut maior ista hae-
reditas a nobis ad posteros transeat. Sed múltúin adhuc 
restât operis... Deus conatibus nostris propitius benedicat". 

Ezt kivánjuk mi is teljes szivből, meg lévén azonban 
győződve, hogy ő Méltósága már az eddigiek által is őszinte 
hálára kötelezett mindenkit, nem csak saját, szűkebb me-
gyéjében, hanem az egész országban is, ki a komoly munka 
becsét méltányolni s tisztelni tudja. = 

VEGYESEK. 
— Köszönettel vettük a fehérvári püspöki megyének 

a folyó évre szóló névtárát, mely két fő- s 12 alesperesi ke-
rületben 181,660 kathollkust, összesen pedig 268,589 lelket 
számlál. Valóságos kanonoki stallum van 8, plébánia s lel-
készi állomás 92, a megyei papság összes létszáma 137, kik 
közül 114-en a lelkipásztorkodás terén működnek. Az ösz-
szes megyei róm.-kath. ifjúság száma 16,991. 

— A badeni nagyherczegség csak szépen utánozza 
Poroszországot a ,eulturharcz' folytatásában. Legújabban a 
berlini minta szerint ,legfőbb egyházi törvényszéket' akar 
magának szerezni, melynek segitségével aztán majd a frei-
burgi káptalani helynököt ,letehetni' reméli. — A münchen-
freisingeni érseki megyének névtára mindeddig Döllinger és 
Friedrich neveit is tartalmazá, az utóbbinál azon megjegy-
zéssel, hogy kiközösitve. Ezidén pedig e két név egyszerűen 
kihagyatott. 

— Berlinben ismét egy borzasztó, sötét tettet fedezett 
fel Bismarcknak jeles rendőrsége, mely tettet természetesen az 
ultramontánok követtek el, sőt meg folyvást elkövetnek ; fel-
fedeztek ugyan — ha igaz, egy titkos lotteriát az Ínséggel 
küzdő kath. papok javára. Több házmotozás tartatott már 
ezen ügyben, s a kinél sorsjegyek találtatnak, az a büntető 
igazságnak' kezét el nem kerülendi. 

— Hogy néha napján egyegy liberális lap is tud kissé 
méltányos és igazságos lenni, mutatja a ,Perseveranzál-nak 
következő Ítélete don Carlosról: „Ezen férfi számos oly ado-
mánynyal dicsekedhetik, melyeket a népek fejedelmeikben 
csudálni szoktak : élő hittel, kétségbevonhatlan bátorsággal, 
kipróbált állhatatossággal, s nem tudjuk, a természettől-e 
vagy mesterségesen megszerezve, igen nagy ügyességgel 
abban, hogy alattvalói- s katonáinak szivét tartósan meg-
nyerje magának". 

— Oroszországnak a szentszéknéli uj követe, Urussow 
herczeg e napokban fogadtatott a szentatya s Antonelli bi-
bornok által s mindkét alkalommal fejedelme azon óhajának 
adott kifejezést, a lengyelországi egyházi kérdéseket végle-
gesen ,rendezni' —, tudjuk mit kelljen ez alatt voltaké-
pen érteni. 

— A legközelebb kinevezendő bibornokok közt hét 
jézustársasági tagot neveznek: FranzelinésSteinhuber atyá-
kat ; — a római lapok ugyan csak az elsőt emiitik. Steinhu-
ber atya a Germanicumnak, hazánkban is igen jól ismert s 
nagy tiszteletnek örvendő rectora ; ha jól vagyunk értesülve, 
eredetileg a passaui megyének papja. Őszintén örvendenénk, 
ha a sokat zaklatott, halhatatlan érdemű társaság oly nagy 
kitüntetésben részesülni, minő az lenne, ha egyszerre két 
tagja diszittetnék fel az egyházi biborral. 

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő: báró Hornig Károly, hittudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatott Budapesten 1876. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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À liittanulmányok reformja 
Francziaországban. 

A felsőbb oktatás szabadságának kimondása a 
katholikus Francziaország életerejét ú j r a felvilla-
nyozta. E szabadságban mindnyájan a társadalmi 
regeneratio előkészületeinek betetőzését lá t ják ') s 
azért hallat lan erélyt fejtenek ki, hogy a törvény-
adta szabadságot mennél gyümölcsözőbbé tegyék. 

Alig féléve, hogy a keresztény nevelés és ok-
tatás szabadsága a felsőbb oktatás terére is kiter-
jesztetett , máris az ország minden részében egyik 
kath. egyetem a másik után áll elé, mintegy gomba-
módra kinőve a földből, az egész világ katholiku-
sainak nagy öröme- és épülésére, a hitetlen tudo-
mánynak pedig, mely nyöszörögve fu t az állam 
védszárnyai alá, nagy rémülésére. A hitetlen tudo-
mány, melynek minden második szava „szabadság", 
megi jedt a hivő tudománynak adott „szabadsági-
tól s fél a szabad verseny eredményétől. 

Igaz, hogy a franczia katholikusok évtizedek 
óta küzdöttek a keresztény nevelés és tanitás jo-
gáért , s azért a felsőbb oktatás szabadságának meg-
adása, •— miután az elemi és közép-oktatást már 
felszabadították, — nem talál ta őket egészen ké-
születlenül. Azonban bármennyire is készen voltak 
a teljes tanszabadságra, mégis az egész kath. vi lág 
kénytelen elismerni, hogy a mi a conceptio életre-
valóságát, a cselekvés gyorsaságát s az áldozatok 
nagyságát illeti, a társadalmi regeneratio terén a 
franczia katholikusokkal a világ egy nemzete sem 
mérközhetik. A francziáknak e főlényét még a 
„deutsche Wissenschaft" is kénytelen bevallani, — 

l) V. ö. La régénération de la France par la liberté de 
l'enseignement chrétien. Discours prononcé par le R. P. H. 
Vadon S. T. Lyon. 1875. 

pedig ez magán kiviil nem igen haj landó valami 
más hata lmat elismerni. „Frankreich besitzt den 
unbestr i t tenen Ruhm in den Werken der christli-
chen Charitas von keinem Lande der Welt iiber-
trolfen zu sein".2) 

Francziaországban a Péter-fillér mellett, mely 
nem százezereket, hanem több milliót jövedelmez, 
virágzik még a hitterjesztés fillérje, mely középszerű 
egyházmegyében, daczára annak, hogy a csekély 
állami segély mia t t az egyház anyagi szükségletei 
egészen a hivek vállaira nehezednek, évenkint 60 
ezer f rankot is behoz. Legújabban e fillérekhez 
hozzájárul t az egyetemi fillér, s rövid félév után hal-
latlan eredményt képes felmutatni . Egy világi ma-
gán-ember egyetemi fillérül a lillei kath. egyetemre 
500,000 f rankot adott, a cambrayi fömegye papsága 
pedig egy maga egyszerre 570,000 frankot. 

Sokáig lehetne az egyetemi fillérnek czimén tör-
tént adakozások hosszú sorozata felett elmélkedni 
s a franczia katholikusok nagy áldozatkészségét 
dicséretekkel kisérni ; de most nem erről van szó. 
Aztán a nagy tet tek hathatósabban hirdetik önma-
gukat , mint ez szavak által tör ténhetnék. Nyolcz 
egyetemnek megalapítása, — legalább részben,3) s 
a legtöbbnek m i n d j á r t megnyitása is, és pedig né-
hány hónap alatt , oly nagyszabású te t t s valóban 
nagyszerű esemény, hogy pá r j á t a világtörténelem-
ben keresni kell. Ha a kath. egyház semmi egyebet 
nem tet t volna a XIX. században a tudományok 
emelésére, a 8 katholikus franczia egyetem megala-

2) Katholik, 1876. I. füz. 77. 1. — 3) A párisi kath. 
egyetem megnyílt a jogi és philologiai karral; jövő évben 
megnyitja a bölcsészetit, természettudományit és mennyiség-
tanit. A poitiersi egyetem megnyitá a hittani kart ; a lyoni, 
lillei s az angersi pedig a jogi kart. Végre a bordeuuxi egye-
tem et évben már felállitá az orvosi kar egy részét. A tou-
lousi és marseillei kath. egyetemek csak a jövő iskolai évben 
fognak megnyílni. 
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pitása egymaga elégséges volna azon lelketlen rá-
galmazók elnémitására, kik az egyházat arról vá-
dolják, mintha a tudomány szabadságát elfojtaná 
s az emberi szellem haladási lendületének szár-
nyát szegné. . 

A katholikus egyetemekalapitásaelőtérbe hozta 
a hittanulmányok reformját, illetőleg azoknak az 
egyetemi tanulmányok rendszerébe való bealkal-
mazását is. 

A nagy franczia forradalom a tudományt az 
állami monopolium rabszolgájává tette s az addigi 
iskolai rendszert alapostól felforgatta. A papnevel-
déket és hittani karokat megszüntette ; a tudomány-
egyetemeket részint feloszlatá, részint megcsonkitá 
s állami ,dressur'-intézetekké aljasitotta. A kath. 
egyház, ami a hittanulmányokat illeti, a forrada-
lom után teljes „tabula rasa" előtt állott. A romok 
között csakis a Sorbonne, a hires párisi hittani kar 
magaslott ki, megmerevedve a nagy pusztulás fe-
lett. a régi éltető szellem nélkül, mintegv museumba ' o ' c j 
való archaeologiai emléke a régi nagvságnak. O O Uk' O 

A franczia püspöki karnak mindent ú j ra kel-
lett előteremteni. Egyetemek s egyetemi hittani 
karok alapitásáról szó sem lehetett. Csupán semi-
nariumok és szerény papneveidei hittanulmányi 
folyamok meginditására kellett szorítkozni. A sze-
rény kezdeten azonban Isten áldása volt ; mert a 
franczia papság, daczára annak, hogy óriási nagy 
többsége soha egyetemet nem látott, a hittudomá-
nyi műveltségre nézve általában akármely, egye-
temekkel megáldott ország papságával kiállja a 
versenyt, erkölcsi fölénye pedig egyetemesen el 
van ismerve. 

De a jónál még jobb is létezik s a franczia 
papság a kath. egyetemek felállithatásának szabad-
ságával elérkezettnek lát ja az időt, hogy a hittanul-
mányokat eddigi szerény körükből kiemelje s az 
alapuló katholikus egyetemeken, az őket megil-
lető szinvonalra, az összes tudományos műveltség 
élére állitsa. 

Mindnyájan megegyeznek abban, hogy a hitta-
nulmányokat emelni kell s csakis a kivitel módo-
zataira nézve ágaznak el a vélemények. 

Főleg két irány észlelhető. —• Néhányan az 
egyetemi hittani tanulmányokat bizonyos „hautes 
études, haut enseignement" -féle alakban képzelik ma-
guknak, melyben csak kiváltságos tehetségek és 
a papneveidei elemi lúttani tanfolyamot bevégzett egyé-
nek részesülhetnének. Ezen, kissé phantasticus irány-

nak kevés hive van. A nagy többség tárgyilagosabb 
alapon áll. 

Legújabban két igen alapos véleményzés je-
lent meg az utóbbi irány mellett; az egyik a jeles 
„Revue des sciences ecclésiastiques" m. é. utolsó füzeté-
ben, a másik a „Monde" február 9, 10, 11, 15, 16, 
18, 19 és 20-iki számában. 

A „Revue11 a „hautes études"-féle rendszert 
épen oly határozottan elitéli, mint a „Monde" czikk-
irója Abban is megegyeznek, hogy, lia a hittanul-
mányokat emelni akarják, azokat megelőzőleg a 
humaniorákat, különösen pedig a bölcsészeti tanul-
mányokat is emelni, illetőleg alaposabbakká kell 
tenni, ugy hogy a hittanulók a hittankari tanfolyam 
kezdetén a régi classicusok köziil a görögöket leg-O Ö C» o 
alább értelemmel tudják használni, a latin nyelv-
ben pedig oly jártassággal birjanak, hogy a nyelv 
szellemének megfelelöleg beszélni is képesek le-
gyenek latinul. A mi a bölcsészetet illeti, minda-
ketten méltán oly fokú műveltséget kívánnak a 
kezdő hittanulókban, miszerint a hittudományok-
ban akadály nélkül haladhassanak előre a nélkül, 
hogy minden lépten-nyomon arra kény szer itenék a 
tanárt, hogy a theologiai fenséges tanok helyett a 
logica, metaphysica, psychologia, bölcsészeti theo-
logia, physica és erkölcstan elemei s alapfogalmai-
ról tartson nekik pótló-előadásokat, melyek, a mel-
lett, hogy a hittanulmányoknak szentelendő időt 
elrabolják, még azon hátránynyal is járnak, hogy 
hézagosak levén, soha alapos bölcsészeti műveltsé-
get nem eredményeznek s csak a felületes szelle-
mek számát "szaporítják. 

Eltérés a két véleményző között csak arra 
nézve forog fen, micsoda viszonyban legyenek a 
seminariumi tanfolyamok az egyetemi hittanul-
mányokhoz. 

A „Revueu értekezője, habár szemben a „hau-
tes études"-féle felfogással mind az egyetemi mind 
a papneveidei hit tudományi tanfolyamot elemi theo-
logiai tanulmányok tanfolyamának tart ja, mégis bi-
zonyos válaszfalat akar e két tanfolyam közt felál-
lítani. Abban a nézetben van t. i., hogy az egyetemi 
tanfolyamnak csak igen kevés papnövendék tehet-
sége felel meg, s azért lényeges különbséget kell 
tenni a papneveidei tanfolyam közt, mely a gyen-
gébb tehetségekhez legyen szabva, s az egyetemi 
tanulmányok közt, melyre csak a jeles tehetségű if-
jak bocsátandók. 

Ezen okoskodásban látszik is rejleni valami 
igazság, — nem is. Annyi igaz, hogy a papnöven-
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dékek közt, épen ugy mint más tanfolyamok tanulói, épen 
ugy mint az összes emberiség közt nem a jelesek képezik a 
többséget, hanem a középszerű tehetségek vannak többségben. 
De a középszerű tehetség még nem teszi az illetőt gyengévé. 
A szoros értelemben vett gyengék épen ugy mint a jelesek, 
rendesen mindenütt kisebbségben vannak. Ez tény, melyet 
bizonyára senki sem fog- kétségbe vonni. 

Mi következik ezen tagadhatlan tényből ? . . . Az, 
hogy a tanulmányok rendszerének kiszabásánál nem a „Re-
vue11 dualismusát kell szem előtt tartani, mely a tehetsége-
ket jelesekre és gyengékre osztja, hanem a többséget ké-
pező középszerű tehetségeknek megfelelőleg itt is az arany 
középutat kell választani s egy unitiv közvetítő rendszert kell 
felállítani, melyben se a jeles tehetségek magasabb röpte ne 
legyen lenyűgözve ; se a gyengébbek ereje ne legyen tulfe-
szitésnek s túlterhelésnek kitéve. 

A „Monde" czikkirójának véleménye ezeken az igaz-
ságokon alapszik ; bár azokat értekezésének folyamán sehol 
világos s tiszta egyszerűségben fel nem tünteti. 

Javaslata következő pontokba szoritható össze : 
1. Az összes papság egyöntetű rendszer szerint végezze 

a hittanulmányokat, ugy az egyetemeken, mint az egyete-
mek székhelyétől távol eső papnevelő intézetekben.4) 

2. A hittanulmányok tanrendszere legyen egyetemi tan-
rendszer, ugy mint Rómában van, a hol az egyetemi tanfo-
lyam s a seminariumi tanfolyam közt sem oly különbség, mi-
lyet a „hautes études"-féle irány, sem olyan milyet a „Revue" 
értekezője felállít, nem létezik. 

3. Azon városban, hol kath. egyetemet alapítanak, ha 
már létezik papneveidei hittanfolyam, ez közegyházjogilag 
emeltessék hittankari méltóságra ; tanári kara, — ha szük-
séges volna, — számra és tudományos készültségre nézve 
emeltessék feladatának színvonalára, a helybeli seminariumi 
növendékek pedig képezzék a kánoni jog minden jogosítvá-
nyaival felruházott hittani kar tanuló iijuságának törzsét. 

4. Az egyetemek s egyetemi hittani karok körüli vidé-
ken fekvő papnevelő intézetek tanári karukkal s hittanuló 
ifjúságukkal együtt kebeleztessenek be a legközelebbi kath. 
egyetembe, illetőleg annak hittani karába. 

5. A hittudományok tanfolyama mind az egyetem szék-
helyén levő törzskarban, mind a bekebelezett papnevelő in-
tézetekben legyen, mint a többi tudományszakok egyetemi 
tanfolyama, elemi tudományos tanfolyam, épen ugy mint az 
egyetemek megalapítása óta valamennyi egyetemen volt és 
a mint Rómában most is van. 

6. A magasabb hittudományi műveltség ápolása s az 
alkalmas hittanári erők kifejlesztése végett a kath. egyete-
mek hittani törzskarai a vidéki papnevelő intézetek tanári 
karának, valamint a szomszéd megyék papságának kiválóbb 
műveltségű tagjaival együtt, mint kath. egyetem melletti 
„hittudományi akadémiát", mintegy fölfrissített „collegium 
doctorum"-ot alkossanak, hogy hittudományi értekezések 
felolvasása, szakközlönyök kiadása, pályakérdések kitűzése, 
megbirálása és közlése s a magasabb theologiai műveltség O O O O 
más eszközei által a hittudományoknak magasabb lendüle-

4) A papneveldei tanfolyamból legfelebb az arabs és syr-chald nyelv-
tan maradhatna ki. 

tet adjanak s azokat megillető helyökre, a többi tudomá-
nyok élére állítsák. 

Ezek a „Monde"-ban közlött tervezetnek alapvonalai. 
Első pillanatra is meglátszik rajtuk, hogy nagyszabású 
szellem coneeptiói, a nélkül, hogy a practicus kivihetőség 
határain tul csapnának. 

Az egész rendszer a tridenti sz. zsinat alapján álló 
s többé alig mellőzhető seminariumi nevelés rendszeréből 
van kifejlesztve s a nagy és hires középkori egyetemek élénk 
tudományos szellemével felfrissítve. 

Az u. n. „hautes études"-féle rendszer közt egyfelől, 
mely az egyetemi tanfolyamot valami fóllengző akademia-
féle tudományos intézetté akarja magasítani, másfelől pe-
dig a seminariumoknak s a papneveldei tanfolyamoknak a 
gyenge tehetségüek ürügye alatt a tehetetlenség menhelyévé 
való lelapitása közt középutat ta r t ; és mégis mind a két el-
térő véleményben nyilvánuló igényeknek eleget tesz : — a 
magasabb hittudományi műveltség igen korszerű és sürgős 
igényeinek a hittudományi akadémiának nevezett colle-
gium életbeléptése által ; a gyengébb tehetségekre való hi-
vatkozásnak pedig az által, hogy az egyetemi hittudományi 
tanfolyamot megtartja azon jellegében, melylyel az az egye-
temek és hittudományok legvirágzóbb korszakában birt, 
abban t. i., hogy a theologia a legalaposabban ugyan, és öt 
évig tartó terjedelemben adassék elő, de csak mint elemi, — 
kezdőknek s nem képzett tudósoknak szánt, tantárgy. 

Sokan, ha a középkori egyetemekre gondolnak, azt 
vélik, hogy, midőn Petrus Lombardus, Alexander Halensis, 
aquinói sz. Tamás, sz. Bonaventura a hittudományokat a 
párisi és más egyetemeken tanították, ez egyetem-hittudo-
mányi tanfolyama valami „hautes études"-féle fensőbb ta-
nulmány volt s az akkori hittanulók mind akademikusszerü 
tudósok voltak. Ezt gondolni nagy tévedés volna. Az egye-
temi hallgatók serege akkor is csak „tanuló ifjúság" volt ; 
— kezdők, kiket az egyház ama nagy tudósai a hittudomá-
nyok elemeibe vezettek be. Aquinói sz. Tamás hires Summa 
theologicáját, a hittudományi tankönyvnek utol nem ért e min-
táját, mint műve homlokán kijelenté, kezdők számára irta-
„Quia catholicae veritatis doctor, — úgymond— non solum 
provectos debet instruere, sed ad eum etiam pertinet inci-
pienies erudire, secundum illud Apostoli (I. Cor. 111,1.): 
Tamquam parvulis in Christo, lac vobis potum dedi, non 
escam propositum nostrae intentionis in hoc opere est, ea quae 
ad christianam religionem pertinent eo modo tradere, secun-
dum quod congruit ad eruditionein incipientium". Az egye-
temeken tehát a speculativ hittudomány legfényesebb kor-
szakában is csak elemi volt a tanulmány és ha a tanuló ifjuság 
sorában őszbe borult fejeket, kanonokokat s más javadalma-
sokat is lehetett látni, ezeket a nagy tudósok hire azért 
csalta az egyetemekre, hogy részint hiányos elemi ismeretei-
ket kiegészítsék, részint ama nagy szellemekkel való társal-
gás által magukat tökéletesítsék. 

Es ha a „hautes études"-féle magasabb egyetemi ta-
nulmányok rendszerének kedvelőit a hittudományok közép-
kori virágzásának arany-korszakából leihozott emez ecla-
tans példa sem lenne képes meghóditani : tekintsenek, ké-
rem, az egyetemek többi tanszakainak kezelési módjára. 
Váljon nem kezdők-e mindnyájan a tanuló jogászok, böl-

2 6 * 
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cseszek és orvosok? És nem az illető szakok alap- és elemi 
ismereteibe kell-e, bogy bevezessék a más karok tanárai a 
világi ifjúságot? Váljon helyes módszer volna-e, ha akadé-
miába illő essay-ket olvasnának fel a jogászok előtt a jog-
tanárok, a helyett, hogy őket előbb a jogi tudományok rend-
szerébe s annak elemi kérdéseibe beavatnák ? 

Egyébiránt a világi tudományok egyetemi tanfolya-
mának tudományos színvonala nemcsak a ..hautes études 
féle véglet, hanem ama dualisticus vagyis bifurcált rendszer, 
illetőleg véglet ellen is bizonyit, a mely szerint a papnevel-
dei hittanfolyamnak, gyengébb tehetségekhez mért arányai 
miatt, az egyetemi hittanfolyamtól lényegesen kellene kü-
lönböznie. Váljon létezik-e a bölcsészeti, jogi és orvosi tu-
dományokból külön tanfolyam a gyengébb s egy másik a 
tehetségesebb ifjak számára ? Es ha ez nem létezik, miért 
kellene épen a hittanulók nagy többségét ,gyenge tehetsége' 
czimén az orvosok, jogászok és bölcsészek alá degradálni? 

Ezek után, minthogy a „Monde"-ban nyilatkozó római 
theologusnak tervezete mind az emberi tehetségek közép szin-
vonalának, mind a tridenti sz. zsinat által életbe léptetett 
papneveidei rendszernek, mind pedig a kath. egyetemek ha-
gyományos szellemének teljesen megfelel, nem marad egyéb 
hátra, mint franczia testvéreinknek Istentől áldást és sze-
rencsét kivánni, hogy e nagyszabású tervet minél előbb 
megvalósíthassák. Breznay B. 

A k á t é ü g y h ö z . 
(Folytatás.) 

Azonban nemcsak paedagogiai szempontból nem üti 
meg a mértéket K. ur észjárása Deharbe s Nogáll ellen; na-
gyon sok kifogás alá esik az theologiai szempontból is. 

Ugyan könyörgöm ; mit akar az a 3-ik lapon tett di-
stinctio, hol theologikus, dogmatikus vagy tudományos dol-
gokról beszél ? Nera ugy tünik-e fel a dolog, mintha a theo-
logikus és dogmatikus kérdések nem volnának egyúttal tu-
dományosak is ? E distinctio baklövés. Azok a theologikus 
és dogmatikus dolgok is tudományosak . . . már t. i. sui ge-
neris. Elleneink tagadják, de mi tudjuk, s ha kell, be is bi-
zonyltjuk, hogy az istenészet is tudomány. 

Lehetne ugyan K. ur praecisirozását egy más oldalról 
is tekinteni. 

Dogmatikus dolgok, értsd dogmák ; theologikus dolgok, 
értsd azon theologiai igazságok, melyek a theologus előtt 
ilyek, de még az egyház rólok dogmatice nem nyilatkozott ; 
tudományos dolgok, értsd olyak, melyek sem a theologikus, 
sem a dogmatikus dolgok közé nem sorozhatok, más tudo-
mányághoz tartozók. De ha igy értette volna K. ur odave-
tett mondatát, annak aztán már igazán nincs sem érdeme, 
sem értelme ; miért Nogáll kátéjában ily tudományos dol-
got nem látok, de azt igenis látom, hogy a fentebbiek sze-
rint hibásan mondja K. az egyház is ismertető jelét theolo-
gikus tárgynak, mert az dogmatikus, lévén az ismertető 
jel dogma. 

Rosz néven veszi K. ur, hogy a gyermek előtt mind-
járt e kérdések fejtegettetnek : Igaz keresztény voltunkat mi 
által igazoljuk ? mit tesz hinni ? mit tesz igaz ker. módon 
hinni ? Ha ő ezekben fennakad (14. 1.), ne Deharbe, vagy 

Nogállal kapjon hajba, menjen neki magának az anyaszent-
egyháznak, menjen neki sok tőle elütőleg gondolkodó szent 
férfiúnak. 

Ha tetszik K. urnák, ha nem, bizony C3ak szükséges 
azokat előadni, de miként az 1610-diki augsburgi synodus 
mondja: „operae pretium erit, de his mysteriis, quantum 
capax erit (t. i. a gyermekkor) erudire". S ha Jouffroy böl-
csész jobban örült a kátéját tudó gyermeknek, mint az égi 
testek járását vizsgáló bölcsésznek részemről bizony inkább 
osztom Jouffroy örömét, mint K. ur nézetét. 

De tán roszul is értettük K. urat, hisz ő nincs a fen-
tebbi synodussal ellenkezésben, K. ur azt mondja, hogy a 
fentebbi igazságok nem 6 éves gyermekeknek valók (14. 1.) 
s ez tán megegyeztetliető az augsburgiak „quantum capax 
erit"-jével? De vegyük csak mellé kérem a 21-ik lapot, ott 
K. ur bővebben megmondja e tekintetben hogyan gondolko-
dott. O csak a felsőbb intézetekben óhajtja ez igazságokat 
tárgyaltatni ; mert tiltja a paedagogia, hogy szükség nélkül 
felfoghatatlan és megérthetetlen szavakkal terheljük a gyer-
mek emlékezetét (15.1.) 

Ugyan instálom alássan, nem érzett-e egy kis Rousseau-
szagot e nyilatkozatán? Vagy tán épenséggel „Emil" lebe-
gett szeme előtt ? Ez esetben ugyan egymással szóba sem 
állhatnánk ! 

Augsburgban az egyház főpásztorai azt véleményez-
ték, hogy bizony kifizeti magát, ha a gyermek tehetségéhez 
képest bevezettetik a hit titkaiba s K. ur mindezt csak a fel-
sőbb intézetekben akarja ! Ez már aztán nem fér össze, inert 
hát kérem, mi lesz akkor azokkal, kik ezekbe a felsőbb inté-
zetekbe nem jutnak el? Azok K. ur szerint felnőnének anél-
kül, hogy tudnák, mit tesz, ker. módon hinni. 

Bartoli szerint ') Bellarmin találkozott egy szegény 
öreg paraszttal, ki nem tudott neki felelni azon kérdésére : 
mit tesz ker. kath. módon hinni s a biboros szent látva ezt, 
keservesen sirt. 

De ismertessük még bővebben az egyháznak idevo-
natkozó tanát. 1669-ben a nâpolyizâinat meghagyja,2) hogy 
a tanitók hetenként tanítsák a gyermekeket arra, hogy mit 
tesz ker. módon hinni. Az 1703-íki albani zsinat lelkükre 
köti a plébánosoknak, hogy „gondjuk legyen rá, miszerint a 
ker. gyermekek megtanulják, mint kell keresztény módon 
hinni, mint kell kis korától fogva Istennek tetsző életet 
élni".3) Ugyan igy í'endelkezik az 1725-iki avignoni zsinat, 
mely többek közt igy beszél:4) „Sicut omnis humana scien-
tia ad sui perfectam intelligentiam bonis indiget instituti-
onibus, sic salutis aeternae scientia, quae a fide cath. initium 
sumit, sua debet habere prima elementa, quibus ab adoles-
centia fideles imbuantur, ut inde mystica religionis arcana, 
quadam licet caligine obvoluta, maturescente aetate, faci-
liora intellectu et ad memóriám accomodatiora fiant". A kö-
vetkező 1726-iki évben ismét találok egy zsinatot5), mely a 
falusi káplányokat biztatja, hogy csak tanítgassák a gyer-
mekeket a hit titkaira „Capellani rurales pueros erudiant in 
mysteriis fidei", pedig már akkor és „ruri" talán csak nem 
voltak felsőbb intézetek ? 

') Leben Bellarmin's II. Buch. — 2) Vide : Coll. Lacensis torn. I 
p. 159. — 3J Ibidem p. 291. — ') ü . o. p. 484. — b) Synodus provinc. 
Firmanae i. h. p. 590. 
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De hozzunk fel későbbi tekintélyt is. Egy 6 ) 1850-ben 
tartott tartományi zsinat szintén ajálja, hogy tanitsuk a ká-
téban, mit tesz ker. módon hinni, hogy igy ellensúlyozzuk a 
gonoszokat, kik „nostrae religionis inimici suas omnes artes 
conferre connituntur, ut iuveniles mentes a prima aetaie 
pervertant". 

Ne törjön hát pálczát K. ur sem Deharbe, sem Nogáll 
fölött azoknak, a szerinte nem a gyermeki észhez mért, el-
vont, fogalmaknak előadásáért. Hogy itt is, ott is jól van az 
ugy, a hogy van, szent férfiak tanúskodnak róla, az egyház 
is bizonyságolja. 

De bölcsészeti szempontból sem korrekt K. ur czikk-
sorozata. Csak egyet hozok fel. Azt mondja (37. 1.), hogy az 
ember testből és lélekből álló földi teremtménye Istennek. 
Ugyan minő logika szerint szoros definitio ez? Mi ugy tud-
juk, hogy a szoros definitio ez : homo est animal rationale-
A bölcsész a definitiót „per genus et differentiam specifi-
cam" késziti s nem a résznek, melyből valami áll, elősorolá-
sából. K. ur a részeket jelzi s ekkor is kérem, minek az a 
szó „földi11 ? — avagy azokkal tart-e, kik az angyaloknak is 
testet tulajdonítanak ? Igen ám ! de akkor nem tart az egy-
házzal, melynek más a tana. Vagy igen ! hallott valamit a 
theologiában a „matéria angelorum"-ról s tán ez zavarta 
meg ; nehéz kérdés is az, Petavius szent atyái finom distin-
ctiókkal magyarázandók. 

Mielőtt azonban megválnánk, még valamit. 
K. urnák nem tetszenek a kátéban a definitók, ezekre 

folyton haragszik. Béküljön ki velük. Schräder, a nevezetes 
protestáns paedagogus 7) kiválóan sürgeti azokat s jók is, 
csakhogy cum grano salis, mint Nogállnál, hogy az egyház 
tana praecise adassék elő. Tomcsányi János. 

A közalapítványi kir. ügyigazgatónak 
V É L E M E N Y E 

a tanulmányi alap jogi természete kérdésében. 
(Folytatás.) 

Ezek összevetéséből tehát kitűnik, hogy a jogalap, me-
lyen az egyházi és a világi adományzások eszközöltettek, 
€gyiránt örökös, egyöntetű és visszavonhatlan volt. 

Hogy pedig a magyar alkotmány ótalma, ugy a feje-
delmi házak jogara alatt az egyházi s a nemesi rend a kirá-
lyok által nekiek adományozott javaknak egyforma jogú 
valódi és kétségtelen tulajdonosai voltak légyen, azt Ver-
bőczy István hármas törvénykönyvének 1-ső rész 2-ik czim 
2-dik §-a is a következő szerkezettel igazolja: „ámbár az 
egyháziak a világiaknál magasabb állásuaknak tekintetnek ; 
mindazáltal az ország főpapjai, egyház nagyjai, zászlósai, fő-
urai, nemesei és főrendei nemességük ugy jószágaikra nézve 
ugyanazon szabadságokat, kiváltságokat, mentességeket és 
előjogokat élvezik; sem egyik főúr több, sem bármely ne-
mes kevesebb szabadsággal nem bir". 

Ugy szinte Verbőczy István hármas törvénykönyve 
1-ső rész 10-dik czim 3-dik §-a és az 1548-ik évi 12-ik tör-
vényczikk tanusitják, miszerint a király az érsekségeket, 
püspökségeket s egyéb főpapi javadalmakat akár azok bel-

6) Synod, provinc. Tolosana. i. h. torn. IV. p. 1066. — 7) Erzie-
hungs- und Unterrichtslehre. Berlin. 1873. 30. §. 

és külháboruk, vagy más állami viszonyok által pusztultak 
el, akár halálozás vagy hűtlenség felmerültével ürültek meg, 
sem nem örökölte, sem véglegesen meg nem tarthatta ; ha-
nem az ily egyházi javadalmakra alkalmas kiképzett hon-
fiakat kinevezni, az elpusztult püspökségeket, káptalanokat 
és monostorokat pedig ismét az egyháznak adományozni, 
azokból uj püspökséget alakitani, vagy értéküket és jöve-
delmeiket egyéb kegyeletes czélokra forditani tartozott. 

Mindezen adatok igazolják, hogy a királyok által a 
püspökségeknek és zárdáknak adományozott javak, az egy-
ház kétségtelen és örökös tulajdonai voltak légyen. 

Elemezzük ezek után a magán egyének által alapitott 
egyházi javadalmak jogi természetét: 

Szent István minden adományait örök joggal ruház-
ván fel, birtokosaiknak azok felett teljes rendelkezési jogot 
is adott ; minélfogva 2-dik törvénykönyve 5-dik czikke nyo-
mán kijelentette, hogy mindenki halála esetére vagyonát ne-
jének, gyermekeinek, szülőinek, valamint az egyháznak sza-
badon hagyhatja, s hogy az ily intézkedést senkinek meg-
rontani nem szabad ; e szerint tehát javairól minden nemes 
az egyház előnyére is korlátlanul rendelkezhetett a nélkül, 
miként királyi beegyezésre szüksége lett volna. 

E szabad intézkedési jog az Árpádházi uralkodók 
alatt századokig érvényben volt ; erről bizonyságot tesz az 
1222-ik évi törvénykönyv 4-ik czikke, mely ugy szól, hogy 
ha a nemesek fisarjadék nélkül halnak el, birtokuk negyed-
részét leányaik örököljék, a fentmaradt többi javakról pe-
dig minden megszorítás nélkül szabadon rendelkezhesse-
nek ; ezen törvényt nagy Lajos, midőn az 1222-ik évi arany-
pecsétes szabadságlevelet megerősítette, akként magyarázta, 
hogy II-dik Endre alatt az örökösöket nélkülöző nemesek 
birtokaikat akár éltükben, akár haláluk esetére az egyház-
nak, vagy bárkinek oda adhatták és hagyományozhatták ; 
ugyanily szellemben intézkedik III-dik Endre 1291-dik évi 
32-ik törvczikkében, midőn ekként nyilatkozik: „megen-
gedtük, hogy ha valaki a nemesek közül magon szakad, örö-
költ, vett és szerzett javai ne a kincsletre szálljanak, hanem 
azokat ő rokonainak, nejének, vagy lelke üdveért az egy-
háznak akár éltében szabadon oda adhassa, akár halála ese-
tére hagyományozhassa. 

Ezen törvények országgyülésileg vissza nem vonat-
ván, Verbőczy István hármas törvénykönyve 1-ső rész 64-ik 
czim 2-dik §-a szerint szent Istvántól nagy Lajosig érvény-
ben voltak, mely negyedfél századra kinyúló korszak alatt, 
az országban az egyházaknak ingatlan javakat bármely főúr 
vagy nemes akár éltében, akár halála esetére, királyi jóvá-
hagyás kikérése nélkül is szabadon ajándékozhatott, vagy 
végrendeletileg hagyományozhatott. 

Később nagy Lajos 1351-dik évben, midőn II-dik 
Endre arany pecsétes szabadságlevelét megerősité, az e fe-
lett kiadott okmánya 11-dik §-ában a szabad rendelkezést 
általában eltörölvén, ezen jogot oda módosította, miként a 
mason szakadt nemesek birtokaikat akár éltükben, akár ha-
láluk esetére sem az egyháznak, sem bárkinek ne ajándékoz-
hassák, vagy hagyományozhassák ; hanem ingatlan javaik 
egyszerűen, minden el'enmondás nélkül legközelebbi fivé-
reikre s azok származékaikra hároinoljanak : ezen korszakon 
tul tehát az 1351-dik évi 20-dik törvczikk tanúsága sze-
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rint, az egyház magán egyénektől birtokot jogosan csak ki-
rályi beegyezéssel fogadhatott el, mely rendszer addig di-
vott, mig az 1498-i 55-ik és 65-ik törvczikkek az egyházat 
a jószágok bármily czimeni szerzésétől végkép el nem til-
t o t t ák . (Folyt, köv) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, márczius 28. E g y p á r m o z z a n a t az or-

s z á g h á z b ó L A népoktatási törvényjavaslat ,correctiójá-
nak' tárgyalása az országházban nem egy tekintetben figye-
lemre méltó mozzanatokat nyújtott, melyeket, habár csak 
röviden is, mégis érdemeseknek tartunk feljegyezni. 

Az első, mi mindenekelőtt kell, hogy szükségképen 
megragadja az ország katholikusainak figyelmét, azon kö-
rülmény, hogy Zsedényi Ede képviselő ur most is oly hév-
vel, mint máskor, lépett saját hitfelei jogainak védelmére. 
Mi, ámbár _oly terjedelemben, mint azt Zsedényi ur tevé, 
nem mondhatjuk ugyan, hogy akkora súlyt fektetnénk ez 
általa idézett szerződésekre, nem azért ugyan, mintha a szer-
ződéseket minden időben szenteknek nem tartanok, hanem 
mivel meggyőződésünk szerint az államnak ma már nem 
azon protestantismussal van dolga, mint mely a szerződések 
megkötésekor létezett, daczára mégis eltérő nézetünknek 
nem tehetjük, hogy csudálatunkat ne fejezzük ki a szivós 
kitartás felett, melyet Zsedényi saját hitfelei jogainak védel-
mében kifejtett ; csakis azt mondhatjuk e védelemről, talis 
cum sis, utinam noster esses! Más szempontból felvéve e vé-
delmet azonban sokkal becsesebbnek találjuk. Mi ugyanis fel-
teszszük Zsedényi úrról, hogy midőn saját hitfeleinek jogait 
védelmezte az iskolák körül az országházban, hogy akkor 
egy magasabb eszme, a keresztény iskolák eszméje lebegett 
szeme előtt és ez teszi előttünk oly tiszteltté felszólalását. Va-
lamint a, fájdalom nagyonis elenyésző, sajtóban, ugy az or-
szágházban sem szabad a ker. iskola eszméjét soha, sem-
miféle körülmények közt sem feladni. A kormány a katholi-
kus és egyáltalában a keresztény irányú lapokat nem ismeri, 
nem ismeri tehát azon veszedelmet, mely az országot a kö-
zösiskolák következtében fenyegeti, nem ismeri a hangula-
tot, melylyel a hivő nép a felekezeti iskola iránt viseltetik, 
kell tehát, hogy ott, hol a szavak egyenesen hozzá intéztet-
nek, értesüljön az igazi közvéleményről, mely a közösisko-
lákat elitéli és ez értelemben mi különösen becsüljük Zse-
dényi ur felszólalásait, ezek a ker. iskola eszméje mellett ví-
vott ugyanannyi küzdelmek, melyek végre is diadalra jutnak. 

Sőt bizonyos tekintetben máris diadalra jutottak és ez 
a másik, nem annyira feltűnő, mert már megszokott, mint 
inkább ismétlődő igazságtalan mozzanat. A törvényjavaslat 
correctiója azt határozta, hogy az iskolaszékek a felekezetek 
által is felállíttassanak, melyekkel a tanfelügyelő közvetle-
nül érintkezhetik. A tanfelügyelőre nézve már más alka-
lommal elmondtuk nézetünket, most csak az iskolaszékekről 
emlékezünk meg. A javaslat ellen protestáns részről azonnal 
kifogás tétetett és módosítás ajánltatott. S ha még igazsá-
gos lett volna, kinek lenne ellene kifogása ? de nem, ugyan-
akkor, midőn a módosítás a protestánsoknál semmi újítást 
nem okoz, a katholikusokat újításokra szorítja. A módosí-
tás szerint a protestánsoknál az iskolaszéket helyettesitheti 
a presbyterium, vagyis, náluk minden in statu quo marad, 

mig ellenben a módosítás szerint a katholikusok iskolaszé-
kek alakítására szoríttatnak. Minő egyenjogúság, minő igaz-
ságosság ez ? Nem inkább az felelt volna-e meg az igazság-
nak, hogy ha már a protestánsoknál a status quo fenntarta-
tik, hogy ha náluk az iskolára a jövőben épen ugy mint a 
múltban a presbyterium gyakorolja a befolyást, hogy ugyan-
akkor a katholikusoknál is meghagyassák a régi gyakorlat ? 
Becsüljük mi Zsedényi ur buzgalmát saját felekezetének vé-
delmében, de ha jobban fegyelem alatt tartaná buzgó protes-
táns követtársait, nem ártana, becsülésünk iránta még in-
kább növekednek. 

A protestáns tulkövetelésekkel szemben jól esett egy 
harmadik mozzanat, mely mint kezdeményezés, bárcsak tá-
mogattatott volna azon számos papi és világi képviselők 
által, kik az országházban ülnek, de hát mikor ? Paczo-
lay János képviselő ur egy nyilatkozatot tett, mely bár rö-
vid, de felér mind avval a hoszu beszéddel, melyek az or-
szággyűlés megnyitása óta a mai napig a t. házban elmon-
dattak. „Tiltakozom ez ellen, úgymond a t. képviselő ur, 
hogy itt, az egyház és állam közti viszony rendezése csak-
úgy mellékesen, a katholikusok megkérdézése nélkül elin-
téztessék". Tiszteletre méltó szavak, a szónok megérdemli, 
hogy az ország katholikusai előtte kalapot emeljenek. Ugy 
van, jogunk van hozzá, hogy de nobis, sine nobis ne rendel-
kezzék senki, mert ez jogsérelem. A nazarenus főnököket 
levél utján keresteti a kormány, hogy szabályozza velük 
együtt a secta az államhozi viszonyát, mi, az ország fele ta-
lán csak bírunk annyi joggal, mintáz az egypár ezer nazare-
nus ! Paczolay ur megtette a maga kötelességét és a többiek ? 
papok és világiak hova maradtak ? az állam joga mellett 
olvastunk papot felszólalni, váljon az egyháznak nem vol-
nának jogai,hogy azokról említés sem tétetett? Örvendtünk 
Paczolay ur felszólalásának, fájlaltuk, hogy csak egyedül ő 
egy maga emelt szót az egyház, a katholicismus és igy, 
mondjuk ki : a haza joga mellett is, aki az egyház jogát 
védi — védi a hazáét. Unus inventus est qui glóriám dedit 
Deo et reliqui ubi sunt ? Bizzunk, hogy a többi megszégye-
nülve követendi Paczolay ur példáját és körülte, mint vezér 
körül seregelve közösen fogja védeni azon egyház jogait, 
melynek nevét mint katholikus viseli. 

Esztergom. Az é r s e k i k é p t á r . (Folyt.) A he-
tedik termelynek falát balra az ablaktól kizárólag Settegast 
József hires düsseldorfi modern művésznek vizfestményeí 
foglalják el. Frankfurtban Veit vezetése alatt kifejlődött 
benne a vallásos irány iránti vonzalom. Ezentúl kizárólag ez 
irányt karolta föl. Koblenz, Düsseldorf templomai jeles fal 
festményeket bírnak tőle. O festé a mainzi dóm kupoláját. 
Tizenkét egyenlő nagyságú vizfestménye van itt (70—81 
számig.) Valamennyi az oltári szentségre vonatkozik, egyes 
szentek életéből véve. Kiválóan szép a 74. számú, melyen 
ferreri sz. Fülöp látható, midőn a bűnösöknek beszédet tart. 
Az ecsetkezelés rendkívül finom, a kifejezés mesteri. Sette-
gast azon művészek egyike, kitől kevés nyilvános gyűjte-
mény bir müvet felmutatni. A többiek : (70. sz.) sz. Alajos 
első áldozása, (71. sz.) sz. Benedek utolsó áldozása; (72. sz.) 
Krisztus Urunk a bold, szűznek az élet kenyerét nyújtja, 
(73. sz.) sz. Szaniszló áldozása, (74. sz.) mint fennebb ; (75. 
sz.) Sz. Klára Assissi falai alól a felmutatott oltári szentség-
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gel elűzi az ostromló saraczénokat ; (76. sz.) aquinói sz. Ta-
más irja a „Lauda Sion"-t, (77. sz.) Nagy sz. Gergely mi-
séje; (78. sz.) falconeri sz. Juliannának éjjel az angyal meg-
jelen ; (79. sz.) liguori sz. Alfonz imája; (80. sz.) sz. Mag-
dolna áldozása; (81. sz.) sz. Venczel a sz. miséhez kenyeret 
s bort készit. Az ablaktól jobbra eső szőnyegfalon magyar s 
két modern külföldi müvészszel találkozunk. Itt van felál-
lítva Ligeti Antal, jelenben legnagyobb hazai tájfestő két 
(82, 84. sz.) remeke, az egyik Betlehemet, a másik Názáre-
thet ábrázolja. E két mü valódi gyöngye a gyűjteménynek 
s beillenék bármely világhírű képtárba. Ligeti éveken át 
tartózkodott a szent földön. Utánozhatlan báj, harmónia s 
melegség van müvében, de kiváltképen keleti tájképeiben. 
Valamely csudás vonzalom az, melyet jelen képek szemlé-
lete ébreszt ; első pillanatra feltűnik, hogy a hely, melyet 
ábrázol szent, melynek titokszerü varázsa a kéklő hegyek-
ben, a mosolygó üde völgyekben, az összefolyó lenge felhők-
ben mintegy egészszé olvadva a legkellemesebb érzelmek 
harmóniáját kelti fel. Tárgyra nézve messze áll tőlük Lötz 
két kis (86, 87. sz.) genrefestménye, de e jelenben már nagy 
liirü magyar művész ama korára emlékeztet, midőn nagy 
előszeretettel karolta fel a hazai népélet jelenségeit. A kö-
középen függ Dobyaschofsky olasz pásztor fiúja. (83. sz.) E 
nagyhírű művész remekeit a szomszéd termelyben találjuk. 
Még figyelmet érdemel itt Mevius Henrik (88. sz.) tengeri 
zivatara, mely kis teriméjü képen a természet e nagyszerű 
tüneménye kitűnően van kifejezve. 

A nyolczadik ter mely régibb olasz s modern bel- s 
külföldi művészek müveit tartalmazza. Az ablaktól balra 
hat tájkép van, ezek közül négy, (92. 93. 94. 95. sz.) a vi-
lághírű Canale Antonio műve, Velencze különféle város ré-
szeit tüntetve elő. Canalenak e fajta jellemző müvei majd-
nem minden világhírű nagyobb képtárában feltalálhatók. A 
jobb oldali szőnyegfalon látható Dobyaschofsky Ferencz a 
már elhunyt híres bécsi festőnek két igen szép müve ; a 96 
számú sz. Erzsébet életéből vett ama jelenetet állítja elő, 
midőn a szent hölgy a vadászatról hazatérő férje által meg-
lepetik s a kenyerek kötényében rózsákká válnak ; a másik, 
mely ennek párja (98. sz.) a bold. Szűz mennybemenetelét 
ábrázolja. Mindkét képen a korában dicsőitett mester finom 
s meleg ecsetelésével, gyönyörű rajzával találkozunk. Végül 
a középen (97. sz.) függ Szoldatics Ferencz, Rómában élő 
kitűnő magyar festőnek a három királyok imádását ábrá-
zoló nagy festménye, melyen az üdvözítő édes anyjának 
mondhatlan bájjal festett arcza köti le a figyelmet. Sz. nagy 
tanulmányozója a világhirü Fra Angelico Fiesolénak. E müve 
is tanúságot teszen arról. Az élénk szinezés, a gondos kivitel s 
bizonyos olvadó lágyság jellemzik müveit. (Folyt, köv.) 

Berlin. A t a n ü g y meglehetős heves vitára adott 
alkalmat alsóházunk egyik legközelebbi ülésében, márczius 
14-én. A cultusminister egész csapat tanácsosok kíséretében 
jelenvén meg az ülésben, már ez által jelzé, hogy a csata, 
ha nein is véres, de legalább zajos lesz. A ,tartományi iskola-
székek' cziménél Wendt báró panaszt emelt azon uj, hitfele-
kezetnélküli olvasóköny ellen, melyet az állam a westfaliai 
katholikus iskolákra rájok erőszakolt, s ugyancsak ama má-
sik olvasókönyv ellen is, mely ugyané tartománynak protes-
táns iskoláiban használatban van, s melyben nem egy helyen 

a kath. hit a. leggaládabb módon kigunyoltatik. A liberális 
baloldal e kellemetlen felszólalást sűrű ,oho !'-felkiáltások-
kal elütni iparkodott, mi azonban nem sikerült neki, még 
akkor sem, midőn Schneider királyi biztos, megfordítván a 
nyársat azt állította, hogy az eddig a kath. iskolákban hasz-
nálatban volt olvasókönyvben Luther gyalázva volt, s hogy 
ezen iskolákban a történelmet is ,irányzatos modorban', azaz 
nem oly hazug módon, mint a protestáns tanodákban tár-
gyalják. Windhorst arra figyelmeztette a biztost, hogy a 
kérdésnek veleje az, miszerint a kormánynak nincs joga, az 
egyháznak közreműködése nélkül egyoldalulag uj könyve-
ket, melyek a vallást ily közelről érintik, behozni ; — erre 
tessék a biztos urnák válaszolni ; a többi, mit eddig előho-
zott, puszta szemfényvesztés, mely a szóban forgó kérdéssel 
semmi összefüggésben sincsen. A tanügy vagy tisztán fele-
kezeti legyen, vagy ha az nem tetszik, alapitson az állam is-
kolákat, de emellett adjon teljes tanszabadságot : a mostani 
rendszer mellett azonban oda viendik a dolgot, hogy a ke-
reszténységet végképen elnyomják Németországban. 

Nem csekélyebb visszatetszést szült a liberálisok so-
raiban, midőn Heremann báró, szintén centrumpárti képvi-
selő felhozta, miszerint a kormánybiztosok még a philolo-
giai tanárjelöltektől is azt követelik, hogy a májusi törvé-
nyekrőli nézetöket kötelező alakben fejezzék ki, különben 
nem alkalmaztatnak,mihez hasonló szellemi zsarnokságot még 
Byzanz sem látott. Szónoknak azon kérdésére, váljon szándé-
kozik-e a cultusminister ily törvényellenes pressiók gyakor-
lását megtiltani, a királyi biztos kitérőleg akként válaszolt, 
hogy a minister igen is hajlandó, minden egyes felszólaló-
nak igazságot szolgáltatni ; — mi semmit sem jelent ; mert 
az ilyen felszólaló aztán biztos is lehet benne, hogy soha sem 
fog alkalmaztatni. 

Érdekes s heves vitákra az elemi tanügy is szolgálta-
tott alkalmat, Perger centrumpárti képviselő sajnálatát fe-
jezi ki azon nyomorult állapot felett, melyben a porosz is-
kolamesterek legnagyobb része sinylődik. Továbbá fejte-
geté, hogy nevelésről a mai körülmények közt szó sem lehet 
az elemi iskolában. A tanitók elégedetlenek s roszkedvüek ; 
a tanügy szemlátomást hanyatlik, a mi minden igazi hazafit 
csak a legnagvobb szomorúsággal tölthet el ; kéri tehát a ö O. oO 3 
kormányt, vizsgálja meg eddigi eljárását e téren, s lia látja, 
mint minden bizonynyal látni fogja, hogy valamiben tévedt, 
tegye jóvá hibáját. Miqucl, liberális képviselő sajnálja 
ugyan, hogy előtte szóló nem lépett fel positiv tanácsokkal, 
elismeri azonban, hogy a miket mondott, teljes mérvben ál-
lanak a középiskolákról is, melyekben annyit s annyifélét 
követelnek a fiatal embertől, hogy alapos tanulásról szó 
sem lehet. 

Dauzenlerg, centrumpárti, kimutatja, hogy a kormány 
voltaképen nem is törődik a tanügygyei, mert ezen a téren 
is csak ,culturharczot' űz ; számtalan téves s elhibázott ren-
deletei- s ellenrendeleteinek ez lévén az egyedüli rugója és 
kulcsa. Felemliti s bebizonyítja, hogy a papi tanfelügyelők 
csak azért bocsáttattak el, mert papolc, s hogy azon világiak-
nak megválogatásában, kiket helyökbe tett, a kormány sem 
czélszerüen, sem lelkismeretesen nem járt el. Az elemi tani-
tók alkalmazásánál, ha van tekintet valamire, ugy arra van, 
hogy katholikus iskolákban lehetőleg vallástalan emberek 
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alkalmaztassanak. Oly emberek működnek mint vallástani-
tók, kik vallástalanságukkal nyíltan kérkednek. Yan elég 
eset rá, hogy ily tanitó a népszámlálás alkalmával ókatholi-
kusnak irta be magát, s midőn aztán a szülők panaszt emel-
tek ellene, s azt kérelmezték ; mentessék fel a vallástanitás-
tól, azt nyerték válaszul, hogy ez nem lehet ; mert az illető 
nem lépett ki tényleg a kath. egyházból. 

Mind ezen vádak eléggé fontosaknak látszottak Falk 
ministernek, hogy azok ellen személyesen felszólaljon. Ho-
szadalmas, de semmitsem mondó beszédéből a következő, 
adomaszerü részletet emeljük ki, melylyel a minister fel 
akarta tüntetni, mily szomorú befolyást gyakorolnak az 
ultramontánok az elemi tanügy terén. Egyik rajnavidéki 
kath. iskolában a tanfelügyelő ezt kérdi valamely fiútól : 
„Ki a legmagasabb hivatalnok a Bajnavidéken ?" — „A 
kölni általános helynök." — „Miért épen az?" — „Mert az 
érsek ur fogva van". — „Miért van az befogva?" — „Mert 
hitünket védelmezte, melytől meg akarnak fosztani" 
Hogy a centrum e párbeszéd elmondását nagy tetszéssel fo-
gadta, azt természetes, megjegyzendő azonban, hogy a mi-
nisternek nem volt annyi bátorsága, hogy a helyet vagy a 
személyeket megnevezze, alkalmasint azért ; mert akkor az 
egész adomának költött volta tünt volna ki ; — mert ilyenek 
ám a mi magas s legmagasabb rangú uraink. Azonban mégis 
mondott a minister olyasmit is, mit még a centrum is köz-
helyesléssel fogadott, s ez az volt, midőn arról panaszkodott, 
hogy a néppel ,elhitetik', miszerint minden rosz, mit a cul-
tusminister tesz; — erre a centrum általános „ugy van"-nal 
felelt, mi ő exját annyira kihozta hivatalos phlegmájából, 
hogy e hatalmas szót mondá: „Az ilyen elemi tanoda azon 
fa, melyen az önök gyümölcsei érnek ; a mi törvénykezésünk 
pedig arra-czéloz, hogy e fát ledöntse" Ezt úgyis tud-
tuk, s innen magyarázandó ama nyakas küzdelem, melylyel 
mi, poroszhoni katholikusok, iskoláinkat védelmezzük ; — 
olyképen, hogy, ebben is a Windhorst adta jelszót követve, 
addig nem nyugszunk, mígnem a teljes tanszabadságot ki-
vívnunk sikerült ; ebben a hivő protestánsok is egyetértenek 
velünk ; ámbár ezek a velők született szükkeblüségnél fogva 
koránt sem küzdenek oly nemes önzetlenséggel mint mi, kik 
nem privilégiumokat, s nem is csak a magunk számára aka-
runk holmi lopva elnyert szabadságokat a többi felekezetnek 
elnyomása mellett, hanem széles, általános, minden feleke-
zettel közös, igazi szabadságot, melynek gyümölcseit min-
den honpolgár élvezheti. 

VEGYESEK. 
= Ngos Bita Dezső tanár társunk által a követ-

kező tudósításnak közzétételére kéret tünk fel : 
T. előfizetőimnek tisztelettel tudomására hozom, 

hogy „A ker. vallás isteni eredete és szükséges volta 
korunk tévelyeivel szemben" czimü munkám máso-
dik kiadásban csake hó végével kerülhetvén ki saj tó 
alól, a megrendelt példányok csak aprilhó elején 
küldethetnek szét. 

Budapest, 1876. márcz. 27. Dr. Bita Dezső. 
— A katholikus Francziaországnak most protestáns ok-

tatásügyministere van, Waddington, bevándorlott angol. 
Kész lenne a forradalom minden protestáns országban, mely-
nek fejedelme katholikus embert merne a közoktatásügy 
élére állitani. Waddington ur már is megígérte liberális 
testvéreinek, hogy a magasabb oktatásnak, a katholikusok 
által annyi bajjal szerzett szabadságát ismét elnyomni fogja, 
amennyiben határozott szándéka van a tudományos fokoza-
tok osztogatását csakis az állami intézetek számára tartani 

fenn. Ilyen a ,szabadság' — protestáns felfogás szerint, ha 
ez a katholikusoknak kedvez ; de hogv magyarázzák ugyan-
azt a magok számára, arról a magyar alsóház épen e napok-
ban igen épületes tanulságot szolgáltatott. 

— A bukott olasz ministeriuinnak cultusministere, 
Bonghi, miután oktalan rendelkezései által Olaszországnak 
majdnem valamennyi egyetemét a legnagyobb zavarba dön-
tötte volna, utolsó hivatalos ténykedésével az úgynevezett 
,Universitas Pontificiá'-t vagy ,Vaticaná'-t záratta be, min-
den igazságos ok nélkül ; mert a miket illető decretumában 
felhoz, a ,Voce cl. V.' bátor kifejezése szerint, mind merő ha-
zugság. így hazugság, mint ha az ott tanulókkal azt hitet-
ték volna el, hogy majdani alkalmaztatásukról gondoskodni 
fognak ; hazugság, mintha ott kevesebbet tanítottak volna, 
vagy mást, mint a másik kettő, most ,királyi' római egyete-
men. Azon tanárok, kik a palazzo Altemps s néhány magán-
házakban repetitoriumokat — ez volt az általuk használt ki-
fejezés — tartottak, mint ma</cm-emberek tevék azt, s hono-
ráriumot nem fogadtak el, tehát hazugság az is, mintha a 
nyilvános iskoláknak titkos concurrentiát csináló valami 
zugiskoláról lenne szó. A mi tehát a szabadkőműves kor-
mányt ezen semmi által sem igazolható lépésre birta, egye-
dül azon körülmény volt, hogy a kérdéses repetitoriumok az 
atheus állami tanároknak hit- és erkölcsrontó befolyását 
igen üdvösen ellensúlyozták. Egyben igaza van a minister-
nek, emiitett leiratában, — mondja Mgre Nardi, a , Voce' 
czikkének irója, — abban, hogy ezen magánintézetnek nem 
voltak tudományos gyűjteményei, — de hisz ő tudja, hova 
lettek azok,. . . . azaz ő és czinkostársai lopták el. Jól mondá 
ezért nem régen a ,Germania', hogy Olaszországban soha 
sem volt rendszer vagy kormány, mely oly nemteíenül s oly 
zsarnokikig uralkodott volna, mint ez a szabadkőműves cli-
que, mely egy évtized óta a szerencsétlen országot csalja, 
zsebeli és fosztogatja. 

— A ,Capitale' czimü, ismeretes római forradalmi zsi-
dólap márczius 13-án gonosz dolgot müveit Victor Ema-
nuel rovására. Azt híresztelte ugyanis, hogy a király e 
napon, mint születése napjának előestéjén 20000 lírát szán-
dékozik a szegények közt szétosztani ; képzelhetni minő to-
longás keletkezett tehát e napon a Quirinál előtt, mely vé-
res lázadássá fajult, midőn a rendőrség a rászedett tömeget 
fegyveresen szétüzni kezdé. Az államügyész pedig, ki a ka-
tholikus lapokat a leghaszontalanabb ürügyek alatt napon-
kint lefoglalgatja, egy szóval sem mert a szemtelen zsidók 
ellen felszólalni. — Az ismeretes váltó-historiák folytatá-
sául jelentik Bolognából, hogy az ottani törvényszék a ki-
rály egyik fia, Mirafiore gróf ellen befogatási parancsot bo-
csátott ki, miután rábizonyult, hogy atyja nevére ő is szá-
mos váltót hamisított. Ugy látszik, az Istennek büntető keze 
igen dicstelen véget készitend az olasz liberalismusnak » 
annak főembereinek. 

— Ugylátszik, hogy nemsokára Szászország is fog a 
,culturharcz' élvezeteiben részesülni, ámbár kormánya, egyes 
eseteket kivéve, mindeddig meglehetős ildommal és szeren-
csével harczolt a protestáns intolerantiának tolakodása s 
zsarnoki viszketege ellen. F. hó 14-én Streit, az alsóháznak 
másodelnöke ily tartalmú interpellatiót intézett a cultus-
ministerhez : „Mikor szándékozik a kormány as állami fen-
hatóság gyakorlatát szemben a katholikus egyházzal szabá-
lyozó törvényjavaslatot a ház elé terjeszteni". Gerber cultus-
minister azt válaszolta, hogy a kérdéses tvjavaslat igen kö-
zel áll a befejezéshez s nem sokára fog a ház elé kerülni. A 
szász ,culturharcz' előreláthatólag sokkal egyszerűbb lesz, 
mint a porosz ; mert a drezdai alsóházban talán egy katho-
likus képviselő sincs, s az urak ott egészen,magok közt' levén, 
protestantico-szabadkőmiives fanatismusokat ugyancsak ne-
ki ereszthetik. 

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő: báró Hornig Károly, hittudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatott Budapesten 1876. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési díj : 

félévre helyben s posta-
küldéssel a ft. 

Szerkesztői lakás,Budán 
viziváros, főutca 221,hova 
alap szellemi részét illető 
minden küldemények in-

tézendők. 

J 

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

I I A R M l N t Z O T O D I K ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni minden kir. 
postahivatalnál: Budán a 
szerkesztőnél,Pesten Ko-
csi Sándor nyomdai iro-
dájában, országút 39-dik 
szám alatt, hova a neta-
láni.nyitottlevélben bér-
mentes reclamatiók inté-

zendők. 

Pesten, április 1. 27. I. Félév, 1876. 
Tartalom. Havi szemle. — A kátéügyhöz. — A közalapítványi kir. ügyigazgatónak véleménye a tanulmányi alap jogi 
természete kérdésében. — Szent-Isván-Társulat. — Egyházi tudósítások : Pest. Az egyetemi könyvtár ünnepélyes megnyi-
tása. Esztergom. Az érseki képtár. Francziaország. Dupanloup püspöknek levele Waddington cultusminister ellen. — Iro-

dalom. — Vegyesek. 

Havi szemle 
gyanánt mi jobba t adhatnánk ez alkalommal, mint 
azon remek besédnek hü fordítását , melyet ö szent-
sége múl t hó 23-dikán az akkor előtte t isztelgett 
nagy, nemzetközi, katholikus küldöttséghez inté-
ze t t ? . . . . Cominentár nélkül ad juk azt ; mer t a leg-
ragyogóbb toll sem volna képes anyaszentegyhá-
zunknak mai helyzetét, a katholikusoknak aggodal-
mait, de reményeit is élénkebben, helyesebben s 
hathatósban rajzolni, mint azt e beszédben a ke-
reszténységnek közös a ty ja teszi, mindazon suly-
lyal, mindazon tekintélylyel, melyet állásához, a 
legmagasztosabbhoz e földön maga a Mindenható 
kötött . 

Kiegészitésképen előrebocsátjuk azon feliratot 
is, melyet a küldöttségnek vezére, des Cars herczeg 
olvasott fel a szentatya előtt, s mely következőleg 
hangzik : 

Szentséges Atyánk ! 
Mint a közelmúlt években, ugy ma is megje-

lentünk Szentséged magas t rónusa előtt, hogy hű-
ségünk és ragaszkodásunknak fiúi illő tisztelettel 
kifejezést adjunk. 

Szentséged ismer bennünket s ismeri azon in-
dokokat is, melyek Péter székéhez, e világ legma-
gasztosb t rónjához vonzanak minket. Tud ja Szent-
séged, hogy czélunk az, Veled egyetemben az Isten 
ügye érdekében fáradozni. A mi idevonz bennün-
ket, nem csak ama, belső szükség érzetéből fa-
kadó kivánat, hogy Krisztus földi helytar tója aj-
kairól hallgassuk a tanitás csalatkozhatlan szavát, 
hogy általa megerősitve szembe t u d j u n k szállni 
ama gonosz áramlattal , mely manap a közpolgáro-
kat, a kormányokat , az egész világot oly vészes 
i rányban sodor ja ; — hanem, ami a Vaticánba ve-

zet minket, az még inkább ellenségeink magatar-
tása s azoknak nyilatkozatai, kik midőn Szentsége-
det üldözik, egyúttal a mi üldözőink is. Diadalitta-
san, mert ez egyszer győztek, nem érik be azzal, 
hogy világi hatalmától megfosztották Szentsége-
det, hanem egyre szövik Ellened és az egész katho-
likus vi lág ellen i rányuló fondorlataikat , melyeknek 
czélja Szentségedet még azon szellemi hatalomtól 
is megfosztani, melyet a vezetésére bizott lelkek 
felett bir. 

Igenis, ellenségeink szándéka elszakasztani a 
nyá ja t annak legfőbb pásztorától. Máris legyőzhet-
leneknek képzelik magokat, s sem reményeiket, sem 
végczéljukat nem rejt ik el t öbbé ; fennhangon hir-
detik, hogy végre is sikerülend Szentséged türel-
mét s a mienket is kimeríteni. Arról álmodozva, 
hogy örökké sérthetetlen jogai Szentségednek végre 
mégis csak elévülnek, nem is veszik észre, hogy tö-
rekvéseiknek végleges eredménye épen semmi más, 
mint azoknak mindinkábbi, egy nagy erős egészszé 
összeforrasztása. Vonakodnak Szentséged magasztos 
személyében lelkünk legfőbb Mesterének felszentelt 
képviselőjét ismerni el, kit Annak szeretete lel-
kesít, szelleme felvilágosit, hatalma erőssé tesz. 
Hazug szabadságnak álarcza alatt szolgaságba akar-
nak dönteni ; de nem sikerülend nekik azon czimtől 
fosztani meg bennünket, melyre legbüszkébbek va-
gyunk, attól ugyanis, hogy engedelmes s gyengé-
den szerető fiai, hü s odaadó katonái legyünk azon 
megdönthetlen Egyháznak, melynek Szentséged 
látható feje, s melyen a pokol kapui nem vesznek 
erőt soha! 

Mi sem képes erre nézve felvilágosítani vagy 
elbátortalani tani ellenségeinket, — sem az u tóbbi 
éveknek eseményei, sem Szentségednek, szoronga-
tásokkal váltakozó dicsőittetése, sem tiszteletteljes 
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s feltétlen engedelmességünk azon főpásztorok iránt, 
kiket Szentségedtől nyertünk, végre bátor kitar-
tásunk sem, melyet mindennap megujuló küzdel-
meinkben folytonosan tanusitunk. Szentséged pa-
rancsa folytán a keresztény türelem s állhatatos-
ság békés s törvényes fegyvereivel harczolunk el-
lenük, a boszut Istenre bizva. Vajha eddig tanúsí-
tott megingathatlan bátorságunk azon reményt kel-
tené Szentséged szivében, bogy Isten segitségével 
jövőre is kiállandjuk a netalán még csak ezentúl 
ránk nehezedő, legborzasztóbb megpróbáltatásokat 
is. Küzdeni és szenvedni, ez lesz jelszavunk. Soha 
sem fogunk alkudozásokra lépni azokkal, kik azt 
állítják, hogy Szentségednek szellemi tekintélye 
csak a lelkekre van hivatva iránytadó befolyást 
gyakorolni s nem egyszersmind az emberek társa-
dalmi viszonyaira is. 

Azonban az Istennek eme harczai, távol attól, 
hogy megtörjék lelkesedésünket, mint inkább fo-
.kozni fogják azt. Tudjuk, hogy lesz nap, melyen a 
nagy keresztény családnak s legfőbb Főpásztorának 
szenvedései számos szentet fognak szülni az égnek, 
valamint a vértanuknak vére a keresztény hitnek 
szélesen elhintett, termékeny magvává lön. Akkor 
Isten igy szóland ellenségeinkhez : Usque hue verdes, 
et non procédés amplius. 

Akkor csak egy nyáj lesz és egy pásztor; egy 
név, s ez a katholikus név lesz ; csak egy törvény, 
melyen mind a többi alapszik : a keresztén)* tör-
vény, szövetkezve az Isten fiainak, az evangélium-
ból származó szabadságával, melyet közös anyjok, 
az egy, római, katholikus, apostoli Egyháznak ke-
belében élvezendenek. 

Kérjük ezért Szentségednek atyai áldását, hogy 
szent személyével mindenha egyesülve maradjunk, 
a nyilvános életben ugy mint magánviszonyaink-
ban; hogy mindnyájan egyesüljünk, egyesült erővel 
védelmezve, közegyetértéssel szeretve, s egyértelmű 
engedelmességgel követve Szentségedet mindenben. 

Eddig a felirat ; — ő szentségének válasza pe-
dig következőleg hangzott: 

Midőn szemeimet a katholikus világ jelenlegi 
helyzetén végig járatom, mélyen elszomoritó lát-
vány terül el előttem, mert mindenütt csak meg-
mérhetlen romhalmazokat látok, olyanokat, melye-
ket Egyházunk ellenségeinek, kegyetlenséggel pá-
rosult álnoksága a forradalom segitségével emelt. 
Hoszu sorát látom a zárdák s társházaknak, melye-
ket nem régen még békés szerzetesek vagy Jézus-
nak eljegyzett szüzek laktak, de melyekből e régi 

lakók most kiűzettek, hogy szentségtelen, s gyakran 
még ennél is roszabb jövevényeknek engedjenek 
helyt. Látom az Egyháznak, mindig jótékony áldást 
árasztott birtokát és vagyonát egyes, mindent el-
nyelőknek zsákmányul dobva, hogy a forradalom, 
mindenha kielégithetlen telhetetlenségét kielégítsék. 

A merre tekintek, szemem mindenütt csak ro-
mokba ütközik. Az Egyháznak jogai megsértvék és 
lábbal tapodvák ; az egyházi hierarchia rendes egy-
másutánjában erőszakosan megszakitva, vagy leg-
alább megbénítva, mert bármily rendii s rangú 
tagjai arra kárhoztattak, hogy amaz adót fizessék 
le, mely valamennyi közül a legádázabb, — azt, 
melyet vérrel rónak le a csatatéren, és az Egyház 
akadályozva abban, hogy szolgáit szabadon és tet-
szése szerint megválogassa. Látom, mint teszik 
monopoliummá a tanszabadságot, oly monopolium-
má, melynek zsarnoki nyomása, melynek tévedései, 
sőt nem ritkán istenkáromlásai naponta nagyobb 
mérveket öltenek. Látom azon sajnos elnézést, 
melyben annyi bün Isten ellen, annyi vétek a tár-
sadalmi rend s a jó erkölcsök ellen részesül, — mig 
másfélül, époly gyakran bizonyos oly Ítéleteket 
vagyok kénytelen szemlélni, melyeket nem az igaz-
ság érzete, hanem ama vészes szenvedélyek sugall-
tak, melyek forradalmi időkben mindig kiváló sze-
repet játszanak. Ezekből s sok másból áll azon 
iszonyú romhalmaz, mely beláthatlan arányokkal 
terül el szemeim előtt. 

E szomorú képet látva, önkénytelenül is Eze-
kielnek jövendölése jut eszembe, midőn az Ur keze 
kivezeté a látnokot s egy mező közepére letette, 
mely rakva vala száraz csontokkal, ') s hozzá, ki 
megijedve és csudálva szemlélné e szomorú lát-
ványt, ekként szólt : „Ember fia, véled-e, hogy 
élni fognak e csontok ?•' — a látnók pedig, földre 
borulva az Ur előtt, ekként felelt: „Uram Is-
ten te tudod", — Domine Deus, tu nosti!" Es 
ismét igy szólott az Ur : „Jövendölj e csontokról 
— vaticinare de ossibus istis — és mondd nekik : Szá-
raz csontok! halljátok az Ur igéjét. Ezeket mondja 
az Ur Isten e csontoknak : íme én lelket bocsátok 
belétek, és élni fogtok. Es inakat adok rátok, és 
hust nevelek rajtatok, és bőrt boritok rátok, és lel-
ket adok nektek, és élni fogtok, és megtudjátok, 
hogy én vagyok az Ur a . S a prophéta ugy tett , 
amint meghagyatott neki, s ismétlé az Urnák sza-
vait a csontok előtt, s ime, zörgés lön és mozdulás 
a csontok közt, kik egymáshoz járulának, hogy is-
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mét oly testeket képezzenek, mint azelőtt. Factus est sonitus, 
et ecce commotio. 

E jóslat, szeretett barátim, Izrael rabszolgaságának 
végét jelzé s azt, hogy a nép nemsokára visszatérend ősi 
hazájába. Ma azonban, magunk előtt látva az óriási rom-
halmazt, melyről az imént szólottam, ha az Ur azt kérdezné 
akármelyikünktől : „ Putasne vivent ossa ista ?... Vaticinare 
de ossibits" ; — váljon mit felelnénk?... Határozott hangon 
s megingathatlan hittel azt feleinők : Igenis, Uram Isten, e 
csontok mind fel fognak támadni ; mert Jézusnak anyaszent-
egyháza, melyekhez azok tartoznak, nem veszhet el soha, 
hanem fenálland, fenn hell állania egész a világ végezeteig. 
E romok ismét fel fognak épülni, de mielőtt ez megtörtén-
nék, mozgásba jövendenek. Et ecce commotio. E mozgás már 
is megindult. Ily mozgás a ti idejöveteletek is, midőn mint 
engedelmes hű fiak megjelentetek atyátok előtt. Ily mozgást 
jelez a katholikus népeknek sűrű idezarándoklása ; mozga-
lom ez, és az Úrhoz szüntelenül felszálló imánknak visz-
hangja. S a gyónószékeknek ostromlása a hivek által, az Ur 
asztalának sürü látogatása, a jó cselekedeteknek szorgalmas 
s lelkismeretes gyakorlása, — mind ez bizonyítja, hogy Jé -
zus Krisztus Anyaszentegyházának romjai közt az üdvössé-
ges mozgás máris megindult. 

De ha e mozgásnak indult csontok közt az eredeti 
összeköttetés mindeddig nem állott helyre, gondoljátok meg, 
szeretett fiaim, hogy Krisztusnak anyaszentegyháza kőszálon 
épült s hogy mintegy erős, megingathatlan szikla, melyet 
a dühös viharok és felkorbácsolt hullámok minden oldalról 
ostromolnak. Tagadhatatlan, hogy Egyházunkban az üdvös 
mozgalom már keletkezett ; de az elszórt csontok ennek da-
czára sem kerülttk még vissza mindnyájan régi helyökre, 
mert ebben a felülről meginditott viharok akadályozzák, 
mely viharok le nem csillapulnak mindaddig, s nein sziinen-
denek meg a sziklát ostromolni, mig nem arról minden szeny-
folt lemosva, ő maga pedig tisztára simitva leszen. 

Ily szenyfoltok, melyek azt még eléktelenítik azon 
alacsony gondolkozású lelkek, melyek saját lelkismeretüket 
is vetnék oda, csakhogy keserves békében tespedhessenek, 
l 'y foltok ama könnyelmű lelkek, kik sürü bajainkban vo-
nakodnak Isten kezét felfedezni, ki bűneinkért büntet és sujt 
és ily szomorú események szemtanúivá tesz minket; — de 
mindezeket keresztbe font karokkal és szánalomra méltó 
közömbösséggel nézik, mintha bármily nyugodt és boldog 
napokban élnének. Végre eléktelenitik e sziklát a sátánnak 
eladott azon lelkek, melyek kézzel és nyelvvel közremű-
ködnek az Egyháznak felforgatására, ócsárolván, gyalázván 
t ana i t . . . . Ha majd e foltok mind eltűntek, akkor elérkezett 
a pillanat, midőn az Ur megvigasztaland bennünket, s mi-
dőn a jelenben megindult mozgalmat a jövő kor diadalai 
követendik. 

De mi lesz akkor azokból a gonoszokból, kik az Anya-
szentegyházat üldözik ? E napokban egy könyvet mutattak 
be nekem, mely Európának valamelyik katholikus országá-
ban nyomatott, s mely alaposan összeállítja mindazt, mi az 
Egyház üldözőinek végkimenetelére vonatkozik. Szomorú 
véget értek mindnyájan, kivétel nélkül. E könyvnek szerzője 
Herodesen kezdi, s Pilátuson, Kaipháson végig egészen nap-
jainkig jut el, ugyanezt kimutatván minden egyesről. így 

joggal azt hihetjük, hogy az Egyháznak mai üldözői is csak 
oly véget érendenek, mint elődeik s hogy midőn majd ugy 
fog tetszeni a Gondviselésnek, Isten kinyujtandja irgalmas 
karját az ekként megtisztult s az ellenségei által rárakott 
bilincsekből megszabadult egyháza felé, arany ruhával éke-
sitvén fel azt, s szent Fia jobbja felől jelölvén ki helyet neki, 
mint irva van : Ast it it regina a dextris tuis in vestitu deaurato. 

Addig azonban, szeretett fiaim, mit tegyünk ? . . . 
Állhatatosak legyünk az imában és a jó cselekedetek-

ben, mint az imént magatok is mondtátok, s mivel a böjtben 
vagyunk, gyakoroljuk magunkat az önmegtartóztatás s ön-
sanyargatásban, tartózkodva az ételektől, de főleg a bűntől 
— ieiunemus a vitüs. Nagyon is igaz, hogy az önsanyarga-
tás ritkává vált a kath. egyházban ; pedig mégis csak ez az 
ut, mely isteni Atyánk karjaiba vezet minket. 

Haladjatok tehát azon az uton, melyen lépdeltek : ha-
ladjatok főpásztoraitok vezetése alatt, mindig szemben száll-
va ama bizonyos, egyre váltakozó követelésekkel, hanem 
kezet fogva főpásztoraitokkal az Egyház elévülhetlen jogai-
nak védelmére. S mert Istennek hathatós segítségére mind-ö o 
nyájunknak szüksége van, forduljunk hozzá, kérve, hogy 
áldását küldje ránk. Áldjon meg benneteket szent feltételei-
tekben, midőn jogai védelmére keltek; áldjon meg jó csele-
kedeteitekben, áldjon meg jó akaratotokban; áldja meg lel-
keteket és testeteket ; a testet, hogy erejét megedzze a ne-
tán közelgő küzdelmekre, a lelket, hogy képessé tegye a 
forradalom ostromaival szembe szállani ; — áldja meg csa-
ládaitokat, igazságos érdekeiteket s terjeszsze ki szent áldá-
sát mind azon országokra is, melyekhez külön külön tartoz-
tok. Áldjon meg benneteket az életben s a halál pillanatá-
ban s tegyen méltókká arra, hogy majdan a paradicsomban 
vég nélkül dicsőíthessétek. Benedictio 

A k á t é ü g y h ö z . 
(Folytatás.) 

Régen meg van irva, hogy az Ur igaz volta mindörökké 
megmarad, ') de mivel az emberinem ősellensége soh' sem 
szűnik meg konkolyt hinteni a mennyei családatya tiszta 
búzája közé,2) mivel a gonoszság kifogyhatatlanul találé-
kony az igazság ostromlásában s a hamisság sáfárai eszeseb-
bek az ő nemökben a világosság fiainál,3) ezek megrontá-
sára, és ha a gonosz lélek egy helyről kiűzetik, magához 
vévén más két lelket, nálánál gonoszabbat, *) újra kezdi a 
rohamot ; igen természetes, hogy e szakadatlan harczban 
védelemre is a támadáshoz képest kell alkalmazni és kifej-
teni az erőt. Uj ármányok ellenében uj fegyverekkel szük-
séges kivivni a régi igazság diadalát. O © Ö o 

Ily ok szülte a kátékat. 
A legelső káté, ugylátszik, Olaszhonban jelentek meg 

az 1470-es években. E konjekturát kelti bennem Vitzel Gy., 
ki 1535-ben Lipcsében megjelent kátéjában, az előszóban 
azt mondja, hogy látott 60 év előtt Velenczében nyomott 
kátékat. 

Katechizáltak természetesen azelőtt is, bizonyság sz. 
Ágoston 5) Kr. u. az első századokból, de kátét nem irtak. 

Az első káté, mely hirre vergődött, rotterdámi Eras-
') 116. Zs. 2. — 2) Máté 13, 25. - *) Lukács 16, 8. — ») Lukács 

11, 26. — 5) De ctitechisandis rudibus. 6) Apud Labbé. torn. XXI. col. 348. 
27* 
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mus-è volt 1534-ből, melyben a hitelemző és tanitvány pár-
beszédet tartanak az apostoli hitvallás, tiz parancs, Urimád-
sága felett; de, mert szerző akkortájt igazhitiisége tekinte-
tében gyanús lett, kátéja el nem terjedhetett. 

Yitzel rá egy évre a bibliai történettel kezdi, átmegy 
az apostoli hitvallásra, a „miatyánk", tiz parancs, hét szent-
ségre. E kátéban a tanitvány kérdez, a tanitó felel. 1549-ben 
a merseburgi püspök, Helding, szerkesztett kátét megyéje 
számára. Kiadta Mainzban. Benne volt az angyali üdvözlet 
is. 1553-ban Otto, augsburgi bibornok-püspök meghagyá-
sából Soto Péter, a kitűnő theologus irt kátét a nép számára. 
1554-ben jött ki b. Canisius müve „Summa doctrinae chri-
stianae", melynek kivonata jött utána két évre „Parvus ca-
techismus catholicorum ' czim alatt. Ez 1686-ban, midőn 
msgr. de Harley approbatiója mellett kiadták ujolag, miként 
az előszóban mondva volt, már négyszáz kiadásnál többet ért. 
A legutolsó kiadást átdolgozva J . B. rendezte sajtó alá Bécs-
ben német nyelven 1873-ban a bécsi egyházmegye számára, 
hol még most is — bár módosítva — Canisius kátéja van 
használatban. 

De térjünk vissza a régi időkre. 
Kátéját maga Canisius leforditá görögre, a gymnasium 

felsőbb osztályainak számára s e görög káté a Jézustársa-
ság tanintézeteiben a syntaxis, poesis, rhetorika tankönyvei-
vel egybefüzve adatott a tanulók kezébe. 

E szokás megtetszett s a mailandi megye 1573-ban 
zsinatilag elrendeli, hogy „Ludimagistri, quo commodius 
praestant, quod ex conc. Lateranensi in synodo nostra pro-
vincial! tertia eis ad pueros in doctrina, pietateque C h r i s t i -

ana recte instituendos praescriptum est, decernimus, tum 
hanc ipsam decreti partem, tum conscriptum de eadem do-
ctrina libellum cum libris rudimentorum grammaticae con-
iungi eisdemque agglutinari". Három iskolakönyv fekszik 
előttem: a) Praelectiones scholasticae pro suprema classe 
grammatices. Coloniae 1761. b) Institutiones styli latini pro 
classe humanitatis. Augustae Vindelicorum 1770. c) Institu-
tiones oratoriae et poëticae. Aug. Vind. 1770. Mindhárom-
hoz hozzá van a kis káté csatolva. 

A kátékészitésben Canisiust rendtársai követték, mond-
hatnám vetekedtek vele. Sotuell7) 1554-től 1675-ig 137 kü-
lönféle kátét számit fel, különféle auctorok müveit, s mind e 
káték jezsuitamunkák valának, melyekből néhány neveze-
tesebbet felemiitünk. Anger 1563-ban irt egy kátét fran-
cziául, melyet 1569-ben latin és görög nyelven is kiadott Pa-
risban avégből, hogy „tudományuk zsengéjét a szent ügynek 
szenteljék az ifjak" s ez annyira kapós volt, hogy a könyv-
árus tanúsága szerint nyolcz év alatt több mint 38,000 pél-
dány lett belőle elárusítva. 1564-ben Spanyolhonban Rami-
rez irt kérdésekben és feleletekben a gyermekek és tudatla-
nok számára hittani kézikönyvet, mely e nyelven első volt. 
1566-ban Jorge adott ki kátét, mely több nyelvre le lőn for-
dítva. Portugalban e káté használata volt elrendelve s hasz-
náltatott is, mig Pombál által be nem tiltatott, ki Jorge he-
lyett jansenistikus tanokkal saturált kátékat rendelt el, azon-
ban I. József halála után Donna Mária ismét p. Jorge ká-
téját hozta be. 1570-ben Be Pretère atya kátéja jött Ant-
werpenben és Belgiumban használatba. Nápolyban 1570-ben 

') Bibliotheca Scriptorum Soc. Jesu. Romae. 1676. 

nyomatott és hozatott be tankönyvül Araldi kátéja. Velen-
czében is 1570-ben jött sajtó alá és közhasználatba Polan-
qae kátéja. 1584-ben Borr. sz. Károly felszólítására fí-agli-
ardi adta ki kátéját a mailandi egyházmegye számára. Pár 
évre rá, 1603-ban megjelent Bellarmin kátéja,8) mely az 
lőn a déli országokra, mi Canisiusé az északiakra. Bellarmin 
máig is tartja magát Deharbe mellett Olaszhonban. 

Spanyolhonban még Cordesés 1569, Ledesma 1573, 
Gonzales Lozaia 1613, Ripalda 1580, d'Asteté 1582-ben 
adtak ki kátét, melyek közül a két utóbbi, főleg Ripaldáé 
ma is közkézen forog. 1772-ben Ripaldát le akarták szorí-
tani, adtak is ki helyette mást: liberálisát, de ez tartalmá-
nak helytelen volta miatt az inquisitio által elvettetett és 
III-ik Károly által elégettetett, mely alkalommal el lett 
rendelve, hogy Ripalda kátéja jöjjön újra használatba a 
szerző nevének kihagyásával. 

Mind e káték mellett, ideértve még Fleurynek 1679, 
és Bossuetnek 1687-ben Francziaországban megjelent e ne-
mü nevezetes termékeit, — Canisius, Bellarmin, Ripalda, 
d'x4.steté, Jorge voltak a legelterjedtebbek s különféle for-
dításokban csaknem az e^ész világon használtattak még a O o o 
jezsuiták eltöröltetése után is, habár a mult század végén a 
jansenistikus, josephinistikus káték erősen igyekeztek tért 
foglalni. 

E század elején kezdtek a német bölcselettől elrontott 
gyomrú theologusok Németországban Canisiussal elégedet-
lenkedni. A ,deutsche Wissenschaft' már a kis gyerekeket 
kantistákká akarta varázsolni. Gomba módra jöttek, szeren-
csésen hamarjában feledésbe is mentek. Ne is bolygassuk 
fel őket. Hanem aztán Hermes a 30-as években újra a né-
met bölcsészeket hozván tekintélyre Németország theologiai 
tanszékein, nagyszámú követőitől 1830—50-ig vagy ötven 
káté nyugtalanitá Németországot, melyeknek mindössze 
gyakorlati hasznuk csak annyi lett, hogy az ez alkalomból 
származott vitákból már most világos lőn, hogy az idők igé-
nyeinek Canisius már nem felel meg, más kell. 

Canisius korában az volt a jelszó: „ Higy és tégy mit 
akarsz". Ö kátéját ez ellen irányozta. Most a jelszó válto-
zott : „ Akármily hitben vagy, mindegy, csak becsületes em-
ber légy". 

Hogy az igy tapasztalt hiány pótolva legyen, Augsburg 
püspöke megbizta Schmid Kristófot, hogy kátét irjon s az 
engedelmeskedett. A káté ismét csak Canisius rendszerében 
a római káté számbavételével Íratott s XVT-ik Gergely által 
már még kéziratban approbáltatott. Ontrup kátéja 9) is jeles 
volt, s midőn a kéznél levő példányt a mű 10-ik kiadásában 
a hildesheimi vicariatusság approbálta, azt mondja róla, 
hogy rendszere-, solidsága-, alapos tárgyalásával már több 
ordinariatus jóváhagyását kinyerte. Canisius mellett kezdett 
is e két kitűnő káté tért foglalni, de csak nem tudtak a pae-
dagogusoknál megnyugvást létesiteni. Mindinkább hangos 
lett az óhaj egy alapos kátékura után. Canisius beosztása meg 
nein maradhatott. 

í r tak tehát kátét : Hirscher, Schuster, Deharbe, Jau-
mann s egyebek. Jaumann 10) 1847-iki november 29-kén az 

8) Doctrina Christiana. — 9) Der Katechismus der Christ-kath. 
Glaubens- und Sittenlehre v. G. Ontrup. Hannover. 1840. — I0) Grös-
serer Katechismus der Christkatholischen Lehre v. Dr. Jaumanu. Mit 
bischöfl. Genehmigung. Rotenburg, 1846. 
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indexbe jutott, Hirscher más, szinte az indexbe jutott müve 
miatt gyanús lett, Schusternek azonban és Deharbenak sike-
rült Canisiust leszoritani. És ismét irtak : Giesen 1855-ben 
^s Graf 1867-ben Deharbe rendszere szerint. De ujszerke-
zetü káték is jöt tek: Gaume 1849-ben megjelent német for-
dításban, 1848-ban a bölcsészetileg és theologiailag kitű-
nően képzett Eberhard kanonok is próbálkozott igen jó ká-
téjával. 11) Ugy 1861-ben az Amerikában hiressé lett mis-
sionarius, Weninger Xav. Ferencz. Azonban kevésbbé ro-
konszenvesen fogadtattak. Weningert Amerikában mégis 
használj ák.12) 1868-ban Lipf plébános is adott ki kátét,13) 
de nem nagy figyelmet keltett. 

Ha nem emlitenők is meg a franczia : Coyssard, Bailly, 
d'Heliot, Richeaume, Barnaud, Cusau, Bonnefons-t, kik a 16. 
század végén és a 17-ik elején irtak kátét, ha elhallgatnók 
is 1589-ről a német Michäle-t, 1604-ről az irr Batheu-t, 
1606-ról az ang-ol Herfordot ; e o-yençre vázlat is szent Iván O ' ö J o 
éneke gyanánt tűnik fel akkor, midőn a tudós Sailer püs-
pöktől tudjuk, hogy az egyház a káté terén a változtatások-
nak nem volt pártolója; mert féltette a népet, melynek gyen-
gébbjei a katekizmussal à hitet, sőt tán a régi Istent is fel-
cserélni vélik. Hogy e sok változás történt, még pedig nem 
önkényüleg, hanem legtöbbször magasabb megbizásból és 
mindig főpásztori jóváhagyással, komoly oknak kelle ezt 
eszközölni ; mert a főpásztorok, mint 1855-ben a passaui 
püspök kimondá, mindig a legnehezebb feladatok egyikének 
tekintik a káté-változtatást, s kell is, hogy tekintsék, mert 
hisz maga a szentatya is azt mondja:14) „omnem curam im-
pendite, ut in elementariis scholis ii ad catechesim traden-
dam adhibeantur libri, quibus iuventus unam eandemque 
•catholicae Ecclesiae addiscat doctrinam, atque ut nulla un-
quam quoad libros ipsos fiat immutatio, nisi gravis adsit 
causa". (Vége kőv.) 

A közalapítványi kir. ügyigazgatónak 
V É L E M É N Y E 

a tanulmányi alap jogi természete kérdésében. 
(Folytatás.) 

Mindezekből kitűnik, hogy az érsekségek, püspöksé-
gek, kolostorok s egyéb egyházi testületek világi ingatlan 
javakat nemcsak a koronától, hanem magán egyénektől is, 
és pedig szent Istvántól nagy Lajosig, minden megszorítás 
nélkül, nagy Lajostól pedig II-dik Ulászlóig királyi jóvá-
hagyás mellett, akár ajándokul, akár hagyományul örök 
birhatási joggal elfogadhattak, sőt ilyeket készpénzért 
is vehettek. 

Az egyház ingatlan javait ily alapokon birta, midőn 
őt a 16-dik század első felében két áramlat fenyegette ; a 

") Kathol. Katechismus mit biscliöfl. Genehmigung Regens -
burg. 1848. — l2) Curiosum gyanánt ide írom beosztását. Szól előrebo-
csátólag : 1) Istenről. 2) A teremtésről. 3) Az angyalokról és esésükről. 
4) Az ember- s eséséről. 5) A megváltásról. 6) Isten igéjéről. 7) Az egy-
házról. Eddig mintegy bevezetés. Most jő a beosztás. I) Az üdv útjáról 
(Isten és az egyház parancsa.) II) Az üdv eszközeiről, imádság, szentsé-
gek, szentelmények. III) Az üdv gondozása : kerüld a bünt, tégy jót ; az 
erények, a keresztény tökély állapota. Közönséges keresztény tökéletes-
ség, evangeliumi tanácsok. Hogy erre, arra könnyebben ráadjuk magun-
kat, jó a 4 utolsó dolgokról elmélkedni. I t t a mennyországról szóltában 
beszél a szentek tiszteletéről, leendő feltámadásunkról s berekeszti az 
egészet a hat főigazsággal. — 13) Katechismus für kath. Volksschulen. 
Mit oberhirtl. Druckgenehm. Regensburg. 1868. — ") 1855. nov. 5-kén 
Austria-Magyarország püspökeinek. 

mohácsi vész következtébeni török járat s az ágostai hit-
újítás; a török háború és az azzal összekötött dúlás az or-
szág nagy részét elpusztította, a püspöki székhelyeket szét-
rombolta, a templomokat, iskolákat lerontotta, s a tanárokat 
szétszórta; a hitújítás pedig az ős területen hódításokat tett, 
a vallási hitágazatokat meglazította, a fentmaradt iskolák 
egyrészébe elhelyezkedett, a törzstanokba uj elveket oltott, 
szóval a katholikus rendszer átalakításán működött ; ez volt 
a katholikus egyházakat s a főpapi javakat illetőleg a mo-
hácsi ütközettől, vagyis 1526-tól 1548-ig, e szerint tehát 22 
év tartama alatt az ország képe; az utóbb jelzett év körül 
azonban már a katholikus és az ágostai felekezet egymás-
sal éles ellentétben voltak; sőt Horváth Mihály jeles törté-
netírónk szerint (3-ik könyv 173-ik lap) azon győzedelem, 
melyet V-ik Károly császár az ágostai vallásfelekezeten a 
német földön nyert, következményeiben némileg Magyaror-
szágon, vagy legalább annak az I-ső Ferdinánd által birt 
részleteiben is érezhető lett ; ugyanis a király, ki Németor-
szágban császári testvére mellett, az ágostaiak ellen oly 
nagy buzgalmat fejtett ki, Magyarhonban sem nézhette kö-
zönyösen az uj tanok terjedését, melyet a nemzeti fentma-
radásban fenyegetett ország szétzilált állapota, s az abból 
származott közzavar nagyon elősegitett ; Ferdinánd tehát az 
1548-ik évi oktober 18-án Pozsonyban személyesen megnyi-
tott országgyűlés czéljául az uj tanok elfojtását tűzte ki ; 
de már Luther és Melanchton tanainak a rendek minden 
osztályában annyi pártolója volt, hogy feltételét a fejedelem 
többé ki nem vihette ; felhivására ugyan, miszerint a tör-
vényhozás az uj hit elnyomása, ugy a katholikus vallás és 
az egyház védelme tekintetében a fentállóknál szigorúbb 
szabályokat léptetne életbe, a rendek a vallásügyet tárgyalni 
nem mulaszták el ; de a helyett, miként az ágostai hitújítást 
korlátozták volna, a katholikus vallást, a püspökségeket, a 
lelkészeteket s az iskolákat ótalmukba venni s azok jövő-
beni megszilárdítását eszközölni eléglették. 

Ha tehát az 1548-ik évi országgyűlés az ágostai fele-
kezetet vallása gyakorlatában nem háborgatta is, de azon 
jellege, miként határozatait csakis a katholikus hit és egy-
ház fenttartása, gyarapítása és megerősítése érdekében hozta, 
félreismerhetlen ; hogy pedig ezen felállított tétel alapos, 
arról tanúskodik a jelzett országgyűlés 5-dik törvczikke, 
melyben a rendek a király figyelmeztetése következtében 
kijelentik, miszerint szükseges, hogy az országban az isteni 
tisztelet és a vallás a régi lábra állittassék vissza ; ez pedig 
szerintük a 6-dik törvczikk nyomán ugy érhető el, ha az 
egyházak, püspökökkel, apátokkal, prépostokkal, vagyis 
tudományos főpapokkal minél előbb elláttatnak, kik a gond-
jaikra bizott nyájat szóval és példával necsak maguk tanít-
sák, hanem helyetteseiket és lelkészeiket is kötelességeik 
pontos teljesítésére szorítsák ; továbbá ugyanazon törvény-
czikk a püspököknek meghagyja, hogy egyházmegyéikben a 
nép oktatására fő- és alespereseiket küldjék szét s támoga-
tásukra jó egyházi szónokokat adjanak, miszerint a régi 
vallás és az ős isteni tisztelet mindenhol előbbi jogaiba he-
lyeztessék vissza ; hogy minden városba és faluba oly lelké-
szeket rendeljenek, kik a törzshitet vallják s azt a katholika 
egyház szertartása szerint tanítani is képesek ; hogy papokká 
csak feddhetlen életű, ugy a tudományokban jártas férfia-
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kat szenteljenek fel s a lelkészségekre csak ezeket nevezzék 
ki ; valamint ugyanazon törvczikk a püspököknok azt is 
meghagyja, hogy tehetségeikhez képest iskolákat állítsanak 
fel, melyekben az igaz vallás és erkölcsös tanok adassanak 
elő, miszerint az idegen hitágazatok háttérbe szoríttassanak, 
a régi vallás újra feléledjen és az országban mindenfelé ka-
tholikus szónokok alkalmazhatók legyenek ; ugyszinte a püs-
pököknek meghagyja, hogy folyton egyházmegyéikben szé-
keljenek, ha pedig ezen kötelességük teljesítésétől magasabb 
közhivatalaik visszatartanák, ott maguknak alkalmas egy-
házi férfiakat helyettesítsenek. 

Nemkülönben ugyanazon országgyűlés a 7-dik, 8-dik, 
9-dik és 10-dik törvényczikkekben a királyt felkéri, hogy a 
gymnasiumokról s az azokba járó ifjúság segélyezéséről 
gondoskodjék, miként a tanitásra hivatott egyének magukat 
képezhessék, s igy a jámbor és tudós férfiak az iskolákban 
minél előbb működhessenek ; hogy az egyházi javakat, me-
lyek világi kezeken vannak, az illető áldornagyoknak adassa 
vissza, különben azok jövedelemhiány végett tisztjüket, pon-
tosan nem teljesíthetik; hogy miután a püspökségek az 
uralgó zavarok közt, jószágaiktól és jövedelmeiktől annyira 
megfosztvák, mikép napi szükségeiket is alig fedezhetik, 
számukra a pápánál eszközölje ki, hogy a még fel nem kent 
egyháznagyok megerősítését a római szentszék ingyen szol-
gáltassa ki ; mert csak igy érhető el, miszerint az országban 
elegendő püspökök legyenek, kik ismét a papokat küldeté-
sükre felavassák ; valamint, hogy a több fő és nemes urak 
jószágaikon tévesen alkalmazott hivatás és képesség nélküli 
tanitókat állomásaiktól mozdittassa el és az áldornagyok 
által oly férfiakkal pótoltassa, kik a régi igaz vallást a ve-
szélyeztetett helyeken ismét visszaállítsák ; a földesurak 
pedig az ily eljárást ne akadályozzák, sőt inkább az egy-
háznagyok által küldött kath. papokat hivataluk gyakorla-
tában minden rendelkezésükre álló módokkal elősegítsék. 

(Folyt, köv.) 

A Szent-István-Társulat 
igazgató választmányának f. 23-án tartott ülésében, melyen 
gr. Czirálcy János ur ő excja elnökölt, a választmány sajná-
latát s résztvétét nyilvánította a társulat ügynökének, 
Axmann Gábornak elhunyta felett. Az ügynökség vezetésé-
vel, addig is mig a választmány végleg intézkedni fog, 
Bach János másodügynök bizatott meg, ki a kezlést mult 
év vége óta tényleg már maga viszi. 

A társulatbz az utolsó választmányi gyűlés óta 22 uj 
tag lépett be. — A titkár bemutatta a sajtó alól kikerült 
tagilletményi könyveket, melyekből az Encyclopaedia XII I . 
és egyszersmint utolsó kötete s a Házi könyvtár 21. füzete, 
mint még 1875. évre járó illetmények, most küldetnek szét 
a tagoknak, a Házi könyvtár 22. füzete ellenben cssk a 1876. 
illetményekkel fog a nyár folytán szétküldetui. 

Néhai Kankala József szepesi kanonok 20 frtot, néhai 
Kirschner András nyugalm. plébános 5 forintot hagyomá-
nyozott a társulatnak. 

A zilahi r. kath. iskola könyvtára, a nagyszebeni Te-
rézárvaház, az istensegitsi (bukovinai) r. kath. iskola, a pesti 
jótékony nőegylet, a vácz-szentlászlói r. kath. iskola és a 
szepsii r. kath. olvasóegylet részére ingyenkönyvek ado-
mányoztattak. 

A pénztár bevétele f. január 1-től márczius 23-ig : 
18,153 frt. 13 k r , kiadása 17,767 frt. 66 kr. — Az ügynök-
ségi forgalom februárban: eladatott 15,319 példány könyv 
1310 darab szentkép, készpénzben bejött 2999 frt. 13 kr. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK, 
Pest, márczius 30. A z e g y e t e m i k ö n y v t á r 

ü n n e p é l y e s m e g n y i t á s a . K. B. ! Nem tolakodnám 
lapod munkatársai közé, ha a körülmények azt, hogy ugy 
mondjam, kívánatossá nem tennék. Olvastam ugyanis né-
mely liberális lapban az egyetemi könyvtárt megnyitó ün-
nepélyről, engedd meg, hogy lapodban én is Írhassak vala-
mit, talán lesz soraimban valami, ami más lapokban nem 
volt. Mint szem- és fültanu, habár igaz, hogy hívatlanul én 
is irhatok valamit. Mint nemzetünk culturalis haladásának 
pártfogója t. i. minden iránt érdeklődöm, ami a nemzeti 
műveltséggel csak távolról is összefüggésben van, hát még 
ha egy nyilvános, nagyszeVü könyvtár ünnepélyes megnyi-
tásáról van szó ! igy jutottam ez ünnepélyhez én is. 

Elképzelheted, kedves barátom, mily emelkedett han-
gulattal lépdeltem fel a külsőleg fényes könyvtár lépcsőin, 
hol a szolgák elég szívesek voltak előttem, mint kath. pap 
előtt, a főterem ajtaját azonnal megnyitni. Mig t. i. felju-
tottam lassankint, elég alkalmam volt a múltra egy vissza-
pillantást vetni, elgondoHam mily nagyszerű a kath. egyház 
az ő szerzetesi institutiójában, minő sivár lenne sok helyen, 
és igy nálunk is a tudományos állapot, ha nem lettek volna 
kath. szerzetesek, kik részint nyilvános iskolákban közölték 
tudományukat, részint méh-szorgalommal dolgoztak sze-
rény czelláikban, hogy legyen a jövőnek az ő fáradhatlan 
munkásságuk után miből élődnie, s ha eszembe jutott is fel-
menet, mi mindennek kelle történnie, hogy egykor e helyen 
ily díszes palota, telve a tudomány gazdag kincseivel emel-
kedhessék, ha az mind fájdalommal töltött is el, az a gondo-
lat mégis, hogy itt mint kath. pap nagyon jogos téren járok, 
mert e hely is egyházam igazán culturalis mis3Íojának leik-
ismeretes betöltése mellett tanúskodik, valódi lelki örömmel 
töltött el és emelkedett hangulatomat nem engedtem bús 
gondolatok által megzavartatni. 

Beléptem a főterembe. Mint jól tudod, műértő nem 
vagyok, a festészethez nem értek, de azt is tudod, hogy a 
pazar fénynek sem vagyok barátja. Ha az, amit láttam a 
főterembe beléptemkor, a művészet következménye, ha anél-
kül a terem nem felelt volna meg feladatának, ugy a műér-
tők ítélete előtt kénytelen vagyok ugyan meghajolni ; de ha 
szabad e mellett is szerény nézetemet koczkáztatni és a be-
hatásról szólani, melyet rám tett, ugy az határozottan ked-
vezőtlen ; mert tulpazarnak, feleslegesnek találtam azt a 
fényt, melylyel a főtergn ki van állítva. 

Lehet, hogy talán már előlegesen is azon fényes kö-
zönségre számitottak, mely a megnyitásra megjelenend. 
Ebben a rendezőség valóban nem is csalatkozott. Nem sok, 
de fényes közönség volt jelen. Érsekek, püspökök, ministe-
rek, grófok, egyetemi tanárok képezték a közönséget, kik-
hez, mint nem fényes közönség járult egy pár ujság-repor-
ter is. A megnyitás előtt beszélt, a kinek volt kivel, hajlon-
gott, aki szükségét érezte, a beszélgetésből származott csen-
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des zajt az egyetem Reetorának fellépte az emelvényre né-
mította el. A megnyitás rövid, de talán annál jellemzőbb volt. 

Az egyetem rectora, nsgos Ihan Károly ur, egy csi-
rf5s, rövid beszédet tartott. Utána Horváth Árpád, könyv-
tári igazgató ur szólalt fel, röviden élőadva a legrégibb 
múlttól egész napjainkig az egyetemi könyvtár keletkeztét. 
Mondám, hogy röviden. Ezt pedig kettős szempontból. Rö-
viden azért, amit a beszéd tartalmazott, és azért, amit nem 
tartalmazott. Arról nem szólok, amit tartalmazott, arról nem 
hallgathatok mit nem tartalmazott ; azt elengedem, ezt meg-
említeni a méltatlanul mellőzöttek érdeme követeli tőlem. 
Az a hely, melyen az egyetemi könyvtár épült, az a hely, 
melyen jelenvoltunk, az a hely, melyen az igazgató ur be-
szélt, egykor a sz. ferenczrendü atyáké volt. Ez az egyetemi 
könyvtár keletkeztének történetében felemlittetett — fel-
emlittetett a közönség előtt az is, hogy az egyetem a fe-
renezrendi atyákat megperelte a mostani könyvtári telek 
miatt, hogy a per az egyetemre nézve kedvezőtlenül dölt el, 
hogy az egyetem a helyiséghez egyezség utján jutott, de az 
nem mondatott, hogy az az egyezség abban áll, hogy a sze-
gény ferenczrendü atyák a telket az épülethez nagylelküleg 
ingyen adták, oly telket, mely annak idején legalább két-
százezer forintot megért. Az előadásban ki volt emelve, 
hogy Pest városa a Frank-féle könyvtárt az egyetemnek 
ajándékozta, a főterem emléktáblája e tényt megörökitette, 
a jelen volt közönség a fővárost e tényért viharosan éltette, 
a szegény ferenczrendü atyák nagyszerű áldozatát egy betű 
sem hirdeti, áldozatuk egyetlenegy éljenre sem méltattatott, 
hacsak velem együtt mások is nem voltak, kik a zajos élje-
nek közt, szivökben a szegény atyákra gondoltak. 

Ami a megnyitásnál elmulasztatott, azt utánpótolni 
óhajtottam e néhány sorral, ott nem hangoztatták, hangoz-
tassák tehát legalább a ,Religio' hasábjai, hogy a szegény fe-
renczrendi atyáknak is van legalább is annyi érdemük, ha 
ugyan nem több ez egyetemi könyvtár létesítésében, mint a 
kormánynak és a képviselőháznak ; mert, ha a ferenczrendi 
atyák keblében nem égett volna most, ugy mint a múltban 
mindig a vágy a nemzet művelődését előmozdítani, ma sem 
emelkednék még ég felé az egyetemi könyvtár épülete ; han-
gozzék tehát irántuk is az elismerés szava, és legalább e he-
lyen mondjon részükre e lap szerkesztőjének szívességéből 
egyik szerény paptársuk egy éljent a nagyszerű áldozatért : 
Éljenek ! Egy jelenvolt. 

Esztergom. Az é r s e k i k é p t á r . (Folyt.) A ki-
lenczedik termely Molnár József hazai s Wörndle Ede kül-
földi festő két jeles tájfestményén kivül kizárólag Sattler 
bécsi festő római táj festményeit foglalja magában. E képek 
ellen a mükritika kifogást kereshet, de megszűnik az, lia te-
kintetbe vesszük, hogy e festmények a 99. számút kivéve, 
mely Esztergom látképét mutatja s igen sikerült mü, nagy 
részben vázlatosan kivitt munkák s a hatást csak bizonyos 
távolról ezközlik. A távlat valamennyi képen mesteri, sőt a 
102. számú, mely a nagy római Coliseót ábrázolja erőtelje-
sen kivitt mü. 

A tizedik termely a Madonnák gyűjteményét foglalja 
magában, régibb s modern, kiváltképen düsseldorfi meste-
rektől. A balra eső, Andrea del Sartó iskolájából eredett 
Madonnán az Istenanya arcza meglepőn szép. Mind kivitel, 

mind felfogásban vetekednek vele Blaas Károly (110. sz.) és 
Rieser Márton (112. sz.) Madonnái. Az első, Blaas Károly, 
bécsi festészeti akadémiai tanár, mint jelen müve is mutatja, 
az umbriai iskola követője. A színezésben kevésbé, de a fo-
gamzatban Raphaelt követi. Jeles müvei nagy becsben ré-
szesülnek. A másik Rieser Márton nagyhírű bécsi történeti 
festő, ki sok éven át tanult Itália klassikus földén. Itt lát-
ható Madonnája, egyike legjobb müveinek. A 111. számú 
festmény a jelen század egyik legnagyobb mesteréé Flatz 
Gebhardté s xaveri sz. Ferencz halálát tünteti elő. Flatz 
utólérhetlen az ecsetkezelésben. Bővebben jellemezendjük a 
következő termely szemléje alkalmával, midőn a gyűjtemény-
ben levő legjobb müvét, a sz. Ceciliát ismertetjük. 

A tizenegyedik termely az utolsó a baloldali sorban. 
Mindjárt a befordulás az első kép (117.sz.) Szoldatics Ferencz 
kitűnő aquinói sz. Tamása, az, melyet e derék művész O Emi-
nentiája megrendelésére legutóbb Rómában festett, s a mely 
müvet ott időző angol mübarátok nagy pénzösszegért ipar-
kodtak megszerezni, hogy a távol szigetországba vigyék. E 
mü a gyűjteményben Szoldatics minden müve között a leg-
jobb. Közel hozzá támlányon áll (119. sz.) Flatz Gebhardt 
gyönyörű Ceciliája. Rendkívüli finomsággal s bájjal festett 
kép. A szent lábai körül éneklő két angyalka mintegy oda-
lehelve lenni látszik. Minél közelebbről nézi a szemlélő 
annál inkább feltűnik ez ősz mesternek, ki e müvet 70 éves 
korában teremté, valódi művészete. Mintha nem is festve 
volna. Tagadhatlanul Flatz müvei közül ez a legszebb, mely 
a gyűjteményben található. (Folyt, köv.) 

Francziaország. D u p a n l o u p p ü s p ö k n e k 
l e v e l e W a d d i n g t o n c u l t u s m i n i s t e r e l l e n , mely 
a ,Gazette de France'-ban megjelent eléggé fontos okmány, 
hogy azt egész terjedelmében közöljük. A levél, mely Vi-
roflayból, márcz. 22-éről van keltezve, igy szól : 

Tisztelt Barátom ! Aggódik, váljon Waddington ur-
nák nyilatkozata nem nagyon felingerelt-e s egyúttal azt 
is kérdi tőlem, váljon azon jognak elvesztése, a tudori rang-
fokozatokat osztogathatni, csakugyan oly komoly követ-
kezményekkel birand-e egyetemeinkre nézve, s nem lenne-e 
elég talán csak az elvnek fenntartásáért küzdeni. Nézetem 
szerint a fokozatok osztogathatásának joga meg nem von-
ható egyetemeinktől, ha azt akarjuk, hogy a felsőbb okta-
tás tényleg s igazán létezzék. Azon rendszabály, melynek 
foganatositását a minister oly lázas sietséggel kihirdetni 
jónak látta, a törvénynek nem valamely alárendelt pontját, 
hanem lényegét érinti, szivén döfi azt, következőleg nem 
szabad itt csalódásban ringatnunk magunkat, nem szabad 
engednünk, nem szabad alkudoznunk. Ha a szabad egyete-
mek tanárai végkép kizáratnak a szigorlatokból s a tudori 
fokozatok osztogatásából, akkor az uj törvény által mit sem 
nyertek; mert a mire azután joguk lesz, arra volt joguk ez-
előtt is ; mert ezelőtt is léteztek repetitorok és praeparato-
rok, kik az ifjakat az egyetemi vizsgákra előkészítették. Több 
joguk, szélesebb hatáskörük a szabad egyetemek tanárainak 
sem lesz, egyszerű repetitorok és praeparatorok lesznek, kik 
az állami karok és tanárok szolgálatában és érdekében mű-
ködnek. Tanitásuk elvesztendi szükséges méltóságát és füg-
getlenségét ; mert számunkra az igazi s becsületes verseny -
nek előfeltételei nem léteznek többé. Egy a szabadság ál-
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czájába bujt állami egyedárulási czikkel, szóval egy hazug-
sággal több lenne közrendszerünkben ; — ez az egész. 

S ily körülmények közt fogja magát egy minister ur, 
egy nappal a kormányba való belépte után, oda megy a bal-
oldalhoz, s azzal kinálja meg, hogy e törvényt feláldozni 
fogja, hozatala után csak nyolcz rövid hónappal, mielőtt 
még gyakorlati tapasztalatokat tehettünk volna vele, sőt, 
mielőtt e tekintetben még csak egy kis kisérlet történhe-
tett. Az urak egyre azt követelik, hogy az ő kedvükért te-
gyünk kísérleteket egy nekik tetsző alkotmánynyal, egy 
köztársasággal, — viszont pedig nem akarják megengedni, 
hogy mi egy egyszerű törvénynyel is tegyünk egyszer egy 
kis kísérletet. Ily körülmények közt lehetetlen észre nem 
vennünk, hogy voltaképen csak is az egyház elleni háború 
az, mit ők akarnak, mire czéloznak. Először megsemmisítik 
a felsőbb oktatás szabadságára vonatkozó törvényt; továbbá 
jönnek egy másik törvényjavaslattal, mely a püspököket és 
papokat az iskolaszékekből s oktatási tanácsokból kizárja; 
azután arra is készülnek már, hogy midőn egyfelül majd az 
egyházi személyeket és testületeket a tanítástól eltiltsák 
másfelől a kötelező laicus oktatást hozzák be, mindezekkel 
egyidőben pedig más törvények által korlátlan szabadságot 
követelnek a vendéglők és clubbok számára Ezek so-
kat ígérő előjátékok. Hogy a köztársaságot megkedveltes-
sék velünk, bizony mi jobbat sem tehetnek, nagy sietve, 
mint hogy azt az egyház elleni háborúval azonositsák. Ez 
az, mire nézve tisztában lennünk s mire ideje korán elké-
szülnünk kell. Felix, orleansi püspök. 

IRODALOM. 
Mielőtt ismertetéseink sorát folytatnók, nehogy szer-

felett elkéssünk, emiitjük az időközben beérkezett előfizetési 
felhívásokat. 

-+- Az esztergomi papneveldéből kettő fekszik előttünk. 
Varga József és Zibrinyi Gyula növpapok „A kulturharcz 
áldozata" czimü németből fordított, számos mulattató rész-
letei mellett is igen tanulságos korrajzot bocsátják közre, 
mely már angolra s francziára is lefordítva, német eredeti-
jében több, mint tízezer példányban kelt el. 70—80 lap ; 20 
kr., 8 után tisztp. Aprilhó közepe táján megjelen. Előf. pén-
zek a fordítókhoz. 

© Ugyancsak ott egy a ,Trias' szó alatt rejlő, pseu-
donym társulat Hettingemek „Strauss Dávid Frigyes" czimü 
kis munkájának fordítására vállalkozott, melyet a ,Religio1  

1875-i II. félévének 255. lapján ismertettünk. A4ivnyi mű-
nek ára 30 kr., 8 után tpéld. Előfizetési pénzek a forditók-
hoz. Megjelenik april első felében. 

= Felette szerencsés választást tett a kalocsai Sz.-
Agoston-Egylet, midőn Molitornak „ Égető kérdéseku czimü 
kitűnő, Németországban roppant feltűnést okozott munká-
ját vette fordítás alá. E munka a korunkat folytonos nyug-
talanságban tartó, s ezért joggal legégetőbbeknek mondható 
egyház-politikai kérdéseket mind azon mélységgel s azon 
fényes irálylyal fejtegeti, mely Molitortól, a kitűnő tudós s 
remekírótól csak várható. A munka 15—16 ivre terjedend, 
ára csak 80 kr., 8 után tp., az előf. pénzek ápril 20-ig kéretnek. 

— A Deák Ferencz elhunyta felett keletkezett gyász 
irodalomnak két sikerült terméke fekszik előttünk, Mind-
kettő emlékbeszéd ; melyek egyikét t. cz. Pappfy Justin ur 
tartá fbr. 12-én Nagyváradon, másikát Vincze Ambró szin-
tén gymn. tanár ur Egerben. Mindkettő az alkalomhoz 
méltó, emelkedett hangulatban van tartva. 

VEGYESEK. 
— Rettenetesen botránykozunk az olasz katona-köte-

lezettségi törvényen, mely papokat, sőt püspököket is kény-

szerit arra, hogy egyévi ,önkénytességöket' szolgálják le ; s 
joggal botránykozunk meg ezen, mi közben azonban nem 
szabad elfelednünk, hogy mi itthon egy cseppel sem állunk 
jobban, mire eclatans példát a pozsonyi ,Recht'-nek 70. szá-
ma hoz. E lap szerint ugyanis ott Miczely János nevü szent-
ferenczrendü pap van, ki katonai kötelezettségét mint egész-
ségügyi hadosztálybeli katona kénytelen leszolgálni. A tör-
vénynek ilyetén alkalmazása aligha felel meg annak szelle-
mének ; mert, mint az emiitett lap mondja, ha mindenki, ki 
bármily okból a katonai törvény szigorát magára vonta, az 
ebből eredő büntetést a maga cjualificatiója szerint állja ki, 
természetesen a rendes időnek meghoszabbittatása mellett, 
mi a büntetés lényegét teszi ; miért nem lehetett volna e 
papot, ki különben, ha jókor jelenti magát, talán egészen 
szolgálatmentes maradandott, most tényleges szolgálatra 
kényszeríteni ugyan, de: qualificatiójának megfelelőleg, mint 
tábori lelkész ? Kíváncsiak vagyunk, végzi a ,Recht' váljon 
illető helyen szándékoznak-e e bajon segiteni, s a törvény-
nek ezen, a papi méltóság nyilt lóvására történő sérelmét 
orvosolni ? 

— Mily nagy urakból áll a franczia democratia — ha 
ugyan a pénz az, mi az embert nagy úrrá teszi, — mutatja 
azon körülmény, hogy az ottani parlament baloldali pártjá-
ban 23 milliomos van, a monarchisták között pedig C3ak 17. 

— Igen érdekes vallomást tett e napokban a porosz bel-
ügyminister. Heeremann képviselő ugyanis felpanaszolván a 
hivatalnokok gyakran tapintatlan eljárását a ,culturharcz-
ban', a minister következőleg felelt: „Kész s határozottan 
megállapított törvényekkel harczolunk önök ellen, s az el-
méletben azt mondhatnók : a ki e törvényeknek nem enge-
delmeskedik, az hadd szenvedjen. De a gyakorlat gyakran 
meghiusítja elméletünket. Avagy nem önök azok, kik az enge-
detlenséget a nép legalsóbb rétegeiig szervezik ? kik a tör-
vény végrehajtásával megbízott hivatalnokokat majdnem 
kétségbe ejtik azon óvatos és körültekintő modor által,, 
melylyel a törvényellenes ellenállást nagyban és kicsinyben, 
de még a legkisebbszer ü ügyekben is érvényesitik? Ezt nyu-
godtan elviselni, ahhoz több, mint emberi türelem kell. Ne-
künk pedig nem állanak mindenütt oly általánosan müveit, 
tapintatos és jellemszilárd hivatalnokok rendelkezésünkre, 
kik ily körülmények közt is tudnának nyugodtak és türel-
mesek maradni". — E válasz ezért nagyon érdekes, mert 
azt mutatja, hogy a ,culturharcz'-ban addig korántsem a 
porosz kormány az ő kétségbeeső, nem eléggé müveit, ta-
pintatlan s nem elég jellemszilárdsággal rendelkező hiva-
talnokaival a győztes, hanem alighanem azok az óvatos, kö-
rültekintő ultraniontánok, — ami igen örvendetes dolog. 

— A ,Gasetta di Venezia' igen gazdag lap lehet, mert 
még Japánban is tart levelezőt, mi alighanem egy kis luxus. 
Ezen levelező azonban nem régen eléggé naiv volt, hogy a 
hullák elégetése érdekében Olaszországban is megindult 
mozgalmat emlitve, elmesélje, miszerint a japáni buddhis-
ták csak a megvetett gazemberek hulláit szokták elégetni,, 
különben pedig az egész országban minden tisztességes em-
bert elszoktak temetni. Nem tudjuk, váljon az európai hulla-
égetők nem talán kissé a japáni buddhisták szempontjából 
nézik-e egymást — 

— A paderborni püspök tartózkodási helyét Német-
alföldből Angliába tette át, s pedig önkényt ; ámbár épen* 
midőn útra indulni készült, a maestrichti főállamügyésznek 
felszólítása érkezett hozzá, melyben a németalföldi igazság-
ügyéi' nevében felkéretett az országot elhagyni. A kormány 
e lépést Bismarck sürgetéseinek következtében tette, me-
lyekre ürügyül egy legújabban valamelyik plébános ellen 
kimondott kiközösítés szolgált. 

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő: báró Hornig Károly, hittudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatott Budapesten 1876. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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A prot. államok virágzása 
és politikai szabadsága. 

(Folyt.) 

Az első Stuartok, I. J akab és I. Károly, alatt az 
ellenkező két i rány mindinkább kifejlett . Az állam-
egyházban, jóllehet az még a dordrechti zsinaton 
részt vett, a kalvinismus iránt i ellenszenv mindin-
kább nagyobbodot, és ugyanazon fokban az ösegy-
házhozi csatlakozásnak vágya és törekvése is erős-
bödött ; az antikálvinista dogma, az egyházpolit ikai 
szervezet, az isteni rendeleten és az apostoli succes-
sion nyugvó püspökségnek elmélete az anglikán 
egyháznak némi kath. szinezetet adott. Az állam-
egyháznak ezen arminián és pápis ta törekvései fe-
lett a kálvinista érzelmüeknek haragja magas lob-
bot vetett. Miután az egyház feletti királyi supre-
matia nem többé egy erős, sokaktól tisztelt és ret-
tegett nőnek, hanem pedáns, általános megvetésben 
részesült monarchának, I. Jakabnak, volt kezeiben, 
ki mindig csak az ő isteni j ogá t és korlát lan kivált-
ságai t emlegette, e királyi fenhatóság a közvéle-
mény előtt sülyedni kezdett, és nagyon is érezhe-
tővé vált, hogy az egyháznak igy az absolut kirá-
lyi hatalom védbástyájául , alkalmas eszközeül kei-
lend szolgálnia. Hisz maga I. Károly is kijelentette, 
hogy ő az episcopatusban az egyeduralmi hatalom-
nak erősebb támaszát lát ja ,mint magában a hadsereg-
ben. ') Igy a királyság elleni politikai küzdelemnek 
egyszersmint az államegyház elleni harczczá kellett 
válnia. Az Erzsébet idejéböli puri tánok legnagyobb 
részt presbyteriánok voltak ; ezek a püspöki szer-
vezetet megdönteni, a szigorú egyházi fegyelemmel 
összekötött kálvinféle dogmáknak ura lmát megálla-
pitani, az államegyházba becsúszott arminián és 

x) Macaulay, Essays, 86.1. 

pápista i rányt s ennek forrását , a l i turg iá t kikü-
szöbölni, és végre az egyházat a királyságtól füg-
getlenné tenni törekedtek. Ezeknek az alsóházbani 
befolyása a „doctrinair pur i tánok" , vagy is az ál-
lamegyháznak kálvin-érzelmü tagja i ál tal még fo-
koztatot t . 2) Az independensek, kik ál talában nem 
valami nagyobbszerü egyházi szervezetet, hanem 
csak az egyes községeknek függetlenségét óhajtot-
ták, és kik későbben a presbyteriánoknak legveszé-
lyesebb elleneivé váltak, először velők együtt a kö -
zös ellenség, t. i. az absolutismus u tán törekvő ki-
rá lyság és ennek eszköze, az államegyház ellen szö-
vetkeztek. 

A nagy egyház-politikai küzdelemnek szomorú 
esélyei ismeretesek. Strafford, Laud érsek, Károly 
király, az egyházpolitikai absolutismusnak eme há-
rom képviselője, a vérpadra lett hurczolva. Az egy-
ház a királysággal együtt roskadt össze. De a pres-
byter iánoknak abbeli reménye, hogy a többi fele-
kezetek és pár tok legyőzése után, Skótország pél-
dá já ra az egész nemzet a valódi kalvinismus igá ja 
alá fog tereltetni, csakhamar meghiusul t ; rövid 
gyözelmöket a bukás követ te; Cromwell dictátor-
sága alat t az independensek felülkerekedtek, és 
mellettök a baptis ták és quäkerek bur jánoztak fel. 
Uralkodni, a többieket elnyomni és üldözni, ta lán 
a quäkerek kivételével, mindnyájan aka r t ak ; de e 
czélra jelenleg egy pár t sem volt eléggé erős. Az 
államegyház formali ter megszűnt létezni. 

Azonban a restaurat io a püspöki egyházat 
megint u j életre hozta, sőt a nemzeti és par lamenti 
egyháznak teljes dicsfényével vette ismét körü l . 
Oly hatalmas volt a reactio azon türhetlen nyomás 
ellen, melyet a különféle alakú kalvinismus gya-

2) Stanford, studies and illustrations of the great rebel-
lion. London, 1858. 1. 77. 

26 
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korlatba vett, bogy II. Károly király a vallási tü-
relem iránt azelőtt adott igéretét visszavonni kény-
szerült. Egymást követték aztán ama parlamenti 
végzések, melyek a nem-püspökieknek reményét 
aláásták. 1673-ban a ,Test'-eskü hozatott be; azon-
ban ennek éle kivált a katholikusok ellen irányoz-
tatott . Miután ugyanis a yorki herczeg, a király 
testvére és trónörökös katholikussá lett, azon épen 
nem alapnélküli félelem, hogy a jövendő király 
egyházi fenhatóságát az államegyház lassankinti 
katholizálására fogja fordítani, általános érzületté 
és az államférfiaknak, valamint a buzgó protestán-
soknak is politikai rugójává lett. A katholikusok 
ugyan, mint párt, akkor még komoly aggodalmat 
nem kelthettek : ők a nép zömében csaknem kihalva 
voltak; kisded csapatjok csak néhány régi és elő-
kelő család neve által birt jelentőséggel ; ezeket 
pedig tökéletesen lehetett volna azzal kielégiteni, 
hahogy nekik egész csendben némi türelmet nyuj-
tandottak, hahogy házi kápolnáikban az isteni tisz-
telet megtartására nekik szabadságot engedendet-
tek. II. Jakab nem a katholikusokba, hanem Angol-
ország vallási szakadozottságába, az államegyház-
nak az ő királyi főpiispöke iránti feltétlen engedel-
mességébe, és az abban fenlevő kath. elemekbe és 
hajlamokba helyezé reményét. 

A k i r á ly i po l i t ika i h a t a l o m n a k az egyház iva l 
va ló egyes i tése az á l l a m e g y h á z n a k a szenvedőleges 
engedelmességröli t a n á t hoz ta lé t re . Az a n g l i k á n püs-
p ö k ö k és theo logusok u g y a n i s azon á l l i t ássa l l ép tek 
fel, h o g y a nép s a r e n d e k a ker . elvek szer in t a fe-
j ede l em a k a r a t j á n a k soha, m é g az ö n v é d e l e m v a g y 
a t á r s a d a l m i r end f e l f o r g a t á s á n a k legvégső esetei-
b e n sem á l l h a t n a k el lent , hanem fe l t é t l enü l enge-
de lmeskedni , v a g y ha a kir . pa r ancs bűnös volna , 
m a g u k a t c s u p á n szenvedőlegesen viselni t a r toznak . 
Ez á l l i t á sná l ők v a l l á s u k és e g y h á z u k e rede té re 
gondo l t ak , m e l y s a j á t l a g csak a f e j ede lmek a k a r a t j a 
f o l y t á n d o b a t o t t a szegény n é p n y a k á b a , a n é p el-
lenére. A pass ive obedience kötelessége, m o n d á k 
ők, m i n d e n p ro t . fe lekezetnek t ana , e l lenében a ka th . 
e g y h á z n a k , m e l y b izonyos ese tekben az el lenkezés 
j o g á t t a r t j a fen, sőt r e n d k í v ü l i ese tekben (a közép-
k o r n a k elvei sze r in t ) m é g a f e j ede lmeknek le tevésé t 
is megenged i . 3 ) E t a n nem csak k ö n y v e k b e n és 

3) Csakugyan még II . Fülöp alatt is azon állítás, me-
lyet Madridban bizonyos spanyol egyházi szónok hangozta-
tott, hogy t. i. „a királyokat alattvalóik személye és vagyona 
feletti absolut hatalom illeti meg", az inquisitio álcal elvet-
tetett. A szónoknak ugyanazon szószékről, melyen ezt állí-
totta, e tételt nyilvánosan visszavonnia és kijelentenie kel-
le t t : „hogy a királyoknak az ő alattvalóik felett semmi 

röpiratokban terjesztetett, hanem az minden szó-
székről is hangzott; az, mint mondák, az üdvösségre 
okvetlenül szükséges tan. *) Ugyanaz II. Károly és 
II. Jakab alatt minden intézkedésre gyakorlatilag 
alkalmaztatott, s igy e két fejedelem azon egyház 
által, melynek fejei voltak, az absolut uralomra 
való törekvésökben ugyancsak hatalmas lendületet és 
támogatást is nyert. Befoe később az uralkodó egy-
ház püspökeinek és papjainak keserűen szemére lob-
bantotta, hogy Jakab királynak az ő korlátlan ha-
talma feletti biztosításokkal folyvást hízelegtek, öt 
igy mindinkább az örvény szélére jut tat ták, és abba 
végre be is dobták. Mert midőn Vilmos az angol 
partokon kikötött, az egész anglikán papság, eddigi 
tanát arczul csapva, a trónbitorlóhoz csapott át, és 
csak 400 nonjuror birt annyi lelkismerettel, hogy az 
u j esküt megtagadta.5) 

II. Jakab számításából azt kifeledte, hogy a 
népnek nagy többségében a prot. érzület már mély 
gyökeret vert. Minden párt, a kálvinisták ugy mint 
az anglikánok, egy s ugyanazon félelemmel és utá-
lattal fordultak el attól, a mit a kath. religio alatt, 
vagy azzal szükségképen egybekötve gondoltak. 
Politikai és egyházi despotismus, üldözés, máglya, 
az idegen olasz fejedelemtől, vagy mint a buzgób-
bak mondani szokták, a római Antikrisztustól való 
szolgai függés, az angol aranynak Rómába vándor-
lása — e rémséges képek álltak az angol képzelő 
tehetsége előtt, midőn e szót hallotta : „kath. egy-
ház". Hogy Angolhonban épen a kath. idők képez-
ték a mindinkább növekedő polgári szabadalmak-
nak korát, a reformatio pedig szolgaságot, absolu-
tismust, az autonomiai állapotoknak megszűnését 
eredményezte, azt akkor ezer angol közül alig tudta 
egy, és azok, a kik tudták, nem merték vagy nem 
akarták kimondani. Hogy azonban a yorki herczeg, 
mint valódi Stuart, mint XIV. Lajosnak bámulója, 
mindenek előtt a királyi hatalomnak kitágitása s 
absolut egyeduralom után törekedni, és a katholi-
kussá leendett angol egyházat e czélra alkalmas 
eszközül felhasználni fogná, ezt róla rágalom nél-
kül feltehetni hitték. 

I g y J a k a b n a k röv id u r a l k o d á s a és az ő ter-
ve i tő l va ló fé le lemnek megelőző k o r a a r r a szo lgá l t , 
h o g y h a t a l m a s p r o t e s t á n s h a l a d á s t s a kü lönfé l e 
p á r t o k n a k és va l lás i fe lekezeteknek e p h e m é r köze-
egyéb hatalmuk sincs annál, melyet nekik isteni és emberi 
jog nyúj t ; sehogysem illeti meg őket tehát oly hatalom, 
mely az ő szabad és absolut akaratjukból folyik". Igy ir 
Antonio Peres. Université cath. X X I I , 74. — 4) Edinb. Rew. 
55. k. 32—34 1. — 6) Wilson life of Defoe. I, 160. j 
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ledését hozza létre. Jakab és a Stuart-dynastia bukásával, 
I I I . Vilmos trónra léptével s a protestáns trónörökösödés 
megállapításával a reformatio folytán életbe léptetett moz-
galom, a fő dolgot tekintve, végét érte. Az utolsó időknek leg-
jelentékenyebb vivmánya a Habeas-Corpus-akta, a személy-
biztonságnak a zsarnoki önkény elleni megvédése volt, mely 
II . Károly alatt 1679-ben vívatott ki, mely által egyébiránt 
csak a Magna Chartában biztosított régi jog lett megújítva 
és a koronaügyészek elcsavarásai ellen megállapítva. Az an-
gol nemzetnek „születési" vagy alap-jogai, a mint azok Vil-
mos trónrajutásával kihirdettettek, a trónörökösödés meg-
szorításán kivül csak a régi jogokat és szabadalmakat fog-
lalták magukban. Azonban a királyság, mint korlátlan ha-
talom, és az állam-egyház felett gyakorolt királyi fenható-
ság mindenkorra meg lett törve. III. Vilmos halála és a 
hannoveri dynastiának Angolországba jötte után egy király 
sem volt képes többé önállólag uralkodni. E háznak kirá-
lyai a nép szemében idegenek és nem-kedvesek voltak, ma-
radtak is. És inig a királyság igy háttérbe szorult, a par-
lamentnek hatalma és tekintélye nőttön nőtt, s a Whig-
pártnak csaknem hatvanévi uralma alatt a hatalom súly-
pontja az alsóházban volt. 

A monarchikus elemnek ilyetén megzsibbasztásával a 
korona egyházi suprematiájának is más jelentőséget nyernie, 
más eredményeket előidéznie kellett. Anna királyné az ő 
suprematiáját még 1707-ben az angol egyház szervezetének 
főalkatrészeül nyilvánitotta, és I. György, ki kevéssel előbb 
még lutheránus volt, 1714-ben a jelentéktelenebb liturgikus 
dolgok fellett nagyon is részletes rendeleteket bocsátott ki. 
Azonban ez egyházi fenhatóságnak politikai előnye és súlya 
a kabinet-ministernek kezeibe ment át, az egyházi patrona-
tus eszközül szolgált arra, hogy a hatalmasabb családok le-
kenyereztessenek, a Whig-párt érdeke, a választásokra és a 
kamarákra való befolyása előmozdittassék ; az egyház pedig 
a Whig-pártiak által még szabad mozgásának utolsó ténye-
zőitől is megfosztatott, gyülésezési joga eltörültetett, az egész 
egyház mindinkább elvilágiasittatott, és a befolyásosabb 
családok fiainak és közeli rokonainak tápintézetévé aljasult. 

Mihelyt az angol rendek alkotmánya, 1716 után, a 
parliamenti kormányzat uj stadiumába lépett, annak, a mit 
Angolhonban erastianismus-nak hivnak, vagyis az egyház-
nak a politikai világi párt-elem általi leigázásának és saját 
czéljaira való felhasználásának, állandó szokássá, mintegy a 
dolgok természetes rendjévé kellett válnia. A kormány az-
óta az egyház felett s az egyházban nagyobb hatalommal 
birt és bir is, mint az államban, 6) és pedig mind elméletileg, 
mind gyakorlatilag. Ha mégis valamelyik államférfi e fen-
hatóságot néha az egyháznak kedvező módon gyakorolta, 
az csak szerencsés véletlen volt. 

Minthogy a non-conformisták vagy dissenterek a han-
noveri dynastiának és a Whig-pártiaknak barátjai voltak, 
a kormány örömest kezet fogott velők, és eltörülte azon 
megszorításokat, melyek őket még Anna alatt érték, sőt, de 
csak évenkint megujitandó indemnity mellett, nyilvános hiva-
talokra is alkalmaztattak. A büntető törvények csupán a 
katholikusok ellen maradtak folytonos érvényben. 

(Vége köv,) 
c) Pretyman, the Church of England and Erastianism. 215 1. 

A k á t é ü g y h ö z . 
(Vége.) 

Hogy az emlitettem kátékat sorban mily „gravis cau-
sa" szülte, kutatni sem kedvem, sem módom, de nem is egy 
pár czikk keretébe való. Deharbe- azonban és Nogállra for-
dítsuk figyelmünket. 

Mikor az ujabbkori bölcsészet több egyetemeken a 
theologiát is befolyásolta, az uj philosophia légkörében oly 
theologusok nevelkedtek, kiknek a régi theologiaszagu köny-
vek, s igy Canisius sem tetszettek. S e rationalistikus áram-
lat jelentékeny volt ugy, hogy míg Roma locuta non est, 
még Sión őrei közül is akadtak, kik, ha egészen el nem ra-
gadtattak is, de Canisius iránti bizalmukban csökkentek. 
Ep ezért lett megengedve egyik káté a másik után, hogy az 
utóbbi az elsőt s mindkettő Canisiust leszorítsa.1) 

Colbert, montpelliersi püspök, kezdett némi visszhangra 
találni Némethonban ; de jansenistaszagot észleltek rajta s 
az indexbe jutott ; Krautheimer olyannyira evidens febro-
nianus volt, hogy még a josephinismus szomorú korszaká-
ban sem nyert elterjedést; Zwichenpflug, Ovenberg, Laurent, 
a már dicsértük Eberhard, Schuster, Schmitz, nem orvosolták 
meg a ba j t ; mert vagy hoszadalmasságuk, vagy a bennök 
levő Kant-féle „unbedingte Notwendigkei t des moralischen 
Imperativs" miatt nem voltak használhatók. 

Ekkor parancsolták meg Deharbenak elöljárói, hogy 
kátét irjon. Deharbe, hogy Canisiusra a beosztás logikai hi-
bái miatt neheztelő bölcsész-theologusok igényeit kiengesz-
telje, erre: a logikai beosztásra nagy súlyt fektetett. De ez 
átalakítással csupán nem érhette be, mert az anyag tárgya-
lásánál is észlelt tetemes hiányokat. 

Canisius a szentírásból többnyire a legnehezebb idé-
zeteket választotta, a teremtés és bűnbeesés történetét ki-
hagyta, a 9-ik ágazatot hiányosan adta ; főleg nem volt tel-
jes az egyház definitiója. Canisius szerint az egyház „gyüle-
kezet", Deharbe szerint „társaság", melynek tagjai Canisius 
szerint „egy tudományt hisznek", Deharbe szerint „egy 
hitet vallanak", Canisius szerint „a római pápa", Deharbe 
szerint „és az ennek alárendelt püspökök által, a Szentlélek 
közremunkálása mellett kormányoztatnak és vezéreltetnek". 

A szeretetről szóló czikk Canisiusnál nem szólt az 
ellenség szeretetéről, nem szólt a restitutióról. Hiányosan 
határozta meg Canisius a bujaságot, az irigységet, a torkos-
ságot, a jóravaló röstséget. Deharbe e hiányokat pótolta. 

Canisius kihagyta a bérmálás definitiójából „a püs-
pök kezeinek rátételét" ; pedig ez nagyon odatartozik. Cani-
sius szerint „az imádság elménknek" Deharbe szerint „és 
szivünknek Istenhez való felemelése" ; a házasságot gyer-
mekekre nézve hoszasan tárgyalta s beszélt még a nemzés-
ről is, pedig ez tán mégis felesleges volt.2) Ezért Deharbe-
nak Canisiust mellőznie kellett, de szerepét emberül meg is 
oldotta. A nagy gonddal és logikai következetességgel ösz-
szeállitott káté rövidsége, korrektsége s világosságánál fogva 
Kettelertől, már emiitettem pásztorlevelében „ganz ausge-
zeichnet" calculust nyert s a limburgi püspök approbatiója 

') Katholik. Mainz. 1864. I. folyam. 73.1. — 2) A bécsi egyházme-
gye 1873-ban átdolgoztatta Canisiust, ott most is ezt tanítják az anyag 
tárgyalás emiitettem hiányai nélkül. 

28* 
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szerint is3) „vor allen bis jetzt erschienenen, manche nicht 
unerhebliche Vorzüge besitzt". S ez bizonyára „gravis 
causa" volt. Elismerte ezt magyar hazánk boldogult pri-
mása s az esztergomi zsinaton egybegyűlt püspökök is, kik 
Deharbe-t approbálták és behozatalát elrendelék. Elismerte 
gr. Reisach bibornok még mint müncheni érsek, a bajor 
püspökökkel, továbbá a kölni érsek, a trieri, mainzi, lim-
burgi, paderborni, fuldai, hildesheimi, ermelandi püspökök ; 
ugy szintén a cincinnati s a vele egybegyűlt egyéb észak-
amerikai püspökök, a müncheni apostoli nuntiatura ; a boni-
bayi apostoli vicariatus, a cseh, dán s badeni ordinariatus ; 
mert hisz, mind ez approbálta Deharbet. 

Mindezeket, a dolog igy állván, megszívlelve — mit 
akar hát Nogáll? Kérdezhetnék a lelkünk egész erejéből 
tisztelt tudós főurat : ad quid venisti ? 

Midőn 1873-ban a ,Religio' hasábjain ő nsga Deharbe 
ellen szót emelt : a közvetlenül fentebb elsoroltak befolyása 
alatt, azonnal, memor conditionis meae equidem, de határo-
zottan ellene szóltam. Nem ugyan azért, mintha az egri-esz-
tergomi káték bőséges hiányait nem észleltem volna ; de 
mert Deharbe kátéját — a hiányok kiegyenlítésével meg-
tartandónak véltem, nem vévén észre „ad mutandum gravis 
causá"-t. Azóta megváltozott a szerep. 

Nogáll ő nsga kátéját kiadta s az már most haszná-
latban is van. Volt ez előtt esztergomi, egri káténk s Lőcse 
vidékén még Schuster kátéja volt használatban. Most itt a 
4-ik Nogáll ő nsgáé. 

Mindenikre első sorban az a szavunk, hogy civitate 
donatus catechismus. Élni van joga mind a négynek, pedig 
mégis mily jó volna, lia egy káténk lehetne ! 

Igy, ha egy megyéből másikba vándorol a szegény 
ember s még a kátéban sem ismeri ki magát, még azt gon-
dolja, hogy ott más a hit is, melyiknek adjuk az elsőségét? 

Hogy jelenleg volt-e „gravis causa" a változtatásra, 
erre nézve nyilatkozni a nméltóságu püspöki kar van hi-
vatva. 1873-ban ezt nem tapasztaltam, azért Deharbe mel-
lett sikra száltam. Ma már látom, hogy Deharbeval szem-
ben kezd az elégedetlenség nagyobb mérveket ölteni. Hadat 
indítottak ellene a németek, a tudományos lapok Frölich-
nek „Der neue Katechismus für die Volksschule", Kempten 
1874. s „"Wiederlegung der Einwürfe gegen den neuen Ka-
techismus". Kempten. 1874. aztán: „Der neue Katechismus 
wie er unserer Zeit noth thut", Kempten. 1875. müvei hir-
detését hozzák. Deharbe megtámadtatását nem helyeslem 
ugy, amint történik, de ugy látszik, hogy a németeket már 
Deharbe nem elégítheti ki. 

Nálunk is kezdenek a főpásztorok szólni. Nogáll ká-
téja „cum approbatione ordinariatus" jelent meg. Hogy ezt 
az egyházmegyei, főpásztori jóváhagyást „gravis causa" 
eredményezte, el kell fogadnom ; s lia Deharbet jónak tar-
tottam, jónak tartom is, Kettelerrel azt kell mondanom, mi-
szerint nem elég az soha egy egyházmegyére, hogy jó ká-
téja legyen, hanem arra kell törekednie, hogy a lehető leg-
jobbat szerezze meg. 

Deharbe beosztása jó, kitűnő a maga nemében, amint 
ezt 1873-ban a becses lapok augusztusi számaiban megbe-
széltem s maga Nogáll ő nsga is beismerni szives volt; de 

3) Vorrede zum Limburger Katechismus. 1848. 

Nogáll beosztása szembetűnően praktikus, s kimondjuk ezt 
még a ,IIon' kritikusával szemben is, ki tavai „rendszertelen 
könyvnek" mondá a kátékat. S körülbelül igy akarjuk ér-
teni az abauji nyilatkozatnak ide vonatkozó sorait is, me-
lyekkel Deharbe beosztását elitéli. Nogáll ő nsgáé gyakor-
latiabb, Deharbe tagadhatlanul a beosztásra nézve Nogáll-
nál hátrább áll ; de nem rosz ; Deharbet sem, csak azt lehet 
szidni, korholni, ami roszat Deharbehoz a mieink hozzáadtak. 

A magyar Deharbe nyelvezete czikornyás, válogatott 
s a nép nyelvébe át nem ment szavainál fogva, főleg falu he-
lyen ezélját nem érheti. 

Nogállé népszerű, könnyen érthető alakba öntött, ke-
netdús. A magyar Deharbe-n érezni, hogy idegen éghajlat 
alól átültetett növény. Nogáll a magyar észjáráshoz alkal-
mazott, jól esik, idegen izt nem érezni rajta. 

Nogáll elemi kátéja szórói-szóra bent van a középben 
s ez a nagy kátéban, ami nagy előny, mi a magyar Dehar-
beban több évi sürgetés után, ma sem teljesen kielégítő, pe-
dig kivánja ez összhangzatot a beemlézés érdeke is, mely, 
ha a gyermekeknek ugyanazon feleleteket más és más sza-
vakkal kell ujabb osztályokban betanulni, bizonyára igen 
nehezitve van. 

Deharbe bő ; mi is, de főleg, kik közös iskolákba jár-
nak, tudják, hogy nem lehet végezni, vagy ha bevégzését 
siettetjük, száraz, megunttá teszszük. Nogáll ezen segit. Az 
elemi kátét tapintatosan képekkel látja el, a többi részt is 
megrövidíti. Közép- és nagy-kátéja félakkora, mint Deharbe, 
főleg, ha nem a tartalmat, de a tanulandókat veszszük figye-
lembe — újra megyjegyezvén, hogy itt a közép-káté kérdé-
sei a nagyban is szórói-szóra bent vannak. 

S a rövidités nem történt-e a káté kárára ? — Nem ! 
Nogáll az apostoli hitvallás „előszaváról" szól, miről 

Deharbe nem tesz emlitést s ezzel ugyancsak Nogáll Deharbe 
sok kérdését feleslegessé teszi. 

„Mi az Isten?" kérdésének magyarázatául adott rö-
vid jegyzetével fölöslegessé tevé N. az Isten tulajdonairól 
szóló tant. Fölöslegesek voltak Deharbeban: „Miért ábrá-
zoltatik a Szentlélek galamb képében, miért égő nyelvek alak-
jában", ez legfeljebb a tanártól mellesleg megemlithető. 
Fölöslegesek „mit tőnek az apostolok" sat. ezen ágazat hát-
ralevő kérdései. E helyett Nogáll rövidebben és helyesen 
azt hozza inkább : mikép csatlakozott a Szentlélek munkás-
sága Krisztus müvéhez.1) 

Isten 6-ik és 9-dik parancs közt nincs a magyar De-
harbenál különböztetés téve, a német épugy, mint Nogáll 
mondja, hogy ott a tett, itt a gondolat is tiltatik. Weninger 
is ily különböztetést tesz. Canisius nem tesz. A hatodik pa-
rancsnál helyes azon kérdés N. közép-kátéjában már : mit 
kell tenni, ha kétsége van ?, sat. A magyar Deharbe közép-
kátéja ezt, pedig felette fontos, kihagyja — a németben bent 
van. Hogy a házasságról csak annyit mond Nogáll, az na-
gyon helyes. Deharbe beszéde szép, jó, kitűnő, de a kátéból 
kimaradhat — a házasulandók tanításánál magyarázandók. 
Mily helyesen emliti meg itt Nogáll a polgári házasságot I 
Vagy tán ezt kár is volt, mert még nincs küzdelem. Nincs-e ? 
Készülnek mindenfelé az aknák, az ellenfél gonosz törekvé-
seit contrapondiroznunk kell. 

' ) Lásd Nogállnál a 8-ik ágazatot. 



221 

Helyesen hagyta el N. az ily kérdéseket is : „ Az isteni 
személyek valamelyike hatalmasabb-e" ? sat. 

A 7, 11. és 12-ik ágazat tárgyalási modora Deharbe-
uál felötlő ismétlésre vezet, tehát helytelen. Nogáll a 7-dik 
ágazatnál csak annyit mond, mennyi elkerülhetlenül szük-
séges, a többit a 11. és 12-ik ágazat körébe utalja. Az apos-
toli hitvallás, a teremtéssel kezdődvén, Jézus emberré léte-
lével folytattatik, s e történelmi kifejlődés végig megma-
rad, midőn folytatólag Jézus szenvedése-, feltámadása-, 
mennybemeneteléről, a Szentlélek küldetéséről, az anya-
szentegyház alakulásáról, az emberiség folytonos megtéré-
séről, a véges dolgok feloszlásáról, az általános feltámadás-
ról, az öröklét bekövetkezéséről szól. 

Már ezen időszerinti kifejlődési menet bizonyitja, hogy 
a 7-ik ágazatban sokat szól Deharbe a 4 utolsó dolgokról. 

Igen praktikus az is, hogy N. a 10 parancs és az anya-
szentegyház öt parancsa közé tette az uj szövetség főparan-
C 3 á t . így kell ; mert ide való. A kérdések szemléleti modor-
ban való nyomtatása kitűnő. I t t minden ujabb sornál látja 
a gyermek mi ott a fontos, mire kell súlyt fektetni. 

Deharbe kérdései helyett : „Mi az okosság ? mi az igaz-
ságosság" sat., be jó Nogállé : miben áll az okosság? Prak-
tikusabb igy. A közép- és nagy-káté két utolsó kérdése : 
Az igaz keresztény, mely gyakorlatokat szokott végezni 
naponkint ? Az igaz keresztény életnek mi a végeredménye ?, 
de helyén van itt ! ! 

Hogy hiányok vannak Nogáll kátéiban is, nem taga-
dom, de vele a káté oly stadiumba jött, hogy a hiányokat 
— kevesebbek lévén azok — pótolni könnyebb. 

Nem vesz rosz néven tán ő nsga itt egy pár szerény 
megjegyzést — habár igaz, hogy fazt bizalmasan magunk 
közt is elvégezhettük volna. Az utolsó kenetnél a test egész-
ségének megnyerhetésére nem ártott volna reflectálni. Jó lett 
volna a házasság definitiójából „az egyház szine előtt "-et 
kihagyni ; mert a definitiónak általánosnak kell lenni, már 
pedig ez nem áll azon vidékekre, hol a tridentinum kihir-
detve nincs ; mert ott érvényes azért a házasság, ha nem 
köttetik is az egyház szine előtt ; hisz azért ott is actus re-
ligionis és nem polgári házasság. S ha már meg kell mon-
dani az igazat, nem tetszik nekem még a vágykeresztség 
definitiója. 

No, de mit is mond Deharbe idevonatkozólag ? 5) „Ugy 
vagyunk meggyőződve, hogy nincs, nem is lehet katekizmus 
olyan, hogy ahhoz semmi szó ne férjen. S ez nem csak azért 
van igy, mert semmi emberi mű egészen tökéletes nem le-
het ; hanem, mert annyit és oly sokfélét kivánnak a katekiz-
mustól, hogy mindenkit teljesen kielégíteni nem lehet, Me-
lyik katekizmus előtt hajlunk meg nagyobb tisztelettel, mint 
a római előtt? S mégis alig jelent meg, máris keserűen tá-
madták még katholikus theologusok is". Reginald azt 
mondja: „Statim ac in lucem prodiit SS.Tridentinaesynodi 
decreto excogitatus et S. Pii Y. auctoritate conscriptus et 
editus catechismus, qui Romanus appellatur, nonnulli theo-
logi, qui magnum aliquid se iactabant, in ipsum acriter in-
siluerunt, et haerescos nota illum sacrilego ausu deturpare 
eatagerunt". 

Csekélységem forrón üdvözli az uj kátét, ha „ Canisius 
5) Die vollkommene Liebe Gottes. S. 320, 321. 

redivivus"-nak, vagy akárminek neveztessék is, de mit is 
mondott Karsch ismertetésénél ő nsga ? sine sanguinis effu-
sione non fit redemtio ! Át kell Neki is esni a vérkeresztsé-
gen. Már kezdetik. Tomcsányi János. 

A közalapítványi kir. ügyigazgatónak 

V É L E M É N Y E 
a tanulmányi alap jogi természete kérdésében. 

(Folytatás.) 

Ezen törvények csoportozatában alkotta ugyanazon 
országgyűlés a 12-dik czikket is, mely igy szól: azonfelül, 
azaz a kath. vallás érdekében hozott többi törvények kap-
csában, az elhagyott monostorok, zárdák és káptalanok ja-
vaik, ugy jövedelmeik, a tudós lelkészek és egyházi szóno-
kok táplálására, miszerint ők a népet az igaz kath. vallás-
ban megtartsák, az abból kitérőket pedig oda visszavezes-
sék ; továbbá az iskolák helyreállítására és újbóli építésére, 
valamint az ott alkalmazott jámbor és képes tanitók tartá-
sára; nemkülönben a szép reményű és jóindulatu iijak okta-
tására, felsegélésére és elhelyezésére fordíttassanak. 

Miután tehát a november 22-én bezárt 1548-ik évi 
országgyűlés, mely a történetírók szerint az ágostaiak kor-
látozására volt összehiva, azzal végződött, hogy a kath. egy-
ház jogai és előnyei körvonaloztattak ; m'után a jelzett 
12-ik czikkben, az országos rendek, a kath. népészek sorsa 
után egyfolytában csakis a hasonjellegü nem pedig más fe-
lekezeti iskolákról gondoskodtak és gondoskodhattak ; mi-
után a hivatkozott törvényczikk 1-ső §-ában a tárgyalt ta-
nodák feletti felügyelet az illető megyés püspökökre bíza-
tott ; nem lehet kételkedni, miként a törvény többször idé-
zett szövegében egyedül a kath. iskolák felállítására vonat-
kozó intézkedések foglaltatnak. 

De hogy az 1548-i 12-ik törvényczikkben felhozott 
tanodák kath. jellegűek, az Horváth Mihály történelméből 
is következtethető (3-ik kötet 175-ik lap) mennyiben a fent-
hivatkozott 1548-dik évi országgyűlési czikkekről követ-
kezőleg nyilatkozik : „e törvényekből látjuk azon okokat is, 
miért terjedhetett nálunk oly gyorsan a hitújítás, melyet 
mig a katholikus egyház alkalmas tanitókban oly nagy 
hiányt szenvedett, a külföld egyetemeiből, jobbára a wit-
tenbergiből haza került s tudományosan kiművelt Siklósy 
Mihály, Czirják Márton, Buday Boldizsár, Lányi Keresz-
tély, Szalay Mihály, dévai Bíró Mátyás, Gálszécsy István, 
Debreczenyi György, Kopácsy István, Ozoray Imre, Sze-
gedy István, Thury Lukács, Derecskey Döme, és több más 
buzgó férfiak hirdetése az ország minden részeibfn megis-
mertetett:" ezen történelmi adat tehát szinte tanúsítja, hogy 
nagy ok forgott fent, nevezetesen a katholikus tanodáknak 
országszertei siralmas állapotbani léte, mikép az 1548-dik 
évi 12-dik törvényczikk ugyancsak a katholikus iskolák jö-
vőjéről olyanynyira sürgetőleg és halaszthatlanul gondos-
kodni hivatva volt. 

Hogy az 1548-dik évi 12-dik törvényczikkben katho-
likus iskolák felállítása tárgyaltatik, arról tanúskodik az 
1550-dik évi 19-dik törvényczikk is, melyben az országos 
rendek a királyt felkérik, miszerint az elhagyott egyházak, 
káptalanok és monostorok javait és jövedelmeit mulhatla-
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nul az iskolák építésére, ugy a képzett tanárok ellátására 
fordíttassa, hogy ekként az isteni tisztelet és a régi vallás 
lehető hamarább uj életet nyerjen : ugyancsak arról, mikép 
az 1548-dik évi tör. czikkben katholikus iskolák felállítása 
tárgyaltatik, tanúságot tesz még az 1560-dik évi egyesleges 
törvény 15-dik §-a is, minélfogva I-ső Ferdinánd király 
megengedi, hogy a főpapok a megürült egyházi javadal-
mak bizonyos részét oly iskolák építésére, berendezésére és 
fentartására szentelhessék, melyekben az ifjúság a keresztény 
vallásban nem hitujitó, hanem katholikus tanárok által 
oktattassék. 

Mindezekből kitűnik, hogy ugy a jószágok, mint a 
tanodák, melyek felett az 1548-dik évi 12-dik tör. cz. ren-
delkezik, elvitázhatlanul katholikus felekezeti jellegűek. 

Időjártával a főpapok és a katholikus országos rendek 
tapasztalták, hogy a tanulmányi rendszer átalakítására, ja-
vítására és fokozására nem elég az egyedüli anyagi áldozat, 
és az elhagyott főpapi ugy kolostori javak felhasználása: 
hanem szükséges, miként az iskolák egyöntetű szabályok 
szerint újból szerveztessenek, berendeztessenek, valamint 
hogy azok élére oly tömör testület állittassék, mely a kor 
színvonalára emelkedett tudományokban jártas, a tanodák 
felvirágozását eszközölni képes, és elegendő szellemi erővel 
ugy elhatározottsággal bír arra, mikép a katholikus hitága-
zatokat, elveket és tanokat az iskolákban újra meghonosítsa» 
s ott azokat sikeresen tanitsa; nemkülönben az eléje gördi-
tett akadályokat legyőzze ; hogy tehát a fentjelzett tényezők 
kitűzött czéljukat elérjék, azaz a katholikus iskolákat jám-
bor, tudós, képes és szerény férfiakkal láthassák el, mint 
ebbeli óhajtásaikat már az 1648-dik évi 12-dik, és az 1550-
dik évi 19-dik törvényczikkekben kifejtették, 1561-ben a 
külföldön a tanítási téren hírnevet szerzett Jézus-társaságot 
az országba meghívták, megtelepítették, és kevés kivétel-
lel minden katholikus papnöveldéket és tanodákat gond-
jaira bizták. 

Ezen szerzet kijelölt hivatásának férfiasan meg is fe-
lelt, mert 1561-től 1773-ig s ekként két századon felül az 
országban a katholikus ifjúság nevelését, oktatását, műve-
lését és képzését, ha nemis mindvégig egyforma kitartással 
és szerencsével, de minden esetre nagy gonddal, páratlan 
erélylyel, szigorú következetességgel és szép sikerrel majd-
nem kizárólag kezelte : sőt kebeléből nagy és tudós férfiakat 
mutat fel, kik a közügyekben tevékeny részt vettek, a taní-
tási és az irodalmi pályán pedig kiválóan szerepeltek : ezek 
soraiban kitűntek : a hallhatatlan Pázmán Péter, Dobro-
noki György, báró Senyey László, Szentiváuyi Márton, 
Ordódy János, báró Perényi Ferencz, Bossányi Farkas, He-
venessy Gábor, Kazy Ferencz, Timon Sámuel, Kapy Gábor, 
Kecskeméti János, Kolosváry Pál, Szerdahelyi Gábor, Ta-
polcsányi Lőrincz, Szörényi Sándor, Szegedi János, Re-
viczky Antal, Palma Ferencz, Kaprinay István, Kollár 
Ádám, Sajnovics János és többen: (História universitatis 
Hungaricae litteraria) ily nevelési és oktatási testület irá-
nyában a királyi udvar, a főpapok és a katholikus országos 
rendek mindent elkövettek, miként tanári küldetését anya-
gilag is biztositsák ; s ezek folytán, a mint már a jelen véle-
mény történelmi részében kimutatva volt, a Jézus-társaság-
nak a királyok, különösen 2-dik és 3-dik Ferdinánd, ugy 

1-ső Lipót ingatlan javakat, az esztergomi érsekek, több 
egyháznagyok és főurak házakat, tőkéket, szerelvényeket és 
gazdasági telepeket, valamint a nemes és polgári katholi-
kus családok szántóföldeket, réteket és szőlőket adományoz-
tak : szóval a szerzetet mindennel ellátták, miként az .'el-
készi és tanítási kettős hivatásának kellően megfelelhetett 
volt légyen. (Folyt.köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
l'est, april 4. A v i l á g - b o t r á n y o k . Azt véljük, 

hogy levelünk cziméből mindenki kiolvasta, mi lesz annak 
tárgya ; többé már nem lehet európai, vagy amerikai bot-
rányról szólni, a botrány, melyhez napról napra ujabb fűző-
dik, nem egy világrészé, hanem a világé, napkelettől nap-
nyugatig, déltől északig az öt világrész botrányainak felfe-
dezésével kedveskedik naponta a távirda és mily botrányok ! 
nem közönséges útonállók, nem elhanyagolt nevelésű, talán 
a társadalom alsóbb rétegeihez tartozó emberek által elkö-
vetett botrányok, hanem az úgynevezett müveit társadalom-
nak, hogy azt mondjuk, creme-je által elkövetett botrányok 
foglalkoztatják a távirdát épen ugy, mint a sajtót. Köztár-
sasági elnökök, ministerek, szakadár püspökök, a legfelsőbb 
rangú hivatalnokok szereplők e társadalmi tragoediában. 

Valóban, nagyon drágán kell a világnak megfizetnie a 
dicsőséget, hogy magát liberálisnak vallja, mert ez tagad-
hatlan, hogy a borzadályt keltő botrányok nem másnak, 
mint a liberalismusnak tudhatók be. Senki más, mint a libe-
ralismus szülője a felekezetnélküli államoknak és vele együtt 
a felekezetnélküli, azaz vallástalan, lelkismeretlen állami hi-
vatalnokoknak, kiket csak egy gondolat vezérel: félre téve 
minden tekintetet, ügyesen meggazdagodni és a mennyire 
lehetséges, az emberek előtt a becsület külszinét megmen-
teni. Hogy azután a meggazdagodás egyesek, vagy az állam 
kijátszásával, megcsalásával, megkárosításával történik, 
ahhoz mi köze van a felekezetnélküli lelkismeretü állam-
hivatalnoknak ? mit törődik ő vele, ha egyesek koldusbotra 
jutnak, ha az állam az eltűnt milliók pótlására a hazafiúi 
áldozatkészségre hivatkozva, ujabb adókkal terheli is a pol-
gárokat, vagy ujabb kölcsönöket is vesz fel ? nem elég, hogy 
neki ügyesen kellett gondoskodni, nehogy tettei felfedez-
tessenek ? 

Ott, hol a tanok, az elvek befolyása következtében a 
lelkismeret szava elnémittatik, hol az öntudat nem hangoz-
tatja, hogy Isten Ítélőszéke előtt mindenki számot fog egy-
kor adni tetteiért, igenis oly társadalomban, a hasonló bot-
rányoknak napirenden kell lenniök, és valóságos csuda lenne, 
ha napirenden nem lennének. Istentől nem félnek, az emberi 
igazságszolgáltatást kijátszhatni reménylik, mi akadályozza 
tehát azt, ki épen akar hasonló liberális tetteket végbe-
vinni, hogy azokat véghez ne vigye ? Nem ismerjük félre, 
hogy a liberális gazságokat épen liberális kormányok fedez-
ték fel, hogy a felekezetnélküli lelkismeretü államhivatalno-
kok ellen épen a felekezetnélküli állam folytat jelenleg pert 
a fóldteke minden pontjain, hogy a felfedezett liberális bünt 
a büntetés ostorával üldözi ; de mit használ mind ez, mikor 
az elv, mely szerint a felfedezett bűnösök bűneiket elkövet-
ték, mégis fenmarad ? ha a felekezetnélküli állam jövőre is 
mint ilyen megmarad ; ha, kivált magasabb állami hivata-
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lókra, csakis felekezetnélküli lelkismeretü férfiak emeltet-
nek ? Ugyanazon elv ugyanazon eredményeket fogja mindig 
létrehozni, vagyis büntettessenek bármennyire is a liberális 
módon gazdálkodott bűnösök, az ujak, kik helyükbe kine-
veztetnek, az elv miatt ugyanazok lesznek, kik voltak a ré-
giek, legfelebb azon egy különbséggel, hogy ügyesebben 
követik el azt, mit elődeik ügyetlenül, mert felfedeztettek, 
követtek el. 

Ki fogná azt tagadni, hogy az ily botrány-perek kö-
vetkeztében az állami rend fenmaradására oly mulhatlanul 
szükséges tekintély alapjában aláásatik ? hogy a felmerült 
hűtlenségek következtében a polgárok, elvesztve bizalmukat 
és tiszteletüket az állami hivatalnokok iránt, még ott sem 
engedelmeskednek, hol az engedelmesség valóban lelkisme-
reti kötelesség? A liberalismus az által, hogy felekezetnél-
küli, lelkismeretlen hivatalnokok által administráltatja az 
állam ügyeit, és igy közreműködik, hogy hasonló botrány-
perek lehetségesek legyenek, magát az államot ásta alá, el-
veszi annak biztositékát, a tekintélyt, s a forradalmakra szabad 
utat nyit. Ily viszonyokon, habár elismerjük is a büntetés 
jogosságát és szükségét, de a bűnös büntetése önmagában 
véve nem segit. I t t radicalisabb gyógyszerre van szükség. 
Szükséges, hogy az elv, mely lehetővé teszi, többet mon-
dunk : mert elősegíti a hasonló bűntények elkövetését ; mond-
juk, hogy az elv kiküszöböltessék a társadalomból és más-
sal helyettesittessék, mely hasonló botrányok megszünteté-
sét az által eszközli, hogy a hivatalos állás hűséges betölté-
sét lelkismeretbeli kötelességnek hirdeti, melynek elmulasz-
tása, vagy épen hűtlen megszegése felelősséget von maga 
ntán nemcsak az emberek, hanem még inkább az Isten előtt. 

Keresztény lelkismeretü, azaz oly államférfiak- és hi-
vatalnokokra van szükség pusztán állami szempontból is, 
kik állásukban el vannak határozva a ker. elveket érvénye-
síteni. Hogy nálunk Magyarországon ilyenekkel birnánk, 
határozottan nem mondhatjuk; de tény az, hogy a világ 
nagy tragoediájában ilyféle botrány-perekkel ma még nem 
szerepelünk, mit fog azonban hozni a jövő, azt előre meg 
nem mondhatjuk; annyit azonban mégis minden jósló tehet-
ség nélkül mondhatunk, hogy valamint külföldön a libera-
lismus hozta létre a botrány-pereket, ugyanazon liberalis-
mus hazánkat sem fogja megkímélni hasonló botrány-pe-
rektől, ha uralma még sokáig fenn fog maradni, mert termé-
szetét a mi kedvünkért sem fogja megtagadni. Annyit már is 
lehet látni, hogy a mértéktelen kapzsiság nálunk is minden 
téren nagyon elterjedt és csak óhajtanunk kell, hogy alább 
hagyjon, és igy meg legyünk kiméivé azon gyalázattól, mely 
a külföldet érte ; — de ehhez szükséges, hogy érvényesítsük 
a jelszót: le a felekezetnélküli állammal, le a felekezetnélküli 
lelkismeretü államhivatalnokokkal ! © 

Esztergom. A z é r s e k i k é p t á r . (Folyt.) Itten-
bach, Schadownak egyik legjelesebb tanitványa s a düssel-
dorfi iskolának jelenben ünnepelt hőse még a harminczas 
^vek elején szintén világhirre emelkedett iskolatársával 
Degerrel, továbbá Müller András s Károlylyal beutazta 
Olaszországot s hosszabb ideig tartózkodott Rómában. Ta-
nulmányainak főtárgya volt Raphael, s első iparkodék az 
umbriai iskola halhatlan nagy mesterének cziczomáját az 
egészen modern düsseldorfi iskola maga nemében épen nem 

vonzó modorával megbarátkoztatni. Amaz utólérhetlen báj, 
mely Raphael müvein a szemlélőt üdvözli, az antik szépség-
nek kidomboritása az eszmében és alakban, a lágy de mind-
amellett erőteljes ecsetvezetés Ittenbach genialis ecsetje ál-
tal lőn a düsseldorfi iskolába legméltóbban átültetve. Itten-
bach nemcsak felfogá ama forró szeretetet, mely Raphael 
müvein elömlik, hanem át is érzé egészen. Már Rómában a 
halhatatlan mester müveinek tanulmányozásánál alkotott 
müvei tanúságot tesznek erről. Midőn Ittenbach Rómából 
visszatért, a legünnepeltebb, a legkeresettebb művészek 
egyike lőn. O festé a bonni sz. Remigius templom két ol-
tárképét ; müvei a szentegyházakban úgymint magánkápol-
nákban, koronás fejedelmek s főurak termeiben a legna-
gyobb bámulat tárgyai. Eugenia császárnő, Lichtenstein 
herczeg, Schönborn gróf, Stephanie portugall királynő s a 
berlini nemzeti képtár birják kitűnő müveit. Kevés van a 
modern düsseldorfi festő művészek között, ki oly széles kör-
ben vivta volna ki az elismerést mint Ittenbach. Jelen müve 
is egyike a legszebbeknek, melyet valaha alkotott. Kifejez-
hetlen finomság, melegség s az anyai szeretet ideális szép-
sége, mely e műről előtükrözik, méltán első gyöngyévé 
emelik e gyűjteménynek. Különben is Ittenbach, valamint 
méltó társa, Deger, hazánkban csak is az érseki képtárban 
van képviselve. 

Ugyanezen termelynek ablakfelőli falát egy kolossa-
lis nagy passiókép foglalja el. Maga nemében páratlan mű. 
Aranyalapon kisebb nagyobb alakok Urunk szenvedésének 
egész történetét előállítják. Két oldalt fent a XIV. század 
felfogása szerint az Üdvözítő szenvedésére vonatkozó elő-
példák, mint Izsák feláldoztatása, a rézkigyó a pusztákan, 
jobbra egyptomi József a kútból kiemeltetik, Jónás próféta 
amint a tengerbe vetik, Sámson küzdelme az oroszlánnal 
ábrázolvák. Giotto korabeli műnek látszik lenni, habár ha-
tározott Ítéletet e műről nem hozhatni. A képen kiválóan 
szép a három Krisztusfő, a kereszt súlya alatt elesett Meg-
váltóé, azután Veronika kendőjén s végül a keresztfán. A fest-
ményen mintegy kétszáz alak van. Öszbenyomása imposáns s 
teljesen csak gyakori szemlélet után élvezhető. (Folyt, köv) 

fíóma. A p á p a és az u j m i n i s t e r i u m. Azt 
hinné az ember, hogy a liberális lapok épen most nagyon el 
lehetnének foglalva azokkal, mik a Quirinálban történnek, 
és hogy ennél fogva a Vaticánnak egy kis békét hagyhat-
nának ; pedig dehogy, — takaros kis hazugságra ezek az 
urak mindig ráérnek, mint a következő ,hir' bizonyítja, me-
lyet több, e városon kivül megjelenő lap mint ,távirati tu-
dósítást' hozott, s mely ezeket mondá : 

„A clericalis pártban azon hír kering, hogy a pápa, 
nyugtalanítva némely lapnak az uj ministerium terveire s 
az egyházzal szemben foganatositandó szándékaira vonat-
kozó túlzásai által, tanácsot kért egy igen magas állású sze-
mélytől, váljon maradjon-e Rómában vagy sem. Ennél fogva 
a pápa azon biztosítást vette az uj ministerektől (sic !), hogy 
semmiféle ellenséges lépés sem lesz ő ellene inditványba 
hozva, sőt hogy a ministeriumnak erős szándéka van, a ga-
rantia-törvényt s egyáltalában az összes fenálló egyház-
politikai törvénykezést nem csak maga tiszteletben tartani, 
hanem mások által is tartatni." 

Eddig a ,távirati tudósítás', melynek olvasásakor ön-
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kénytelenül Bismarcknak eme hires szava jut eszembe: 
„Gelogen, wie telegraphier. 

Először nem igaz, mintha azok, mik legújabban a for-
radalmi kormány köreiben történtek, ő szentségét nyugta-
lanságba ejtették volna ; másodszor nem igaz, hogy ő szent-
sége ama bizonyos ,magas állású' személylyel bármiféle 
összeköttetésben is állana ; legkevésbbé igaz pedig, mintha 
ő szentsége ettől a ,magas állású' személyiségtől tanácsokat 
kérne, mely az u. n. alkotmányos elv szerint semmiért sem 
vonathatván felelősségre, de nem is kormányozván, csak 
,uralkodván', nem biztosithat senkit és semmit ; sőt melynek 
elég gondot okoz, — maga magát ,biztosítani'... A pápa 
Rómában van; mert kötelességének tartja, s addig mara-
dand, mig annak tartandja, ott maradni ; az elmenetelre 
nézve pedig époly kevéssé fog ama ,magas állású' személyi-
ségtől tanácsokat kérni, mint nem kérte akkor, midőn arra 
határozta el magát, hogy maradjon. 

A kik tehát ilyen álhireket koholnak és terjesztenek, 
azok ez által nemcsak roszhiszemüségöket, hanem nevetsé-
ges tájékozatlanságokat tüntetik ki és bizonyságolják ; — 
viszont pedig azt mondani, hogy a ministerium erősen el 
van határozva a garantiatörvényt nem csak maga tisztelet-
ben tartani, hanem sat ez a kissé nagyon is vastag fon-
toskodás csak arra szolgál, hogy a különben is létező bizal-
matlanságot még inkább fokozza; mert forradalmi kor-
mánynak nem lehet hinni soha, bármit Ígérjen vagy fogad-
jon is. Különben már ezen kifejezés is: „tiszteletben tartani 
és tartatni", roszul van választva; mert tudjuk, hogy a 
maga idején az akkori Olaszország nem kevésbé volt kötve 
nemzetközi szerződések, a királynak s a kormánynak, a dip-
lomatiának, a senatus- s az alsóháznak ünnepélyes s hivata-
los nyilatkozatai által a pápai territóriumnak határait tisz-
teletben tartani és tartatni- — s mégis váljon tartot ta-e?. . . 
Miként lehessen tehát ilyetén forradalmi kormánynak hinni 
s mit fog az .tiszteletben tartatni' midőn őt magát nem tisz-
teli senki ? — 

Ő szentsége több izben nyiltan hirdette már az egész 
világ előtt, kitől kér ő segítséget, kiben bizik, kitől várja a 
dolgok jobbrafordultát — Krisztus Urunktól ! — Egyéb 
,magas állású' személyektől nem kér, nem vár, nem remél ő 
semmit ; sem tanácsot, sem segítséget 

Legújabban még azt is beszélik, hogy több a Quirinál-
ban hitelesített követ puhatoló kérdést intézett az uj kül-
ügyministerhez azon szándéklatokra vonatkozólag,melyekkel 
az uj kormány a szentszék iránt viseltetik. Hiszszük is, hogy 
az illetők ezt tették ; de nem a Yaticán, hanem a magok ér-
dekében. Elég bajuk van úgyis a különféle kormányoknak 
otthon, ezenfelül a katholikus közérzület Európaszerte bi-
zony eléggé hangosan nyilvánul, hogy szivén elhiszszük, mi-
szerint az egyes kormányok igen szeretnék, ha e bajoknak 
száma a szélső forradalmi clique-nek haszontalankodásai 
egy ujabbal, a legsulyosabbal ne szaporittatnék, ámbár, ha 
ez mégis történnék, magok e kormányok lennének okai, ki 
vétkes támogatásuk vagy gyávaságuk által idáig engedék a 
dolgokat fejlődni. Ők azok, kik nyugtalankodnak ; de nem a 
pápa, ki Abban bizik, a kinek földi helytartója ! 

Legközelebb egyetmást irok majd azon irányról, mely-
ben az uj ministerium valószínűleg ,haladni- fog. Ismerjük 
az embereket tudjuk mit várhatunk tőlök: s kérdés: sokkal 
roszabbak-e azoknál, kik azimént leléptek ? R. 

IRODÁLOI. 
Hogy el ne késsünk, sietünk jelenteni, miszerint az 

,Isten igéje szentbeszédekben' már a 4. füzetig haladt, mely e 
napokban megjelenve a következő tartalommal bir : Beszé-
dek nagypéntekre, húsvét mindkét napjára, fehérvasárnapra 

s húsvét utáni II. s III . vasárnapra. Vázlatok böjt I., II. » 
III . vasárnapjára. 

Úgyszintén az ,Irodalmi Érlesitő'-nek 2. s 3. száma 
fekszik előttünk ; époly bő, változatos s érdekes tartalom-
mal, mint az 1-ső, melyet a ,Religio' 10. számában jeleztünk. 
A bírálatok s ismertetések a következő munkákat tár-
gyalják: Karsch, ,Materialismus, rationalismus és keresz-
ténység' ; Woltmann, ,Holbein und seine Zeit' ; Hartha, ,A 
szabadkőművesség' ; Petz, ,Der Bischof und das Domkapitel' 
[mi czél indította szerzőt füzetkéje kiadására, ki nem mondja 
ugyan, de az a passaui megyének néhai Hofstätter püspök 
alatti viszonyaiból eléggé megérthető.] Kirchmann, ,Der 
Culturkampf in Bayern' ; Gauvain, ,Das Bündniss der Evan-
gelischen und Katholiken', mely munkának ismertetője annál 
nagyobb érdemet szerzett magának, minél nehézkesebb Crau-
vain modora minden eszmegazdagság mellett is. Az , Eber s 
papirosa' czimü érdekes czikk folytattatik. 

A Nogáll-féle kátéirodalom, illetőleg annak egyik 
legújabb mozzanatára, a Keletéri czikkeit s Bihari glossáit 
tartalmazó füzetre vonatkozólag, melyet t. olvasóink nem 
régen melléklet gyanánt kaptak, az , Ért.' t. szerkesztősége 
tudatja, hogy azt egy oly szakértőre adta át, ki az emiitett 
káték körül eddig kifejlett mozgalmakat hallgatagon ugyan, 
de már régebben éber figyelemmel kiséri, s azokat az ,Ért 
keretében szigorú tárgyilagossággal méltatni fogja. Örven-
dünk az érdekes mozgalomnak ilyetén kiszélesbitésén ; leg-
újabban 73. számában a ,Magyar Állam' is hozott figye-
lemre méltó felszólalást a Nogáll-Keletéri ügyben. 

Végre megenged nekünk az buzgó kiadója egy 
kis kérdést : Lesz-e czimlap s tárgymutató az első évfolyam-
hoz ? Egy kis lapon mindkettő elférne, s az előfizetők leg-
alább bekötethetnék. 

VEGYESEK. 
— Mlgos Paoli lgnácz bukaresti püspök úrtól, kihez 

nem régen a szerkesztőségünkben megyéje számára össze-
gyűlt pénzeket tisztelettel áttenni szerencsénk volt, a követ-
kező levelet vettük, melyet, mint a jótékony szivekhez in-
tézett nyilt felszólítást egész terjedelmében közlünk: „Bu-
karestini ex Ordinariatu Catholico. Eximie a Ede Dne ! 
Summám 45 fi. v. a. mihi transmissam fideliter accepi, et 
nunc gratias ex intimo corde hisce litteris persolvo. Tem-
pus est, ut opera constructionis Ecclesiae, propter hiemale 
frigus interrupta reassumamus, quod fiet die lunae sequen-
tis hebdomadis. Pulchrum et nobile aedificum erit, tamquam 
decora arbor, in silva, ut ita dicam ecclesiarum schismati-
carum, [aiunt enim plus quam trecentas existere in ista civi-
tate] ad coelum consurgens. 

Utinam Deus corda benefactorum aperiret, ut piis ele-
emosynis nos adiuvent, ad tale opus implendum. Experien-
tia plurium annorum me docuit, nihil magis ad conversionem 
hominum ab unitate catholica avulsorum conferre, quam de-
corem Domus Dei et splendorem caerimoniarum nostrarum ; 
praeserdm cum nunc numerosum cleruin seminaristarum 
quoque habeamus ad officia divina cum omni sacra pompa 
celebranda. Oh ! si illi, qui opes temporales possident, haec 
intelligerent,puto quod lubenti animo in nostro labore aposto-
lico partem sumerent. Ast, proh dolor! vident, audiunt, in 
ephemeridibus cath. legunt, et gaudent quidem de profectu 
ssmae nostrae religionis, et tarnen dicunt intra se : — Alii ad-
iuvabunt, ego multum facere nequeo, et concludunt : — nihil 
do ! . . . Deus det illis scientiam et intellectum et optimam 
paratamque voluntatem. Ita Dominum rogo et iterum ante 
altare suum rogabo. Tibi autem gratias iterum agens, addi-
ctissimus Dni Tuae maneo Ignatius Paoli, Eppus nicopoli-
tanus et bukarestiensis". 

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő: báró Hornig Károly, hittudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatott Budapesten 1876. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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A prot. államok virágzása 
és politikai szabadsága. 

(Véjje.) 

Igy alakult meg Angolországban azon saját-
ságos helyzet, hogy mióta Skóthon a b r i t t biroda-
lom ta r tománya lett, egy országban két teljesen 
különböző és bensöleg ellenkező „állam-egyház", 
északon a kálvinista-presbyteri és délen a püspöki 
létezik; hogy az anglikán egyház minden önálló-
ságtól megfosztva, tehetleniil s az állam-hatalom 
ál ta l lenyűgözve teng, mig a már lé t re jöt t s a még 
létrejövendő vallási felekezetek, bármilyen legyen 
tani tásuk és szervezetök, tökéletes szabadságnak és 
autonómiának örvendve kormányozzák sa já t magu-
kat. „A törvényhozásnak supremat iá ja , mint Hal-
iam az általános nézetet kifejezi, azon kutya-nyak-
kötő (the collar of the watch-dog), melyet az állam 
egy általa dotál t és állam-intézetté,emelt ' egyházra 
táp- és lakásért i j u t a lmul ad". ') 

Ha már most azon kérdést vet jük fel, hogy 
ezen századós harczban s elkeseredett párt- és val-
lás-küzdelemben sajá t lag mily eredmény vivatot t 
ki, e következőket észleljük : 

1) A vallási szabadság, vagy tüzetesen szólva, 
azon szabadság, hogy valaki az államegyházhoz 
tartozni ne kénytelenittessék, mintegy 170 évig 
ta r tó küzdelem és az angolok ezreinek elvérzése 
u tán, homlokegyenest az eredeti protestant ismus el-
veinek ellenére, végre k ivivatot t ; 

2) a reformatio és a prot. államegyházi intéz-
mény azon polgári szabadalmakat, melyeknek az 
angolok a kath. időkben örvendettek, lényegesen 
megcsorbitotta, s azok egy részét megsemmisitette ; 
e szabadság azon véres küzdelemben, melyet a val-

!) Cont. History of Engl. III , 444. 

lásfelekezetek pár t ja i , a politikai szabadság férfiai-
val szövetkezve, az ál lamegyházra támaszkodó ki-
rályság és a királyok által pár to l t ez egyház ellen 
vivtak, volt ismét visszaszerzendő s azonnal meg-
szilárdítandó és szélesbitendö. Amennyiben már 
most mind e felekezetek a reformatio elvéből bur-
jánoztak fel, és magukat protestánsoknak nevezték, 
mondani lehet, hogy a protestantismus Angolország-
ban, miután első a lakjában a polgári szabadságnak 
legveszélyesebb ellensége és sirásója volt, későbbi 
alakjában, azaz a benne re j le t t egyházi szakadozott-
ság folytán a politikai szabadság helyreállítása- és 
ki tágí tására közreműködött . A prot. pár toknak 
egyike elnyomta a másikat, ha szerét tehette ; ha 
pedig elég erővel nem rendelkezett, legalább kész 
és elhatározott volt ez elnyomásra ; mindegyik pár t 
oda törekedett, hogy a nemzetre tukmál ja nézeteit 
és intézményeit ; Prynne és Edwards presbyteriá-
nok, mihelyt vallási pár t jok pil lanatnyi uralomra 
vergődött, külön i ratokban bizonyítgatták, hogy az 
elöljáróság minden tévtan (a mi annyit te t t nálok, 
mint : minden nem-kálvinista) ellen a kardot for -
gatni jogosítva és kötelezve van. A hosszú küzde-
lemből végre a vallási pár tok mind elgyengülve és 
bomlófélben léptek ki. A presbyteriánok Angol-
honban teljesen szétfoszlottak, és belőlük más val-
lási pár tok eredtek. Az államegyház benső életében 
tökéletesen megzsibbasztva, nem a hitet, nem, — 
hanem azon a nemzetnek minden osztályát megmé-
telyező vallástalanságot terjesztette, mely a 18. szá-
zadban még a nőnemet is lealjasitotta, s Angolhont 
a többi nemzetek között kiválólag megbélyegezte. 

II. J akab bukása és egy u j dynast iának meg-
hívása az angol népnek szabadalmait, melyek lé-
nyegükben már mind kiküzdve voltak, saj á t lag nem 
nagyobbítot ta , hanem nagy horderejű kettős válto-

29 
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zást idézett elő : t. i. a királyságot tehetlen árny-
képpé degradálta és az alsóház időszerinti többsége 
által uralkodó parlamenti kormánynak rendszerét 
hozta létre, melynek nézetei és szándékai a válasz-
tók jogának megszorítása- vagy kitágitásával sziik-
ségképeni változandóságnak alávetvék. E kettős 
vívmánynak becse felett a jövőnek kell ítélnie. Angolor-
szág a parlamenti reform következtében sikamlós 
lejtőre lépett-, azon kérdéstől, váljon a brit tek biro-
dalma képes leszen-e e lejtőn szilárd állást foglalni, 
képes lesz-e magát az alsóház növekvő democratiája 
s az alkotmány alól kivonni, ez országnak, sőt né-
mileg a világnak jövője is függ. 

Az egyes országok beltörténete tehát általá-
ban véve azt állítja eredmény gyanánt szemeink 
elé, hogy a reformatio mindenütt, hol belőle egy-
séges államegyház fejlődött ki, a polgári szabad-
ságra káros hatású volt, és hogj- ez államok a 16. 
és 17. században a politikai pályán hanyatlást szen-
vedtek ; hogy továbbá csak ott, hol a protestantis-
mus államegyház alakjában uralomra nem vergőd-
hetett és hol a népnek jelentékeny része katholikus 
maradt, a másik része pedig több felekezetre sza-
kadt, néha az innen eredt súrlódások és küzdelmek az 
állampolgári szabadságnak tágasabb tért nyitottak. 

Ez volt tehát a történelem megvesztegethetlen 
tanúskodása szerint az uralomra ju to t t protestáns 
elveknek eredménye ; ez azon szabadság, melyet a 
protestánsok hangosan kürtöltek, és a hol csak le-
hetett, a maguk számára ugyancsak bő mértékkel 
osztottak is, de mások számái'a ugyanazt megadni, 
nem, az eszökbe sem ju to t t ! így rajzolja elénk a 
történelem azon ,virágzó' állapotot, melyre az ura-
lomra vergődött prot. elvek az állam polgárait 
ju t ta t ták! 

No e czikkböl csakugyan 13 próbás ultramon-
tán beszél ! fogja egyik-másik protestáns atyámfia 
mondani, hahogy e történeti essay keze ügyébe jő. 
Igaz, én ultramontán vagyok, én a kath. egyház-
nak, a kath. elveknek mindenkor hive, rendületlen 
hive maradni óhajtok; de hát önök nem ultramon-
tánok-e, kik a kái'pátokon tuli Bismarckra és az 
Alpokon tuli csatlósaira oly szerelmes-édes pillan-
tásokat vetnek ? ! Egyébiránt ne azt tekintsék, hogy 
ki irta ezt ; hanem méltóztassanak az ..imádott" 
haza érdekében maguknak egy kis fáradságot venni, 
és a „protestáns'- szerzőkből vett idézeteknek való-
diságáról meggyőződni. História est vitae magistra ; 
legyen is az, főleg nekünk, kiket a sikamlós uton 
járó franczia parlamenti rendszer a nemtelen bukás 

szélére hozott. Nem ultramontán tanit ja önöket, ha-
nem a páratlan történet maga, és ennek hatalmas 
szavára minden becsületes embernek hallgatnia kell. 
De utóljára, ha már nem annyira a „quid", mint 
inkább a „quis" kérdését tolják előtérbe, ugy ma-
gyar szivem egész őszinteségével bevallom, hogy 
e czikket a mai liberalismusnak valódi idoluma, és 
önök által annyira dicsért Döllinger irta „Kirche 
und Kirchen" czimü, és a politikusoknak, kivált a 
mikormányférfiainknak eléggé nem ajánlható mun-
kájában. E munkából, annak a 49 —156. lapig ter-
jedő részletéből majd szóról szóra forditva, majd a 
főbb dolgokat teljesen hü vázlatban adva, vettem át 
ezen történet-politikai értekezletet, melvnek e jeles, 
csak az igaz s jóért nemesen küzdő lapbani közzé-
tételére csupán egykor szép, de most csaknem a 
felismerhetlenségig rút tá , nyomorulttá változott 
hazám szerelme lelkesit. 

Protestáns elvek uralkodnak ez országban, ö > 

mióta az uj parlamentáris korszak beáll t : ezt józan 
észszel és becsületes szivvel ki sem tagadhat ja ; e 
protestáns elvek egészen ugy, mint másutt, már is 
megtermették fanyar, sőt vészthozó gyümölcseiket. 
Miért is a józan ész s a becsületes magyar sziv, 
okulva más államok százados történetén és hazai 
történelmünk utolsó még nem is egész évtizedén, 
elodázhatlan szigorral azt követeli, hogy kath. és 
prot. kormányférfiaink mondjanak le a modernné 
vált prot. kormányzási elvnek bűvös látszatu vará-
zsáról, és ha már felekezetlenné declarálták az ál-
lamot, e czég alatt a katholicismus ellen a prot. 
elvnek kedveért német culturharczot ne kezdjenek, 
s a kirívó következetlenséggel összetákolt vallás-
ügyi paragraphusokból oly állam-religioféle bál-
ványt, mely előtt becsületes kath. ember térdet fe-
jet haj tani sohasem fog, ne kovácsoljanak. 

Es ha a culturharez ellenünk a vallás- és mit 
tudom én mi mindenféle „szabadság" nevében mégis 
megindittatik, ennek első következménye beláthat-
lan sok súrlódás és küzdelem leszen. A kath. ma-
gyar clerus, reméllem a jó Isten végtelen kegyétől, 
nem fogja magát a hőslelkü német papság által 
megszégy enittetni hagyni, és ha kormányunk isme-
retlen programmjára Bismarcknak szava és példája 
netán döntő hatással lenni fog, Bismarck nemes ál-
dozatjainak bámulatos magatartása reánk nézve 
sem fogja emelő hatását téveszteni. Az igy létrejött 
súrlódás és küzdelem fel fogja majd a népnek sze-
meit is nyitni, mely, de tán sok nyomornak árán 
végre is be fogja látni azt, hogy a kormányok öt 
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nem máshonnan importált és folyton ingadozó phantasmák, 
hanem a kath. egyháznak örök érvényű, a nemzeteket két 
évezreden át jó édes anyakint boldogító elvei szerint tartoz-
nak földi és örök jólétének révpartjához juttatni ; hogy a 
kormányok feladata: az apáinktól örökségképen reánk ha-
gyott bölcs institutiókat nem uj és idegen akár amerikai, 
akár európai rendszerrel cserélni fel, s e rendszerrel kísérle-
teket tenni, hanem azon intézményeket, melyeknek áldásos 
eredményeül, „él magyar, áll Buda még", a fiakat megillető 
szent kegyelettel megőrizni s a történet bölcs vezetése nyo-
mán körültekintőleg fejleszteni. Ráléptünk a Parlamenta-
rismus útjára, anélkül, hogy tudtuk volna, hova fog az min-
ket vezetni; látjuk már magunk is elszörnyedve, hogy e 
czifra rendszer inog, roskadozással fenyeget és éktelen rom-
jai alá könnyen hazánkat, nemzeti létünket is temetheti ; ez 
ingadozó rendszer barátjai tehát, ha valódi honszeretet bu-
zog sziveikben, és ha az előbbi rendi képviselethez vissza-
térni többé nem akarnak, legalább oly szilárd alapról gon-
doskodjanak, mely amannak tartós maradandóságot kölcsö-
nözzön, — s e szilárd alap csak és kizárólag a kath. elv, a 
két évezredes kath. egyház. Ez a maradandóságnak a túlvi-
lágból e földre kiható, s ép azért az örökkévalóságnak szi-
lárdságával a földi viharok között rendületlenül fenálló 
princípiuma; a többi úgynevezett elv,még a „szabadelv" is, 
csak oly változó, mint a múlékony idő, s oly mulandó, mint 
a változó szeszély. A hiba bevallása és megjavítása ugyan 
önmegtagadással j á r ; hozzuk meg ez áldozatot, mig nem 
késő, hogy a legkésőbb unokák is áldva emlegessék azon 
igaz honfiak emlékét, kik a kath. hitet s az ezen alapon 
egész a legutóbbi időkig nyugvó magyar állam-épületet a 
messze utókor számára is valódi keresztény honszeretettel 
megőrizték, s azt a felette már-már összecsapni készülő lán-
gok közül megmentették. 

Erudimini, qui iudicatis terrain ! f f 

T ü k ö r d a r a b o k 
Nogáll hátéiból szemben Deliarbe ,magyar1 hátéival. 

Közli : Riesz Gáspár. 

I. (Pár szó elöljáróba.) „A Nogáll-féle káték árnyol-
dalai "-nak impressiója alatt ragadok tollat. Ki ez a ,Kele-
téri' ? ! Nem kérdem. Annyi nyilvánságos, hogy az álnév 
alatt több lappang ártatlan véleménynél ; radicalis reform-
ról, irányról van szó, mely homlokegyenest ellenkezik az 
egyház hagyományos tanmódjával; irodalmi kalandról, mely-
nek (íelteszszük) egy Keletéri csak kellő tájékozás hiányá-
ból akaratlanul lőn áldozatja ; — támadásról, melynek vészes 
horderejét a kezdeményezők aligha gyanítják. Tollat raga-
dok már csak azért is, mert mult évi kétszeri hozzászólá-
somban Ígértem, hogy alkalom adtával a kérdéses ügy érde-
kében még többször is fel fogok szólalni ; az alkalom meg-
jött, tehát beváltom igéretemet. A Keletéri-féle ,reform-esz-
mék'-ben többet látok ártatlan véleménynél s részemről, jól-
lehet a jelzett czikksorozatnak kapcsában megtett glossák ál-
tal már kellő értékökre szállitvák, kénytelen leszek azokra 
helylyel-közzel reflectálni már csak azért is, mert czikkező 
jónak látta rólam is emlékezni, s igy a revanche részemről 
teljesen jogosult. 

Olvasom Keletéri czikkeit és akaratlanul is kitör be-

lőlem a szó : Ez nagyszerű ! Ez az ember, gondolom magam-
ban, gondolják bizonynyal mások is magokban, vagy épen-
séggel nem ért a dologhoz s alig konyit az ügy irodalmá-
hoz, vagy Nogáll ,Katechetikai Különlegességeit', ha ol-
vasta, azoknak horderejét aligha gyanítja és Nogáll kátéit 
figyelemmel át sem olvasta, annálkevésbbé tanulmányozta ; 
hanem azért neki tükrözködik és beszél ,imperterrite', nem 
kiméi se tekintélyt, se kegyeletet. Neki ront Nogállnak és 
leczkézi, hogy „miért nem emliti az egyház isteni tekinté-
lyét . . . miért nem hangsúlyozza, hogy Krisztus maga tanit 
az egyházban, Krisztus folytonos áldozatot mutat be oltá-
rainkon.. ." holott Nogáll kátéiban Krisztus az egyházzal, 
az egyház Krisztussal ugy összeforrott, hogy csak vak nem 
látja, hogy az egyház isteni institutiója Nogáll-nál az egész 
rendszer fundamentuma, annak a hegytetőre állított világi-
tó napja, melyből a részek elválaszthatlan sugarak gyanánt 
kiömlenek, az alpha és omega, a káté csontveleje — miszerint 
ily kérdésekkel, melyek az illetőnek az egyház irányában 
lelketlenséget vetnek szemére, ily expostulatiókkal rontani 
Nogáll-nak, oly irodalmi jelenet, mely indignatiót kelt. No-
gállnak ront neki, de Nogáll czége alatt boldogtalan takti-
kával az egyház methodikáját támadja meg, egy szent 
Ágoston '), szent Cyprián 2), szent Alfonznak 3) paedagogiai 
praelectiókat tart, jobbra-balra a Bellarmin 4) és Canisiuso-
kat, az Overberg és Deharbe-féle tekintélyeket félre rúgva, 
diadalmasan halad előre s meg sem áll, mig azzal, amit „ele-
mi rendszer"-nek mond, a ,modern paedagogiai elvek' zász-
lóját az egyház hagyományos tanmódjának romjain ki nem 
tűzi. ,Tabula rasa'-nak veszi a keresztény gyermeket a ker-
néppel egyetemben, nem véve számba, hogy a keresztség 
szentsége által a Szentlélek-Isien a hit, remény és szeretet 
malasztadományait oltotta lelkébe; a „credo ut intelligam" 
elvét ,intelligo ut credam'-ra fordítva, uj rendszert erőltet, 
melyben az alsóbb osztályoknak minden egyébről csak a 
„malaszt"-ról nem akar szólani, holott a malaszt a keresz-
tény hitbeli oktatás sava ; külön-külön szakaszokból ,lucus 
a non lucendo'-féle rendszert akar összeállítani... szines 
álarczot, melyre azután az Aesopus meséjebeli róka bizvást 
rá mondhatja, hogy nincs agyvelő benne ! Kátét (!), keresz-
tényhitbeli tankönyvet erőltet, mely ne foglalkozzék ,theo-
logicus, dogmaticus vagy tudományos dolgokkal', mintha 
sejtelme sem volna róla, hogy a ,modern pedagógia' fecskéi-
nek ezen dallamos phrasisa hova lyukad ki ; hibáztatja No-
gállt s N. czége alatt mindnyáját, kik valaha az egyház 
szellemében kátéféle tankönyvet irtak, hibáztatja, hogy „ad 
definitio"-kat, mintha az adott defínitiók egyebek volnának 
a tanfogalmak meghatározásánál és a hitbeli oktatásnál múl-
hatatlan szóérteményezésnél ; hibáztatja, hogy „ad distin-
ctiókat", midőn az illető tanosztályban szerinte „elmeélről 
szó sem lehet", mintha nem épen dinstinctiókkal kellene az 
elmeélt kifejteni ? ! Qui bene distinguit, bene docet. A dia-

') V. ö. „De Symbolo ad catechumenos". — 2) V. ö. „Liber de ora-
tione dominica". — 3) V. ö. „Institutio catechetica ad populum". — *) Jel-
lemzően jegyzi meg Bellarminról Ipolyi : „Valamint nagy tudományos 
munkái mellett valódi lelkesedéssel irta apró buzgalmi munkáit : ugy 
legnagyobb pontossággal és figyelemmel irt a (messze elhirült) tudomá-
nyosságáért koszorúkkal elhalmozott férfiú akár egy kis tankönyvet is, 
mint pl. közönséges iskolakönyvül használt kis katekizmusát". L. Veres-
marti Mihály XVII. századi magyar író élete és munkái. I. köt. 123.1. 
(Igazán jeles, érdekes munka ; érdemes elolvasni !) Tetszik ismerni K.-nek 
B. kedves kis katekizmusát ? Ugy látszik, hogy aligha. 

28* 
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lektikának ezen elve szolgál vezéifényül szemléltetésre és 
észleltetésre... a tantárgy ismertetésére s a tanfogalmak 
megállapítására. A szavak ügyes megválasztása szolgáltatja 
a módot a fogalmak tisztázására. Világos distinetio minden 
életrevaló tankönyv első kelléke, hasznavehetőségének fő 
postulatuma. S épen ez X. kátéjának egyik főfő előnye, hogy 
oly élénk nyelvérzékkel megválogatta a szavakat, oly ügyes 
tapintattal szövegezte a mondatokat, melyekkel a tanfogal-
makat mindvégig oly világosan megjelölte s élesen megha-
tározta. Hibáztatja Nogállt, hogy ad „tudományos érvelé-
seket", mintha ilyesmi (ott ahol és ugy ahogy !) közben-
közben el nem kelne, kivált, ha látjuk, hogy ama tudomá-
nyos érvelések' amugyis csak oly illustratióféle adalékok, 
melyek helylyel-közzel a kérdéses tanok kellő megértéséhez 
mulhatlanul szükségesek, valóságos „lucernae accensae". De 
ugy jár, aki tankönyvet, minő a káté, ,profán' szemmel néz, 
aki tartalmat és alakot, minő ily tankönyvnél múlhatatlan, 
,profán' lelkülettel mérlegel ! Igy meglehet, bogy Keletériék 
,pedagógiai elveik' s ,elemi rendszerükkel' nagyon közeli 
szomszédságba találnak jutni azon bizonyos úrral, aki a 
katholikus káté tanitását „valóságos pedagógiai bün"-nek 
mondotta. S igy történhetett, meg is történt, hogy Keletéri 
(akarva, nem akarva ?) a közelebb nagy hirre kapott arad-
vidéki néptanítókkal körülbelöl egy és ugyanazon gyönyö-
rűséges furulyán játszik, mert hisz ő is azt mondja, hogy az 
eddigi kátékkal „nem igen lehetett valláserkölcsös nemze-
déket képezni!" S igy történhetett az is, hogy K.-nél a ,ló' 
és a ,káté' szerencsésen egy kategóriába kerültek ! (V. ö. 
,Árnyold'. VII . czikk.) Ily és hasonló reflexiókat keltett 
bennem Iveletéri czikksorozatának első impressiója. Azon-
ban ez mind semmi. Paulo maiora canamus. 

Megjelent ezelőtt két évvel Fröhlich, rottenburgi plé-
bánostól egy röpirat, mely minden eleddig használatban 
volt káték ellenében harczra szólit, kátéink szokásos tan-
alakját fenekestül felforgatja, és nagy garral programmot 
hirdet egészen „uj katekizmusra".5) Xem módosításokról 
van szó, minők egy kátéféle tankönyvre nézve is időről időre 
szükségeseknek jelentkezhetnek, jelentkeznek is, nem módo-
sításokról, minőket akár a Canisius-féle kátén is a főpász-
torok, tekintettel megyéjökbeli szükségleteikre koronkint 
foganatba venni jónak láttak ; radicalis reformról volt szó, 
modern katekizmusról, modern paedagogiai elvek rostáján 
átszűrt tantartalommal, uj tanmenettel, uj tanalakkal. A ter-
vezet természetesen sensatiót keltett. A tervezett uj káté vé-
delmére egymást érte a röpirat.6) Szak- s uem-szakférfiak szó-
lottak hozzá pro és contra nagy tűzzel és sok tudomá-
nyos készülékkel. Es senki a szeget ugy fején nem találta, 
min t . . . majd később mondom meg, hogy ki. Az én csekély-
ségem is csak nem vehette tudatlanra a dolgot. Megvallom, 
bennem nagy emotiót nem keltett. Elolvastam s azt mon-
dám magamban : Megadtad neki ! S azon gondolattal, hogy 
ezen modern katekizmus szintén csak amolyan ,modern bre-
viárium' vagy ,modern missale'-féle humbug, minővel pár 
évtized előtt a bolondját járták — félretettem. El is felej-

6) L. „Der neue Katechismus für die Volksschule, im Entwürfe 
zum Zwecke des Zustandekommens eines Katechismus, wie er in unserer 
Zeit noth t h u t . . . von einem Pfarrer der Dioecese Rottenburg. Kemp-
ten, 1874." — 6) Többek közt szerzőtől ily czim alat t : „Wiederlegung 
der Einwiirfo gegen den neuen Katechismus. Kempten, 1875." 

tettem már a dolgot, midőn Keletéri „Árnyoldalai" ke-
zembe kerültek. Olvasás közben csak ámultam-bámultam, 
azon vévén észre magam, hogy Keletéri expostulatióit No-
gáll és társai ellenében már olvastam valahol. Előveszem a 
fentnevezett röpiratot s összevetve Keletéri czikksorozatát, 
azt mondom: Már igy látom, hogy hányadán vagyunk. Er-
tem már az egész támadásnak nyitját, érteni! Értem a Re-
form' igéit, melyekkel ,modern paedagogusaink' a valláser-
kölcsi népnevelés uj aeráját fennen hirdetik, és szakitva az 
egyház methodikai traditiójával, ezt az ügyet eleddig soha 
sem járt ösvényre, „uj mederbe terelni" akarják. Ertem. 
De ezzel azután tisztában is vagyunk az egész reformmoz-
galommal. „Uj" katekizmust akarnak, esetleg Fröhlich-féle 
kátét, uj rendszert. . . kátét, mely nem a hit, remény és sze-
retet talaján, nem az apostoli hitvallás, a hat főigazság, a 
Miatyánk és Üdvözlet, a hét szentség sorján, nem a tízpa-
rancsolat, a szeretet főparancsolatja, az irgalmassági csele-
kedetek, a nyolcz boldogság stb. keretébe foglalja, nem ezen 
rovatok révén tárgyalja a ker. vallás tanait malasztjait és 
áldásait. Csak rajta ! Nogáll a szeget ugy fején találta, mint 
egy hamarjában senki más. Xogáll az egyház hagyományos 
tanmódjára utal. Causa finita est. Xogáll jól teszi, ha Kele-
téri „Árnyoldalai"-val, ha ezen egész reformmozgalommal 
ezentúl szóba sem áll. Csak egy szavunk van ezen mozga-
lommal szemben. Szent Eusebius Milanóba jött zsinatra. 
Legott látta, hogy gyanús elemek is készülnek részt venni a 
tanácskozásban. Eusebius kijelentette, hogy ily elemekkel 
nincs mit tanácskozni; mindenekelőtt azt követelte, hogy 
olvastassék fel a nicéni hitvallás, hogy szóba sem áll azok-
kal, kik a nicéni hitvallást alá nem irják. (V. ö. Brev. Rom. 
X V I dec.) Kár Keletériéknek „uj kátén" törni a fejőket ; 
tessék mindenekelőtt alkalmazkodni az egyház hagyomá-
nyos tanmódjához. Ezzel végeztünk. Mehetünk tovább. 

* 
* * 

Xogáll kátéinak fényoldalairól szándékom értekezni 
— szemben Deharbe „magyar" kátéival. Nem szivesen tesz-
szük, nem telik örömünk benne, hogy egy országszerte hasz-
nálatba vett tankönyv fogyatkozásait feszegessük. De Kele-
tériék rá kényszerítenek. Keletéri nem egymaga van, maga 
dicsekszik vele, hogy „több oldalról" biztatták, hogy böl-
csességét ne rejtse véka alá, hogy azt „őszintén és kendőzet-
lenül hozza nyilvánosságra". Közrebocsátotta tehát „Árnyol-
dalait". Már igy rajtunk a sor; a provocatio védekezésre kész-
tet. Eleve biztosítjuk, hogy nem fogunk kiméletlenül eljárni, 
még nem is szándékunk mindennel előhozakodni. A kérdésre, 
hogy (Nogáll vagy Deharbe kátéja közt) „relative melyiket 
tartjuk jobbnak és népiskoláinkban használhatóbbnak" ? . . . 
„Mi", mondja Keletéri, „habozás nélkül és leplezetlenül ki-
mondjuk, hogy a Deharbeféle kátéknak adjuk az elsőséget". 
Nyilván tehát csakis relativ appretiatióról van szó. A rela-
tiv itélet ugy kivánja, hogy tehát állítsuk egymással szembe 
a két kátét. Tekintély súlyával, amint a dolog manap áll, 
csakis a trienti zsinat határozata folytán létrejött „Catechis-
mus Romanus" bírna az itélet mérlegében; Keletériék ugy-
látszik, más tekintélyek után indulnak, más utakon járnak ; 
de Deharbe és Nogáll, Nogáll és Deharbe — hajtanak vala-
mit a ,Cat. Rnus '-ra. . . s igy mindenesetre sokat fog nyomni 
a latban azon kérdés, hogy melyikök jár közelebb a Cat. 
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Rnus' utasításához. Kettőt Keletériéktől is meg kell kíván-
nunk, mert azt nem akarjuk feltenni rólok, hogy oly dolog-
hoz akarjanak hozzászólni, melynek actáit nem ismerik ; 
meg kell kívánnunk 1) azt, hogy ismerjék és gondosan át-
olvasták legyen Nogáll „kateketikai különlegességeit", mert 
ezekben rejlik foganatba vett módosításainak kulcsa ; 2) 
azt, hogy ismerjék s figyelmesen áttanulmányozták legyen» 
valamint N. ugy D. kátéit ; méltányosságból elvárhatnék 
még azt is mindenkitől, ki N. kátéihoz hozzászól, hogy is-
merje „Ker. Hitrendszerét", melyet ő maga kátéja commen-
tárja és apológiájának mond. S most lássunk a dologhoz. 

Történt pedig, hogy meghívták Balaam prófétát és 
felbiztatták, hogy átkozza meg a népet, az érkezőt, hogy 
örökségét elfoglalja. Angyal útját á l lo t ta . . . Es midőn he-
gyen-völgyön szerte szerte nézett és végig nézett a tábor 
állomásain . . . szidni, nem szidhatta, nem átkozhatta, hanem 
áldotta és magasztalta Izrael 'sátorait. Iveletériék szidnák 
Nogáll kátéit, de akadt, ki utjokat állta, és beszédök másra 
fordul, árnyoldalaikból lesznek „fényoldalok". Hozzá szó-
lok a dologhoz én is, szólok 1) a tananyag összes rendszeré-
ről általában a részletek remek összefüggésével ; 2) a tan-
anyag mennyiségéről az egyes kérdések remek elhelyezé-
sével; 3) a kérdések és feleletek constructiójának és nyelve-
zetének jele8ségéről... szakaszról szakaszra szemben De-
harbe ,magyar' kátéjával. 

A munka hosszura talál nyúlni, de időt és fáradságot 
ily szent ügyben nem illik kímélnünk. Hogy tisztán csak 
ügyszeretet és igazán meggyőződés vezérli tollamat, arról 
az olvasó czikksorozatom folyamában, ugyhiszem, meg fog 
győződni.7) (Folyt, köv ) 

A közalapítványi kir. ügyigazgatónak 
V É L E M É N Y E 

a tanulmányi alap jogi természete kérdésében. 
(Folytatás.) 

A vélemény ezen szakában a tanulmányi alapra három-
lott ingatlan javak természetéről lévén szó, lássuk, váljon a 
királyok a jezsuita rendnek a birtokokat mily joggal és mily 
záradékok mellett adományozták ! 

A jószágajándékozás, minden esetre az 1548-dik évi 
12-dik és az 1550-dik évi 19-dik tör.-czikkeken alapszik : 
mert a jezsuitáknak adott, s eltöröltetésükkel a tanulmányi 
alapra ruházott ingatlanságok, nevezetesen a turóczi és 
mislyei prépostságok, valamint a szegszárdi, lébényi, vesz-
prémvölgyi, pornói és szkalkai apátságok, továbbá a mentő-
kői, hrapkói, ugy a Krisztus testéről nevezett zárdai és 
egyéb területek mind oly egyházi javadalmak, melyek ré-
szint elhagyattak, részint elpusztultak, részint megürültek, 
vagy fölössé lettek, s igy betöltésük nem szükségeltetett ; 
ezek tehát csakis egyházi, valamint a fentidézett törvé-
nyek szerint részben katholikus iskolai czélokra használ-
tathattak fel. 

De hogy a most elsorolt jószágok nem közvetlen a 
jezsuitáknak, hanem a lelkészi és az iskolai alapnak ajándé-

Megjegyzem, hogy czikksorozatombau főkép N. ,Közép'-kátéjára 
leszek tekintettel, valamint másrészről D.-nak a Szent-István-Társulat 
által az ,Atkeneunr-ban nyomatott és 1869-ben kiadott ,Katekizmusát' 
tartom szemelött. 

koztattak, és hogy azokat a rend csak mint népészeti és ta-
nulmányi hitbizományt kezelte, az kiderül azon adomány-
levelek záradékaikból, melyeknél fogva a kérdéses javak a 
Jézus-társaság rendelkezése alá bocsáttattak. 

Ezen tétel igazolásául a közalapítványi királyi ügy-
igazgató hivatkozik a Rudolf király által 1586-i május 19. 
kiadott közokmányra, melynél fogva a boldogságos Szűzről 
nevezett turóczi prépostság a jezsuitáknak adatik á t ; a fe-
jedelem ezen adománylevélben igy szól: „Miután az időtől, 
hogy a hitujitás az országban terjedni kezdett, az egyház 
nem csekély hátrányára a katholikus papok megkevesed-
tek, s ez által az ősi igaz isteni tisztelet is csökkent : ennek 
okai pedig ott rejlenek, miként a katholikus tanodák, me-
lyekben az ifjúság oktatandó, és a papi hivatalra, ugy az 
isteni tisztelet gyakorlatára előkészítendő leendett, vagy igen 
ritkák ; vagy azért, mivel jó és tudós tanárok nem találkoz-
tak, és a tanonczok kellő anyagi ellátásában nem részesül-
tek, kevésbbé látogatottak voltak: hogy jövőre a katholikus 
ifjúság gyarapodjék, az igaz hitet nyilván vallja, a kellő tu-
dományokat elsajátítsa, s ezek nyomán az egyházi rendbei 
lépése megkönnyittessék : részint a katholikus vallás és az 
ősi igaz hit iránti kegyeletből, részint az egyháznagyok, fő-
urak, s egyéb tanácsosok előterjesztésük folytán elhatároz-
tuk, hogy Magyarországba a Jézus-társaságot behozzuk, és 
számukra társodát alapítunk, melyben az ifjúság oktatást 
nyerjen és papok képeztessenek : miszerint igy a katholikus 
vallás növekedjék és terjedjen: nehogy tehát akár a jezsui-
ták, kik az isteni szolgálatra és az ifjúság nevelésére hivat-
vák, akár a tanonczok, kik az egyházi rend felvétele tekin-
tetéből ugy szellemileg, mint anyagilag a szerzet gondjaira 
bizvák. bármely részben szükséget szenvedjenek: a fentem-
iitett jezsuita társháznak a Radetius István egri püspök el-
hunytával jogilag és tényleg megürült turóczi prépostsá-
got, nevezetesen a znyói várat, valamint az ahhoz tartozó 
mezővárosokat, falukat, vámokat, birtokokat, pusztákat, 
udvartelkeket és határrészeket, legfőbb kegyúri jogainknál 
fogva, melyeket minden magyarhoni egyházak körül koro-
nás elődeink példájára szakadatlanul gyakorlunk, adjuk, 
ajándékozzuk és adományozzuk: mindazáltal oly feltétel 
alatt, hogy a nevezett rend a jelzett társházat elegendő szer-
zetesekkel ellátni ; növendékeit a papi hivatásba beavatni, s 
a prépostsági jövedelmekből tartani; az isteni tiszteletet 
rendesen végezni ; a népet tanítani ; az ifjúságot pedig a jó 
erkölcsökben és a tisztes tudományokban ernyedetlenül ok-
tatni tartozzék." (Országos levéltár.) 

Ezen adománylevél szövegéből kitűnik, hogy az el-
pusztult, elhagyott és megürült főpapi javak a jezsuitáknak 
nem tulajdonul, hanem lelkészi és iskolaalapi hitbizományul 
adattak: kitűnik, hogy az elhagyott és megürült főpapi ja-
vak a jezsuitáknak a katholikus istenitisztelet terjesztése, a 
papnöveldék berendezése, alkalmas lelkészek képzése, ugy a 
honi ifjúságnak a katholikus elvekbeni oktatása és nevelése 
tekintetéből adományoztatok : kitűnik, hogy a királyok az 
elhagyott főpapi javakat a jezsuitákra az egyháznagyok, a 
katholikus főrendek és a koronatanácsosok meghallgatásá-
val ruházták : kitűnik, hogy a királyok a jezsuitákat az ál-
tal, miként az elhagyott főpapi javakat gondjaikra bizták, 
oly javadalmak időszerinti őreivé avatták, melyek már előbb 
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századok óta a katholikus egyház elvitázhatlan tulajdo-
nai voltak. 

Egyébként, hogy az elpusztult s a megürült főpapi ja-
vak a szerzetes rendeknek nem tulajdonul, hanem katholi-
kus iskolák ellátása tekintetéből, élvezetül, hitbizományul, 
és csakis az időre, mig tanári hivatásukat teljesitik, adattak, 
arról tanúságot tesz Ferencz király, midőn a fehérvári egy-
házi őrséget az 1807-dik évi julius 10-én kelt nagy pecsétes 
levele folytán a kegyesrendüeknek a következő latin zára-
dékkal adományozza: „Nos pro paterna nostrasollicitudine, 
qua rectae iuventutis educationi ac institutioni benigne pro-
spectum esse volumus, ordini scholarum piarum provinciáé 
hungaricae, ut gravi et salutari vocationi suae quoad insti-
tutionem ac educationem iuventutis eo magis respondere 
possit, Custodiatum ecclesiae Albensis, de iure et de facto 
vacantem, authoritate iuris patronatus nostri regii, quod ge-
neraliter in conferendis omnibus antelati regni nostri Hun-
gáriáé, et partium eidem adnexarum ecclesiis, earumque 
beneficiis instar divorum quondam Hungáriáé regum, prae-
decessorum videlicet nostrorum gloriosae reminiscentiae 
optimo iure habere et exercere dignoscimur, simul cum uni -
ver8Ís illius bonis, castris nimirum, castellis, oppidis, posses-
sionibus, villis ac praediis, eorumque proventibus, obventio-
nibus, et emolumentis, eo usque, donee ordo hicce obligatio-
nem circa institutionem et educationem iuventutis sibi in-
cumbentei i expleverit, dandum et conferendum esse duxi-
mus". (Codic. dipl. G. Fejér, 189. 1.) (Folyt.köv) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, april 7. A ,Pesti Nap ló' b ö j t i e 1 m é 1 k e-

d é s e . Az ,Unita ltalia'-ban kormányválság volt; mi nem 
mondjuk, hogy e változás által az egyház helyzete roszabb 
lett; radicalisabb a kormány, tudjuk, élesebb lesz a harcz 
egyház és állam közt, az bizonyos ; de épen az, ami a liberális 
ujságiró és politikus szemei előtt veszélyesebbnek tűnik fel 
az egyházra nézve, előttünk, hogy azt mondjuk : előny, mert 
a momentán nagyobb szenvedés mellett a dolgok végkifej-
lődését, a végnek kezdetét jelenti, ez pedig mindig előny. 

E ministeri, vagy inkább kormányválság felett tépe-
lődik, elmélkedik a ,Napló'. Látja a tüzet, mely a Vatican 
közelében kiütött, melynek kitörő lángjai annál nagyobb 
érdeklődést ébresztenek Európában, mert már a pápát Fran-
cziaország sem támogatja, még csak erkölcsileg sem, amit 
ezidőig még mindig megtett. E láng szemléletébe elmerülve 
a ,Napló', miután már beismerte volna, hogy Bismarck is 
beleunt az egyházzali küzdelembe, végre igy sóhajt fel : 
„ily küzdelem vége, úgymond, beláthatatlan, s következmé-
nyei kiszámithatlanok. A történelem registrálni fogja, de 
fogja-e babérral jutalmazni a küzdő feleket, ez nagyon ké-
t e s . . . . hogy az uj országot nehéz belföldi zavarok és bo-
nyodalmakba keverik, azt okosságnak tartani bajos". 

Valóban nem szükséges, hogy jós tehetséggel birjon a 
,Napló' annak megjövendölésére, miszerint a dolgok uj ren-
dét Olaszországban mindenki érdeklődéssel követi, és pedig 
annyival inkább, mert a forradalmi irányupárt Franczia-
országban is hatalomra került. Mi mindemellett is nem ta-
láljuk ugy a dolgot, mint a ,Napló' mondja, mintha a küz-
delem vége beláthatatlan és következményei kiszámithatla-

nok lennének, ellenkezőleg, a küzdelem vége nagyonis be-
láthatónak, következményei nagyonis kiszámithatóknak tűn-
nek fel előttünk, és pedig, mind az ,Unita Italia', mind 
Francziaországra nézve ; nem is más, mint épen azon oknál 
fogva, melyet maga a ,Napló' jelez, hogy t. i. nagyon bajos 
okosságnak tartani, hogy nehéz belföldi bonyodalmakba ke-
verik a forradalmi kormányok az országot. 

Ez okban találjuk mi fel kulcsát a kérdés igen ter-
mészetes megfejtésének. Két, szivig, veséig kath. országról 
van szó, melyeknek jelenlegi kormányai forradalmiak, ellen-
séges irányúak az egyház iránt. Nem mondjuk, hogy az 
ellenséges irány már ezideig is nem érvényesítette volna 
magát az egyház iránt ; de bizonyára még sem oly nagy 
mértékben, mint azt a jövőben, a már előre jelzett készülő-
désekből következtetni lehet. Ha nagyobb, erőszakosabb 
lesz a támadás, nagyobb lesz a reactio is, élénkebb a kath. 
öntudat ébredése, mélynek ébresztésére épen azok fognak 
leghathatósabban közreműködni, kik azt elnyomni, kiirtani 
törekednek. Küzdelem, szenvedés, belső bonyodalmak nél-
kül ez nem fog történni, a liberalismus zsarnoksága a kath. 
hithűséget ki fogja hivni élethalálharczra, és mint azt a 
történelem nem egy esetben igazolta már, ugy fog jelenben 
is történni, a nép belátva, hogy a liberális kormányok az ő 
érdekeit az egyház üldözése által félreismerik, félre fogja 
őket, mint a folytonos bonyodalmak szerzőjét tenni, és oly 
kormányt fog magának adni, mely az egyházzal a békét 
fenntartva, a nép érdékeit fogja védelmezni. Lehet azonban, 
és nagy valószinüséggel lehet is állítani, hogy e küzdelem-
nek más következménye is lesz. Nevezetesen Francziaor-
szágra nézve azon következményt vonhatja maga után, hogy 
a kath. franczia nép, megunva a köztársasági boldogságot, 
mely alatt a nemzet szakított hagyományaival, a köztársa-
ság helyett vissza fogja állitani a monarchiát, ami a mai 
liberalismusnak nem igen lenne kedvére. Olaszországra nézve 
pedig minden valószínűség szerint következtethetni, hogy az 
,Unita Italia' ismét darabokra fog szakittatni. 

Ami pedig a történelmet illeti, ha van a küzdő felek 
közt, mely tarthat tőle, hogy nem babérral fog jutalmaztatni, 
ez a fél, ismeretes indokai, eszközei és czéljai miatt, csakis a 
liberális fél lehet, de nem az ultramontán. Ennek nincsen 
mitől félnie, nincsen oka kételkedni afelett, hogy a részre-
hajlatlan történelem, igenis : a részrehajlatlan történelem őt 
fogja babérral megjutalmazni, mert a jellem nagysága, az 
eszközök tisztasága, a czél szentsége csakis e félnél találha-O 7 O 
tók fel. Ne aggódjék e felett a ,Napló', ha mi nyugodtak 
vagyunk, hanem jobb lesz, ha afelett elmélkedik és azt bi-
zonyítja be, hogy, ha már Olasz- és Francziaországot okta-
lanság belső bonyodalmokba keverni, mennyivel nagyobb 
oktalanság azok törekvése, kik nálunk hasonló bonyodal-
makat előidézni akarnak. Kisértse meg azt, majd meglátja, 
hogy ez nagyon háladatos munka. [ j 

Esztergom. A z é r s e k i k é p t á r . (Folyt.) A kép-
tár hátsó falának felső párkányzatán (122—133.) a próféták 
csoportja látható tizenkét egyenlő nagyságú kisebb mellkép-
ben. Olasz izlésü s vázlatos kivitelű müvek ; de jeles mester 
kezét hirdetők. Inkább ornamentikái, mint teljesen kivitt 
festmények. Alattuk (134. sz.) látható Caracçi Ludovicó-
nak (1555—1619) gyönyörű Charitása. Az anyai szeretet e 



képen egész fönségben elénk tárul. A szoptató anya feje 
ideális szép. E kép szintén Rómából került az érseki képtárba. 

E képen tul befejeződik a nagyobb termelyek sora. A 
szemlélő onnét a terem végéről visszaindulva az apró kabi-
netek festményeit szemlélheti. Az első kisebb termelyben 
Krippel, e jeles genrefestő két deszkára festett müve ébreszt 
figyelmet. A két festmény Krippel (135, 136. sz.) sajátos, 
nem épen vonzó modorát hiven előtünteti. A szinezést azon-
ban nála a rajz és kifejezés pótolja. 

A második kisebb kabinetben hat festmény van elhe-
lyezve. I t t van Mahlknecht csinos tájképe (143. sz.) lege-
lésző nyájjal. Kiválóbb figyelmet érdemel a modern bécsi 
jeles festőnek Mayer Lajosnak vonzó genreképe, mely ama 
jelenetet ábrázolja, midőn a falusiak bejőnek a festőhöz a 
megrendelt oltárképet megszemlélendők. E mü a bécsi vi-
lágtárlaton is ki volt állitva. Mayer tagadhatlanul jeles 
festő. A székesfőegyházban lévő nagy sz. István-oltárképet, 
melynek felső részét a velenczei Grigoletti festé,ő fejezte be 
s pedig teljes sikerrel. Ugyanitt még figyelmet érdemel a 
világhírű Höllen-Breughel egyik előzőjének Met de Bles 
Harry-Civettának két festménye, mely képek az idők súlya 
alatt elsötétedvén ügyes tisztogatást igényelnek. 

A harmadik termelykében kisebb terjedelmű ujabb s 
régibb festmények láthatók. Kiválóan sikerült mü Lippert 
Josephinának virágfestménye (148. sz.); erdei liliomok vö-
rösmárvány edényben aranyhimzetü szöveten. Kiváltképen 
az ódon szövet mesterileg van festve. A XYI . századbeli 
Frank Ferencznek Krisztus Urunk születését ábrázoló fest-
ménye (149. sz.) Corregio e tárgyú nagy remekéhez hasonló 
motivumot látszik kifejezni. Csinos mű a 150. számú is, is-
meretlen művésztől. 

Két remek müvet találunk a negyedik kisebb termely-
ben. Az első Caracci Annibalenak (1560—1609.) egyik ki-
sebb de mesteri kabinetinűve. A holt Üdvözitő testét egy 
angyal őrzi. A három Caracci közöl tagadhatlanul az egy-
kori szabólegény Annibale vivta ki az elsőséget. Bátyját és 
nagybátyját felülmulta, bár legkésőbben nyúlt az ecsethez. 
E világhirü művésztől nagyszabású müveket mutatnak fel 
az európai nagy képtárak, de kisebb terjedelmű kabinetmü-
vei is nagy becsben állanak. Ezek egyike jelen müve is. Ca-
racci Annibale hatalmas ecsetje apróbb müveiben is reme-
ket teremte. A másik festmény a halhatatlan Markó Károly 
első világhirü magyar tájfestő egy kicsiny festménye. (156. 
sz.) Első pillanatra elárulja mesterét. Markó Károly leg-
szebb korából való. Ideális szépségű táj, mely parányi ter-
jedelmében is véghetlen sok vonzót, kedvest foglal magában. 
E kép a bécsi árupiaczról vándorolt vissza a hazába. 

Pozsony, 1876. april 2. Tisztelt szerkesztő u r ! A 
,Religio' 27. száma az „Egyházi Tudositások" rovatában 
hozott egy levelet, melyet az egyetemi könyvtár ünnepélyes 
megnyitása alkalmából „egy jelenvolt" irt. Az illető pap-
társ — mint magát nevezi — megütközött rajta, hogy a 
megnyitó beszédekben egy árva szóval sem emlittetett meg, 
hogy a szegény ferenczrendü atyák a telket az épülethez 
nagylelküleg ingyen adták, és mig a főterem emléktáblája 
ama tényt, hogy Pest városa a Frank-féle könyvtárt az 
egyetemnek ajándékozta, megörökitette; a szegény ferencz-
rendü atyák nagyszerű áldozatát egy betű sem hirdeti. Va-

lóban jól esik lelkünknek egy igazságérzetétől áthatott ne-
mes kebelnek ilyeté n nyilatkozatát olvasni. Bizonyára eme 
nemesszivü paptársunk méltányosság szempontjából óhaj-
totta volna, hogy az érdemet egy kis elismerés kövesse. Ez 
nem történt meg; megütközése tehát jogos volt. Mi azon-
ban szerény állásunkban, mint az egyháznak igénytelen nap-
számosai munkálkodunk anélkül, hogy valami elismerésre 
igényt tartanánk; de különben is keserű csalódásra ébred-
nénk, — est enim qui remunerabit. Tehát legkevésbbé sem 
ütköztünk meg rajta, hogy az egyetem részéről elmaradt az, 
a mire nem számítottunk; gyanítjuk azonban, miként csak 
számitásból történt e mulasztás, mintha derogálna neki, 
hogy egy gazdag egyetem a szegény szerzetesektől ily nagy-
szerű adományt fogadott el. Mi pedig örülünk, hogy a haza 
művelődését czélzó tudományok csarnokának e monumentá-
lis épületének felállításában nem csekély részünk vagyon. 
Tisztelettel felkérem t. szerkesztő urat méltóztassék becses 
lapjában az illető levelezőnek — előttem ugyan ismeretlen 
paptársunknak — az ő nemes szive rokonszenves nyilatko-
zatáért szerzetünk nevében forró halamat nyilvánítani. Ki-
váló tisztelettel t. szerkesztő urnák alázatos szolgája, 

Farmady Martinián, tartományi rendfőnök. 
Berlin. B i s m a r c k n a k s t e r e o t y p v á d l e v e -

le i . A s a j t ó s z a b a d s á g . P r o t e s t á n s v e s z e d e l e m 
és j a j g a t á s . Bismarck köztudomás szerint azokat, kik 
által, bármiképen, a sajtó utján, vagy egyébként megsértve 
érzi magát, (többnyire ,ultramontánokat£, itt ott egyegy so-
cialdemocratát is) különös, nyomtatott, folyó számot vi-
selő formularék segitségével szokta az illetékes bíróságnál 
bevádolni. E napokban Altonában egy Yahlteich nevű so-
cialdemocrata ítéltetett el „Bismarck-Beleidigung" miatt 
két hónapra, az ellene beadott vádirat, pedig az 1983, azaz 
ezerkilenczszáz nyolczvanliarmadih számot viselte. — Jó ré-
szét ezeknek a formularéknak a szegény ,Germania'- fogyasz-
totta, melynek Sonnen szerkesztője a mult hó végén ismét 
hét, egyszerre, ha nem is mind Bismarck által ellene indi-
tott per miatt a berlini városi tszék elé idéztetett, azonban 
jónak látta Prágába menekülni. Ennek következtében e lap 
márcz. 29-én bizonyos Popliakowski András, 30-kán pedig 
Haeníke Pál 'aláirása mellett jelent meg ; mert Sonnen me-
nekülési szándékait a lap igazgatói bizottsággal nem eléggé 
jókor, vagy talán nem is közölte, s azt ez által igen kelle-
metlen helyzetbe hozta. Ha egyébiránt meggondoljuk, mily 
megbecstelenitő, alávaló bánásmódban részesülnek foghá-
zainkban azon szerencsétlenek, kik a kath. egyház jogaiért 
küzdve az ,igazság' körmei közé kerültek, mig minden csaló 
zsidó kitűnően fogadtatik és tartatik; — ha mondom, mind-
ezt meggondoljuk, akkor nem csuda, ha az emiitett lapnak 
szerencsétlen szerkesztői egyik a másik után külföldre me-
nekülnek. Hogy ezért maga a lap maholnap kénytelen lenne 
megszűnni; mert nem akad szerkesztője, azt nem hiszszük ; 
de azon eljárás, melyet az illető hivatalos közegek ezen lap 
iránt követnek oly infamis, hogy rajta bármely pártbeli tisz-
tességes ember már megütközik. Mert azt csak nem hiszi 

O O 
széles e világon senki, hogy csak félig meddig okos embe-
rek, kik tudják, mily körülmények közt élnek, olyformán 
szerkesztenének valamely lapot, hogy nap nap mellett leg-
alább egy, gyakran két-három vétséget egyszerre kövesse-
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nek el a törvény ellen ? ! Amiért tehát ezek a szerkesztők 
elitéltetnek, annak legnagyobb részt ráfogásnak kell lennie, 
melyet szolgalelkü, demorizált birák igaznak fogadván el, 
Ítélnek saját jobb meggyőződésök ellen ; mert — a hatalmas 
Ipsének ugy tetszik. Csuda-e akkor, ha ez az Ipse az embe-
reket, kik igy szolgálnak neki, oly végtelenül megveti ; hogy 
nem régen nyilvánosan azt merte mondani, miszerint éltében 
legtöbb ,jellemet' — ujfundlandi kutyájában talált. A libe-
ralismusnak ,jellemképző' hatalma ez, mely vészes, elerkölcs-
telenitő befolyását talán sehol sem érvényesítette oly bor-
zasztó arányokban, mint a hajdanta oly fegyelmezett, füg-
getlen s jeles poroszországi birák közt. 

S ez az, mi minden igaz hazafit gonddal s aggodalom-
mal tölt el. Poroszország azon tekintélyt, melynek régen a 
legújabb annexiók előtt örvendett, annak köszönte, hogy 
kormányzói tudták, mit akarnak ; hogy a paritásnak leg-
alább külszinét megtarták ; hogy közigazgatása rendes és 
pontos, igazságszolgáltatása feddhetetlen s minden gyanú 
felett álló volt ; — ha e tényezők Poroszországot hatalmassá 
tették, mindazoknak mai hiánya, váljon mit fog eredmé-
nyezni ? 

E közben ,az állam' szünet nélkül folytatja a legeszte-
lenebb háborút mindazon tényezők ellen, melyek valaha a 
társadalomnak támaszai s oszlopai voltak. Mintha hatalma 
főbiztositékát a vallásos érzület teljes kiirtásában keresné, 
ugy dühöng minden ellen, a mi keresztény. A katholiku-
sokkal szemben nem éri el ugyan czélját, de annál inkább 
ott, ahol talán nem is akarta — a protestánsoknál. E lapok 
már több izben emliték, mily borzasztó pusztításokat tesz-
nek az uj egyházügyi törvények épen a protestánsok sorai-
ban. Legújabban ismét az itteni ,Prot. Hetilap' ezen czim 
alatt „ Verlustlisten" (veszteségi jegyzék) táblázatos össze-
állítását hozta azon százalékoknak, melyek szerint az egyes 
tartományokban a protestáns lakosság a házasságok egyházi 
megáldását s gyermekeinek megkereszteltetését elmulasztani 
szokta. Az egyes számokat nem hozom fel ; mert azoknak 
egymásutánja kissé utantó ; elég legyen ennyi, hogy általá-
ban az egész porosz birodalomban 100 protestáns házasság 
közül 15 nem áldatik meg az egyház által, s 100, protestáns 
szülőktől született gyermek közül 48, tehát majdnem fele 
nem kereszteltetik meg. 

Azonban mindezt a jámbor protestáns egyházi lap 
nem bánná talán szerfelett, hanem a mi következik, ez az, 
mi felett keserves könnyeket hullat, ekként folytatva : 

„Az egyes superitendensi kerületek különleges kimu-
tatásaiból nagy fájdalommal azt veszszük észre, hogy a ró-
mai egyház borzasztóan uralkodik a vegyes házasságok fe-
lett. Legújabban a protestáns atyák felének gyermekei ka-
tholikusoknak kereszteltetnek meg s a vegyes párok közül 
sokkal többen esküsznek most a katholikus templomban, 
mint ezelőtt, minek oka az, hogy a protestáns fél gyakran 
restelli, hogy az ő templomában még ki sem hirdetik. A 
polgári házasság törvényének eddigi eredménye tehát : vesz-
teség a protestáns, nyereség a katholikus egyházra nézve ; 
— egymáshozi viszonyukban pedig a katholikus egyháznak 
megerősödése a protestánssal szemben". 

Örvendünk, ha — szivesen hiszszük is, hogy igy van. 
A protestantismus csak oly országokban állhat fenn, s ott 
is csak mint galvanizált hulla, melyekben az államra támasz-
kodhatik, mint Angliában, vagy melyekben az állam épen-
séggel kész szolgájuknak szegődött, mint önöknél, Magyar-
országon, a katholicismusnak hol nyilt, hol — s többnyire, 
titkos üldözésével. Mihelyt az állam csak kissé is elfordul 
tőle, mint például most nálunk, ott nyomorultan összeros-
kad ; pedig ha az uj egyházügyi törvények oly durva te-
kintetnélküliséggel érvényesíttetnének ellene, mint a mi 

egyházunk ellen ! — s ime, a miénk a zivatar közt is vi-
rágzik, amaz pedig kétségbeesetten jajveszékel, mint a biz-
tos enyészetnek senki által sem siratott áldozata ! 

VEGYESEK. 
— A ,M. Sión' legújabb száma ir ja: A bibornok her-

czeg-primás költségére a szent Anna zárdában mult hó 26-
tól egész a folyó hó 24-éig, tehát 28 napon át 220 vizkáro-
sult családnak — mintegy 700 családtaggal kiosztatott : 
10,000 darab kenyér és 225 akó húsétel, mely utóbbinak elő-
állítása 4 darab, összesen 9 akónyi tartalmú üstben történt 
és a következő anyagokat igényelt : 20 mázsa húst, 4 mázsa 
lisztet, 10 mérő babot, 12 zsák burgonyát, 1 mázsa rizská-
sát, 1 mázsa zsirt, IV, mázsa konyhasót és egyéb fűszere-
ket. Folyó hó 25-től kezdve az élelmezés, — minthogy a 
kereset lehetősége már beállott, — beszüntettetett. — A 
segélynyújtás azért is nevezetes, hogy az egész táplálást O 
Emja két nővére vezette a következő úrhölgyek segédkezése 
mellett : Zubcsek Mihályné, Reviczky Gáborné, Mészáros 
Károlyné és Holényi Irma k. a. E derék hölgyek az egész 
idő alatt páratlan jókedvvel, fáradhatlan vidámsággal szol-
gálták a szegényeket s az amugyis Ízletes ételt édes szives-
kedésökkel fűszerezték, nyájas, ragyogó arczuk sugarával 
hevítették. Ez volt a segélyadás egyik erkölcsi mozzanata, 
mely által a sújtott szegénység mintegy Ö Emja asztalához 
emeltetett, s az adomány szives adása, a bibornok főpap ér-
zelmei ily irgalmas áldott lelkek által híven tolmácsoltattak. 

-{- A salzburgi bibornok-herczeg-érsek, dr. Tarnóczy 
Miksa József, f. hó 4-kén hoszasb s súlyos betegség után ki-
múlt. Született 1806-ban Schwazban, Tyrolban ; pappá szen-
teltetett 1829-ben; salzburgi kanonokká lett 1844-ben, ér-
sekké választatván 1850-i okt.24-én (születése napján) 1851-i 
február 17-kén helybenhagyatott ő szentsége által, ugyanez 
évi junius 1-én püspökké szenteltetett s a következő napon 
az érseki palliumot vette. 1873-ban lett bibornokká s tavai, 
már szélhűdés következtében betegen, püspökségének 25 év-
fordulóját ülte, mely alkalommal a császár s ap. király ked-
velt hivét a Lipótkereszt nagy keresztjével feldiszitette. Pap-
sága és hivei őszintén siratják a jószivü s példás főpásztort ; 
— requiescat in pace ! 

— A győri egyházi megye, melynek 1876-ra szóló 
névtárát nem régen köszönettel vettünk, 7 fő- és 22 alespe-
res kerületben 236 plébániát foglal magában. A lelkipász-
torkodás teréu 285, egyéb hivatalokban 31 pap működik. A 
papok összes létszáma 337, kik közül 15 jubiláris. A megye 
területén 465,368 lélek lakik, ezek közül 366,024, katholi-
kus, mely szerencsés aránynak megfelel a vegyes házassá-
goknak aránya is, amennyiben 70,439 tisztán katholikus 
frigyre csak Í340 amolyan esik. 

— A porosz ,culturharcz' egyik legújabb mozzanata 
az, hogy a boroszlói papnevelde bezáratott és Janiszewszki 
félsz, püspök és Ledochowski bibornok, e lapok hasábjain is 
már gyakran emiitett általános helynöke ellen a hivatal-
vesztési per' indittatott meg. 

— A spanyol tvhozó testület mégis elfogadta a leges-
legújabb alkotmánynak ama XI . szakaszát, mely az általá-
nos ,vallásszabadságot' behozza. Ez ellen a római szentszék, 
mint a Concordatumnak megsértése ellen tiltakozott, az 
illető leiratot pedig a toledói érsek pásztorlevél alakjában 
köztudomásra hozta. E miatt interpellatio tétetvén a cor-
tesben, Canovas elnökminister kijelenté, hogy a kormány a 
kérdéses pásztorlevélben piacet nélküli közrebocsátásában 
nem lát vétséget. Szép tőle ; de azt az ,erélyes' jegyzéket is 
kár volt megirnia, melyet ugyanezen ügyben állítólag római 
ügyvivőjéhez intézett ; mert a szentszék bizony attól sem 
ijed meg. 

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő: báró Hornig Károly, hittudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatott Budapesten 1876. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 tt. 

Szerkesztői lakás,Budán 
viziváros,főutca22l.hova 
alap szellemi részét illető 
minden küldemények in-

tézendők 

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

IIA H MI \ < ZOTODI k É V F O L Y A M . 

Előfizethetni minden kir. 
postahivatalnál: Budán a 
szerkesztőnél,Pesten Ko-
csi Sándor nyomdai iro-
dájában, országút 39-dik 
szám alatt, hova a neta-
láni,nyitott le vélben bér-
mentes reclamatiók inté-

zendők. 
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Pesten, április 12. 30. I. Félév, 1876. 
Tartalom. A kath. egyház álláspontja tekintettel a kegyúri jogokra és kötelezettségekre. — Tükördarabok Nogáll ká-
téiból szemben Deharbe ,magyar' kátéival. — A közalapítványi kir. ügyigazgatónak véleménye a tanulmányi alap jogi ter-
mészete kérdésében. — Egyházi tudósítások: Pest. A Karácsonyi-féle akadémiai pályázat. Kis- Terenne. Aranymise. Eszter-

gom. Az érseki képtár. — Vegyesek. 

f 
A kassai székesegyházi káptalan saját, valamint az illető rokonok nevében is mély fájdalommal jelenti 

MÉLTÓSÁGOS ÉS FŐTISZTELENDŐ 

P E R G E R J Á N O S , 

kassai püspök, pápai trónálló, a boldogságos Szűznek sz. István király jobbjáról nevezett szent jobbi apát, 
római gróf urnák 

folyó hó 5-dikén, délutáni 3V4 órakor, hoszas és fájdalmas betegség s a haldoklók szentségének ünnepélyes 
felvétele után történt gyászos kimultát. 

A nagy főpapnak, az egyházmegyéjét hőn szerető főpásztornak földi maradványai f. hó 11-kén 
reggeli 8 órakor fognak a püspöki lakban ünnepélyesen beszenteltetni és a székesegyházban bemutatandó 
engesztelő szent miseáldozat után a székesegyházi sírboltban örök nyugalomra eltétetni. 

Adj Uram neki örök nyugodalmat és az örök világosság fényeskedjék neki ! 
Kelt Kassán, 1876. ápril 6-án. 

A kath. egyház álláspontja tekintettel 
a kegyúri jogokra és kötelezettségekre. 

A vallásosság előmozdítására te t t anyagi ál-
dozat minden népnél bizonyos előnyökkel volt ösz-
szekötve. A hálának e nyi lvánulását a kath. egyház 
megszentesité, annak kifejlődését elösegité, és idő 
folytán azt törvényei szerint rendszeresítette. Már 
a régi időben kitüntetésben részesité azokat, kik 
jótet teik által érdemeket szereztek, sőt idővel még 
bizonyos jogokat is engedélyezett az ilyeneknek. 
De, bármennyire méltányolta is a jóindulatot , soha 
sem mulasztá el határozottan körvonalozni azon 
tért , melyet önmagának kiválólag fentar tani kí-
vánt, s azt, melyet jótevőinek engedett át ; mert 
semmi szin alat t sem adhatta, és nem adhat ja fel 

az elvet, mely szerint az egyházi küldetés és az 
ezzel összefüggésben levő minden működés az ő 
joghatóságától függ. Innen magyarázandó meg, 
miér t ál l í totta fel a kivételeket minden egyes en-
gedélyezett jognál , és miér t körvonalozta azokat 
annyi ra? Az egyháznak a pat ronatus körül elfog-
lalt á l láspont já t világosan lá tha t juk , ha a patrona-
tusi jogokat és az ezekből folyó kötelezettségeket 
szemügyre veszszük, — és ha másrészt megfontol-
juk, hogy valamint ő készséggel osztja a jogokat , 
ugy meg is követeli az azokkal járó , kezdetben 
úgyis önkényt vállal t kötelezettségek teljesítését. 

1. Ha valaki bármily módon j á ru l t valamely 
templom anyagi helyzetének javításához, ezzel az 
egyház i ránt bizonyos tekintetben kötelezettséget 
vállal t magára. Mert az ily ténykedésnél ezen alap-
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eszme lép előtérbe: a jótevő önkényt ajándékoz 
valamit a hivek lelki szükségleteinek kielégitésére, 
az egyház üdvözitő működésének előmozdítására, 
és igy arról, ami eddig saját tulajdona volt, a jó-
tett e neme által teljesen lemond. Az igy eszközölt 
jótet t a donatio fogalma szerint Ítélendő ugyan meg, 
de ennél sokkal többet foglal magában. I t t ugyanis 
az egyháznak egy tagja áll szemben a hitközséggel, 
vagy helyesebben : magával az egyházzal. Midőn az 
érintett módon ajándékoz, implicite az egyház meg-
váltási müvének folytonosságát elősegiteni akarja, 
vagyis arra törekszik, hogy valamely kisebb egy-
ház az összegyháznak czélját a szükséges anyagi 
eszközök segitségével annál könnyebben elérhesse. 
Ekként tehát egy folyton tartó kötelmet vállal ma-
gára. Természetes azonban, hogy ez nem jogi, hanem 
erkölcsi szempontból Ítélendő meg; miért is er-
kölcsileg rá van utalva az elvállalt kötelmek tel-
jesítésére. 

Az it't kifejtett módozat kétségkívül csak ak-
kor érvényesülhetne, ha az egyház a patronusok 
részére semmiféle jogokat sem biztosit vala. Azért 
ily szempontból fogva fel a dolgot, patronatusi jo-
gokról szó sem lehetne. 

Valamely templom jótevője az alapítás vagy 
javadalmazás által a jog terére lépett, de csak 
annyiban, hogy e ténye által egy uj jogviszony ki-
fejlődésére az alapot letette. Ezért ugyan az egy-
háztól semmi jogot, kiváltságot nem követelhet, 
mivel jótettének juta lmát a hívőkkel közös lelki 
javakban eléggé kinyerheti. Ha mindazáltal az egy-
ház e jogviszonyhoz járulni jónak látja, ezt tisztán 
csak az önmaga által elvállalt és nyilvánitott, nem 
köteles hála czimén teszi. A jogoknak ily engedé-
lyezésével egy kétoldalú jogviszony ju t érvényre, 
— és ez nincs az egyház szelleme ellen, mivel a hi-
vek bizonyos külső egyházügyeket illetőleg kezdet-
től fogva birtak befolyással. Az ekként nyert jo-
gok gyakorlata az előbb csak erkölcsi kötelezettsé-
get jogivá változtatja, és mint ilyennek esetleg jogi 
uton is érvényesíthető. 

Igy tehát a patronatussal kapcsolatban levő 
jogok korántsem szerzettek, mert a jótettek csak al-
kalmat nyújtanak az egyháznak bizonyos engedé-
lyezésre. 

2. Kezdetben csak tiszteleti jogok adattak a 
patronusoknak. N. Konstantin ideje óta azoknak, 
akik saját költségükön templomot épitének, meg-
engedtetett, hogy az ily templomokra emléktáblát 

') Horn, in Acta 18. 

állithassanak, vagy azokat neveikkel megjelölhes-
sék; sőt még a sz. áldozatnál is emlités történt ró-
luk, miként ezt Chryst. sz. Jánostól tudjuk, ki a 
gazdagokat templomépitésre buzditván, mint kiváló 
kitüntetést adja elő, hogy az ily jótevőknek nevei 
a sz. áldozatnál emlittetnek: ..Parumne est in san-
ctis oblationibus nomen tuum semper refer r i ?" ') 
E tiszteleti jogok kiosztása a dolog természeténél 
fogva az egyházhoz tartozott, és eleinte csak egyes 
esetekre szorítkozott, melyeknél a püspök határo-
zata volt a mérvadó, — de lassankint gyakoriabbá 
vált, és a szokás által szentesitve a törvényhozásba 
is átment. Ezáltal a temlomalapitást akarta az 
egyház jutalmazni, mi onnan is kitűnik, mivel ezen 
tiszteleti jogok megilletik a patronust még akkor 
is, ha kegyúri jogáról lemondott, vagy azt másra 
ruházta át. A későbbi törvényhozás ezen jogokat 
bizonyos czimek szerint osztályozta, melyek rész-
ben a szokás által vannak kellőleg szabályozva ; de 
itt is kitűnik az egyháznak azon irányzata, mely 
szerint az érdemekhez képest készséggel adja a jo-
gokat, de épen e tényével pontosan köriilirja, med-
dig terjedhet azoknak határa. 

3. Igy történt az átmenet a tulaj donkép eni 
jogokra, melyek legfőbbikét a praesentatio képezi. 
Ez keleten Justinián idejében kezdett érvényre jutni , 
és pedig először a kápolnákra nézve (Nov. 58. a. 
552), ezután megengedtetett annak az örökösökre 
való áthagyományozása (Nov. 123. c. 18. a. 554), 
és végre azokra is átszármazott, kik templomokat 
vagy javadalmakat alapitottak. (Nov. 57. c. 2. a. 
555.) Ezen örökösödés a justiniáni jog befolyása 
alatt a 6. század vége felé nyugaton is meghono-
sult, és későbben szokás által általánossá lett, mig 
végre 895-ben (c.36.C. XVI.qu.7.) megerősitést nyert. 

Keleten a világi patronusok az illető egyházi 
férfiaknak a javadalmakra való bemutatásánál eleinte 
csupán a kánoni törvényeket követték zsinórmér-
tékül ; az egyházi hatóságnak a beruházás előtti 
megerősitése nem kivántatott, mi onnan is kitűnik, 
mivel Just inián Menna pátriárkának mintegy ki-
váltságképen engedélyezte, hogy a konstantinápolyi 
egyházban senki se nyerjen hivatalt az ö beleegye-
zése nélkül. Nyugaton a praesentatio az 5. század-
ban kezdett fejlődni. (Conc. Araus. c. 10. a. 441. c. 
1. C. XVI. qu. 3.) E szerint a püspök azon templo-
mot illetőleg, mely az ő költségén idegen megyé-
ben épült, a bemutatási jog élvezetében volt.4) Ezen 

2) . . . . Aedificatori vero episcopo haec gratia reserve-
tur, ut quos desiderat clericos in re sua ordinari 
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in tézkedés 451-ben (e. 32. syn. Are l . I I . ) m e g lön 
erösi tve , k é s ő b b e n ped ig azon v i l á g i a k r a is ki-
t é r j esztetet t , k ik k á p o l n á k a t v a g y t e m p l o m o k a t 
á l l i t o t t ak . 

4. A t i sz te le t i j o g o k k a l és a p r a e s e n t a t i ó v a l 
kezdődő p a t r o n a t u s i j ogv i szony ekkén t a 6. és 7. 
s zázadban m á r te l jesen fe j lődésnek indu l t , m i r ő l a 
következő kánonok e léggé t a n ú s k o d n a k : c. 31. C. 
XVI . qu . 1., mely szer int . I. P e l a g i u s p á p a (555 — 
560.) a sav ina t i p ü s p ö k n e k m e g h a g y j a , h o g y bizo-
nyos T h e o d o r a s előkelő (magni f icus) v i l ág i h iva ta l -
nok a j á n l a t á r a egy R u f f i n u s nevü szerzetes t szen-
t e l j en föl, a t ö b b i közö t t i gy i r v á n : „et h u n e pos tu -
la t ibi p r e s b y t e r u m consec ra r i " . T o v á b b á a c. 30. 
C. X V I I I . qu. 2. E l e u t h e r i u s püspök a n y j á r ó l m o n d j a : 
„quod m a t e r eius o r a t o r i u m c o n s t r u x e r i t et dedi-
caver i t , et in eodem loco monachos cons t i tue r i t , 
e x q u i b u s unus est p r e s b y t e r " . A c. 32. C. XVI . qu . 
7. (conc. Tol. IX. a. 655.) ') é r t e lme szer in t ped ig az 
a l ap i tók „ f u n d a t o r e s ecc l e s i a rum" t a r t o z n a k a püs-
pöknek a fe l szen te lendőke t b e m u t a t n i ; ha p e d i g a 
p ü s p ö k m á s o k a t szente lne fel, ezek mel lőzéséve l 
t a r toz ik a p a t r o n u s o k á l ta l a j á n l o t t a k a t i n s t i t uá ln i . 
Mindezen és a következő i n t é z m é n y e k az egyház 
részé rő l az i l l e tőknek igen szép j o g o k a t b iz tos í to t -
t ak ugyan , de m á s r é s z t a fo ly tonos j o g g y a k o r l a t b ó l 
v i l ágosan k i tűn ik , m i ly e lő re l á tó lag l e t t ek figyel-
mezte tve , hogy m i n d e z csakis az egyház kedvezmé-
n y é b ő l b i r j a l é té t , mi az a l á b b köve tkezőkbő l e léggé 
k i tűn ik . (Folyt, köv ) 

T ü k ö r d a r a b o k 
Nogáll kátéiból szemben Deharbe ,magyar1 kátéival. 

Közli : Riesz Gáspár 
(Folyt.) 

II . (A tananyag összegéről s a részletek szerves össze-
függéséről.) Hirscher — ha ugy tetszik, Lonovics vagy No-
gáll-lal szólva, a „derék" Hirscher szerint — káté tananyag 
tekintetében lehet kétféle. Oly tankönyv, mely az egész ke-
resztény hit tantartalmát nem az egyház tanmódja szerint 
csoportosítja — káténak sehogy sem járja ! ! ! De lehetnek 
káték, melyekben a tananyag mindenesetre az egyház tan-
módjához szabott keretekben, de bizonyos vezéreszme vagy 
főgondolat nélkül, egymástól függetlenül elkülönitett rubri-
kákra van felosztva ; és lehetnek olyanok, melyekben a tan-
anyag bizonyos sarkeszme körül csoportosul, mely kiindu-
lási pontul szolgál s a tantartalom részleteit nem gépleg, 
hanem szervleg, vagyis organicus összeköttetésben össze-
tartja. Hirscher úgyis mint világos fő, úgyis mint tanférfiu 
emezeknek adja az elsőséget amazok felett.1) Ugy jár t el 
Deharbe, ugy járt el Nogáll; az is, ez is egy vezéreszmét 

') Aichner 306.1. — s) V. ö.,Theoretisch-praktisches Handbuch der 
Katechetik etc. von Augustin Gruber. 1870.' 736 s kör. 1. 

állit fel, mely körül az egész tartalmat csoportosítja. Ha 
már arról van szó, hogy melyikök járt el aránylag helyeseb-
ben; ugy világos, hogy annak fogjuk odaítélni az elsőbbsé-
get, ki kettejök közöl helyesebb vagyis tanszerűbb vezér-
eszmét vett alapul, és azt az egész tananyag feldolgozásá-
ban világosabban kidomborította s mindvégig jobban érvé-
nyesítette. Lássuk. 

Deharbe „az ember rendeltetéséből és végczéljából" 
indulván ki, ezen kérdéssel kezdi: „Mivégre vagyunk a föl-
dön?" és a kis-kátéban négy kérdés, a közép-és nagy-ká-
téban mily hoszu kanyarulat utján birja kiszabni kátéja há-
rom szakaszát a hitről, a parancsolatokról, a malaszteszkö-
zökről ! Nogáll „Isten iránti viszonyunkból" indulván ki, 
ezzel kezdi: „Igaz keresztény létünkre mit hiszünk és val-
lunk magunkról Istenre nézve?" s ezen egyetlen kérdéssel 
megállapítja kátéja egész rendszerét: a hit, remény és sze-
retet alapján ! . . . Deharbe kénytelen szakaszról szakaszra 
hoszadalmas kanyarulatot tenni, újra meg újra feneket kerí-
teni a dolognak ; Nogállnál szakaszról szakaszra már meg 
van az összefüggés hidja, a hit, remény és szeretet láncz-
hidja ; a hitből remény, a hit- és reményből szeretet fakad. 
Deharbenál a vezéreszme el-elmosódik s a kérdések meg fe-
leletek hullámain végig alig, csakis a szakaszok révén me-
rül az fel a látkörbe ; Nogállnál a vezéreszme háromszínű 
zászlója ott lobog a három szakasz ormán és közben-közben 
váltig szembe szökik és felhi, hogy (Isten iránti viszonyom-
hoz képest!) „hittel, reménynyel, szeretettel ragaszkodjam 
Krisztushoz az ő egyházában", hogy igy „Istennek kedvé-
ben járjak s örökre üdvözüljek". Deharbe az „embert", N. 
a „keresztényt" szólítja; D. a vallás általános fogalmának, 
N. a keresztény religio positivitásának talajára áll; Deharbe 
úgyszólván a puszta ész talaján, Nogáll „igaz keresztény 
voltunk" alapjáról nyitja megalátkört . Nogáll nem mondja, 
hogy Deharbe első kérdése nem volna jogosult — kezdemé-
nyül ; de Nogáll első kérdésével Canisius nyomán indult el 
és méltán kérdi, hogy melyik eszme illik be jobban vezér-
eszmének kátéban? Nogáll kátéja alapszerkezetének tudo-
mányos apologiáját előre megirta „Kateketikai Különleges-
séged-ben; érveit ón nem hozom fel, de hivatkozom rájok 
és bátran mondom, hogy aki érveit elolvassa, aligha ugy nem 
jár, mint magam is, aki (ezt nyiltan vallom,) Deharbe mel-
lett álltam, de Nogáll érveire hozzája szegődtem és az 
ő alapszerkezetét szivvel-lélekkel elfogadtam. Nogáll azt 
mondja „Hitrendszerében", hogy a ker. hit tankönyve nem 
lehet egyéb, mint a ker. hit tudományos „re-constructiója" 
A „credo — ut intelligam" elve szerint bizonyára jól is 
mondja. Nogáll ezen elvhez képest azt mondja, hogy „ala-
pot nem rakhat mást senki annál, mely már megvan, a Krisz-
tus Jézusban". Fundamentum aliud nemo potest ponere, 
praeterquam quod positum est, Christus Jesus. S Nogáll 
ezen alapra állítja kátéja egész architecturáját, s midőn 
(amint kátéhoz illik !) keresztény gyermeknek, keresztény 
népnek szól, azzal kezdi, hogy „igaz keresztény létünkre — 
törhetetlen hittel, reménynyel, szeretettel ragaszkodunk 
Krisztushoz az ő anyaszentegyházában ! " 

Ezen alapszerkezet, ugyhiszem, Nogáll kátéjának nem 
,fényoldala', hanem „fénytornya", melynek sugárfénye ká-
téja három szakaszán végig világit s megszüntet minden 
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révedezést. Krisztus a központ, a világitó nap. Sol iustitiae, 
Christus Deus noster ! Krisztus a mi tanítónk, főpapunk, 
urunk-királyunk — az ő egyházában, mely hármas hivata-
lának részünkről megfelel a hit, remény és szeretet három 
isteni erénye. Az isteni Megváltónak e hármas hivatalához 
képest a ker. religio tankönyve, minő első sorban a káté, 
három szakaszra oszlik : a) a ker. hitről tekintettel Krisztus 
Urunk tanitói-hivatalára, b) a ker. reményről tekintettel 
Krisztus Urunk főpapi-hivatalára, c) a ker. szeretetről te-
kintettel Krisztus Urunk törvényhozói-hivatalára. Ez a 
centrale sidus, a rendszer központja, melyből egyenlő fény 
s erővel, megmásithatlan egymásutánban és szétválaszthat-
lan összefüggésben három főradiusként terjed szét az összes 
tananyag három szakasza, melyeknek prismáiban a feldol-
gozandó részletek szivárványa terül szét. Lássuk rendre. 

a) Első szakasz „a hitről" Deharbe és Nogállnál. No-
gáll (amint igazoltuk más alkalommal !) jól tette, hogy hi-
vatkozván a magyar episcopatusnak 1775-iki remonstratió-
jára (!) mellőzte „az introductióféle czafrangot", mindamel-
lett elmond jóformán mindent, amit D., s amit elmond, azt 
sokkal jobban mondja. Deharbe az illető kérdéseket igy 
állitja fel: „Mit értünk isteni kinyilatkoztatás alatt? Mikép 
jutott el hozzánk az isteni kinyilatkoztatás? Mely egyház 
birja az igaz, Krisztus által tanitott hitet? Miért birja egye-
dül a katholika egyház az igaz, Krisztus által tanitott hitet ? 
Hol foglaltatik röviden mindaz, amit a katholikus keresz-
ténynek leginkább tudni és hinni kell ?" Hány kérdés ! és 
pedig jóformán nem is idevaló (majd csak a IX. hitágazat 
sorján tárgyalandó) kérdés ! Nogáll a ,kinyilatkoztatás' ab-
stract fogalomszót is mellőzve, több dogmatikai érzékkel, 
két kérdéssel többet mond, midőn igy rakja fel az illető kér-
déseket : „Mikép ju t tudomásunkra mindaz, amit Isten ki-
nyilatkoztatott ?" Fel. Amit Isten kinyilatkoztatott, az tu-
domásunkra jut — az anyaszentegyház által; részint irás < 
ban, a szentírásból, részint élőszóval, a szent hagyományból. 
,Az anyaszentegyház mikép adja elénk mindazt, amit Isten 
kinyilatkoztatott ?' Fel. Amit Isten kinyilatkoztatott, azt az 
anyaszentegyház — rövid foglalatban elénk adja az apostoli 
hitvallásban és — évről évre hitéletében a vasárnapok és 
ünnepek sorján. Már melyik szerkezet különb ? melyik élet-
bevágóbb ? Nogáll fogalmazása szerint az egyház szerepel, 
az egyház tanmódja van szembe szöktetve — oktatólag és 
szoktatólag. In Wort und Bild. Institutione et intuitione. 
Az egyház tanit és nevel bennünket — oktatólag az apostoli 
hitvallás révén az igaz ker. hit igazai, reményei és szabvá-
nyai szerint, és szoktatólag a ker. hitélet révén az ünnepek 
ós vasárnapok folytában szertartásos utasitása szerint. 

Következik az apóst, hitvallás. D. kérdi : ,Hány ága-
zata van az apóst, hitvallásnak ?' N. igy kérdi : ,Miből áll az 
apóst, hitvallás ?' A ,Cat. Rnus' vezérszóul külön hangoz-
ta t ja : ,Credo in unum Deum !' Ezen mondat az apóst, hit-
vallás propilaeuma. S N. szintén külön véve ezt a kis mon-
datot, azt mondja, hogy „az apóst, hitvallás áll egy előszó-
ból és 12 hitágazatból". N. ezen vezérszót a ,Cat. Rnus'-nak 
(tudtomra eddig semmiféle kátéban nem értékesített) utasi-
tása szerint fényes argumentatióval igazolja és érvényesiti. 
(V. ö. ,Kat. Különl.' X X X . s köv. 1.) Alapul ezen vezérszó-
val Nogáll mindenekelőtt értekezik „a teljes Szenthárom-

ság-egy-Istenről", külön rovat alatt „tekintettel Isten mi-
voltára és természetére", vagyis a ,Cat. Rnus' szerint „de 
divinae essentiae unitate et trium personarum distinctione" ; 
utána a 12 hitágazatot három rovat alatt tárgyalja a három 
isteni személy vonatkozásaival a megváltott emberiségre 
nézve. A vezérrovatban ily kérdéssel : ,Mit hiszünk és val-
lunk az egy igaz Istenről' elmondja, hogy „az egy igaz 
Istenben három isteni személy van : Atya, Fiu, Szentlélek" 
és ezen kérdéssel : ,Mit hiszünk és vallunk a teljes Szenthá-
romság-egy-Istenről' elmondja, hogy „hiszszük és valljuk, 
hogy az Atya teremtett, a Fiu megváltott, a Szentlélek 
megszentelt bennünket". Már ezen felelettel ki van jelölve a 
három alosztályos rovat, jelezve van az apostoli hitvallás 
három főrésze — a három isteni személy actiója, a terem-
tés, megváltás és megszentelés munkájának egész oecono-
miája. Az 1-ső főrész szól ,az Atyáról' és pedig „tekintettel 
a ttremtés munkájára" az 1-ső hitágazat keretében, a világ-
ról mindenestül általában, nevezetesen a ,mennyről', tehát a 
tiszta szellemekről és ,a földről', tehát az emberről. Emlé-
kezetes, hogy Nogáll ,itt' találja elhelyezni Deharbe első 
kérdését az ember rendeltetéséről, az ember fogalmának 
kapcsában hozza szóba az ember feladatát ; Nogáll logikai, 
de didaktikai tekintetben is helyesen tette, hogy a kérdése-
ket igy rakta : 1) mi az ember ? 2) mi végre teremtette ? 
3) minőnek teremtette Isten az embert ? — s eleste után 
mikép történt rehabilitatiója ; helyesen tette, hogy az ember 
mivoltának kapcsában . . . ily kérdéssel : ,Mivégre teremtette 
Isten az embert' szól az ember rendeltetéséről s végczéljá-
ról, és az életfeladat kapcsában ily kérdéssel ,Minőnek te-
remtette Isten az embert ?' szól az embernek Istentől nyert 
feladatszerű (természetszerinti és természetfölötti !) qualifi-
catiójáról, qualificatiója vesztéről és rehabilitatiója remé-
nyéről „ő-egy-fiában", a jövendőbeli Megváltóban. 

Az apostoli hitvallás 2-dik főrésze szól ,ő-egy-fiáról, 
és pedig „tekintettel a megváltás munkájára" a következő 
hat hitágazat keretében. Elsőben egy, illetőleg a 2-dik hit-
ágazat keretében szól Krisztus személyéről és megváltói-
tisztéről és ily kérdéssel : ,Mert mondjuk, hogy az Ur Jézus 
a mi megváltónk és üdvözitőnk ?' előre jelzi hármas hivata-
lát, melylyel „a mi váltságunkat s örök üdvösségünket mun-
kálja maga egyházában". Ehhez képest következőkben — 
egy, illetőleg a 3-dik hitágazat keretében szól Krisztus 
Urunk ,tanitói hivataláról', két, illetőleg a 4-ik és 5-ik hit-
ágazat keretében szól az ő ,főpapi hivataláról', és még két 
illetőleg a 6-ik és 7-ik hitágazat keretében szól az ő t ö r -
vényhozói hivataláról ' . . . s ekkép Krisztus az ő egyházával 
— hitrendszerünk illetőleg, vallási tankönyvünk vezéresz-
méje az apostoli hitvallás szerkezetéből verőfénynyel ragyog 
ki. Lucerna illius est aa;nus. 

Az apostoli hitvallás 3-dik főrésze szól ,a Szentlélek-
Istenről' és pedig „tekintettel megszenteltetésünk munká-
jára" ily kérdéssel: ,Mit hiszünk és vallunk az apostoli hit-
vallás 8-dik ágazatjában ?'. Előre jelzi a Szentlélek actióját a 
megváltás munkájának életbeléptetésére, általában az egy-
házra és nevezetesen külön-külön édes mindnyájunkra néz-
ve, midőn a feleletben azt mondja, hogy a Szentlélek „az 
anyaszentegyház éltető lelke, a mi megszentelőnk és vigasz-
talónk" : hogy mily remek didaktikai tapintattal vet e he-



237 

lyütt előre sugárfényt az isteni malasztról szóló tanra, azt 
ezennel csak érintem. A Szentlélek actiója folytán a meg-
váltás munkája életbelép; pünkösdnapján a Szentlélek eljö-
vetelével életbelép — „az egyház!" A kérdés és felelet, 
melylyel Nogáll az egyház életbeléptetését tárgyalja, az 
egyházat a bold. Szűzzel, pünkösdnapját az annunciatio ün-
nepével párhuzamba hozván (kk. 18 1.), egyetlen és páratlan 
a maga nemében, többet ér száz kérdésnél az egyház fogal-
mának észleltetésére és feladatának illustratiójára ; ebből a 
gyermek is megérti, hogy szeretnie kell az egyházat csak 
ugy, mint a szeplőtelen szent Szüzet, mint édesanyját Krisz-
tusban, és a tudós theologus sem mondhat különbet az egy-
ház dicső voltáról. A Szentlélek actiója az egyházban foly-
vást tar t ; ugy értjük, hogy a Szentlélek „az egyház éltető 
lelke". Ebből kettő következik: következik „a megváltás 
munkájának folytonossága" és „a megváltás munkájának 
foganatja" —az egyházban; folytonosságát Nogáll az apos-
toli hitvallás 9-dik ágazatja, foganatját köv. 10, 11, 12-dik 
ágazatja keretében tárgyalja — a 9-dik hitágazat szerint 
törhetetlen hittel, reménynyel, szeretettel ragaszkodunk 
Krisztushoz az ő „egyházában", a 10, 11, 12-ik hitágazat 
szerint Istennel kiengesztelődve, Istennel fiúi viszonyban . . . 
„ő szent felségének kedvében járunk s biztos reményt tar-
tunk hozzá, hogy testre-lélekre örökre üdvözülünk". Ekkép 
a káté alapszerkezetének vezéreszméje az 1-ső szakasz min-
den izén keresztül világit, a részletek mind szerves össze-
köttetéssel egymásba fogóznak, a vezéreszme fénytorony-
ként ragyog az egész szerkezet homlokzatán. Kérdem, mi 
van, mennyi van mindebből Deharbe kátéjában ? Mondhatja 
egynémely, hogy ez mind szép, de mindez nem Nogáll ká-
téjának, hanem az apostoli hitvallás szerkezetének tanúsítja 
pompás voltát ; felelem, igaz bizony, csakhogy Nogáll káté-
jának érdeme, hogy az egyház tanmódját ily pompásan il-
lustrálta, hogy az apostoli hitvallás szerkezetének dicső 
voltát igy szembe szöktette. Mondhatja egynémely, hogy ez 
mind megvan Deharbenál is ; felelem, igaz, hogy megvan 
de nem igy van meg ; megvan, de nem szökik szembe, alig 
látszik meg; ha észlelték volna, nem támadtak volna fel N. 
ellen; nem szidnák érte, hogy „uj" kátét irt. Pedig Nogáll 
azt mondja, hogy ő bizony nem irt ,uj kátét', hogy csak a 
,Cat. Rnus' nyomdokain indult és az öreg Canisiust akarta 
repristinálni. Igaz, hogy akadtak mások, akik meg azért 
szidták, hogy hát miért nem irt egészen „uj kátét". Hogy 
téltul a Bálaámok szidalmai magasztalásokra fordulnak, az 
még persze, hogy nem az ő érdemök. Nogáll mindahárom 
(kis-, közép- és nagy-) kátéja 1-ső szakaszába „az apostoli 
hitvallás rövid foglalatjá"-ul felvette ,a hat főigazságokat', 
hogy miért, azt kiki könynyen elgondolhatja. (V. ö. ,Kat. 
Különl.' XVI I . 1.) Hogy ezen hat főigazságok Deharbe kis-
kátéjában sincsenek meg, az bizonyára nem válik előnyére. 
(Intra parenthesim nem hagyhatom szó nélkül, hogy mily 
jól esnek Nogáll kátéjában az egyes részletek homlokára 
apró betűkkel tűzött ilyetén rövid megjegyzései: „tekintet-
tel a teremtés, megváltás, megszenteltetésünk munkájára 
stb.", mily jeles tájékoztatásul szolgádnak a tananyag fel-
osztása s az egyes részek fontosságának feltüntetése tekin-
tetében; mind megannyi kis jelző-táblák ezek, melyek mu-
tatják, hogy hol, mi van, mikép nagyobb épületek szárnyait 

s lakosztályait tájékoztató czimtáblákkal szokás megjelölni. 
Meg kell adni, értett Nogáll ahhoz, mi minden alkalmas 
arra, hogy a tananyag helyes beosztása, melytől oly sok függ 
megértés tekintetében, mindnagyobb s mindinkább szem-
beszökő világosságba helyeztessék.) (Folyt, köv.) 

A közalapítványi kir. ügyigazgatónak 

V É L E M É N Y E 
a tanulmányi alap jogi természete kérdésében. 

(Folytatás.) 

Elemezzük már most ezek előrebocsátása után azon 
királyi adományzást, melylyel Mária Terézia a jezsuiták 
eltörlésével bevont ingatlan javakból 1780-dik évi márczius 
25-én a tanulmányi alapot felállította ; elemezzük továbbá, 
váljon ezen közokmányban a tanulmányi alap jótékonysága 
csak a katholikusokra, vagy az ország minden vallásfeleke-
zetére egyiránt terjesztetett-e ki ? A közalapítványi királyi 
ügyigazgató a kérdéses adománylevél szigorú áttekintése 
után azon meggyőződésre jut, hogy Mária Terézia a tanul-
mányi alapot egyedül a katholikus felekezet érdekében 
hozta létre ; mert a királynő az adománylevél kezdetén, mi-
dőn a tanulmányi alapot körvonalozza s annak czélját fejte-
geti, akként nyilatkozik, hogy miután az isteni tisztelet és a 
katholika vallás (orthodoxa religio) az ország legfőbb erős-
sége és támasza, ő is Magyarhonban mindenek előtt a püs-
pökségeket szabályozta, uj egyházmegyéket szervezett, pap-
növeldéket állított és templomokat épített ; a tanulmányi 
viszonyokra pedig és a köznevelésre, melyek minden önálló 
köztársaság sarkkövét 8 a közjólét magvát képezik, anyai 
gondjait csak az egyház rendezése után, ezzel kapcsolatban 
terjesztette ki ; mely két eszme összekötése azt tanusitja, 
hogy Mária Terézia a tanulmányi rendszert szinte katholi-
kus alapra fektette, s hogy annak előnyeit az országban nem 
minden, hanem csak a katholikus felekezetre terjesztetni ki-
vánta; mert továbbá a nagyemlékű királynő az ajándokle-
velet legfőbb kegyúri jogánál fogva állitja ki ; már pedig e 
czimmel a magyar koronás fejedelmek az adományzásokban 
csak akkor élnek, ha kegyeletes alapítványok, vagy katholi-
kus javak felett rendelkeznek; mert a királynő a magyar 
tanulmányi alap körvonalozásánál az 1548-dik évi 12-dik 
törvczikket veszi alapul ; e szerint tehát igazolja, hogy a 
Jézus-társaságtól átvett, ugy a köznevelésre szentelt turó-
czi és mialyei prépostságok, a szegzárdi, lébényi, veszprém-
völgyi, pornói és szkalkai apátságok, a hrapkói, tybei és a 
mentőkői kolostori, valamint egyéb zárdai területek mind 
oly ingatlan egyházi vagyon, mely csakis katholikus iskolai 
czélokra fordítható : mert a midőn a királynő a jezsuiták 
után a koronára háromlott egyházi javakat tanulmányi czé-
lokra jelöli ki, Verbőczy István hármas törvénykönyve 1-ső 
rész 10-dik czim 3-dik §-a azon rendeletének felel meg, 
hogy a bármely esemény nyomán megürült főpapi és zárdai 
javak vagy ismét egyházi, vagy más kegyeletes intézmé-
nyekre használandók fel, mert a királynő a tanulmányi alap 
létesítése alkalmával, hogy az minden idegen megtámadás 
ellen megóvható legyen, a kegyeletes alapítványok körül 
fentálló legfőbb felügyelői hatáskörére hivatkozik ; már] pe-
dig az ily előjog csakis az egyházi javakat, vagy az azokkal 
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egy jellegű birtokokat illeti meg ; mert a királynő által a 
magyar tanulmányi alapnak ajándékozott ingatlanságok 
mind oly javadalmak, melyek már az Árpádház alatt szá-
zadok folytán az egyház tulajdonát egészítették ki, és me-
lyek a jezsuiták kezén, mint egyházi hitbizomány két szá-
zad tartama alatt alapul a katholikus iskolák fenttartására 
és ellátására szolgáltak : mert a királynő a tanulmányi alap 
érdekében kiállított adománylevele szövegében határozottan 
megkülönbözteti a jezsuiták által bírt egyházi jellegű java-
kat azon területektől, melyeket ők a jószágszerzést tiltó 
törvények ellenére világiaktól akár készpénzen vettek, akár 
pedig ajándokul vagy hagyományul kaptak ; mennyiben 
egyrészt a papi természetű uradalmakat minden fenttartág 

nélkül a magyar tanulmányi alapnak természetben örökö_ 
sen és visszavonhatlanul átadja; másrészt pedig a készpén-
zen vett és a világiaktól nyert földterületekre nézve a kincs-
let és a korona esetleg felmerülhető jogait és igényeit fent-
tartja : mert a királynő, a midőn a tanulmányi alapot ingat-
lan javakkal megadományozza, azt egyszersmind kötelezi^ 
hogy a ráruházott egyházi jellegű apátsági és prépostsági 
javak évi jövedelmeiből a várerőditési kincsleti pénztárba 
esztendőnként tiz százalékot fizessen ; már pedig az ily ter -
hek a honi intézmények szerint csakis a katholikus egyházi 
birtokokra iratnak ki : mert a királynő a tanulmányi alapot 
jószágokkal megadományozó közokmányában igy szól : 
„ praespecificata bona immobilia pro praefato publico studio-
rum et scholarum fundo per regnum Hungáriáé et provin-
cias eidem adnexas eo prorsus modo, quo per abolitam so-
cietatem Jesu usuata et possessa fuerunt, iure utenda, pos-
sidenda, tenenda, pariter et habenda, titulo dotis et funda-
tionis perpetuae damus, donamus, conferimus et concedi-
mus" : miután pedig a jezsuiták a jelzett birtokok jövedel-
meit két századon át szakadatlanul és egyedül katholikus 
iskolák felállítására és berendezésére fordították ; világos, 
hogy a kérdéses javadalmak a most idézett adományzási 
záradék szövege szerint a tanulmányi alap által is ugyancsak 
a katholikus felekezet érdekében használandók fel. 

Egyébként, hogy a tanulmányi alap katholikus jellegű, 
az kiderül a magyar királyi udvari korlátnokság 1781-dik 
évi julius 6-án József császárhoz intézett azon előterjeszté-
séből, melyben az uralkodó figyelmeztetik, miszert a ma-
gyar tanulmányi alap a kincstári javakba be nem olvaszt-
ható : a nevezett kormányszék ugyanis az idézett emlékirat-
ban, mint már a jelen vélemény történeti keretében körül-
ményesen előadatott, a tanulmányi alap természetét két 
irányba alkotmányos, ugy katholikus szempontból fejteget^ 
és a midőn kijelenti, hogy ez intézményt a magyar rendszer 
sérelme nélkül megingatni s önkényesen átalakitani nem le-
het ; egyszersmind annak alapitását, minőségét, érvényét, s 
ki általi kezelését, ugy gondozását illetőleg Verbőczy István 
hármas törvénykönyve 1-ső rész 10-dik czim 3-dik §-ára, 
továbbá az 1548-i 12-dik, az 1550-i 19-dik, az 1715-i 73-
dik és 74-dik, az 1723-i 70-dik, az 1729-i 21-dik, ugy az 
1741-i 43-dik ós 44-dik tör. czikkekre hivatkozik, melyek 
azt, hogy a tanulmányi javak csakis katholikus iskolák kör-
vonalozására és fenttartására jelöltettek ki, s hogy azok 
mindenha az aposioli királyok felügyelete alatt állottak, 
nyiltan tanúsítják. 

Hogy a tanulmányi alap katholikus jellegű az kiderül 
továbbá a Ferencz király által 1793-dik évi augusztus 13. 
19632-dik szám alatt a királyi helytartótanácshoz menesz-
tett intézvényéből, melynek 1-ső pontja igy szól: „Suam 
Maiestatem Sacratissimam benigne praecepisse, ut cum in 
actis de aerario litterario et religioso sonantibus observare 
fuerit, pias has fundationes, et respective eoiundem fundos 
sparsim pro fundis publicis nominari, quum tamen nomen-
clatio haec seu per benignas resolutiones regias, seu vero 
per legis dispositionem admissa haberetur, deinceps fundi 
hi, velut in pios fines destinati, et de natura sua sub altis-
sima suae Maiestatis Sacratissimae inspectione, et supremo 
iure patronatus existentes cum sie dictis fundis publicis, 
quorum articulus 21-us meminit, nullum nexum habentes, 
ac sensu etiam articuli 26-ti 1791 unice pro catholicis de-
servire, ac etiam praecise ad illorum rationem converti de-
bentes haud alio nominis vocabulo, quam fundi fundationa-
les, velut a suprema auetoritate et inspectione unice depen-
dentes in actis publicis compellentur, et in fundum Studio-
rum, et fundum religionarium, item capitalia fundationalia 
subdistinguantur : in huius proinde conformitate in quibus-
vis actis publicis praemissis nomenclationibus deinceps uten-
dum venire" : ezek szerint tehát a király minden felmerül-
hető kételyek elhárítására, a Mária Terézia által körvonalo-
zott tanulmányi alap természetét kellően meghatározza, azt 
a szorosan vett köz-, vagyis kincsleti vagyontól megkülön-
bözteti, s egyidejűleg kijelenti, hogy a közalap az állam, a 
tanulmányi alap pedig a katholikus felekezet tulajdona; sőt 
kormányszékeit attól, miként a tanulmányi alapot közva-
gyonnak nevezzék, kereken eltiltja. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, april l l . A K a r á c s o n y i - f é l e a k a d e m i a i 

p á l y á z a t . Négyszáz darab, mond négyszáz darab arany 
volt kitűzve az akadémia által a Karácsonyi-féle alapítvány-
ból egy dráma megírására. A négyszáz arany nem adatott 
ki. Nincsen okunk, hogy miért fájlaljuk, nincsen különösen 
akkor, ha tekintetbe veszszük, hogy a pályázók egy része 
mily eszmekörben mozog. Nem, mintha hozzánk tartoznék 
a drámai forma felett itélni, hanem tisztán csak az eszme 
miatt, mely a pályázók közül egyeseket elfoglalt, mutatvá-
nyul olvasóink részére elmulaszthatlan kötelességnek tartot-
tuk a pályázatról a következőkben megemlékezni, mit, mi-
dőn teszünk, előre bocsánatot kérünk, hogy hitelesség miatt 
egyeseket szórói-szóra átveszünk, de teszszük ezt, hogy meg-
ismertessük, miszerint ily emberek is élnek közöttünk. 

Az egyik pályázó müvéhez a következő előszót irta : 
„Azon okból kiindulva, mert a világ folyton panaszkodik, 
hogy az Isten igazságtalan, elhatároztam magamat egy mü 
elkészítésére, melylyel a korlátolt eszű hitfanatikusoknak be-
bizonyíthatom, hogy szemrehányásuk egy tekintetben igaz-
ságtalan. Igazságtalan azon tekintetben, mert nincs oly lény, 
mely fölöttünk annyi hatalommal birna, hogy jó, vagy rosz 
szándékát rajtunk teljesítené". 

„Nem egészen igazságtalan azon tekintetben, mert 
nem bir a nép még annyi felvilágosultsággal, hogy belát-
hatná, miszerint téves feltevés az, ha valaki zsarnokot, vagy 
mennyei jótevőt vél látni egy halhatatlan és örökké élő egyé-



niségben. Isteni egyéniség nincs ; de természet van. És a ter-
mészetet igazságtalannak vádolni nem lehet. Ő él az ember-
rel és az ember él vele. Amit az ember elkövet rajta, azt a 
természet elköveti az emberen, azaz, az ember elköveti önön-
magán. E természeti hittan sokkal szebb hatással birna az 
emberi kedélyre nézve (nemde oly embernél, akinek esze 
nincsen ?) mint akármely más istenségrőli tan, mert egysze-
rűbb, tökéletesebb és elhibázhatlanabb. Az ember él a ter-
mészettel ép ugy, mint a hal a vizzel. Ha a hal elmúlik hal 
lenni, a viz által ki lesz hányva a szárazra. Ha az ember el-
múlik ember lenni, a természet által ki lesz vetve a termé-
szetlenségbe (?) A hal elmúlik hal lenni, ha életszikrája el-
távozik testéből. Az ember elmúlik ember lenni, ha a ter-
mészetnek többé helyet nem enged testében. Helyet nem 
engedni a természetnek az által lehet, ha többször ellene 
cselekszünk. (Hát a hal mikor nem enged helyet a viznek ?) 
Hogy pedig természetellenes cselekedet a gyilkosság, az 
egyszerű tény, mert nincs arra feljogosítva senki, hogy vala-
kitől olyasmit vegyen el, amit ő neki nem adott. Valakit 
életétől megfosztani természetellenes vétek, ha mindjárt sze-
relemből, vagy más benső indokból történik is, azért mégis 
természetellenes cselekedet és mint olyan büntetés alá lesz 
vetve az igazságos természet szigorú törvényhatósága által. 
Tehát gyilkosság által az ember megszűnik a természetnek 
élni és ennek következtében általa, ugy mint a hal hosszú 
hányás, dobálás után a szárazra lesz vetve, ugy ő is a ter-
mészetlenségbe taszittatik, hol végenyésztésben pusztul el a 
természetnek, már ugy is elhalt teste és lelke (?)". Érdemes 
e szavakra egyetlen egy szót is pazarolni ? Bizonyára e 
műre is vonatkozik a birálók kifejezése, hogy ,kificzamo-
dott', s ha már az Akadémiában is igy Ítélték meg, mit vár-
hatna tőlünk, ha szóra méltatnék ! 

Egy másik, müvének főhőséül Bresciai Arnoldot vá-
lasztotta, levén a dráma czime „Az eretnek". Látatlanban is 
elmondhatjuk, hogy a világ mit sem vesztett az által, hogy 
a mű nem jutalmaztatott, már czime eléggé mutatja mily 
irányban lehet feldolgozva. Egy harmadik, Júdás Iskariotest 
akarja dicsőiteni, felmutatni akarván őt, mint nemzetének 
martyrját és még mily viszonyok közt! Borzad a lélek mig 
rágondolni is. Bármily nagy bűnös volt is Júdás, de oly 
gondolat, melyet szerző Jézus iránt neki tulajdonit, elméjé-
ben meg nem fordult, ezt csakis az érzékies gondolkozású 
költő (?) tulaj donithatta neki az igazság, a tények rovására, 
mi a szerzőben róvható meg. 

Többről nem szólunk. Egyet egész terjedelemben, ket-
tőt csak eszméjében mutattunk be t. olvasóinknak a pályá-
zók közül. Mily irányú egy jó része a pályázatoknak, nem 
tudjuk, de, ha ily irányúak, habár az akadémia a mieinktől 
bizonyára elütő indokból nem jutalmazta is őket, mi csak 
örvendeni tudunk ; nem jutalmat, de büntetést érdemelnek 
ily irányú irók még akkor is, ha formai tekintetben a leg-
tulcsigázottabb követeléseknek is megfelelnének. A szemé-
lyes Isten létét tagadni, történelmi valótlanságokat igazság-
ként hirdetni, a legnagyobb bűnös tettét a vértanúság ko-
szorújával felékesíteni, nem jutalomra, hanem büntetésre 
méltó cselekedet, mert bűn mindenik az igazság ellen, me-
lyet egyedül van feljogosítva hirdetni minden ember. Még 
csak annyit jegyzünk meg : nagy kár, hogy az illetők nevei 

ki nem hirdettetnek, hogy tudná a nemzet, kik azon irók, 
kik megérdemlik — megvetését. J 

Kia-Tevenne, april 6. A r a n y m i s e . Mélyen tisz-
telt szerkesztő ur ! Ki ne sietne oly ünnepélyre, hol a meg-
hatottság ereje sirni tanit? „Szenteld meg az ötvenedik 
évet!" hangzott már a sinai hegyről a zsidónépnek. Folyó 
hó 6-án mutatá be a mátraverebélyi sz. Kútnál, a bold. sz. 
Szűz e kiválólag látogatott kegyhelyén, Szabó István, ka-
sári .plébános, a megünnepelt 50 éves hellenista tudós, má-
sodik „első" miséjét, miként ő mondani szokta. 

Hajdan Izrael népét az ötvenedik évre kürthangok ser-
kenték fel. Zengett az ország, zengett hegy és völgy, a hála 
és örömtől. Mi is szerettünk volna ily kürthangokat adni és 
hallatni, de aranymisésünk keblét a tulszerénység annyira 
bezárta, hogy szándékát, mint mély titkot, nem sikerült 
megtudnunk; „secretum meum mihi !" volt válasza, midőn 
kérdezősködtünk. Azért ne várja tőlem a t. szerkesztő ur, 
hogy egy szokatlan fény s pompával végzett aranymiséről 
irok. Csendes volt az, a sz. kuti völgy néma csendjét misem 
zavarta, nem taraczk-durrogás, legfeljebb az egybegyűlt öt 
hat ember együttérző szivöröm dobogása ! 

Az Ur ez agg bajnoka, kikérve a főpásztori áldást, 
Deuts Károly, kis-terennei plébános ur kézvezetése mellett 
oda lépett sz. Mária kegyelet oltárához 6 órakor reggel. A 
templom csendjét evangéliumig csak az aranymisés fohászai 
zavarták ; midőn egyszerre váratlanul megszólal az orgona, 
egy kedves kisasszony pedig megkoszorúzza a kelyhet s 
virágot köt karjaira az aggastyánnak, ekkor fenhangon kez-
dett zokogni s kézvezetőjének keblére borult. Ezután áldást 
adott a jelenlevő egynehányra... a papköltő sziv szeretettel 
tölt kamrája megnyilt, s a szép szavak zokogásba ejtették 
volna még az érzéketlent is. Igy végezte aranymiséjét a m. 
tud. akadémia és a Kisfaludi-társaság e nagyérdemű tagja, 
ilyen szerény az első classicai görög iró ! 

Szabadjon még ezekután valamit mondanom ! Tudom 
jól, hogy a tudós hellenista nem szereti a földi magasztalá-
sok zajos szólamait, ő tulteszi magát ilyeneken ; mert a dics-
vágy nem heviti őt, mégis azt elmondom, milyen jó szive 
van, anélkül, hogy megsérteni akarnám szerénységét. Jólle-
het a legvagyontalanabb papja ő Krisztusnak, jótékonysá-
gának még sincs határa ! Elszámláljam-e hány rongyos kol-
dust öltöztetett már fel, kiket az uton vett fel szekerére ? 
Elsoroljam-e, mennyinek engedte oda adósságát ? Elmond-
jam-e, mily sok szegénynyel osztotta meg kenyerét ? Meg-
nevezzem-e az ügyefogyott árvákat, a kiket titkon és nyil-
ván gyámolitott? Asztalán, mióta ismerem, három éven ke-
resztül naponkint 20-at táplál ; kettő-három a házi környe-
zethez tartozik, a többi árva s ügyefogyott szegény ! Meg-
áldja, mint már meg is áldotta ezért őt az irgalmas Isten ! 
Hiszen még csak tegnap hallottam tőle: „az én életemet 
a Gondviselés vezette, én mindig boldog voltam!" Valóban 
e sokat fáradt agg férfiú dicső az ő szerénységében. Azt 
tartja, hogy sokkal dicsőbb megérdemelni valamit, mint 
megnyerni ; megveti a dicsőséget, hogy dicsőséges legyen ! 

Az Isten jó egészséggel áldotta meg őt. Testi ereje 
ellentmond az életéveknek ; emésztése igen jó, többnyire 
magyaros reggelit költ el — szalonnát sós paprikával, — 
járása sebes, könnyű, mellén ugyan ki nem fog akármilyen 
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hegy. „Minden helyén van", szokta mondani az egészségéről 
kérdezőnek, „csak ezek a homlokerek nagyon rendetlen-
kednek, nem hagynak aludni!" No de nem csuda a szellemi 
küzdelem izzó heve folyton feszítve tartja azokat. De nem 
folytatom tovább ! Hogy mennyit fáradtál, küzdtél s szen-
vedtél ötven éven át ? Isten és te tudod azt, aranymisés áldo-
zár ! Dicsőséget szereztél a rozsnyói egyházmegyének, azért 
mindnyájan üdvözlünk! Ezreket oktattál, ezreket neveltél: 
Áldásaid, szent imáiddal együtt, szálljanak vissza ősz fe-
jedre, ezerszeres kegyelmével az Istennek. Lengjék körül, 
ha majd az Ur kiszólít, még sirodat is áldó fohászaink, 
kik téged szellemi nagyságodért tisztelve szeretünk s be-
csülünk. Mátraallyi. 

Esztergom. Az é r s e k i k é p t á r . (Folyt.) Az ötö-
dik kisebb termelyben modern kabinetmüvek találhatók. 
Igen sikerült két kép (158. és 159. sz.) Reuling Károly La-
jos csatafestménye. Ha nem is az utolérhetlen Wouwer-
mannra, de Bourgignonra erősen emlékeztet. Ugyanazon 
élénkség, remek csoportosítás s rajztökély látszik e festmé-
nyeken,melyet Bour^ignonnál szemlélünk.Csak színezése más. 
Pompás festmény Müller Lipót K. szolnoki parasztleánya, 
midőn tulipántos ládája mellett ülve a vasárnapi vigalomra 
készül. E festmény (160. sz.) egyike a legjobb magyar genre-
képeknek a gyűjteményben. A leány arcza oly jellemzően ma-
gyar, hamiskás mosolyából olyhiven előtükrözik fajunk jel-
leme, hogy szinte kételkedni tudnánk azon, miszerint nem 
magyar művész munkája. Gyönyörű mü a 161. számú is ; ez 
Waldmülleré, a jelenben világhírre emelkedett genrefestőé. 
A mü tárgya oly egyszerű s mégis oly nemes. Az álmából 
ébredő kisded gyermeket az édes anya csókjával üdvözli. A 
gyermek hajnalfényes arczán olvashatni a kifejezhetlen örö-
met, melyet látása okoz, mig az édes anya, ki egyszerű sze-
gény asszonynak látszik, üdvezült mosolylyal emeli karjába 
a kisdedet s szent gyönyör érzetével karolja magához. Pa-
rányi kép s mégis a sivár emberi élet egyik legmeghatóbb je-
lenetét örökiti meg. Waldmüler müvei általában ritkák s 
nagy becsüek. Hazánkban birnak ugyan egyesek tőle jelen-
tékeny müveket, de ezek száma kevés. E festmény szintén 
egyik kincse a gyűjteménynek. Ugyanegy e termelyben van 
Kanftl egy müve: „A kis gyermek reggelije" — mely naiv 
felfogása s művészi kivitelével érdemel figyelmet. 

A hatodik kisebb termelyben több kitűnő mü van. Je-
les művészekre mutat Ottoboni bibornok (163. sz.) de még 
inkább Consalvi bibornok (164. sz.) mellképe. Ez utóbbi re-
mek mü. Még kevésbé műértő sem megyen tovább e kép 
elől, melyből lélek, szellem világol elé. A nagy férfiú e mű-
vön méltó vázolóra akadt. Minden vonás él ; a nemes arcz, a 
derült magas homlok, a finom ajkak, de kiválólag az élte-
lem világát mutató szemek előtükrözik e kitűnő egyházfér-
fiu nagy jellemét. Az ablakmelletti szönyegfalon látható 
Markó Ferencznek egyik sikerült tájképe. A halhatatlan 
magyar művész fia ugyan távol áll atyjától mind eszme, 
mind kivitelben, sőt tudvalevőleg utóbbi időkben arra szo-
rult, hogy merőben vásári munkákat készítsen, de e mü, 
bármit mondjanak mások, legjobbak egyike, melyet valaha 
teremtett s tán ép azért ugyanezen eredetiről kőmetszetek 
is készültek. I t t van még Dietrich két finom, picziny táj-
képe, mely mintegy odalehellve látszik lenni s bár tartalma 
szellemtelen s meglehetősen üres, de kivitele annál művé-
szibb. Végül ugyanezen termelyben látható Raffalt remek 
tájképe (166. sz.) ; egy reggelt ábrázol a Vág mentében. E 
mű egyike a legszebbeknek, melyet a gyűjtemény felmu-
tatni képes. A pirkadó hajnal fényében láthatni a Vág fo-

lyam szeszélyes kanyarula ta i t ; elől parasztok tűz mellett 
üldögélnék. Grenialis mű, inely k ivá l tkép rendkívülien sike-
rü l t tavlatával köti le a figyelmet. (Folyt. köv. 

H i v a t a l o s . 
Vallás- és közoktatási magyar miniszterem előterjesz-

tésére a nagy-váradi lat. szert, székes káptalanban Rácséit 
János éneklő kanonoknak az olvasó kanonokságra, Kozacsek 
József őrkanonoknak a éneklő kanonokságra, Nogáll János 
székesegyházi főesperesnek az őrkanonokságra, Winkler Jó-
zsef legidősb mesterkanonoknak a székesegyházi főesperes-
ségre és Treleczky József második mesterkanonoknak a kö-
zépszolnoki főesperességre való fokozatos előléptetését jóvá-
hagyván, az ez által üresedésbe jött utolsó mesterkanonok-
ságot Zeley János papneveidei aligazgató és szentszéki ül-
nöknek adományozom. 

Kolt Bécsben, 1876. évi márczius hó 15-én. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. 

Trefort Ágoston, s. k. 

VEGYESEK. 
— Azon t. munkatársunk, kinek tollából az illető pesti 

levelek származnak, egy kis húsvéti kiránduláson lévén, majd 
elteszszük számára a debreczeni ,E. P. Lap' 14. számát, 
melyben annak t. szerkesztősége egy pár tüdővészes adomá-
val az áttérési, s egy még gyengébb abrakadabrával a deb-
reczeni kath. iskolák ügyét elütni szeretné. Ily könnyen nem 
szabadulnak az urak, csak hadd múljék a húsvéti vacatió ! 

— Szivrenditő históriát beszél a pesti ,Prot. E. s Isk. 
Lap' „a vallási megyőződésnek az ő hatásáról" ; — szól pe-
diglen e história következendőképen : „Huszár Pál némedi 
lakos ezelőtt négy évvel atyja házát és malmát felgyújtotta, 
de akkor semmi gyanú nem esvén reá, békén hagyták. Most 
legközelebb nazarénussá lett, és nem sokára rá — feljelen-
tette magát a birónál ; mert uj vallása ugy kívánta" 
Eddig a história. Tekintve immár t. collegánknak ismert 
taktikáját, azon gondosság, melylyel ezen magába szállott 
egyéniség előbbi vallásának megemlítését mellőzi, azt engedi 
sejtenünk, hogy az nem katholikus, hanem igenis protestáns 
volt ; — a mesének moralisa tehát akkor az, hogy a mely 
bün a protestáns lelkismereten igen könnyen elfért, azt a 
nazarénus lelkismeret „vallási meggyőződésből" megvallani, 
következőleg érte a megsértett igazságnak eleget tenni kény-
telenült. Ezen nagy lélek- s erkölcstani felfedezésnek sze-
rencsés elkövetése után a ,Prot. E. s I. Lap' t. szerkesztő-
ségének a nazarénus vallásra való áttérése legközelebb vár-
ható. Akkor majd megérjük, hogy ő is szintoly töredelme-
sen meg fogja vallani bűneit, mint a némedi Huszár, mit 
eddig csak a debreczeni .Prot. Lap' szegény szerkesztője he-
lyett szokott volt tenni, legújabban az idézettszám 475. ha-
sábján is, hol többi közt mi is megkapjuk a magunk részét, 
melyet ezennel tiszteletteljesen húsvéti piros tojásnak visz-
szaszolgáltatni kívántunk. 

— Szászországnak is meglesznek már nemsokára a 
maga ,egyházügyi' törvényei a kath. egyház ellen, (1. a 208. 
1.) a mennyiben a kormány egy 38 §-ból álló tvjavaslatot 
nyújtott be a kamarához, melynek főbb pontjai a placetum-
nak ,szabályozása', az egyházi fegyelemnek megszorítása, a 
kormánynak, a katholikus papok tudományos képesítésére 
alkalmazására s elbocsátására való befolyása, a szerzetek s 
,szerzetes8zerü' társulatok az országbóli kizárása, végre az 
államnak a kath. egyházi vagyon feletti főfelügyelete. Szó-
val, az egész ugyanazon szabadkőmüvesi zagyvalék, melyet 
már Berlinből ismerünk. 

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő : báró Hornig Károly, hittudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatott Budapesten 1876. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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Pesten, április 15. 31. I. Félév, 1876. 
Tartalom. A kath. egyház álláspontja tekintettel a kegyúri jogokra és kötelezettségekre. — Tükördarabok Nogáll ká-
téiból szemben Deharbe ,magyar' kátéival. — A közalapítványi kir. ügyigazgatónak véleménye a tanulmányi alap jogi ter-
mészete kérdésében. — Egyházi tudósítások: Pest. A Húsvét. Esztergom. Az érseki képtár. Bécs. Az üldözött svajczi pa-

pok ügyében. Róma. ,Oroszország szive' s még több efféle. Berlin. Különfélék az itteni ,culturharcz'-ból. — Vegyesek. 

A kath. egyház álláspontja tekintettel 
a kegyúri jogokra és kötelezettségekre. 

(Folyt.; 

Mint elvitázhatlan jog áll í t tat ik fel a c. 14. x. 
I II . 38. a patrónus részére, úgyannyira , hogyha va-
laki valamely egyházat az ő beleegyezése nélkül 
foglalt el, az ugyané pat ronusnak visszaadandó ; de 
másrészt épen oly nyomatékkal van hangsúlyozva, 
miként az üresedésben levő egyháznak patrónusa, 
ha mind já r t egyházi is, nem praesentá lhat ja önma-
gát (c. 26. x. III . 38.) „cum igi tur nullus se inge-
rere debeat ecclesiasticae praelationis officiis", — 
sőt nem ins t i tuálhat ja magát még az sem, akihez a 
méltóságok osztogatása tartozik „cum inter dantem 
et accipientem debeat esse distinctio personalis", 
(c. 7. x. III . 7. Aichner, 318. 1.) És ezen irány még 
határozot tabb lesz a c. 15. x. I II . 38-ban, melynek 
ta r ta lma szerint az egyházi személyek a szülőik által 
a lapi tot t templomokat (beneficiumokat) nem örö-
kölhetik, sem pedig valamely világi fiainak nem ad-
hat ja „cum sanctuar ium Dei iure haereditario te-
neri non possit, és c. 5. x. I I I . 38. „quia pro non 
dato habetur , quod ab illo datur , qui non potest de 
iure donare". Minthogy pedig veszélytől nincs mit 
tar tani ott, hol compatronusok vannak, ezeknek 
megengedtetik, hogy egyet maguk közöl bemutat-
hassanak, c. 33. x. I. 6. 

A világi kegyúr a praesentát megváltoztat-
hat ja , vagyis az első praesenta után, ha az institu-
tio még meg nem tör tént volna, mást is praesen-
tálhat, de csakis cumulative, mivel az előbb prae-
sentáltak nem zárathatnak ki, mint ezt a c. 5. 24. 
29. x. I II . 38. bővebben k imu ta t j a : „quoniam ante-
quam praesentatio per dioecesanum episcopum ap-
probetur , r a tum non est, quod a patrono fuera t in-

choatum", hanem „quis eorum alteri p rae fe ra tu r 
iudicio episcopi credimus rel inquendum". Ez kü-
lönben némi módositást szenved, ha valamely egy-
házi személy praesentál, mer t akkor áll ez: „qui 
pr ior est tempore iure potior esse videtur«, c. 24. 
x. III . 38. I t t azt lá tha t juk , hogy a megszorítás 
daczára is, a világi pat rónus több engedékenységet 
tapasztal, mint az egyházi, mivel ennek alaposab-
ban kell ismernie az egyházi intézményeket. Ha 
ugyanis a világi pat rónus alkalmatlant vagy mél-
ta t lant praesentált , vagy pedig az illető bemuta to t t 
egyén időközben elhal, a rendes 4 havi időtar tam 
alat t mást muta tha t be, c. 26. in VI-o I. 6., azonkí-
vül jogában áll bármi ly „approbatus"- t bemutatni , 
mig ellenben az egyházi kegyúr csak a mél tóbbat 
praesentá lhat ja c. 20. x. I. 6., hol különben az ol-
vasható, hogy a törvénytelen származású (illegiti-
mus) nem választható meg, hanem csak postulál-
ható, v. ö. Cone. Trid. sess. XXIV. c. 18. de Ref., 
Ben. XIV. de syn. dioec. 1. IV. c. 8. n. 7. Megjegy-
zendőnek vél jük még azon körülményt , hogyha a 
pat rónus törvényesen akadályozva van a ki tűzöt t 
időben bemutatni , akkor ezen mulasztást nem lehet 
a kánonok által előirt határidőbe betudni c. 5. x. III . 8. 

Nem kevésbbé látható az egyháznak ellenőr-
zése az adott jogok felett a büntetésekből is, me-
lyekkel a javadalmak betöltésénél előforduló visz-
szaéléseket sujta. A praesentat iónál elkövetett si-
monia ellen már 813-ban hozatott törvény Conc. 
Cab. II . (c. 38. C. XVI. qu. 7.), és e t i lalom ismé-
tel tetet t ugyanezen évben az arlesi VI., a rheimsi 
II., a toursi II. és a mainzi I. zsinatokon ; ezen öt 
zsinat határozatai az aacheni birodalomi gyűlésen 
szentesitést nyertek. Ugyanezen visszaélés ellen kelt 
ki az 1063. évben a II. Sándor pápa alat t t a r to t t 
római zsinat is (c. 20. C. XVI. qu. 7.): „Per laicos 
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nullo modo quilibet clericus vei presbyter obtineat 
ecclesiam, nec gratis, nec pretio". Továbbá szigorú 
intézkedéseket tettek ez ügyben III. Sándor c. 12. 
20. x. V. 3., III. Incze c. 37. eod., IX. Gergely c. 
45. eod., IV. Orbán c. 1. Extrav. Comm. eod., 
mindezekhez pedig a trienti zsinat is megerösitöleg 
hozzájárult, sess. XXIV. c. 14. 18. de Ref. A simo-
niával eszközölt praesentatio semmis (arg. c. 13. 27. 
x. V. 3.) és ezen esetre a püspök azt szabadon ado-
mányozza (c. 8. x. I. 35.): „nam etiam iuxta légi-
timas sanctiones pactum turpe vei rei turpis aut 
impossibilis de iure vei de facto nullám obligatio-
nem inducit". Ez által a kegyúr a következő törvé-
nyekből kifolyólag : c. 6. x. III . 38, Cone. Trid. sess. 
XXIV. c. 9. de Ref., elveszti a bemutatási jogot 
magára és utódaira nézve is; az utódot illetőleg 
azonban az egyházi kegyuraságnál kivételnek van 
helye, miután az egyház megrövidítést nem szen-
vedhet jogi képviselője hibája miat t ; azonkivül az 
ilyen kegyúr „ipso iure" az egyházból ki van közö-
sitve c. 6. x. V. 3., c. 2. Extra. Comm. I. 1. 

5. Az egyház szeretetből minden szűkölködőn 
tartozik segiteni, lia saját és szolgáinak szükségle-
tei fedezve vannak, — de a patrónus iránt, midőn 
ez önvétke nélkül Ínségre jut , ezt jogilag tenni kö-
teles. E kegyúri jog „ius coinmodi s. utilitatis" az 
illető alapitó-levélböl vagy emlékezetet meghaladó 
elévülésből is levezethető ugyan, de erre nézve vi-
lágos törvény is létezik, mely a tolet. IV. zsinatban 
hozatott 633-ban (c. 30. C. XVI. qu. 7.) : „Praeben-
dum est a sacerdotibus vitae solatium indigentibus 
et maxime his, quibus restituenda vicissitudo est..." E s 
a kegyúr jogos követelése ugyané kánonnak követ-
kező szavaiból világosan kitűnik : „ Si enim cle-
ricis seu monachis vei peregrinis aut quamlibet 
necessitatem sustinentibus pro solo religionis in-
tui tu in usum res ecclesiae largiuntur, quanto ma-
gis eonsulendum est, quibus retributio iusta debe-

"tur, quibus restituenda est retributio et vicissitudo". 
E törvényt 1190. megerösité III. Kelemen pápa, 
mint ez a c. 25. x. III. 38-ban olvasható: „ — et 
si (patrónus) ad inopiam vergat, ab ecclesia illi 
modeste succuritur, sicut in sacris est canonibus 
institutuin". Sőt az egyház e tekintetben még a 
patrónus állására és életviszonyaira is tekintettel 
van, v. ö. Gloss, ad c. 25. x. III. 38. „habito re-
spectu . . . ad qualitatem personae", bár nem lehet ta-
gadni, hogy csakis az életfentartás szükségleteire ter-
jedhetkiekötelezettség,nem pedig az előbbi, talán pa-
zarló életmód folytatására vagy adósságokfizetésére. 

Ennyi szép előny engedélyezése mellett azon-
ban az egyház nem mulasztotta el körülírni az 
egyes eseteket, melyek a kivételeket meghatároz-
zák. Az egyház ugyanis, mint ez az idézett kánon-
ból kitűnik, csakis az idöszerinti patrónus iránt bir 
eme kötelezettséggel, miértis nem lehet tekintettel 
ennek hozzátartozóira, nejére, gyermekeire. Sőt a 
kegyúr e jogát el is veszti, ha Ínségének önmaga 
az oka ; — az ily méltatlanra az egyház nem paza-
rolhatja jótetteit, mert nem mellőzheti azt, amit a 
Pontif. Rom. tit. de cons. eccl. ir elő : „quodsi fun-
dator aut eius haeredes casu ad egestatem pervene-
rint, grata recordatione ecclesia fundatoris piam 
liberalitatem recognoscit". Úgyszintén nem tarthat 
számot a kegyúr a nevezett jótéteményre, ha tény-
leg megszűnt patrónus lenni, midőn kegyúri jogát 
vagy az elkövetett simonia miatt elveszté, vagy pe-
dig azt teljesen másra ruházta át. Ez eset áll elő 
akkor is, midőn az egyház nincs azon helyzetben, 
hogy segélyt nyújthasson, azért mondja a Glossa 
ad c. 25. x. III . 38. : „Habito respectu ad facultates 
ecclesiae". I t t meg kell jegyeznünk, hogy azon kö-
rülmény, mely szerint a kegyúr csakis a felhozott 
esetekben veheti igénybe a kegyúri egyház javait 
saját használatára, bizonyítja miként bir tokjoggal 
azok felett csakugyan nem rendelkezik. (Vége köv.) 

T ü k ö r d a r a b o k 
Nogáll kátéiból szemben Deharbe ,magyar' kátéival. 

(Folyt.) 

b) A második szakaszban N.-nál a „reményről", De-
harbenál „a parancsolatokról" van szó; amit Nogáll a ke-
resztény remény czime alatt tárgyal, azt Deharbe kátéja 3-ik 
szakaszában ,a malaszteszközök' czime alatt tárgyalja. Kö-
vetkezőleg, ha a két kátét egymáshoz arányitani akarjuk, 
Nogáll kátéja 2-ik szakaszát Deharbe 3-ik szakaszával kell 
összevetnünk. Nogáll nagy harezot harczolt a tananyag há-
rom szakasz szerinti sorrendje, azon sorrendje mellett, me-
lyet ő állitott fel. (V. ö. ,Kat. különlegességek' I I I . folyt. 2 
s köv. 1.) Nogáll hivatkozik a ,Cat. Rnus'-ra, hivatkozik az 
öreg Canisiusra, hivatkozik a ker. nép ösztönére, mely hit, 
remény és szeretetre fogja össze a religio fogalmát, hivat-
kozik egyéb érvekre ; én (legalább jelennen) hagyom ezt a 
dolgot, csak annyit mondok, hogy Nogáll azon vezéreszme 
szempontjából, melyet alapul fogadott, nem követhetett más 
sorrendet ; én veszem a tényálladékot, amint van, és állitom 
szembe a két kátét szakaszról szakaszra, részletről részletre 
s az olvasóra bizom az Ítéletet, hogy melyikökjárt el arány-
lag helyesebben. Lássuk. Deharbe maga szempontjából fel-
teszi a kérdést:,Megtarthatjuk-e a parancsolatokat és üdvö-
zülhetünk-e saját erőnkből'? Felelet: ,Nem ; ahhoz az Isten 
malasztjára van szükségünk'. Ilyetén kiindulással azután 
értekezik a malasztról általában, a segitő és megszentelő 
malasztról nevezet szerint, és feltévén a következő kérdést : 
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,Miáltal nyerjük és tartjuk meg leginkább az Isten malaszt-
j á t? ' ilyetén felelettel : ,Az Isten malasztját leginkább meg-
nyerjük és megtartjuk a szentségek és az imádság által' — 
szól elsőben ,a szentségekről' általában és nevezetszerint egy-
folytában szentségről szentségre, szól közben (ámbár eleve 
nem jelezte) a ,szentelményekről' és szól végre, az imádság-
ról' általában és az ,Urimádságról' s az,angyali üdvözletről' 
nevezet szerint. Nogáll szerint a Il-ik szakasz szól ,a ker. 
reményről, tekintettel Krisztus Urunk főpapi hivatalára az 
ő egyházában'. Nogáll a maga szempontjából a három isteni 
erény sorrendje szerint a hit után a reményt tárgyalja, s va-
lamint a ker. hit ig-azait az isteni Megváltó tanítására ala-o O 
pitotta, ugy a ker. remény malasztjait és áldásait az isteni 
Megváltó véghetetlen érdemeiből, nevezetesen az újszövetség 
örök áldozatjából származtatván — miután megmagyarázta, 
hogy ,mit tesz remélni, mit tesz igaz keresztény módon re-
mélni', a kérdésre: „Mit remélünk Istentől ?" imigy felel : 
,Reméljük azt, amit hiszünk, reméljük — az örök életet'» 
mindazon malasztokkal, melyekre szükségünk van, hogy ő 
szent felségének kedvében járjunk s örökre üdvözüljünk'. 
(V.ö. ,Hitrendszer'II. 131.) Ezen felelettel meg van a láncz-
hid a következő tárgyalásokra : „az isteni malaszt mivoltá-
ról és hatályáról", a szentségek, szentelmények és imádság-
ról. A tananyag jóformán ugyanaz, ami Deharbenál, csak-
hogy Nogáll az imádságról jóval többet ad ; a tanmenet 
szintén ugyanaz, csakhogy Nogállnál a részletek szerves ösz-
szeköttetése jóval világosabb s életbevágóbb. Nem mondom, 
hogy a dolog maga nem volna meg Deharbenál szintén, de 
azt igenis mondom, hogy Nogállnál sokkal jobban szembe 
szökik, hogy — egyház nélkül csakugyan nincsen üdvösség, 
mert egyház nélkül nincsen remény az örök élethez ; Nogáll-
nál sokkal jobban szembe szökik, hogy az isteni Megváltó 
kínszenvedése és halálából, azaz az újszövetség örök áldo-
zatjából (!) származik az isteni malaszt, mely érvényt ad 
szentségeink-, szentelményeink- s imádságainknak ; Nogáll-
nál sokkal jobban szembe szökik, hogy valamint csakis az 
»egyház' jut tat ja tudomásunkra ,mindazt, amit Isten kinyi-
latkoztatott', csakis az egyházban lévén meg a ker. hit foly-
tonossága ; ugy csakis ,az egyház' részesít bennünket a ker. 
remény malasztjai- és áldásaiban, csakis az egyházban lévén 
meg ,az áldozat' folytonossága ; valamint csakis az egyház 
adja elénk, amint hinnünk kell, ugy csakis az egyház szol-
gáltatja ki a malasztokat, melyekkel élnünk kell, hogy „ő 
szent felségének kedvében járjunk s örökre üdvözüljünk". 
Bizvást mondom, tessék a két kátét összevetni, azután itélni, 
hogy az isteni malasztról szóló szakasz melyikben különb, 
melyik tanszerűbb, melyik biztosit világosabb fogalmakat 
és több gyakorlati eredményt. 

c) A harmadik szakaszban Nogállnál „a szeretetről" 
van szó. Amely tananyagot Nogáll a ker. szeretet czime 
alatt, körülbelül ugyanazt tárgyalja Deharbe kátéja 2-dik 
szakaszában „a parancsolatokról". Következőleg Nogáll ká-
téja 3-dik szakaszát Deharbe 2-dik szakaszával kell szembe 
állítanunk. A tananyag sorrendjéről nem szólok többet ; ve-
szem a kérdéses szakaszt részletről részletre, s az olvasóra 
bízom az ítéletet, hogy melyikök járt el aránylag helyeseb-
ben. Lássuk. Deharbe a maga szempontjából felteszi a kér-
dést : ,Elég-e az üdvösségre csak hinnünk mindazt, amit Isten 

kinyilatkoztatott?' Felelet: ,Nem elég. . . hanem meg kell 
tartanunk még a parancsolatokat is, melyeket Isten nekünk 
adott'. Ilyetén kiindulással azután értekezik a ,főparancso-
latról', nevezetesen ,az Isten szeretetéről, a felebaráti szere-
tetről s a ker. önszeretetről', továbbá ,az Isten tíz parancso-
latáról', legott egyfolytában ,a parancsolatok megszegéséről, 
egyrészt ,a bűnről', másrészt ,az erényről és a ker. tökéletes-
ségről'. Nogáll szerint a III-dik szakasz szól ,a ker. szere-
tetről — tekintettel Krisztus Urunk törvényhozói hivata-
lára az ő egyházában'. Nogáll maga szempontjából a három 
isteni erény sorrendje szerint a hit után a reményt, a remény 
után a szeretetet tárgyalja s valamint a ker. hit igazait az 
isteni Megváltó tanitói tisztével, a ker. remény malasztjait 
az ő áldozói tisztével hozta viszonyba ; ugy a ker. szeretet 
követelményeit „urunk-királyunk" tekintélyére alapitja. N. 
a hitből reményt, a hit- és reményből szeretetet fakaszt. 
Szerinte „mit hiszünk, amit remélünk, azt foganatba vesz-
szük az igaz ker. szeretet á l t a l . . . . az által, hogy hitünket s 
reményünket szeretettel érvényesítjük". A kérdésre : ,Mit 
tesz igaz keresztény módon szeretni', a felelet imigy szól : 
„Igaz keresztény módon szeretni annyit tesz, mint hitből és 
reményből, az Ur Jézus szive szerint szeretni... szeretni az 
Istent mindenek fölött és Istenért szeretni felebarátunkat 
mint önönmagunkat". Nogáll felteszi még a kérdést: ,Mi 
által igazoljuk, hogy szeretjük az Istent ?'Felelet : „Hogy 
szeretjük az Istent, azt azáltal igazoljuk, ha megteszszük, 
ami előtte kedves, vagyis, ha megtartjuk parancsait, telje-
sítjük kedves szent akaratját". Ezzel benne vagyunk a kellő 
kerékvágásban, megint teljes verőfényében előttünk áll a 
vezéreszme, miszerint „törhetlen hittel, reménynyel, szere-
tettel ragaszkodunk Krisztushoz az ő anyaszentegyházában, 
hogy igy . . . ő szent felségének kedvében járjunk s örökre 
üdvözüljünk". És imitt egyet nem hagyhatok szó nélkül. Én 
legalább nem vettem még észre, hogy valaki, akár pro, akár 
contra emlékezzék Nogáll kátéjáról, kellőleg méltányolta 
volna Nogáll tanmenetében ezt a sarkeszmét, melylyel ő a ker. 
morál egész szerkezetét kátéjában „Isten szent akaratja" 
alapjára állitja, miszerint magát az erkölcsi törvényt, mely 
elvégre minden morál, minden erkölcsi kötelem gyökcsirája, 
ugy állitja fel, mint ,Isten szent akaratját'. Káténk ahány 
van, a ,Cat. Rnust' kivéve (!) egyik sem hozta szóba az er-
kölcsi törvényt ; meglehet, hogy szerzőik, kezdve Canisius-
tól, Deharbe és Schusterig, nem látták szükségét ; manap a 
„független morál" korát éljük, manap mindennek (jóban-
roszban mindennek !) kénytelenek vagyunk a végére járni, 
manap a gyakorlatbeli atheismust utolsó zugából ki kell 
ugrasztanunk, ki kell mutatnunk, hogy nincs „független 
moral", hogy az, amit ,független moral'-nak kürtölnek, nem 
egyéb egy colossalis ,non-sens'-nál, minthogy egyáltalában 
nem létezik ,moral', mely ,független' volna ,Istentől', miután 
maga az erkölcsi törvény nem egyéb, mint Isten szent aka-
ratja. (L. ,Kat. Különl.' X L V I I I . 1. Y. ö. ,Keresztény Hit-
rendszer' I I I . 3., 4. §.) Nogáll az erkölcsi törvényt ex pro-
fesso felvette már kis-kátéjába, kérdést tesz fel, ilyent: ,Isten 
mikép adja tudtunkra maga szent akaratját?' A feleletet 
kátéja páratlan ,fényoldalának', a III-dik szakasz fénytor-
nyának mondom. A felelet imigy szól : „Isten maga szent 
akaratját tudtunkra adja 1) a lelkismeret törvénye által, 
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2) az irott-törvény által, jelesül a tízparancsolatban, 3) az 
újszövetség törvénye által, jelesül a ker. szeretet főparan-
csolatjában — az anyaszentegyház utasitása szerint, jelesül 
az egyház öt-parancsolatja által". Mily remek kérdés, remek 
felelet, remek szerkezettel ! Az erkölcsi törvényt nincs em-
ber, ki tagadhatná ; lévén az erkölcsi törvény az emberi ter-
mészet alkatrésze, magának a lelkismeretnek törvénye. Pe-
dig a lelkismeret törvénye nem egyéb, mint Isten szent aka-
ratja, melyet kinekkinek lelkébe vésett. Qui finxit singilla-
tim corda eorum. Az ó-szövetség tizparancsolatja megint 
nem egyéb mint az elhomályosult lelkismeret törvénye, két 
kőtáblára vésve. Az újszövetség szeretettörvénye nem egyéb 
mint a lelkismeret törvénye — mint Isten szent akaratja» 
amint az ő-egy-fián megtestesülve szemmel látjuk, nem 
egyéb mint az ő szeretetének kettős főpai-ancsolatja. Nogáll 
kátéja igy csoportosítja minden tartozásainkat „Isten meg 
ember iránt" : 1) a lelkismeret törvénye szerint, 2) az ószö-
vetség tizparancsolatja szerint, 3) az újszövetség törvényé-
nek főparancsolatja szerint egyrészt ,az Isten iránti szeretet 
kötelme', másrészt ,a felebaráti szeretet kötelme' keretében. 
Mondhatja valaki, hogy hisz Deharbe is adja mindezt. Fe-
lelem először, hogy nem adja mindezt, mert a lelkismereti 
törvényt szóval sem emliti ; a régi Canisius (?)-féle káté leg-
alább hivatkozással volt rája a hat főigazságok 4-dik pont-
jában, azzal, hogy az Isten „igazságos biró, ki megjutal-
mazza a jót és megbünteti a gonoszt" ; azonban Deharbe a 
nevezett tanczikket fel sem vette ! Felelem másodszor, hogy 
ha adja, de nem adja kellő sorban, mikép Nogáll adja; De-
harbe előbb adja a ker. szeretet főparancsolatját s ennek 
utána a tízparancsolatokat, holott ez nem járja, sem histo-
rice, az isteni kinyilatkoztatás stadiumai szerint, sem pro-
gressive, a ker. erkölcs magasabb postulatuinai szerint ; igaz, 
hogy illustrálhatjuk a tízparancsolatot a ker. törvény vilá-
gával, de a ker. szeretet koronáját nem rakjuk a virtus na-
turalis lábaihoz, hanem a keresztény morálnak teszszük fe-
jére. Ha mások máskép veszik a dolog sorrendét, tőlem 
hagyján! De lássuk csak, hogy minő szerep jut Deharbenál» 
minő Nogállnál „az anyaszentegyház ötparancsolatjának". 
Mondja ugyan Deharbe, hogy „igen, tartozunk még meg-
tartani az anyaszentegyház parancsolatait is", mert „magá-
tól Krisztustól van hatalma parancsolatokat adni, ki azt 
megbízta, hogy az ő nevében a hiveket vezesse és igaz-
gassa". De mennyivel fontosabb szerep jut Nogállnál az 
anyaszentegyháznak ! mily szoros, mily felbonthatatlan lán-
czolatba fűzi össze a felsorolt erkölcsi szabványokkal az 
egyház ötparancsolatját, midőn ugy állitja össze a dolgot, 
hogy „Isten maga szent akaratját tudtunkra adja" a termé-
szet törvénye, az ószövetség tizparancsolatja, az újszövetség 
főparancsolatja által — „az anyaszentegyház utasitása sze-
rint, jelesül az egyház ötparancsolatja szerint". Aki igy bele 
élte magát az Isten szent akaratjába, aki ily szemmel nézi 
az egyházat, annak hiába mondja egy-egy Bismarck, hogy ő 
is Isten akaratjából követel engedelmességet. Nogáll kátéja 
arra tanitja, arra szoktatja a ker. népet, nagyját-apraját, 
hogy nem Isten akaratja, hogy nem kötelez lelkismeretben, 
ami az egyház utasításával ellenkezik. Nogáll a felsorolt 
isteni parancsolatok kapcsában feltesz ily kérdést : ,Isten 
szent akaratját hogyan tudjuk meg, mikép teljesítjük leg-

biztosabban ?' Felelet: „Isten szent akaratját legjobban meg-
tudjuk, legbiztosabban teljesítjük, ha az egyházat hallgat-
juk és az ő utasítását követ jük. . ." Maga ezen szó „utasí-
tás" mily ügyes tapintattal, mily remek dogmatikai érzék-
kel van alkalmazva ? Magyar embernek a nyelvérzék maga 
értésére adja az „utasítás" jelentőségét ; értelmes hitoktató 
ha csak ,szóérteményezőleg' is megmagyarázza a dolgot, 
magától rájő az egyház ötparancsolatjának fontosságára, 
arra, hogy ezzel adja meg az egyház a társadalomnak a ke-
resztény színezetet, midőn „ötparancsolatjával" megálla-
pítja a ker. hitélet rendjét évről évre ; midőn a vasárnapok 
és ünnepek sorján elénk adja Krisztus Urunk tanait, részel-
tet malasztjaiban, buzdit követésére . . . ekkép gyakorlat ré-
vén utasítván híveit a ker. hitéletre s ezáltal az örök üdvös-
ségre". (V. ö. ,N. K.' 73 1.) S ekként Nogáll kátéjában har-
madszor is felragyog és verőfénye teljében áll előttünk a 
vezéreszme, miszerint „igaz ker. létünkre törhetetlen hittel, 
reménynyel, szeretettel ragaszkodunk Krisztushoz az ő anya-
szentegyházában". Szemmel látjuk és van alkalmunk érez-
tetnünk ker. népünkkel, nagyjával-aprajával, hogy mi ne-
künk az egyház ! Látjuk és van alkalmunk észleltetni, hogy 
Krisztus az ő egyházában „él és uralkodik", és midőn „hit-
tel fogadjuk és valljuk mindazt, amit kinyilatkoztatott s 
egyházában hinnünk elénkbe ad", midőn „reménynyel fo-
gadjuk s használjuk a malasztszereket, melyeket egyházá-
ban üdvösségünkre rendelt", midőn „szeretettel fogadjuk s 
megtartván parancsait, melyeket egyházában elénk szab, 
teljesítjük szent akaratját" ; csakugyan „czélszerüleg élünk", 
mert azon vagyunk, hogy „ő szent felségének kedvében jár-
junk s örökre üdvözüljünk". 

Még egyet — a tananyag összegéről s a részletek szer-
ves összeköttetéséről. Deharbe közép-kátéjában elég esetlen 
kérdéssel, kis-kátéjában sehogy sem tudja az egészszel szer-
ves összeköttetésbe hozni „a keresztény igazságot". Más-
más káté, pl. hogy egyet megnevezzek, a Schuster-féle alig 
tudja, hogyan, hol ékelje közbe. Kár is ,közbe' ékelni, ami 
— az egésznek végleges eredménye, Nogállnál, ki az öreg 
Canisius nyomdokain indult, ,a keresztény igazság' a három 
főszakasz természetes folyománya, a „ker. hit, remény és 
szeretet foganat ja" . . . koronája ,a ker. tökéletesség'. Ekkép 
érvényre ju t a vezéreszme, igazoljuk ,igaz keresztény vol-
tunkat' azon szent igyekezettel, miszerint törhetetlen hittel, 
reménynyel, szeretettel ragaszkodva Krisztushoz az ő egy-
házában — „ő szent felségének kedvében járjunk s örökre 
üdvözüljünk !" 

Mondja aztán valaki, hogy N. kátéjának „a tananyag 
tekintetében", a tartalom összegére s a részek öszhangzatára 
nézve „nincs semmi előnye Deharbe felett!" (Folyt, köv.) 

A közalapítványi kir. ügyigazgatónak 
V É L E M É N Y E 

a tanulmányi alap jogi természete kérdésében. 
(Folytatás.) 

Hogy a tanulmányi alap katholikus jellegű, kiderül 
onnan is, miszerint a Maria Theresia által az iskolákra és a 
köznevelésre adományozott javak jövedelmei 1548-tól a je-
lenig, s igy 327 év folytán szakadatlanul katholikus szellem-
ben kezeltettek, és katholikus czélokra fordíttattak. 
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Igy tehát a tanulmányalapi ingatlan birtok kétségte-
lenül katholikus intézmény. 

Ezek után következik a második csoportozat, vagyis 
a jezsuiták feloszlatása után bevont tőkékből, házakból, 
épületekből, polgári földterületekből, gazdászati szerelvé-
nyekből s egyéb ingó vagyonból alakult pénzérték azon ré-
sze, melyet Mária Terézia királynő tulajdonai joggal a ta-
nulmányi alapra ruházott; továbbá az ingatlan javak után 
államilag kiutalványozott úrbéri fóldtehermentesitési és sző-
lődézsmaváltsági kötvények. 

Hogy az épületekből, polgári földterületekből, ugy 
egyéb ingó vagyonból alakult s a jezsuiták után a tanul-
mányi alapra háromlott pénzérték szinte katholikus jellegű, 
az kitűnik onnan, miszerint a tőkéket, a társházakat, a gaz-
dászati szerelvényeket, ugy a városi területeken létezett bel-
sőségeket, szántóföldeket réteket és szőlőket, a mint a jelen 
vélemény történelmi részében már bőven tételenként és szá-
mokkal kifejtetett, a Jézus-társaságnak, a királyok, az ál-
dornagyok, a katholikus főrendek, valamint a nemesi és 
polgári szinte katholikus családok ajándékozták és hagyo-
mányozták ; ezek tehát sem mint kegyeletes alapítványok az 
1791-dik évi 23-dik tör. cz. értelmében, sem mint a katho-
likusok által bizonyos meghatározott felekezeti czélokra 
összetett javadalmak az 1791-dik évi 26-dik tör. cz. 12-dik 
§-a nyomán a katholikus iskolai intézményektől el nem 
vonhatók: továbbá, hogy a jezsuitáktól lefoglalt, s a tanul-
mányi alapra ruházott ingó vagyon kath. jellegű kitűnik 
onnan, miszerint Mária T. királynő 1780-ik évi márcz. 25-én 
kelt közadományában a jelzett tőkéket és épületeket a ma-
gyar iskolai intézménynek ugyanoly joggal és hasonló élve-
zetre, amint azokat a Jézus-társaság birta és használta, örö-
kösen és visszavonhatlanul adományozta ; már pedig, hogy a 
kérdéses vagyon a jezsuiták alatt a kath. tanodák gondozá-
sára és fenttartására szolgált alapul, az kétségbe nem vonható. 

Nemkülönben, hogy a tanulmányi alap ingatlan javai 
után járó fóldtehermentesitési és szőlőváltsági kötvények 
szinte katholikus felekezeti tulajdon, azt a forrás, melyből 
származnak, határozottan igazolja, mennyiben jogi elv az, 
hogy a mily természetűek az ingatlanok, oly minőséget 
vesznek fel azokból keletkező jövedelmek is: továbbá e tar-
tozmányokról Verbőczy István hármas törvénykönyve 1-ső 
résy 24-dik czim 8-dik §-a, s a 3-dik rész 16-dik czime azt 
tanitják, miként azok a kiváltságos jószágok kiegészítő ré-
szét képezik, s azok jellegét öltik magukra; elég tehát az 
ingatlan javakat megszerezni, birtokba venni, és természe-
tüket megalapítani ; mert általuk a tulajdonjog és a birtok-
czim a tartozmányokra is kiterjed. (Folyt. köv. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, april 14. A H u s v é t. A kereszténység életé-

nek középpontját, forrását a húsvéti ünnep, mint a Meg-
váltó feltámadásának ünnepe képezi, mind azon örvendetes 
Alleluják elhangzásában, melyeknek méltó kifejezést adni 
csak az egyház képes, magasztos, életet lehelő szertartásai-
ban ; mert az isteni élet csakis ő vele közös, vele maradván a 
világ Megváltója az idők végeiglen, mint azt megígérte. De 
ettől eltekintvén, csak az egyház tükrözi vissza ünnepeinek, 
szertartásainak évenkinti lefolyása által leghívebben és 

leghitelesebben a Megváltó életét, a kath. egyház levén a 
Megváltó egyedül igazi egyháza ; — amit más vallásos tár-
sulatok tesznek, nem más, mint imitatiója annak, mit a 
kath. egyház az apostoli korszaktól napjainkig tesz és leg-
nagyobbrészt töredéke azon magasztos egésznek, melyet a 
kath. egyház nyújt. 

A húsvét az élet kezdetének napja, de az életet a ha-
lál adta ; az örvendetes Alleluját a szenvedés napjai, a kereszt 
nagy hete előzte meg a Megváltó életében, mindazon bán-
talmakkal, melyek az Isten-ember halálának, meggyilkolá-
sának fogalmában tényleg foglaltatnak. Örvendeni a husvét-
nek annyit jelent, mint megelőzőleg szenvedni ; hol az utóbbi 
hiányzik, az előbbi el nem érhető, e kettő, mint összefűzött 
lánczszem fonódik egymásba, vagy ha jobban tetszik, vala-
mint a fa lombkoszoruja csakis törzséből fejlődik ki és nél-
küle, mint élő nem képzelhető, ugy a húsvét a szenvedésben, 
mint törzsében gyökerezik. Per crucem ad lucem ! 

Az egyház, igen, ha valami, ugy az egyház élete fé-
nyesen bizonyitj a ez állítás igazságát. A kereszt tövénél, a 
Megváltó véréből hajtott ki az egyház. A kereszt gyermeke, 
nem dicsőség, nem öröm nélkül ugyan, de hogy ide eljut-
hasson, elébb a szenvedések iskoláján, a kereszt nagyhetén 
kellett keresztül mennie. Hogy békében mondhassa el az 
Alleluját, és nagyszerű feladatát az emberiség körében tel-
jesíthesse, háromszázadon keresztül kellett szenvedő Alapi-
tójának nyomdokaiban járnia, a Megváltó nyilvános fellépése 
minden egyes évének egy-egy század felelvén meg életében, 
s valamint a Megváltó feltámadásakor Jeruzsálem lakói bá-
mulattal halották, hogy az — kit megholtnak hittek, él ; 
ugy a három százados üldözés után az egyház ellenei bá-
mulattal látták, hogy az egyház él — él egész erőteljében, 
hogy azon vallásos társulat, melyet kiirthatni hitték, mely 
ellen mindent felhasználtak, szenvedéseiben nem vérzett el, 
hanem megizmosodva, hatalmasabban lép fel irányt adandó 
a világnak, mint valaha. Szenvedett az egyház, de szenve-
dése a jövő élet magvát, nagyságának, dicsőségének és örö-
mének alapját képezé. Nem holt, nem halhatott meg, mint 
az isteni erő, mely bele van oltva nem halhat meg, sőt éle-
téből másoknak is életet adott, hogy valamint ő örömnapo-
kat kezdett élni, az élet közlésével a szellemi halál állapotá-
ból feltámasztottaknak szintén örömöt okozzon. 

A milánói egyház egykori fényes csillaga, sz. Ambrus 
azt mondta az egyházról : obumbrari potest, deficere non po-
test ; igy dicsősége, öröme az egyháznak elmúlhat egyidőre, 
de egészen megszűnni nem fog, felhők borithatják életét, 
zivatarok zavarhatják nyugalmát, az üldöztetés kínjai időn-
kint marczangolhatják testét, de ez mind ismét ujabb elő-
készület megdicsőittetéséhez, ujabb öröme- és Allelujához. 
Nézzünk szét a földgömbön, vessünk csak egy futó pillantást 
az egyház életére napjainkban és a háromszázados üldözés 
egész életvalóságában vonul el szemeink előtt ; itt az idő, 
melyre a milánói szent szavai alkalmazhatók : obumbrari po-
test. A napok, melyekben élünk, az egyház dicsőségét fel-
hőkkel takarják el, az ellene zudult zivatar sötét lepellel 
vonja be az egyház fényes napjait, mintha az emberek meg-
unták volna már a szellemi élet forrásának életét, mintha 
megunták volna saját életüket, hogy önmagukat megölhes-
sék, hogy önmagukat halálra kárhoztassák, életük forrását 
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akarják elfojtani. Mintha bizony az élet forrását, mintha az 
isteni erőt kioltani lehetne ! 

Per erucein ad lucem ! Az egyház szenved ma is, szen-
vedései annál fájdalmasabbak, mert a sebeket ma már nem 
pogányok, hanem saját, keresztényeknek nevezett gyermekei 
ütik rajta; — ma ismét a kereszt utján, a kálvárián van az 
egyház, erről ismerünk rá, hogy ő az igaz egyház, ebből tud-
juk meg, hogy örömnapja nem fog késni, hogy be fog kö-
vetkezni az Alleluja. Amit ma szenved, az jövő örömének 
biztos előjele, és pedig nemcsak biztos előjele, hanem közeli 
biztos előjele. Egy még hiányzik, hogy a szenvedés a leg-
főbb fokot elérje, hogy belőle a legteljesebb öröm, a legna-
gyobb megdicsőülés származzék. A feltételek már megvan-
nak : az egyház, mint mondják, legidősebb gyermeke már 
emeli kezét édes anyja ellen, mig csak az ütés, az üldözés 
hiányzik, hogy elmondhassuk, miszerint itt az idő az egyház 
öröméhez, megdicsőittetéséhez ; — hiszen a szenvedéshez, a 
kálváriához legközelebb van a dicsőséges feltámadás, s az 
ezzel összekötött Alleluja. 

Az egyházi év ismét elhozta részünkre az örvendetes 
húsvétét, a Megváltó feltámadásának nagy napját, meghozta 
oly időben, midőn az egyház mindenfelől ellenségektől van 
körülvéve. Szabad-e keresztény létünkre, látva az egyház ül-
dözését, a húsvéti örömnapok alatt aggódnunk, nem kell-e in-
kább örömteljesen hangoztatnunk : Alleluja,feltámadt Krisz-
tus e napon ! Szabad-e aggodalmasan, vagy még inkább két-
kedőleg tekintenünk az egyház jövője felé e szent napok 
alatt? Nem! A ránk virradó husvétnapja, biztos kezességül 
szolgál az egyház jövőjére nézve, Christus resurgens ex mor-
tius amplius non moritur, mors illi ultra non dominatur, 
hanem mint király sedens ad dexteram Patris maiestatis in 
excelsis kormányozva egyházát, a mostani szenvedések kö-
zül kivezérli, megdicsőiti. Ha szenvedni engedi, csak azért 
teszi, hogy még inkább megdicsőitse, a jövő biztos öröm és 
megdic8Őittetés rendithetlen hitében. S ezért töltsük el öröm-
ben e húsvétét is elmondva: Alleluja, feltámadt Krisztus e 
napon, feltámadt a mi reményünk ! 

Esztergom. A z é r s e k i k é p t á r . (Folyt.) A he-
tedik kisebb termely szintén nekány jeles müvet foglal ma-
gában. Elől mindjárt Bellarmin bibornok arczképe (171. sz.) 
tűnik fel ismeretlen de jeles művésztől. Alatta látható páduai 
sz. Antal térdképe, ama jelenetben, midőn az angyal egy li-
liomot nyújt feléje. (172. sz.) A mü kétségtelenül spanyol 
művésztől eredt s ha nem eredeti, igen sikerült s művészileg 
kivitt másolat. Az oldal szőnyegfalon fent Cuyp Jakabtól 
egy tanulmányfő látható (173. sz.), mely sok melegséggel 
van festve. Csinos mű a 174-ik számú virágcsokor, mely 
ugyan Segherssel nem állja ki a versenyt, de sok technikai 
ügyességgel van festve. 

A nyolczadik kisebb termelyben az oldalfalon egy nem 
annyira művészi kivitele mint inkább tárgya miatt érdekes 
arczkép vonja magára a figyelmet. Egy marczona lovagot 
ábrázol, nehéz fegyverzetben, fedetlen fővel, kurtára nyirt 
hajakkal, kemény tekintettel. Az arczban első pillanatra fel-
tűnik a magyar jelleg, habár kissé túlságos vad kifejezés-
ben. E kép hátsó részén régi kopott Írással irt eme szavak 
olvashatók : Principe Ragozzi Ungarese Ribelle del Impera-
tore. Salvatore Rosa pinxit. Mindkét állításon lehetne ké-

telkedni is, mert ha az arczkép a híres Rákóczy Györgyöt 
ábrázolja, ki 1648-ban halt meg s igy Salvator Rosának 
(1615—1673) kortársa volt, épen nem illenek rá az itt fel-
hozott kifejezések, miután Rákóczy György erdélyi fejede-
lem részt vett ugyan a harminczéves háborúban mint a svéd 
Gusztáv Adolf szövetségese, de a lázadó név nem illeti. Sőt 
alaposabb a kétely, ha e festmény Rákóczy Ferenczet ábrá-
zolná, ki 1701-ben Lipót ellen fellázadt s az elégületlen 
magyarok élére állt ; ezen esetben e képet nem festhette 
Salvator Rosa azon egyszerű okból, mivel már nem élt. A 
festmény Olaszországból került a gyűjteménybe, s akkor, ha 
általán a gyűjteményben levő kétes müvek authenticitása 
szakértők által megállapittatni fog, érdekes lesz tudni e 
műnek sorsát. Addig is azonban megnyughatunk a feltevés-
bnn, hogy Salvator Rosa kora tgyik kiválóbb hősét a vász-
non megörökiteni akarta. A műkritika bármennyire haladott 
legyen is napjainkban, azért sokszor téved. Erre nézve fé-
nyes adatot szolgáltatott a mult évben egy körülmény. A 
berlini „Tribüne" részletezi ezt a következőképen: „Nagy-
szabású festőmüvészetünk kétségtelenül egyik legismertebb 
s legfenségesebb mestermüve gyanánt ismerjük a berlini ki-
rályi képtárban látható ama hires arczképet, mely Decio 
Azzolini bibornokot ábrázolja, bíborselyem vállgallérban, 
fehér papi öltönyben s a legnagyobb műtökélylyel festett 
kezeivel, melyek egyike, a jobb kéz az ölben fekvő piros 
baretten nyugszik. Ama nagy müismerők s művészek, kik 
éveken át a berlini képtár élén állottak, e műben a nagy 
Murillo kezét ismerték fel, s a kép sok éven keresztül a spa-
nyol osztályban volt felállítva (s alatta Murilló neve pompá-
zott.) A negyvenes évek vége felé a legnagyobb műismerő, 
Fr. Waagen e műben rögtön Velasquezt ismerte fel, ki Mu-
rilló nak s modorának teljes ellentéte vala. (Letörölték tehát 
Murillo nevét s oda bigyeszték Velasquezét.) Midőn a ki-
rályi képtárnak igazgatását dr. Julius Mayer e kitűnő tu-
dós műbuvár s kritikus átvette, nagy lelkismeretességgel 
átvizsgálván a képek alá irt nevek valódiságát, megdöb-
benve vette észre az elsőben Murillónak tulajdonított kép 
alatt Velasquez nevét ; gondos utánnézés s összehasolitás 
utján elvégre felfedezte, hogy e mű senki másé, mint az 
olasz festőművészet utolsó virágzási korszakában szereplő 
Carlo Maratti-é, — kiről azonban ismert müvei után 
Ítélve senki sem tételezett volna fel ennyi művészetet. 
Ujabban a képtárnak régi metszvénygyűjteménye rendez-
tetvén, a többi között találtak egy metszvényt, mely a 
fentebbi képet egész ugyanazonságban állitja elő s alatta 
az egyszerű flammandi festőnek Voet Ferdinándnak neve 
olvasható. Igy jutott Murillo, Velasquez, Maratti müve 
igazi gazdájához". Már most Voeté a dicsőség mindaddig, 
mig valamely világhirü műismerő ismét fel nem fedezi, hogy 
talán Licskó, vagy Scheithauer festette. Láthatjuk ebből, 
mennyit lehet adni a világhirü müismerők megállapításaira. 
A világ első műismerői s műbuvárai mit sem tudtak eddig 
Voétről ; a Louvre, Dresda, Belveder, London, az Eremi-
tage, az Uffizi s Pitti paloták nem ismerik e nevet. A ber-
lini képtár tehát e fentemiitett műben egy unicumot bir, 
egy ismeretlen művész munkáját, kit európai tekintélyek 
egy Murillo, Veltaquez s Marattival tévesztettek össze. 

Van itt még két festmény, mely figyelmet érdemel. 
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Krisztus Urunk meggyógyítja az inaszakadtat. (179. sz.) 
Jacopo da Ponte másként Bassano műve. E művész munkái 
annyira keresettek voltak korában, hogy II. Fülöp spanyol 
király nem ismert árt, melyet müveért meg nem adott volna. 
Szüntelen sovárgott egy Bassano festmény után. Bajából 
Luca Giordano a fapresto gyógyitá ki, midőn egy napon 
beállít a királyhoz egy Bassanó-féle festménynyel. Igaz, 
hogy nem volt eredeti, de Lukács mester oly hiven utá-
nozta, hogy nemcsak a királyt de a műértőket is rászedte. 
A jelen festmény kissé sérült állapotban van. A másik fest-
mény egy Bauern-Breughel modorában festett mulató, ze-
nélő társaság (176. sz.) sok élénkség s tűzzel festve. Szer-
zője ismeretlen. (Folyt. köv. 

liées. A z ü l d ö z ö t t s v a j e z i p a p o k ü g y é -
ben . Mélt. Lachat Jenő száműzött baseli püspöknek Svajcz 
culturharczos állapota felől, Misiin Jakab praelatushoz in-
tézett panaszos leveleit, szíves közvetítés utján már néhány-
szor volt alkalmunk közölni, s ezáltal olvasóink keblében 
ápolni a tettek által nyilatkozó részvétet. E közleményeink 
kiegészitéseül adjuk a fenttisztelt püspöknek kezünkhez 
jutott legutóbbi sorait is: 

„Alapokból meri tett értesülések szerint szegény szám-
üzötteim visszatértek ugyan házájukba, mindazonáltal sor-
suk jobbra nem változott. Az egyházi ténykedés minden 
mozzanatától el vannak tiltva nemcsak nyilvános helyeken, 
hanem még magánlakokban is ; kell, hogy szobáikba zárkóz-
zanak, ha a szent misét elvégezni akarják. Yan még néhány 
eltűrt fiatal áldozárunk, kik a jurai papság tiltakozását alá 
nem irták, s mikor az történt, kész akarattal sem Írhatták 
volna alá, minthogy még akkor áldozárokká nem voltak 
felszentelve ; ezeknek meg van engedve, távol eső barlan-
gokban a hivek előtt misét mondani. Egyébiránt templo-
maink mind a hitehagyottak birtokába kerültek. Képvise-
lőink, élükön a papsággal a kath. isteni tisztelet felszabadí-
tása ügyében már ismételve folyamodtak a szövetségi ta-
nácshoz. Ha Svajczban minket illetőleg valami jót ós igaz-
ságosat reményleni lehetne, itt volna az ideje, hogy siralmas 
sorsunkra nézve könnyebbülést várjunk. 

Köztünk az ókatholicismus már rég elenyészendő vala, 
ha a világi hatalom minden lehetséges eszköz által nem tá-
mogatná. A kath. népség nagyobb ámítása és megcsalatá-
sára nemzeti püspök kinevezése várható, ha a fondorkodók 
egymás közt megegyezhetnek. Némelyek püspököt egyálta-
lán nem akarnak ; mások csak szinre óhajtanák ; többen pe-
dig egymással a püspökké választandó személyiség fölött 
versenyezvén, egyetértésök még mindig kérdéses dolog. 

Forrásaim a visszatért, de mindenekből kifosztott pap-
jaim szükségeiknek fedezésére váltig kiapadtak ; az üldözés 
hoszu tartamánál fogva, folyvást külsegély után rimánkodni 
átalok. Kath. hiveink pedig, kik között jómodu családok 
nincsenek, végkép tönkre vannak téve. A jövő igen borús, 
nem tudom már, hogy hű papjaim számára a mindennapi 
kenyeret honnan szerezzem. 

Daczára mindazon erőködésnek, melyet a hivek elcsá-
bítására megkisérlettek, a népség megszámithatlanul na-
gyobbrésze hü maradt egyházához ; a szakadás semmikép 
sem halad előre. Vannak egyházi községek, hol egyetlen 
szakadár sincs ; másutt pedig megvásárlóit, vagy már azelőtt 

maguktól minden hitvallást ellökött emberek lettek név-
leg azokká. 

Egyébiránt ugylátszik, hogy a katholikusok iránt itt-
ott kissé igazságosabb elemek kezdenek érvényre jutni, s a 
kolompviselők is alább hagyni kénytelenek az üldözéssel, mi-
után soraikban a csalások- és tönkrejutásoknak hossza-vége 
nincsen. A szent-gothardi vaspálya folytatásához még száz-
húsz millió frank igényeltetik, s mégis e vállalat igazgatója, 
a berni kormánynak egykori elnöke, harminczezer franknyi 
évidijat szavaztatott meg magának; a jurai vaspálya fel-
ügyelőjének pedig 12 ezer frankot utalványoztak. Mondják, 
hogy Ausztria zsidók kezében van; mi akkor a tolvajokéba 
kerültünk. 

Mindezek mellett Francziaország ismét a petroleurök 
kezében ; a carlisták pedig letiporva. Valóban, ha az isteni 
Mester szavait nem birnók, mivé válnék reményünk ! Fo-
gadja sat." 

Róma. , O l a s z o r s z á g s z i v e ' s m é g t ö b b e f f é -
1 e. Az uj ministerelnök, Depretis, első programmbeszédében 
a Tibernek szabályozását többi közt azzal is okadolta, hogy 
Olaszországnak ezáltal megmutatnia illik, miszerint Róma 
ezentúl Olaszhonnak szive lesz. E szavak, mint az ,Unità 
Catt.' helyesen megjegyzi, azt bizonyitják, miszerint Róma 
még eddig nem az, ámbár innen onnan már hat éve, hogy az 
egységes Italiának fővárosává lett, mi viszont arra enged, 
sőt kényszerit következtetni, hogy mindössze nagyon is ter-
mészetellenes élet az, melyet ezen szerencsétlen ország a 
forradalom igája alatt folytat. 

Hogy Róma még korántsem a mai Olaszországnak 
szive, mutatja az uj ministereknek névsora is. Van azok 
közt piemonti, lombardiai, nápolyi s siciliai származású, de 
római egyetlenegy sincs, azon egyszerű oknál fogva, mert a 
forradalomhoz szegődött rómaiak közt nincs valamire való 
ember, ki akár csak egy baloldali ministeriumban is helyt 
foglalhatna. Ugyanezt, hogy t. i. a pápák városa koránt sem, 
hajlandó, a mai Olaszország szivének szerepét játszani, bi-
zonyítják a ,római tartománynak' választásai is. E tarto-
mányt 836,000 lélek lakja, 15 képviselőjepedig mindössze — 
5643 szavazatot kapott. Ugyanezt bizonyitja a legújabban 
kinevezett 24 senatornak névsora is, kik közt egyetlenegy 
római sincs ; mert a kormány jól tudja, hogy minden vala-
mire való ember Victor Emanuelnek kinevezését visszautasí-
taná. Róma a pápáké, s a forradalmi Olaszország nem fogja 
azt a maga számára meghódítani, még ha százszor is — a 
Tibert szabályozza. 

A mi Depretisnek egyházpolitikai programmját illeti, 
meg kell vallani, hogy az annyiban eléggé világos, amennyi-
ben a Vaticánnal való minden egyezkedésnek eszméjét ha-
tározottan visszautasítja. Ilyetén nyíltság mindenesetre töb-
bet ér, mint Minghettinek hazug fondorkodásai, annál is in-
kább, minthogy Depretis e véleményben igen csudásan ta-
lálkozik — magával a szentatyával, ki minden alkalommal 
a kiegyezkedésneklehetetlenségét hangoztatja; igy legújab-
ban is, midőn a római nemességnek tisztelgő küldöttségét 
fogadta. Az egyház nem békülhet ki a tévedéssel, a pápa 
pedig sohasem válhatik meg az egyháztól, mondá ; — Krisz-
tus és Belial, a világosság és a sötétség, az igaz és a hazug-
ság, a jog és a bitorlás közt minden kiegyezkedés lehetetlen. 
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A ,mérsékeltek' azt szeretnék a világgal elhitetni, miszerint 
nagyonis lehetséges, hogy a pápaság és a királyság békésen 
egymásmelleit éljenek Rómában ; — ez oly illusio, melyet 
az uj ministeriumnak programmja egyegyetlen csapással 
megsemmisitett, s ha valamiért, ugy ezért köszönetet sza-
vazunk neki. 

A helyzet még inkább tisztulna, ha igaz, mit rebesget-
nek, hogy az uj igazságügyéi-, Mancini, az alkotmány első 
szakaszának eltörlését indítványozni szándékozik. Ezt igen 
helyesen tenné, mert azon magyarázat s azon gyakorlati ér-
vényesítés, melyet e § eddig a mi forradalmi kormányaink 
részéről talált, olyan, hogy az inkább nyilt visszaélésnek s 
carricaturának, mondható, s az egyház s alkotmány kigu-
nyolásának, mint más valaminek. E §. tudvalevőleg azt 
mondja, hogy a katholikus vallás az államnak egyedüli val-
lása, a kormányok pedig ugy magyarázzák s érvényesitik 
azt, hogy az állam mindenféle egyéb u. n. vallásnak kedvez 
s csak a katholikust üldözi, valamint az alkotmánynak ama 
másik §-át, mely a tulajdon sérthetlenségét kimondja, ak-
ként érvényesitik, hogy lophat mindenki, legelői az ,állam' s 
leginkább az egyházi vagyonból. 

Igazam volt-e tehát, midőn utóbbi levelemben körül-
belül azon gondolatnak adtam kifejezést, hogy roszabbra a 
dolgok még az uj ministerium alatt sem fordulhatnak ? . . . 

Miután nálunk jelenleg még a püspökök és papok, te-
hát még sokkal inkább a papjelöltek is katonakötelesek, nem 
régen több lelkes katholikusnak kezdeményezésére bizott-
ság alakult itt, melynek feladata oly egyletet alapítani, mely 
arról gondoskodjék, hogy minden hittanuló, mint „egyéves 
önkéntes" szolgálja le a rá eső időt. Miután ezek az egy-
évesek nem tartoznak a laktanyákban lakni, a katonai szol-
gálatnak demoralizáló hatása, valamint azon veszély is né-
mileg enyhittetik, hogy a fiatal papjelöltek közül sokan hi-
vatásukhoz hűtlenekké lesznek. 

Berlin. K ü l ö n f é l é k az i t t e n i ,c u 11 u r h a r c z'-
b ó 1. A mi alsóházunk változás kedveért egyszer zsidó-
,vallási' kérdésekkel is foglalkozik. Oly tvjavaslat felett 
folynak ugyanis a tárgyalások, mely a zsidóközségekből való 
kilépést szabályozza. Ebben azonban az előzetes kérdés az 
lenne : zsidónak tekinthető-e még oly egyén, mely a zsidó-
ság vallásos közösségéből kilépett, anélkül, hogy más fele-
kezethez csatlakoznék ? Magok a zsidók sem egyeznek meg 
erre nézve. Lasker, a mi liberálisainknak vezére, maga is, 
természetesen zsidó, azon nézetet védi, hogy a ki igy kilé-
pett, azért is csak zsidó marad, s abban bizonyos tekintet-
ben igaza van ; mert a judaismus nem csak vallási, hanem 
nemzetiségi fogalom is, sőt manap mindenesetre inkább ez, 
mint az, s ugyanez a faj, mely, hogy a kereszténységet tönkre 
tegye, mindenütt a confessionalismus ellen izgat és dühöng, 
a maga iskoláit, kórházait, temetőit s nemzetiségi különállá-
sát mindenütt fenn tudja, jó és rosz eszközökkel tartani, vi-
lágos jeléül annak, hogy a közélet minden terén csak oly 
eszmékért küzd, melyeket maga is hamisaknak s hazugoknak 
tud, s melyeket a gojimra csak azért akar ráerőszakolni, 
mert káros voltukat ismeri. — A münsteri káptalan püspök-
helyettesnek választására szólittatott fel, mig egyúttal a 
püspöki s megyei vagyon lefoglaltatott. — A kath. egyház-
ból kilépő ókatholikusoknak a porosz kormány a kath. egy-
házi vagyon aránylagos részét ,törvény' által odaitéltette ; a 
protestáns egyházközösségből kilépőktől pedig a hasonló 
kedvezményt megtagadja. Amott a katholicismusnak ártani, 
igy a vonagló protestantismusnak használni vél. Ez is egy 
,suum cuique'. Az illető,törvény' azt rendeli, hogy a vagyon-
osztás ott foganatosítandó, hol az ókatholikusok ,tetemes 
számmal' (erheblicher Anzahl) vannak. Mit tesz ez a szó : 
,tetemes számmal' bölcs kormányunknak felfogása szerint, 

mutatja a wiesbadeni eset. Ott ugyanis 15,000 katholikus 
mellett 400 — tizenöt ezer mellett négyszáz ókatholikus van, 
s mégis a kormány ez utóbbiaknak megengedte, hogy a ka-
tholikus templomot közösen használhassák, mi annyit tesz, 
hogy az igazi katholikusokat templomuktól egyszerűen meg-
fosztotta. Hogy ily körülmények közt Reinkens, a ,püspök' 
nem látja szükségesnek külön községeket alapítani, az köny-
nyen megérthető, igy többre mennek ; [alkalmasint azért 
szeretné a protestáns ,Szemle', hahogy csak Magyarorszá-
gon is volnának ókatholikusok ! no de talán van még egy 
kis türelme ; mert az a néhány, a ki valaha majdnem lett 
volna, azóta nyomorúságosan elfogyott. Szerk.] 

Miután az iskolákat gondozó különféle kath. rendek 
és szerzetek a liberális korszakban már mind száműzetvék, 
érdekes látvány, mit tud a liberalismus azoknak helyébe 
tenni. E kérdésre a ,Paedagog. Ztg.' legközelebb az által fe-
lelt, hogy constatálta, miszerint az országban körülbelül 
15,000 gyermek minden oktatást nélkülöz, 150,000-en holmi 
képtelen s magok is tudatlan leányok és éretleneszü fiatal 
emberek által ,gondoztatnak' 200,000 gyermek pedig csak 
akkor nyer oktatást, ha a szomszéd falu tanítójának egy kis 
szabad ideje akad, hogy átjöhessen. Mily kedvvel s lelki ru-
ganyossággal taníthatnak ezek, ilyformán két helyen, de 
egyiken sem tisztességes jövedelemmel alkalmazott tanitók, 
azt nem kell bővebben magyarázgatni. Mindamellett ez az 
uj rendszer, mint a liberalismusnak minden egyéb teremt-
ménye, meglehetősen drága. Ugy, hogy csak egyet említsek, 
azon czélból, hogy az iskola a kath. papok „körmeiből ki-
szabadittassék" 155 tanfelügyelőt kellett kinevezni, kik, mig 
a papok ugyané teendőket ingyen s sokkal jobban végezték, 
most évi rendes fizetésben összesen 697,500, lakbér-pótlék-
ban 73,000, napidijakban pedig 408,000, summa summarum 
tehát majdnem egymillió kétszázezer markot kapnak — a sze-
gény adózó, amugyis már mindenképen túlterhelt nép fillé-
reiből, mely kénytelen drágán megfizetni azt, hogy gyer-
mekei már most az állami iskolákban rendszeresen elrontas-
sanak ; — mert roszul mondtam ám, hogy a kath. papok 
jobban végezték azt, a mi most a tanfelügyelőknek teendője, 
t. i. az iskolának s ez által a népnek elvallástalanitása ; — 
erre a katholikus papokat nem lehetett használni, s azért ki 
kellett őket szorítani az iskolákból, hogy a szabadkőműves-
ség ottan kényelmesen nagyra nevelhesse — a forradalmat. 

VEGYESEK. 
= A Szent-László-Társulat XI. rendes közgyűlé-

sét f. évi május 18-án, délelőtti 10 órakor, Budapes-
ten, a központi papnövelde földszinti nagy termé-
ben tar tandja , melyre a társula t tagjai tisztelettel 
meghivatnak. A gyűlés az egyetemi templomban 
reggeli 9 órakor tar tandó csendes szentmise fogja 
megelőzni. Kelt Budapesten, a Szent-László-Tár-
sulat 1876. márczius 9-dikén tar to t t választmányi 
gyűléséből. 

— A bajorországi Fürth városa s Mittelfranken tar-
tományi elnöksége közt hoszabb idő óta érdekes vita foly-
tattatik a felett ; lehet-e ,hitfelekezetnélküli' iskolában zsidó 
tanitót alkalmazni vagy sem. A gazdag gyárvárosnak taná-
csa igenlőleg, az elnökség tagadólag felel e kérdésre, s egy 
legújabban ismét előfordult eset a vitát újból felelevenítette 
olyképen, hogy a tanács a ministeriumhoz felebbez. A ta-
nácsnak elj árása mindenesetre következetesebb annál, melyet 
a tartományi elnökség követ. 

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő: báró Hornig Károly, hittudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatott Budapesten 1876. Kocsi Sándor saját nyomdájában, orBzágut 39. szám alatt. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 11. 

Szerkesztői lakás,Budán I 
viziváros,főutca22Lhova 
alap szellemi részétillető ! 
minden küldemények in- ; 

tézendők. 
HARMLVCZÖTÖDIK É V F O L Y A M . 

K A T H , E G Y H Á Z I S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T . 
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Előfizethetni minden kir. 
postahivatalnál: Budán a 
szerkesztőnél, PesteuKo-
csi Sándor nyomdai iro-
dájában, országút 39-dik 

I szám alatt, hova a neta-
láni.nyitottlevélben bér-
mentes reclamatiók inté-

zendők. 
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Pesten, április 19. 32. I. Félév, 1876. 
Tartalom. A kath. egyház álláspontja tekintettel a kegyúri jogokra és kötelezettségekre. — Tükördarabok Nogáll ká-
téiból szemben Deharbe ,magyar' kátéival. — A közalapítványi kir. ügyigazgatónak véleménye a tanulmányi alap jogi ter-
mészete kérdésében. — Egyházi tudósítások : Pest. A Bakteriák a természet világban. Zágráb. Lelki sz. gyakorlatok. 

Berlin. Ismét a zsidók. Hogy lesz az ember állami plébánossá ? — Vegyesek. 

A kath. egyház álláspontja tekintettel 
a kegyúri jogokra és kötelezettségekre. 

(Vé;e.) 

6. Van még a patronusoknak egy kiváló joguk, 
mely leginkább az alapitott javadalmak feletti fel-
ügyeletet foglalja magában. Ez a praesentatióval 
úgyszólván párhuzamosan fejlődött , de másrészt 
magának a patronatusi jogviszonynak kifejlődésére 
is nagy befolyással volt. E felügyeleti jog az „advo-
catia" nevezet alatt fordul elő. Keleten kezdődött 
először, nyugaton N. sz. Gergely idejében már meg-
honosult, ki azt megerösité 598-ban (c. 34. C. XVI. 
qu. 7.), későbbi rendeletekkel pedig még általáno-
sabbá lett (c. 31. C. XVI. qu. 7.) És csakugyan, az 
alapitványok sértetlen megőrzésére, igen helyes in-
tézkedés volt az, hogy a törvényhozók olyanokat vá-
lasztottak e czélra, kik leginkább érdekelve voltak, 
t. i. az alapitókat, bár nem tagadhatni , miként az 
„advocatia" nem kizárólag a kegyurak jogához tar-
tozott, bir ták azt mások is. De, bármily czimen 
bir ta legyen azt valaki, a javak kezelését vagy el-
idegenítését illetőleg mindig a püspököt illette a 
főfelügyelet c. 5. C. x. qu. 1., c. 23. C. XII . qu., c. 
10. C. XVI. qu., — az advoc-atusoknak csak másod-
rendű befolyás ju tván , c. 2. C. x. qu. 1., c. 3. ibid., 
c. 6. ibid., c. 12. x. V. 37. 

Ugyanazért az egyházi ténykedésre vonatko-
zólag, a patrónus csak kimuta tás t kérhet, váljon az 
alapí tványi misék vagy más előirt a j tatossági gya-
korlatok elvégeztettek-e, de semmi szin alatt sem 
avatkozhatik be a tisztán egyházi ügyekbe Con. 
Trid. sess. XXIV. c. 3. s. fin. de Ref. A hanyag, ká-
ros ténykedésről tehet jelentést az egyházi ható-
ságnak, de felügyeleti joga tovább nem terjedhet , 
c. 31. C. XVI. qu. 7. 

Minthogy az alapitványok szentsége követeli, 
hogy azok vál tozat lanul fentartassanak, az elkeriil-
hetleniil szükséges változásoknál közös megegye-
zés kívántatik, s azért ily alkalommal a pat rónus 
is megkérdezendő. Ilyen változások : az eladás, 
ajándékozás, csere, kikölcsönzés, több, eddig önálló 
javadalom egyesítése (unió), egy önálló beneficium 
szétosztása (dismembratio) annak megkissebbitése 
(diminutio.) Az ajándékozásnál még akkor is meg-
kérdezendő a kegyúr, ha az valamely kegyes czélra 
történt , v. ö. c. 74. C. XII . qu. 2. 

A patrónus a kegyúri javakat és jövedelmeket 
nem sa já t í tha t ja el: c. 6. C. x. qu. 1. „Noverint 
conditores basilicarum, in rebus, quas eisdein ec-
clesiis conferunt, nullám se potestatem h a b e r e . . . " 
c. 30. x. III . 5. : „Exst i rpandae consvetudinis Vi-
t ium in quibusdam par t ibus inolavit, quod scilicet 
paroecialium ecclesiarum patroni et aliae quaedam 
personae proventus ipsarum sibi penitus vendican-
t e s . . . . " , továbbá c. 4. 23. x. I II . 38. és a Con.Trid. 
sess. XXV. c. 9. „ . . . P a t r o n i autem beneficiorum, 
cuiuscumque ordinis et dignitatis in percep-
tione f ruc tuum nullatenus nullave causa vei 
occasione se ingérant . . . " A 8. és 9. században any-
nyira ment a patronusok visszaélése, hogy a kegy-
úri javadalmakat megcsonkították, azok felett ké-
nyök-kedvök szerint rendelkeztek, azokat saját bir to-
kuknak tekintették. E visszaélések az egyházat arra 
bir ták, hogy szigorú törvényeket hozzon, melyek 
minden időre világosan feltüntetik, mily körre ter-
jedhet a kegyurak joga, és kijelölik egyszersmindt 
az egyháznak elveihez mindig hű ál láspont já t . 

7. A magyar sz. korona alatt i ta r tományokban 
a pa t ronatusra vonatkozólag sajátságos jogviszony 
létezik az által, hogy a magyar király apostoli jo-
gokkal bir. I t t az egyház ál láspont já t úgyszólván 
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az apostoli király foglalja el. A király ugyanis több 
czimnél fogva a nagyobb egyházi javadalmakat 
pápai megerösités mellett, a kisebbeket pedig egye-
nesen adományozza, de csak magyaroknak és mél-
tóknak. Kegyúr csak az lehet, akinek az apostoli 
király e jogot adományozza, vagy annak gyakorlá-
sát megengedi, ha t. i. az a kánoni és hazai törvé-
nyek szellemében valamely jogos czimen meg lett 
szerezve. 

Miértis a tiszteleti jogok kiválóan megilletik 
a királyt ; ö adományoz, a magán patrónus ellenben 
csak bemutat. A kánonjog különben érvényben van, 
és igy az is, hogy a patrónus a kegyuraság alá tar-
tozó egyházi birtokok felett semmiféle elsajátító 
rendelkezéssel nem bir, 1557: 11, 1569: 36. 

8. Az adott jogokból önkényt következik, hogy 
azokkal bizonyos kötelezettségek is vannak egybe-
kapcsolva, melyeket a kegyúr teljesíteni tartozik. 
Mert, aki valamely alapítványt tett, annak raj ta kell 
lennie, hogy az tartós is legyen, és ne legyen kitéve 
minden lehető esélynek. S az egyház ezt jogosan 
megkívánja a patrónusoktól, mivel őket elég ked-
vezményben részesité. Ha a „defensio" kifejezés 
alatt foglalt kegyúri kötelezettség ma nem is ter-
jedhet ki oly tényekre, melyeket régente az úgyne-
vezett „defensores, advocati exsequutores ecclesia-
rum" tartoztak teljesíteni — mai nap, egy kis mél-
tányosság mellett, elég biztositékot nyúj tván az 
egyház érdekében hozatott, még mindig érvény-
nyel bíró törvények : annyi azonban jelenleg is 
mulhatlan kötelességök a patronusoknak, hogy az 
egyházi alapítványok ellen intézett bárminő meg-
támadtatás esetén a kívánt lépéseket megtegyék. 

Az „onus" czim alatti kötelezettségek kiterjed-
nek a templomra és ennek javaira, s azt czélozzák, 
hogy ezek jó karban tartassanak. A temploinjavi-
táshoz a kegyúrnak hozzá kell járulnia. Conc. Trid. 
sess. XXI. c. 7. de Ref. Igaz ugyan, hogy erre vo-
natkozólag sok helyen a szokás határoz, mely sze-
rint a hitközség, vagy az egyház pénztára, vagy 
pedig utolsó esetben a patrónus bir kötelezettség-
gel, — de azért e czimeni kötelezettségét semmis-O ' o 
nek épen nem lehet tekinteni. Ha ugyanis ilyen, 
törvény erejével biró szokás esetére bebizonyitliató, 
hogy sem a község, sem pedig az egyház pénztára 
a terheket viselni nem képes, a dolgok természeté-
nél fogva azt a kegyúr tartozik teljesiteni. 

Megtörténhetik, hogy a kegyúr kötelezettsé-
geit teljesiteni épen nem akarja. Ily körülmények 
között, kétoldalú jogviszony állván fenn, arra tör-

vény ut ján is kötelezhető ; s ha ennek daczára nem 
volna hajlandó kötelezettségei teljesítésére, jogai t 
elveszti, a javadalom pedig szabad adományozásuvá 
lesz. A jelen mostoha viszonyok közt az egyház jo-
gos igényei birói uton aligha volnának kívánt ered-
ménynyel érvényesíthetők ama sok kellemetlen 
súrlódás miatt, melyek ilynemű peres viták alatt 
kifejlődni szoktak. Az egyház azonban a békeszere-
tet elvétől áthatva, inkább türelemmel igyekszik 
kinyerni azt, amit jogos uton megszerezhetne. Ha a 
kegyúr minden jogáról lemondani akar, akkor biz-
tosítania kell az egyházat, oly anyagi javakkal lát-
ván azt el, melyek az ő jogi kötelezettségét teljesen 
fedeznék ; — a javadalom adományozása pedig ez-
által is szabaddá lenne. Es épen e miatt nem sza-
badulhatnak sokan a rájok nézve kellemetlen pat-
ronatusi kötelességek alól, mert váltság fejében a 
törvény által igazságosan megkövetelt, de "óriási 
összegeket kellene a kegyúri egyházaknak bizto-
sitaniok. 

A mai kedvezőtlen viszonyok között előfor-
dulhat azon eset is, hogy a patrónus összes javait 
eladni kénytelen. Ha az ily birtok keresztény kézre 
kerül, a vevőre cum universitate rerum átmegy a 
patronatus is, és igy a jog által előirt cautiók mel-
lett valódi patronussá lesz. Ámde másként áll a 
dolog, ha a vevő vallásánál fogva nem képes az 
egyházi jogok gyakorlatára. Ilyen esetben az eladó 
részéről megszűnnek a jogok és kötelezettségek, a 
vevő pedig, legyen bármily vallású is, a kötelezett-
ségeket jogilag teljesiteni tartozik, mivel a vétel 
által implicite vállalta magára mindazt, ami a meg-
vett birtokot terheli. Örömmel nyúj t ja az egyház a 
kiváltságot és jogot, de szigorúan megkívánja a 
képességet és az érdemet. Dr. Kádár Ambrus. 

T ü k ö r d a r a b o k 
Nogáll kátéiból szemben Deharbe ,magyar1 kátéival. 

(Folyt.) 

III . (A tananyag mennyiségéről s az egyes tanczikkek 
elhelyezése s feldolgozásáról nevezet szerint— szemben De-
harbe ,magyar' kátéjával.) Az introductiófélékről már szó-
lottam. (L. ,Rel.' 1875. II. 26, 27, 28. sz.) Kezdem az apos-
toli hitvallással. 

„Hiszek egy Istenben". Ezen vezérmondat kapcsában 
Deharbe szól két czikkelyben : 1) „Istenről és tulajdonságai-
ról", 2) „a három isteni személyről" ; Nogáll egy czikkely-
ben szól „a teljes Szentháromság-egy-Istenről". Már ezen 
,egy' czim maga mennyivel tanszerübb ; egyházi nyelvezet 
tekintetében pedig épenséggel remek. S Nogáll ezen egy 
czikkelyben elmondja mind, s Deharbenál jobban elmondja 
mindazt, ami kátéba való. Vessük össze. A kérdésre : ,Mi az 
Isten?' Deharbe igy felel: „Az Isten önmagától való leg-
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tökéletesebb szellemi lény (lélek), mennynek és földnek ura". 
Nogáll szerint „Isten a mi mennyei a tyánk. . . mivoltára és 
természetére nézve önönmagától való legtökéletesebb való-
ság, mindeneknek legfőbb ura". Deharbe errejnásfél lapon 
végig tizenkét kérdéssel, Nogáll jegyzetféle nyolez sorban 
magyarázza az adott feleletet szóról szóra. Deharbe hoszu és 
hoszadalmas tao-lalg-atásához sok szó férne ; mondhatnám, o ö ' 

hogy más a katekezis, más a katekizmus ; mondhatnám, hogy 
majd megismertetjük híveinkkel az isteni természetet con-
crete az Ur Jézus Krisztusban ; de csak azt mondom, hogy 
tényleg száz hitoktató közöl kilenczvenkilencz jónak látja 
az isteni tökélyek aprózását átugorni, alkalmasint mond va-
lamit magyarázatképen Isten „mindentudó és mindenható" 
voltáról, de rajta lesz, hogy ininélelébb élvezetesebb legelőre 
vezesse át bárányait. Amit Nogáll elmond Isten mivoltáról 
és természetéről, az nemcsak kedvesebb, nemcsak élvezete-
sebb, hanem tanszerüleg jobban is van mondva és épen elég. 
Pl. Deharbenál a kérdés: ,Miért mondjuk az Istent menny-
és föld urának', a felelet: „Mert ő lévén mennynek és föld-
nek teremtője, egyszersmind azoknak egyedüli ura is, és 
legfőbb hatalommal uralkodik fölöttök". Hogy tetszik a fe-
lelet, akár csak nyelvezet tekintetében ? Nogállnál Isten 
„mindeneknek legfőbb ura, mert égen-földön mindeneket ő 
teremtett, mindenek tőle függnek, ő felebbvaló mindenek-
nél, minden teremtmény neki alattvalója". Melyik magya-
rázattal megyünk majd többre ? . . . Deharbe külön czikke-
lyére „a három isteni személyről" hét kérdést ha fordit, N. 
idézett czim alatt kettőt-hármat. Deharbe imigy rakja kér-
déseit : ,Miért mondjuk : Hiszek egy Istenben, mindenható 
Atyában ? Felelet : Mert az Isten a mi láthatatlan mennyei 
Atyánk, és mert az Istenben több személy van, kik között 
az első Atyának neveztetik. A felelethez más észrevétel is 
ferne, de csak azt az egyet kérdem, hogy mire való igy füg-
gőben tartani a gyermeket, hogy „több" személy van s ezzel 
azon gondolatot kelteni fel benne, hogy ki tudja hány van ? ! 
Azért csakhamar útba kell őt igazítani e kérdéssel : ,Hány 
személy van tehát az Istenben ?' D. folytatólag kérdi : ,E há-
rom isteni személynek mindegyike Isten ?',S mégis csak egy 
Isten ?' ,S miért csak egy Isten a három személy ?' ,Idősebb 
vagy hatalmasabb-e egyik isteni személy a másiknál ?' Mégha 
magyarázatközben talán megjárja, de mirevaló felhalmozni 
az antithesiseket ? Ha a theologiai praecisiot olyannyira szo-
rítjuk, ugy hát akár az egész Symbolum Athanasianumot 
vegyük be a kátéba ! Az idézett hat kérdés helyett Nogáll 
ezt az egyet teszi fel : ,Mit hiszünk és vallunk az egy igaz 
Istenről?' Felelet: „Hiszszük és valljuk, hogy az egy igaz 
Istenben három isteni személy van: Atya-Fiu-Szentlélek", 
és jegyzetféle magyarázatban azt mondja, hogy „mindahá-
rom isteni személynek egy és ugyanazon megoszolhatlan 
isteni mivolta és természete" van, hogy azért „mindahárom 
isteni személy ,mivoltára' csakis ,egy' élő Isten", továbbá, 
hogy „az Atya önönmagától öröktől fogva létezik, a Fiu az 
Atyától öröktől fogva születik, a Szentlélek az Atyától és 
Fiútól öröktőlfogva származik". Mihezképest Nogáll két 
soros felelet és hat soros jegyzetével nem csak annyit mond 
el, amennyit Deharbe hat kérdésével, hanem mond többet, 
és ami „de interna relatione trium personarum" kátéba való, 
azt épen ott mondja, ahol kellett. Deharbe feltesz még egy 

kérdést: ,Mely munkák tulajdonittatnak különösen egyen-
kint a három isteni személynek?' Felelet: „Az Atyának tu-
lajdoníttatik különösen a teremtés, a Fiúnak a megváltás, a 
Szentléleknek a megszentelés". Ugyanezt Nogáll igy adja : 
,Mit hiszünk és vallunk a teljes Szentháromság-egy-Istenről 
magunkra nézve?' Felelet: „Hiszszük és valljuk, hogy az 
Atya teremtett, a Fiu megváltott, a Szentlélek megszentelt 
bennünket, és (megkereszteltetvén az Atyának, Fiúnak és 
Szentlélek-Istennek nevében !) lettünk a mennyei Atyának 
gyermekei, az Ur Jézus testvérei, a Szentlélek hajlékai — a 
mennyország örökösei". Melyik kérdés és felelet tetszik job-
ban? melyikkel megyünk majd többre? . . . Még egy kérdést 
Deharbenál is, Nogállnál is. Deharbenál : ,Miképen nevez-
zük mindössze (sic !) egy szóval a három isteni személyt ?' 
Felelet: „A három isteni személyt mindössze (,zusammen ?') 
egy szóval Szentháromságnak nevezzük". Nogállnál : ,Mi-
kép neveztetik ezen három isteni személy együttvéve ?' Fe-
lelet: „Ezen három isteni személy együttvéve Szenthárom-
ságnak neveztetik". Tessék választani a ket tőből . . . 

„Mennynek és földnek teremtőjében". Ennek kapcsá-
ban szól Deharbe „a világ teremtéséről és kormányzásáról"-
Felrak kilencz kérdést. Halljuk. ,Miért mondjuk az Istent 
menny és föld teremtőjének ? Mit tesz teremteni ? Miképen 
teremtette Isten a világot ? Hány nap alatt teremtette Isten 
a világot ? Mit tesz Isten még mindig, hogy a világ, melyet 
teremtett, ismét semmivé ne legyen? Miképen tartja fenn 
Isten a világot ? Minek nevezzük az Isten eme gondoskodá-
sát a világ fentartásában és kormányzásában ? Gondosko-
dik-e az Isten rólunk is ?' A kérdések elég döczögösek ; de 
hát még a feleletek ? Pl. erre : ,Mit tesz Isteu méo- mindig'. t— ö o 
Felelet: „Isten megteszi' (sic?!) akaratának ugyanazon ha-
talmával, melylyel a világot teremtette, hogy az fennma-
radjon még is mint neki tetszik". Er re : ,Miképen kormá-
nyozza... ' Felelet: „Isten mindenről gondoskodik, s ugy 
rendez és intéz mindent, hogy el legyen érve a czél, mely-
ért a világot teremtette". Nogáll három kérdéssel és egy kis 
jegyzettel ugyanazt mondja, s még valamivel többet, oly 
remek mondatszerkezettel, hogy e kérdéses eszmék legott 
szembe szöknek. A kérdésre : ,Mit hiszünk és vallunk az 
apóst, hitvallás 1-ső ágazatjában', felelet: „Hiszszük és vall-
juk, hogy a teljes Szentháromságban az első isteni személy 
az A t y a . . . ki a mennyet és földet vagyis az egész (szellemi 
és anyagi) világot időben teremtette — és mindenre, amit 
teremtett, folyvást atyai gondot visel". A feleletből önként 
kiőrlődik a következő két kérdés : ,Isten mikép teremtette a 
világot? Isten mikép viseli gondját a világnak ?' Az első 
kérdés feleletében (ügyes, messzebbre néző eszélylyel !) el-
mondja a hat nap alkotásait ; a második kérdésre imigy fe-
lel : „Isten akképen viseli gondját a világnak, hogy amint 
Mindenható akaratjával teremtette, ugy folyvást fenn is 
tartja és igazgatja — fentartja, hogy ismét semmivé ne le-
gyen és igazgatja, ugy intézvén mindent, hogy rendeltetésé-
nek és czéljának megfeleljen". Erre a jegyzetben annyit 
mond, hogy „Istennek ezen atyai gondoskodását, melylyel 
valamint nagyban az egész világnak, ugy különösen az em-
bernek sorsát intézi, ,isteni Gondviselés'-nek nevezzük". 
Ennyi épen elég kátéban. Mily tartalmas maga ezen szó 
„az ember sorsa", mily alkalmas arra, hogy észleltessük vele 
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az isteni Gondviselés útjait egy-egy életpéldában, s utaljunk 
az isteni szeretet gondoskodására — édes mindnyájunkról a 
mezei liliomszálig ! 

N. tárgyalását ,Isten legjelesebb teremtményét' illető-
leg vagyis „az angyalok és emberekről" ezúttal mellőzöm 
,ami mondanivalóm volt, íészint már elmondottam, részint 
későbbre tartom'. De jónak látom ehelyütt kis digressiot 
szőni közbe, melylyel ugyhiszem sok aprózás félretéve, idő 
és tér meg lesz kiméivé. A tananyag feldolgozása s elhe-
lyezése tekintetében nem hagyhatom szó nélkül azon topo-
graphicus csint, melylyel N. az apóst, hitvallásbeli tantar-
talmat összeállitja : ugyanis azon architectonicus szerkezet 
által, melylyel három csoportra osztja s ami együvé tarto-
zik, egy czim alá foglalja össze, az egész-szemre üde képet 
nyer, a változatos feliratok, melyek az értelmet tájékozzák, 
kedves arabeszkek gyanánt ékességül is szolgálnak a tan-
könyvnek. D. a tizenkét hitágazatot egyfolytában sorolja 
fel, legfolebb oda irja vastag betűkkel, hogy első, második 
stb. ágazat, miáltal az egész rideg schemaszerű alakot nyer 
s a tanonczokra bizonyos elcsüggesztő hatályt gyakorol, 
hogy tudniillik annyi mindenféle fel van halmozva kátéjok-
ban, hogy végét sem látják, annyi mindenféle, amit majd 
meg kell tanulniok ! N. ágazatról ágazatra ily kérdést tesz : 
,Mikép szól az apóst, hitvallás 1-ső 2-dik stb. ágazatja?' ós 
nyomban kérdi: ,Mit hiszünk és vallunk az apóst, hitvallás 
1-ső, 2-dik stb. ágazatjában ?' D. nem foglalja kérdésbe a 
hitágazatot ; pedig elkelne a kérdés, melyeket a kateketának 
különben is fel kell tenni. D. legfolebb igy teszi fel a kér-
dést : ,Mit tanit az apóst, hitvallás 2-dik, 4-dik stb. kérdése ?< 
ami bizony elég ridegen s abstract jelleget ad a kérdésnek. 
Mennyivel kedvesebben úgyszólván melegebben hangzanak 
N. kérdései, melyek mintegy magából az emberből, illetőleg 
lelkével összeforrott meggyőződéséből merítenek kifejezést 
és concret alakban adják elé a dolgot ! Még Ízetlenebbek D. 
ilyetén kérdései: ,Mit jelentenek e szavak? Mit tanítanak e 
szavak?' Holott bizony nem a szavak tanítanak, hanem ta-
nít ,az egyház', az egyház adja elénkbe hinnünk, amit Isten 
kinyilatkoztatott, elénk adja közhitének confessiója által. 
Különben a kérdések és feleletekről tárgyalásunk sorján 
lesz még szó ; mostanság hagyjuk. Van még egy digression). 
Deharbe, midőn az 1-ső hitágazat keretében az eredeti-bün-
ről emlékezik, közbe sző egyetmást Ádám és Éváról a bib-
liai történetből ; a 3-dik hitágazat keretében tizenkét kér-
dést sző közbe Krisztus Urunk életére vonatkozólag, a 4-ik, 
5-dik és 6-dik hitágazat keretében hét kérdést sző közbe, 
olyat, melyekre a feleletet a bibliai-történet szolgáltatja; a 
hittani leczkékbe, (hogy néhányat nevezetszerint felemlít-
sünk.) pl. ily kérdéseket : Kik voltak az első emberek, kiket 
az Isten teremtett ? Miképen teremtette Isten Ádámot ? Mi-
képen teremtette Évát ? Tizenhat kérdéssel részletesen em-
lékszik Káintól kezdve a pátriárkák és prófétákról. Kérdésbe 
teszi, hogy hol született Jézus? Kik jöttek először a kisded 
Jézust imádni? stb. Hol feszittetett Jézus a keresztre? Ki 
ítélte Jézust a keteszthalálra ? Halála után mit tettek a zsi-
dók? stb. Hol emelkedett fel Krisztus Urunk mennyekbe ? . . . 
Isten mentsen, hogy hibáztassuk a kei-, hitoktatót, ki kate-
kizatio közben fel-felhozza s akár százszor is elmondja a 
bibliai-történelemből azon jeleneteket, melyek egy-egy hit-

ágazat illustratiojára szolgálnak, Isten mentsen! De annyit 
mégis mondunk, hogy amit kedves kis hiveink akár bibliai-
képek révén, akár külön könyvből amugvis megtanulnak a 
bibliai-történelemből, azzal ne terheljük őket a külön kérdé-
sek által a katekizmusban. Mert mi tagadás benne, habár 
ugyanazt de ,más' szavakkal inegtanultatjuk velők, bizony 
terheltetéssel jár rájok nézve. Pedig in praxi csakugyan 
ugy van ; in praxi azon tanonczainkkal, kik a ,kis kátét' ta-
nulják, már akár csak szemléleti-képekről, akár Rôder-, 
Iïala8sy- vagy Schusterféle külön tankönyvből tényleg 
amugyis inegtanultatjuk a bibliai-történetet ; mirevaló te-
hát ugyanazt a kátéban uj kérdések és feleletekkel megta-
nultaim, s ekkép vastagítani a kátéféle könyvet, szaporitani 
a leczkéket, sokszorozni a nehézségeket ? N.,Elemi kis Káté-
jában' az I. és II. tanfokozatnak, hol a bibliai-történetet (a 
könyvet értem,) még nem adjuk kezökbe, mondott történe-
lem-féle kérdéseket igenis, és pedig jó terjedelmesen tárgyalta 
sőt helyivel közzel szép képekkel is szemléltette ; de ,Kö-
zép' és ,Nagy-Káté'-jában a következő tanfokozatoknál, hol 
a bibliai kézikönyvet alig lehet, nem is igen szokás mellőzni, a 
mondott törénelemféle dolgokat vagy egészen elhagyta vagy 
ilyféle kérdésekkel ,Mit tudunk Jézus gyermekkorából ? 
mit ifjúkorából ? mit férfikorából?" recapitulatioképen fel-
említi s hitágazatszerű következtetésre értékesiti. Szakér-
tők, ugyhiszem, ezt bizonyára helyeselni fogják. Részemről 
ezt didactikai szempontból nagy előnynek nézem és Nogáll 
kátéja fényoldalának vallom. 

Már mehetünk tovább. Már folytatólag veszszük ösz-
sze Deharbe és Nogáll kérdéseit — már nem mind, hanem 
többek közöl csak ezt azt. A 2-dik hitágazatnál Deharbe 
ily kérdést tesz: ,Miért neveztetik Jézus Krisztus „az Isten 
egyszülött Fiának?" Fel. „Mert Jézus Krisztus mint a 
Szentháromság második személye, az Isten Fia öröktől fogva 
az Atyával ugyanazon egy természetű és lényegü". Nogáll 
a kérdést igy teszi : ,Miért mondjuk az ur Jézus Krisztust 
„ő-egy-fiának" ? Felelet: „O-egy-fiának mondjuk, mert a 
Mindenható Atyának egyszülött fia, mivoltára és természe-
tére valósággal Isten, a teljes Szentháromság második isteni 
személye". Melyik jobb ? . . . . Deharbe a kérdésre : ,Nem va-
gyunk-e mi is (sic !) szintén Istenfiai?' felel: „Igenis; de 
nem természettől és öröktől fogva, hanem mi az Istennek 
csak kegyelemből fogadott fiai vagyunk". Nogállnál a kér-
dés : ,Nem vagyunk-e szintén Isten fiai ?' a felelet igy szól : 
„Igenis, de nem oly értelemben, mint az Ur Jézus ; ő isteni 
természetéhez képest voltaképen Istenfia, a mennyei atyának 
öröktől fogva édesfia ; mi emberi természetünkhez képest a 
mennyei Atyának csak kegyelemből fogadott fiai vagyunk 
— „az Ur Jézus Krisztus által!" Tessék választani a ket-
tőből ! Következik a 3-ik hitágazat. Deharbe kérdi : ,Minek 
nevezzük e titkot?' holott nem is mondta, hogy hát itt hit-
titokról van szó, sem azt, hogy mi a titok. Nogáll (,Nagy' 
kátéjában) a Szentháromságra vonatkozólag mily élelmesen 
magyarázza, hogy mit és miért mondjuk „titok"-nak, mert 
„isteni kinyilatkoztatásból tudjuk, hogy ugy van, de eszünk-
kel fel nem fogjuk, hogy hogyan van". Mellőzve azt, hogy 
mily esetlen Deharbenál az ily kérdés : ,Kitől vette magára 
a Fiu-Isten az emberi természetet', miről helyesebb fogal-
mazással és mint Nogáll tette, legott első sorban kellett 
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volna felelni — csak azt emlitem meg, hogy Nogáll ezen 
kérdéseket : ,Hány természet ? hány akarat ? hány személy 
van Krisztusban' mellőzte — ugyanazon okból, melyet fe-
lebb a Szentháromságról szóló theoloo'iai distinctiókra vo-o o 
natkozólag érvényesítettünk — bizonyára helyesen. A kér-
désre: ,Mit tanitott Jézus ?' Deharbenál a felelet igy szól : 
„Jézus mindazt tanította, amit hinnünk, remélnünk és cse-
lekednünk kell, hogy üdvözüljünk". Nogállnál igy: Jézus 
azt tanította s „egyháza által folyvást elénk adja", amit 
„hinnünk, remélnünk, szeretnünk", mindazt amit cseleked-
nünk kell, hogy. . . „Istennek kedvében járjunk s örökre üd-
vözüljünk". Mily roppant különbség akár tartalomra, akár 
szerkezetre nézve! ís ogállnak akárhány ily kérdésében, min-
den lépten-nyomon találkozunk igy kátéja vezéreszméjével 
s a hit, remény és szeretetre fektetett egész rendszerével.. # 

Krisztussal az ő egyházában ! 4-dik hitágazat. Amire De-
harbe három kérdést fordít: ,Miért szenvedett és halt meg 
Jézus? Mely bűnökért szenvedett és halt meg Jézus? Mitől 
váltott meg minket Jézus szenvedése és halála által?' mind-
azt Nogáll sokkal világosabban és magyarabban is egy kér-
désbe foglalja: ,Miért szenvedett és halt meg értünk Jézus 
a keresztfán ?' Felelet : „Jézus szenvedett és meghalt értünk 
a keresztfán, hogy (mint közbejárónk és szószólónk !) váltsá-
gul önnönmagát adja áldozatul értünk . . . magára vállalta 
bűneinket s bűneink méltó büntetésébe kint-halált szenve-
dett, hogy a bűntől s örök kárhozattól bennünket meg-
váltson s örökre üdvözítsen". D. kérdését : ,Miért nem üd-
vözül mégis minden ember?' Nogáll mellőzte, jól is tette, 
mert kérem, ugyan nagy szemeket mereszthet a gyermek, 
midőn ellenére eleddig nem háborított szent meggyőződésé-
nek, miszerint minden embernek kötelessége hinni, a paran-
csolatokat megtartani stb., egész váratlanul azt hallja, hogy 
„nem minden ember hiszi Jézus tanítását, tartja meg paran-
csolatait stb." Erintette Nogáll amit szükséges vala szóba 

o o 
hozni, érintette még az,Elemi kis-káté'-ban az öreg Simeon 
nyilatkozata alkalmából, hogy lesznek, kik az Ur Jézusnak 
(„saját vesztökre!") ellene fognak törni, s ezzel a megütkö-
zésnek eleve élét vette, különben pedig ott, ahol legsúlyo-
sabban nehezül a latba, az egyház „egyedül üdvözitő jelle-
gének" alkalmából, ott megmondja meg is magyarázza, hogy 
„más az, hogy ki üdvözül, meg más az, hogy ki üdvözit"' 
hogy „egy az Üdvözitő", a Krisztus Jézus ; üdvözül, aki 
hozzá tart, „Krisztushoz az ő egyházában!" — D. ezen kér-
dése helyett: „Kénytelen volt-e Jézus szenvedni és meg-
halni", mennyivel szebb Nogáll kérdése: ,S erre mi indí-
totta?'Felelet : „Az Ur nem tartozott vele ; erre nem indí-
totta, nem indíthatta egyéb mint — a szeretet !" (Folyt, köv.) 

A közalapítványi kir. ügy igazgatónak 
V É L E M É N Y E 

a tanulmányi alap jogi természete kérdésében. 
(Folytatás.) 

Ezek szerint tehát a tanulmányi alap ingó javainak 
katholikus jellege is a kifejtett adatok nyomán minden két-
ségen felül van emelve. 

A királyi ügyigazgató ezek után a tanulmányi alap 
jogi természete megbirálására kiküldött igen tisztelt orszá-

gos albizottság 1874. évi decz. 3-án kelt munkálata egyné-
mely tételeire nézeteit kifejteni kötelességének ismeri. 

A tisztelt albizottság többsége azon meggyőződésben 
van, miként a tanulmányi javak akár megürült egyházi va-
gyonból, akár pedig magánosok adakozásaikból alakultak, 
az alapítás idején kizárólag állam tulajdonai voltak. 

A közalapítványi királyi ügyigazgató ezen véleményt 
nem oszthatja : ugyanis, hogy a tanulmányi összes ingó és 
ingatlan vagyon nem állambirtok, azt tanusitja azon körül-
mény, miszerint a hivatkozott javak oly egyházi, ugy kolos-
tori birtokokból körvonaloztattak, melyek már szent István 
korában az államjavaktól elválasztattak, s melyek az Árpád, 
ugy a vegyesházi királyok alatt a kiadott adománylevelek 
záradékaik értelmében a kincsleti tulajdontól mindenha szi-
gorúan megkülönböztettek : hogy a tanulmányi vagyon nem 
állambirtok, azt tanúsítják az 1548-dik évi 12-dik és az 
1550-dik évi 19-dik tör. czikkek, melyek erejénél fogva az 
elhagyott és elpusztult egyházi, ugy kolostori javak sem az 
államra, sem a királyra nem szállottak, hanem katholikus 
lelkészetek és tanodák felállitására fordítandók voltak : hogy 
a tanulmányi alap nem állambirtok, azt tanusitja Verbőczy 
István hármas törvénykönyve 1-ső rész 10-dik czim 3-dik 
§-a, mely akként rendelkezik, miszerint a koronára három-
lott egyházi ingatlanok a király által sem meg nem tartha-
tók, sem világi czélokra nem alkalmnzhatók, hanem azok-
ból ismét vagy egyházi javak, vagy más kegyeletes alapít-
ványok alakitandók : hogy a tanulmányi vagyon nem állam-
birtok, azt tanusitja Mária Terézia 1775-dik évi február 
6-án a jezsuitáktól bevont javak mily czélokrai fordítása 
iránt kelt intézkedése, melyben, mint a fenthasznált ok-
mánytár VI-dik száma alatt olvasható, a királynő az ország 
iránti anyai gondjára hivatkozva, a Jézus társaságtól átvett, 
s ideiglenesen kincsletileg kezelt vagyon felett akként ren-
delkezik, miszerint azokból ne csak az eltörölt társulat tatr-
jai a szükségesekkel láttassanak ; hanem az isteni tisztelet 
és a tanulmányi intézmény is oly módon, a mint az a neve-
zett szerzet alatt divott, tartassák fen; s ha ezek után még 

' ö 
valami felmarad, az papnöveldék berendezésére s a közjó 
érdekében más kegyeletes czélokra fordittassék ; azon cso-
portozat tehát, melyben itt a tanulmányi viszonyokróli 
gondoskodást felleljük, eléggé meggyőzhet mindenkit, hogy 
a tanodai alap, melyről szó van, nem országos köz-, hanem 
katholikus felekezeti javadalommá avattatni szándékoltatik. 

Továbbá, hogy a tanulmányi vagyon nem állambirtok, 
azt tanusitja a Mária Terézia által 1780-dik évi márczius 
25-én kelt adománylevél szövege, melyben a királynő a tanul-
mányi alapra az ajándékozott ingó és ingatlanságokat oly 
joggal és élvezeti körrel ruházza át, a mint azokat egykor a 
Jézus-társaság birta és használta ; már pedig a nevezett 
rend a kérdéses javakat az isteni tisztelet, s a katholikus is-
kolák ellátására kegyeletes alapítványul kapta ; a vagyon 
ezen előzetes katholikus jellege tehát az adománylevél zá-
radéka értelmében akkor is fentmarad, midőn a kérdéses ja-
vadalmak a tanulmányi alap birtokába átmennek, a nélkül, 
hogy azok ez esetben kincsleti természetet öltenének : ezek 
szerint magától elesik a tisztelt országos albizottság többsé-
gének azon érve, hogy miután a királynő az adománylevél-
ben a tanulmányi alapot minden más a jezsuitákról felma-
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radt kegyeletes alapoktól elválasztatni rendeli, ezen tényke-
dése nyomán az iskolai intézményt állami jeleggel ruházza 
fel : mennyiben a tanulmányi alap fent kifejtett történelmé-
ből tudjuk, mikép a Jézus-társaság a lelkészet és a katho-
likus tanrendszer ellátására kapott ingó és ingatlan javakon 
kivül sok apró ajtatos alapítvány birtokában is volt, melye-
ket sem a hagyományozok ezéljaitól eltérőleg a tanalapba 
beolvasztani, sem az adománylevélben hallgatással mellőzni 
nem lehetett: ugy szinte figyelmen kivül még az sem hagy-
ható, hogy Mária Terézia a Jézus-társaságtól átvett vagyont 
a tanulmányi intézményre örökös alapítványként ruházta 
át ; már pedig alapítványi birtok, és államtulajdon két egy-
mástól eltérő jogi tárgy : annak mikép bizonyos alapítvá-
nyok országos felügyelet alatt álljanak, van értelme ; de 
hogy akár uralkodók, akár magánosok által körvonalozott, 
s bizonyos czélok kifejtésére, gyarapítására és fentállására 
rendelt vagyon államtulajdon legyen, az a hagyományozás, 
ajándékozás és az alapitás eszméivel nemcsak össze nem fér, 
sőt azokkal homlokegyenest ellenkezik. (Folyt. köv. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, április 18. A B a k t e r i á k a t e r m é s z e t 

v i l á g b a n . A tavasz kikeltével nem tartóztathatjuk meg 
magunkat, hogy a természettel foglalkozunk. A bámulatos 
rendszer, mely benne foglaltatik, a nagyszerű változatosság; 

melyet feltár és mégis mintegy egész, a legfelségesebb össz-
hangzatban tűnik fel, elegendő anyagot nyújt az elmélke-
désre és a léleknek az anyag fölé emelkedésére. Ily nagy 
terjedelemben nem nyujthatunk ugyan tanulmányt a termé-
szetből, adni fogunk mégis valamit a természetköréből, habár 
csak a legkisebbet is. 

A legkisebb és egyúttal legegyszerűbb élő lényeket t. i. 
baktériáknak nevezzük, ezekről fogunk valamit szólani. Ezek 
képezik az élet határszélét, utánuk nincsen semmiféle, leg-
alább jelenlegi microscopicus segédeszközeinkkel felismer-
hető élő alakulás. IIa alakjukat vizsgáljuk, az majd golyó-
hoz, vagy tojáshaz, majd fonalhoz, vagy dugaszhuzóhoz ha-
sonlít. Csaknem mindeniknek kétféle életállapota van, moz-
gékony és nyugvó. Bizonyos feltételek alatt rendkivül élén-
ken mozognak, s ha a vizcseppet sűrű csoportban betöltik, a 
szúnyog seregéhez hasonlítható érdekes képet nyújtanak. 
Kezdetben azt hitték, hogy a bakteriák állatok, mert ön-
kényszerűséget láttak mozgásaikban; de ma már bizonyos 
hogy az önkényszerüség létezése csupa csalódás. 

Mint minden élő lény, ugy a bakteriák is szaporod-
nak. E szaporodás rendkivül gyors, minél melegebb a lég, a 
szaporodás annál erősebb és gyorsabb, mig alacsony hőmér-
séknél megoszlik és a fagypontnál egészen megszűnik. Hogy 
fogalmat nyujtsunk a szaporodás gyorsaságáról megjegyez-
zük, hogy ,kedvező feltételek' mellett, egy bakteriából 24 
óra alatt 16x/j millió lesz. Ebből megérthető a bakteriák 
nagy jelentősége. Ezek a legelterjedtebb lények közé tar-
toznak. Feltalálhatók a levegőben csakúgy, mint a vizben s 
hozzátapadnak minden szilárd test felszínéhez. De tömege-
sen ott fejlődnek ki, ahol felbomlás, erjedés, vagy rothadás 
történik. Azonban a bakteriák nem esetleges kísérői, hanem 
okai a rothadásnak. A rothadás a bakteriák által előidézett 
vegyfolyamat. Különben a bakteriák nem maguk hozzák 

létre a testöket alkotó anyagot, hanem kívülről veszik fel és 
igy mondható, hogy bizonyos tekintetben a másét szeretik. 

A mondottakból eléggé kitűnik, hogy a bakteriák, na-
gyon érdekes jelenség a természetvilágban ; de még érdeke-
sebb az, hogy a szabad szemmel nem látható természetvilág 
bakteriáihoz, hasonló bakteriákat szemlélhetünk a már lát-
ható világban is, melyeknek az előbbiek, ugy látszik, előké-
pei, vagyis, ami ott kicsinyben, itt nagyban tűnik fel. Ter-
mészetrajzi tanulmányunk megvilágítása végett, annyival is 
inkább szükségesebbnek találjuk a már kézzel is tapintható 
e bakteriákról szólani, mert a kettőnek összehasonlításából, 
sok, eddig még kevésbbé ismert tünemény megfejthetésének 
kulcsához juthatunk. 

Ha tehát a szabad szemmel láthatatlan világból átte-
kintünk, a szabad szemmel látható világba, itt is találkozunk 
bakteriákkal, csakhogy ezeket megkülönböztetés végett a 
természettudósok liberális bakteriáknak nevezik. Csak a név 
különböző, de a természet egy, mint ez a következőkből ki-
tűnik. A liberálisok képezik a látható világban azon elemet, 
mely a valódi társadalmi élet határszélét képezi, legalább 
eddig az emberi ész, a tapasztalás azt tanusitja, hogy ott, 
hol a liberális elem sorakozik, a társadalmi élet is mes'szü-o 
nik olyannak lenni, a minőnek voltaképen lenni kellene. A 
liberális bakteriák abban is egyeznek microscopicus testvé-
reikkel, hogy különféle alakot vesznek fel, majd durvák, majd 
hízelgők, a szerint t. i. minők a körülmények, miből önkényt 
következik, hogy ezeknek is kétféle állapotuk van, majd iz-
gékonyak lesznek, majd ismét csendesen viselik magukat. 
Ha ugyanis a hatalom kezükben van, akkor a legfőbb bak-
teriák intéséi-e a legnagyobb tevékenységot fejtik ki, ellen-
ben pedig a meghunyászkodás nemes erényéhez igen jól ér-
tenek. Vannak, kik még ma is azt hiszik, mintha a liberális 
bakteriák meggyőződésből tennék azt, amit tesznek, pedig 
bizonyos, hogy ez csupa csalódás, mert az érdek minden 
tettüknek rugója. 

Az önérdek létezése fejti meg a liberális bakteriák 
szörnyű rohamos szaporodását, ha t. i. a kellő feltételek meg 
vannak. A szaporodás t. i. annál rohamosabb, minél nagyobb 
valamely államban a lehetőség az önérdeket kielégiteni, 
amint ez alábbszál, azon mértékben szűnik a szaporodás is, 
kedvező viszonyok közt úgyannyira felszaporodnak, hogy a 
társadalom minden osztályában, papok, katonák, ügyvédek, 
hivatalnokok stb.közt feltalálhatók,és a szilárdnak látszó kor-
mányokhoz legalább külszinre hozzá tapadnak, hogy ked-
vezőtlen viszonyok közt annál könnyebben elválhassanak. 
Ha a körülmények olyanok, hogy tömegesen fejlődhetnek 
ki, ez már a felbomlás, erjedés és rothadás jele, mert meg-
jegyzendő, hogy a liberális bakteriák ebben is hasonlítanak 
szabad szemmel láthatatlan testvéreikkel, hogy a rothadás-
nak nem esetleges kísérői, hanem okai. S csakugyan mind-
ezt nagyonis kézzelfoghatólag lehet bebizonyitani, mert a 
társadalmi élet ott azonnal rothadni kezd, az élet eltávozik, 
hol a liberális bakteriák kifejlődnek. A látható világban 
tehát az történik, az ismétlődik, ami azon világban, mely 
csak hatalmasan fegyverzett szem előtt tárul fel, még az 
sem hiányozván, hogy e liberális bakteriák is nagyon szere-
tik a másét. 

A liberális bakteriák természetének előadott ismerete 
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mint látható, nagyon szükséges azon tünemény megfejtésére, 
miért rothadnak mai napon oly könnyen a társadalmi viszo-
nyok, mert a világ liberális bakteriákkal telve van, ezek 
pedig magukban rejtik a rothadás magvát. Ha ily liberális 
bakteriák nem lennének, ugy a rothadástól megmenekednék 
a társadalom, hogy pedig ne legyenek, az azoktól függ, kik 
már önmaguk körül érzik a rothadás hatását, mert, ha 
érezve, még sem tesznek semmit sem, vagy ha ugy tesz-
nek, mintha egyáltalában semmit sem tennének, ugy ne pa-
naszkodjanak, ha a végenyészet, mely már az ajtóban áll, 
tényleg be is fog következni. 

Zágráb. L e l k i sz. g y a k o r l a t o k . Tekintetes 
szerkesztő ur! Végére értünk már az időnek, melyben böjt 
és ima által kellett készülnünk, hogy a csudák legnagyobbi-
kának emlékét minél méltóbban megülhessük. A szerető ós 
gondos anya, a kath. egyház, tudván, hogy épen ilyenkor 
vagyunk kitéve a legtöbb veszedelemnek, különféle eszkö-
zöket ajánl, melyeknek gyakorlása által a jóban megerő-
södünk a rosznak pedig könnyebben ellenállhatunk. A leg-
hathatósabb ezen eszközök között bizonyosan a lelki gya-
korlat. mely nálunk az idén 5-én délután kezdődött és 8-án 
délután véo-ződöit. A szentbeszédeket ez alkalommal ns. Ö 
Fandrics András apát és kanonok tartotta, ő nm. az érsek, 
a székesegyházi kanonokok, néhány tanár és papnövendékek 
jelenlétében. A beszédek tárgyát, a papi hivatás képezé, és 
az apát ur, röviden, szép latinsággal szólt a papi hivatal 
magasztosságáról és kötelességeiről nem átalván egyúttal 
megvallani mindazon hibákat, melyek ezek gyakorlásában 
történni szoknak. Engedje meg t. szerkesztő ur, hogy azt 
mit ezen elmélkedésekből megjegyeztem, egy egészbe ál-
lítva közölhessem. 

Az apát ur mindenekelőtt Urunk apostolaihoz intézett 
azon szavaival: „Non Vos Me elegistis, sed ego elegi vos" 
figyelmezteti magát és társait, hogy nem születés, nem gaz-
dagság, nem tudomány, hanem egyedül Isten kegyelméből, 
lettek felszentelve. Nagy hálával tartozik ennélfogva mind-
egyikük Istennek, mert egyrészről, mindegyik csak olyan 
ember, mint a többi s talán érdemetlenebb másoknál ; más-
részről pedig a méltóság és hatalom amivel fel van ruházva 
a legnagyobb mit ember viselhet ; hisz ő az, ki öt szónak ki-
mondása által kezei között tartja ég és föld Urát, azon min-
denható Istent, kinek segítségével csudákat tevén Mózes, 
maga is mint Fáraó istene tűnik fel; ő az, továbbá a ki öt 
szóval leszállítja az égből azt, kinek megérkezéseért 4000 
évig imádkoztak a patriarchák. Es mégis: „Quid retribui 
Domino pro omnibus quae retribuit mihi" mondja az írás 
szavaival az apát ur ; nem én vagyok-e az, aki a helyett, 
hogy a kenyeret Istenné változtattam volna, az Istent ke-
nyeremmé tettem ? 

Miután ily nagy jótéteményben részesül a pap, mi ter-
mészetesebb, minthogy kötelessége mindenhol és mindenkor 
az Isten dicsőségét keresni, pedig mily sokszor megtörténik 
az, hogy a pap minden más után törekszik inkább, mint Is-
ten dicsőítése után ; hogy a pap, politikus, bankár, költő, 
csaknem Isten szolgája. Isten dicsőségét leginkább az által 
terjesztheti a pap, ha embertársait az örök üdv elnyerésébe 
segiti, mire köteleztetik nemcsak nyilvános isteni parancs 
folytán, hanem az egyházi javadalmak élvezéseért is. Az 

apostoloknak és u tódaiknak mondato t t ugyan i s : „Vos estis 
sal t e r rae" ; az egyházi javadalmak pedig csak azért ada t -
nak a papnak, hogy menten a fentar tás i küzdelemtől idejét 
egyedül a hivek lelki épülésére fordítsa. 

Hogy a pap e czélnak megfelelhessen, szükséges neki 
a tökéletesség és büntőli taitozkodás. A bün ugyanis ma-
gában véve a legnagyobb rosz és lia pap által követtetik el, 
csak nagyobbodik. Az olyan papot a ki halálos bűnben 
megy az oltárhoz, azokhoz hasonlítja az apát ur, kik Üdvö-
zítőnk kezébe pálczát adva, gúnyosan hajtogatták előtte 
térdeiket. De az erényes élet szükséges azért is, mert a hi-
vők tetteiket a lelkipásztor tettei szerint intézik ; az erényes 
pap továbbá könnyebben tűri a szenvedéseket és a gúnyt, 
melynek a mai időben annyira ki van téve, ha pedig az eré-
nyességgel a tudomány párosul, a hitetlenek csapatját győz-
tesen vissza verheti. I t t a szónok néhány komoly szót inté-
zett a növendékpapsághoz, kérve és figyelmeztetve őket, 
hogy éltüket a tudományoknak, különösen a theologiának 
szenteljék: őrizkedjenek a világias irányú irodalomtól, a 
regényektől és üres elbeszélések, beszélyek, novellák stb. ol-
vasásától, melyek sokszor a legelegánsabb irályban irvák, 
de hasznuk nincs sőt károsak, mert inkább tompítják az észt, 
mint élesítik, a komolyabb tanulmányokra pedig alkalmat-
lanná teszik. 

Ezekután áttért az apát ur a végsőkre, a halálra és 
Ítéletre; felmutatván mily nagy különbség van a jó és rosz 
pap halála között, mig t. i. a jó pap örül a halálnak, mely 
a megérdemlett jutalom elnyerését eddig elodázta, addig 
a rosz pap retteg tőle, mert szigorú ítélet vár reá, hol nem 
lesz helye a mentegetőzésnek a vádlók sokasága miatt ; 
ott lesznek ugyanis a szentek, kik vádolni fogják mert nem 
követte példájukat ; ott a rosszak, kik bukásukat neki fog-
ják tulajdonítani. 

Bevégezvén ezzel az apát ur a szentbeszédeket, rövid 
imát röpitett az éghez, kérve a Mindenhatót, hogy szavai 
termékeny földbe esve, gazdag gyümölcsöt hozzanak, ezzel 
egybekapcsolta imáját a szentatyáért, az érsek úrért, pap-
ságért és a hivőkért, és ,Te Deum laudamus' után végződ-
tek a húsvéti lelkigyakorlatok. 

Berlin. I s m é t a z s i d ó k . H o g y l e s z az e m bei-
á l l a m i p l é b á n o s s á ? Az általunk múltkori tudósítá-
sunkban említett vallás-községi rendezés ügyében a nemet 
zsidók egylete feliratot intézett alsóházunkhoz, melyben azt 
kéri, hogy valamint az 1847-i julius 23-ról kelt törvény, 
mely eddig a zsidók vallási ügyeit szabályozta, a maga ide-
jén csak zsidó bizalmi férfiak meghallgatása után alkotta-
tott, ugy történjék most is, azaz, a törvénynek újjáalakítása 
előtt ismét zsidóvallásu, bizalmi férfiak hivassanak össze és 
hallgattassanak ki. A zsidó urak attól tartanak, amint ebbeli 
feliratukban nyiltan ki is jelentik, hogy az alsóháznah ke-
resztény többsége tájékozatlanságból oly dolgokat találna ha-
tározni, mélyek a zsidó ,lelkismeretre' nézve sérelmesek... 

íme a gyengéd zsidó ,lelkismeret'. Midőn a ,májusi' 
törvények kezdtek a láthatáron feltünedezni, akkor a katho-
likus nép, melynek vallását e törvények egyenesen elnyom-
ják, az aláírások százezreivel ellátott kérvények s illetékes 
egyházi s világi képviselőik felszólalása által ugyanazt kér-
te, a mit most ezek a zsidók, de az alsóháznak nem-katho-
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likus többsége, melynek vezére zsidó s a «em-katholikus 
kormány mi figyelemre sem méltatta e kérvényeket s igaz-
ságos felszólalásokat s a jellemtelen zsidó-firkászok azon 
egész utálatos hada, melyet a ,liberális sajtó' elnevezése alatt 
ismerünk, szokott gojim gyűlölő fanatismusában éktelen zaj-
jal dicsérte, magasztalta védelmezte ezen eljárást; — most 
pedig ; mert saját szennyes bőrükről van szó, egészen más 
húron pendülnek, most egyszerre tudják, hogy mi az : a 
vallásos lelkismeret, mily igényei, jogai vannak annak, s meg 
vagyunk győződve, a liberális kormány eleget teend köve-
teléseiknek. 

Kivánjuk is, hogy igy történjék ; mert a katholikus 
ember a meggyőződést mindenkiben tiszteli, s a vallássza-
badságot nem csak a maga számára követeli ; — kivánjuk ; 
inert a katholicismus nem szorult rá, hogy mint egyéb fe-
lekezetek, a többiek elnyomása által tengesse nyomorék lé-
tét, hanem ellenkezőleg, elnyomatva is diadalmaskodik zsar-
nokai s üldözői felett. 

Hogy lesz az ember állami plébánossá, arra nézve a 
katholikus ,Schles. Volksztg.' a következő érdekes közle-
ményt hozza. 

Ismételten emlité már a kath. sajtó, miszerint egyes 
kerületi főnökök a ,kenyér-kosár-törvény' által sújtott pa-
poknak tudtára adták, miszerint, ha csak bármily kis nyi-
latkozat-félét imának alá, olyant, melyet ők magok, az illető 
papok, egészen tetszésök szerint fogalmazhatnak, — hogy 
akkor felfüggesztett fizetésök legott folyóvá tétetik ! Sőt 
van egy kerületi főnök Sziléziában, ki még ennél is többet 
tesz, amennyiben formális körútra indult kerülete államilag 
kifosztott kath. papjainál, avégből, hogy valami ,nyilatko-
zatfélének' aláírására birja őket, s ebben néha oly ékesszó-
lást is fejt ki, mely állami hivatalnok szájában legalább is 
feltűnő. Igy, például egyik plébános előtt szóról szóra eze-
ket mondta: „Plébános ur, én jól ismerem önt; tudom, hogy 
becsületes, nyugodt és loyalis ember, kinek magaviselete 
mindeddig feddhetlen volt, s lesz ezentúl is. Sőt azt mon-
dom, hogy nagyon is lehetséges, miszerint én magam köny-
nyebben és hamarabb lépnék át valamely állami törvényt, 
mint ön ; de csak, az Istenre kérem, ne válaszoljon minden 
kérdésemre azzal a szerencsétlen ,nem'-mel ! . . . csak egyet-
len egyszer mondjon ,igen'-t, a többit bizza rám, biztositom, 
hogy fizetése folyóvá fog tétetni ! . . ." De a plébános a ,ncm' 
mellett maradt ! 

Ilyetén eljárás sok, különben nehezen megérthető je-
lenséget magyaráz meg. Igy történt nem régen, hogy egy 
sziléziai plébános a lapok utján oly nyilatkozatot tett közé, 
hogy ő ugyan fizetését rendesen megkapja, de nem tudja 
miért ; mert ő ugyan semmiféle, akár szó-, akár Írásbeli nyi-
latkozatot nem tett soha'.. . Váljon miért tesznek igy amaz 
egyes kerületi főnökök, azt nehéz kitalálni. Meglehet, hogy 
a kormány szívesen látja, ha bármily alakú, akár csak lát-
szólagos ,alávetések' is történnek, s hogy ezért egyik másik, 
hogy felfelé kedvessé tegye magát, ily módon hisz ,aláveté-
seket' nyélbe üthetni ; — bármint legyen, annyi mégis ki-
derül mindezekből, mily véghetetlenül demoralizálólag ha-
tott a jelenlegi rendszer már a mi hivatalnokainkra, kik ke-
véssel ezelőtt még Poroszországnak egyik büszkeségét ké-
pezték, de kiderül az is, hogy a katholicismus mily rendü-
letlen alapja minden állami rendnek, s hogy azok, kik a ka-
tholicismust megtámadják, az államnak és minden állami 
rendnek alapját támadják meg, kényszerülve levén később, 
akarva, nem akarva, saját megszégyenítésükkel is — Ca-
nossába menni. 

A wiesbadeni esetet illetőleg említendő, hogy e város-
nak volt ura, Adolph, volt nassaui herczeg, kit kormá-
nyunk az osztrák-porosz háború után országától megfosz-

tott, wiesbadeni kastélyát volt katholikus alattvalóinak ren-
dekezésére bocsátotta, különben azok kénytelenek leendet-
tek a húsvéti ünnepeket sátrak alatt megülni. A berezegnek 
ezen eljárását itteni magas körökben igen kedvetlenül fo-
gadták ; de ugy látszik, hogy a herczeg sem fogadta kedve-
sen, midőn ősi birtokából kizavarták. . . . 

VEGYESEK. 
— Kutschker püspök urnák a bécsi érseki székre való 

előléptetése által, írja a ,Recht', az ottani főpapi körökben 
többféle változás tétetett szükségessé, melyek az eddigi hi-
rek szerint a következők lennének : Angerer kanonok segéd-
püspökké szenteltetnék fel, dr. Schivetz, udvari plébános s a 
sz. Ágostonról nevezett intézetnek igazgatója nagypréposttá 
neveztetnék ki, eddigi helyét pedig Mayer kanonok, császár-
s királyné ő felségének gyóntatója foglalná el. Ugyancsak 
Bécsben nem régen bizonyos dr. M es. kir. közjegyző 
halt meg, ki végrendeletikig földi maradványainak eléget-
tetését. követelte. Örökösei meg is tették volna, de a városi 
hatóság a végrendelet ezen pontjának érvényesítését egysze-
rűen megtiltotta. 

— A ,Guinta liquidatrice', köztudomás szerint azon 
bizottság, mely Rómában, az ottani forradalmi kormánynak 
megbízásából az egyházi jószágokat eladogatja, legújabban 
nyolez intézetet olyannak nyilvánított ki, „melyek a külföld 
érdekében fentartandók" ; ezek a Coll. Germanicum, a sz. 
Agatha melletti irhoni, a via-monseratói angol, a lengyel, 
az amerikai, a spanyol, portugállá, a görög és a skót colle-
gium. Villa Casertában levő redemptorista-házra valamint 
hét egyéb rendházra vonatkozólag még nem tudott határo-
zott megállapodásra jutni, ugy hogy az egész ügy majd a 
törvényszékek elé fog kerülni. A Trinità dei Monti czimü 
franczia apácza-kolostor feloszlattatik ugyan, javai azonban 
a franczia jótékony alapítványokhoz csatoltatnak. Ugyanez 
történik még egyéb öt franczia és 3 spanyol rendházzal is. 

— A franczia alsóházban egy Tirard nevü petroleur-
képviselő azon indítványt tette, hogy a szentszék melletti 
franczia nagykövetség eltörültessék, mely inditvány azonban 
előreláthatólag el fog vettetni, amennyiben még a leglibe-
ralisabb lapok, nem csak a gallicanus ,Journ. des í.ébats', 
hanem még a Gambetta-féle ,R°publ. Française' is ellenzik. 
Ez utóbbi lap a következőket mondja: „Az igentiszteletre 
méltó Tirard mindenesetre magában véve helyes indulatnak 
engedelmeskedett, midőn indítványát a ház asztalára letette ; 
de az általa javasolt eljárás még sem helyes; mert tökélet-
len, s csudálkozunk, hogy találkozott köztársasági érzelmű 
lap — a ,Bien Public', mely azt nem csak helyeselni tudta, 
hanem ebbeli helyeslésének még meglehetősen hoszadalmas 
kifejezést is adott az által, hogy Tirard inditványában a ta-
karékosságnak s az Olaszországgal való jó viszonynak egyik 
követelményeit, illetőleg következményét látja, A ,Bien 
Public' elfeledi, hogy országunkat nein csak vallásos, hanem 
politikai érdekek is kötik a Vaticánhoz. Nem tudja, hogy 
amazokat védelmezni kell, mig emezeket épen a Conclave 
előestején nem lehet azon örömnek feláldozni, hogy itt ott 
néhány franknyi megtakarításokat tegyünk. Ha Tirard ur 
azt indítványozta volna, hogy a Vaticán melletti nagy-kö-
vetség közönséges követséggé, a Quirinál melletti követség 
pedig nagy-követséggé alakittassék át, ezt értenők ; de je-
lenlegi alakjában indítványát aligha fogja fentarthatni. 

— Az ,orleansi szüz'-nek boldoggá avattatása, mely 
iránt legújabban főleg Dupanloup püspök nagyon érdeklő-
dött, Rómában komoly akadályokba ütközött ; amennyiben 
a S. Cong. R. igen kedvezőtlen véleményt adott. Az ügy 
ennélfogva alighanem örökké elnapoltatik, ugy mint Colum-
bus ós XVI. Lajosé is. 

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő: báró Hornig Károly, hittudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatott Budapesten 1876. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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A boldogság ntáni vágy az emberben.*) 
IIa Isten létét semmi egyéb nem bizonyitaná, 

csak a természet csudái, ez érvek oly erősek, hogy 
magokban véve képesek minden gondolkodó em-
bert meggyőzni, ki őszintén keresi az igazságot. De 
ha azok. kik a Gondviselést tagadják, nem fejthetik 
meg nélküle a teremtés csudáit, mennyivel nagyobb 
zavarba jönnek még, ha sajá t szivök ellenvetéseire 
kell felelniök. Lemondva egy legfőbb lényről, le 
kell mondaniok a jövő életről is ; de leikök e le-
mondást el nem fogadva, folyton zaklatja őket, s 
hogy ugy mondjam, megjelenik elöttök s kénysze-
rí t i őket, hogy vallomást tegyenek léte és halhatat-
lansága mellett. 

Ugyan mondják meg, ha a lélek fáklyája a sir-
ban kioltatik, honnan s miért van bennünk a bol-
dogság utáni vágy, melytől egy egész életen át 
gyötör te tünk ? Szenvedélyeink it t alant könnyen 
kielégíthetők : a szerelem, nagyravágyás, harag stb. 
élvezetkörük netovábbját elérik, egyedül a boldog-
ság utáni vágy kielégithetlen, egyedül az nem ta-
lálja meg tárgyát , mert tu la j donképen azt sem 
tudja , mi hát az a boldogság, mely u tán annyira 
eped. Meg kell hagynunk, hogyha minden csak anyag, 
ugy a természet itt rettenetesen csalódott ; mer t egy oly 
érzelmet teremtett , melynek e világon semmi sem 
felel meg. 

Az bizonyos, hogy lelkünk örökké kiván vala-
m i t ; alig nyerte el óhaja t á rgyá t ,már ismét k iván : 
az egész világ sem képes kielégíteni. A végtelen, a 
neki egyedül megfelelő tér ; szeret a számokban el-
veszni s felölelni a legkisebb ugy mint a legnagyobb 

*) Mutatvány Chateaubriand: „Génie du Christia-
nisme" cz. művének, Gubicza István lelkész és gymn. hitta-
nár által eszközölt fordításából. 

kiterjedést . Végre felfuva, de jó l nem lakva attól, 
mit elnyelt, leveti magát az Isten titokszerü mé-
hébe, hol a végtelenség eszméi tökély, idő és térre 
nézve egyesülnek; de itt szemei nem láthatnak tisz-
tán, mer t az istenség homálylyal teljes. Deus est ab-
sconditus. Ha e végtelenséget egészen betöltené, ha 
t i tokszerüségét teljesen felfoghatná, elfordulna tőle, 
megvetné, mint a többi tárgyakat , melyeknek teljes 
ismeretével bir. Sőt talán azt mondhatnók, hogy 
erre némi joga is volna; mert ha a lélek az örök el-
vet magának megfejthetné, ez esetben, ha nem 
magasabb, legalább egy szinvonalon állana vele. 
Az isteni dolgok rende nem az, ami az emberi dol-
goké : egy ember megértheti a király hata lmát 
anélkül, hogy király legyen; de az az ember, ki 
megértené az Istent, I s ten lenne. 

Az állatokat nem nyugta laní t ja az a remény, 
mely az emberi szívben nyi lvánul : egy kevés fü 
kielégíti a bárányt , egy kevés vér kielégíti a t igris 
szomját. Ha néhány bölcsész után indulva azt állí-
taná valaki, hogy köztünk s az állatok közt a különb -
ség mindössze is az életszervek különböző szerke-
zetében áll, ez legfölebb az ember tisztán anyagi 
ténykedésére nézve volna megengedhető ; de mi 
köze kezemnek gondolatomhoz, midőn ez az éj csen-
dében leszáll a végtelen űr mélyéVe vagy a csilla-
gok felé emelkedik, kuta tva a világok Rendezőjé t? 
Miért nem tesz az ökör ugy, mint én? Neki elég, 
hogy szemei vannak ; ha olyan kezei s lábai volná-
nzk, minő az enyéim, rá nézve teljesen haszontalan, 
sőt alkalmatlan volna. Lefekhetnék a legelőn, ég 
felé emelhetné fejét s bőgésével felfohászkodhatnék 
azon ismeretlen lényhez, ki magával a végtelensé-
get betölti. De nem ; többre becsülve a gyepet, melyet 
lábaival tapog, mitsem kérdez az égbolt csillagai-
tól, melyek oly fényesen hirdetik az Isten létét. Ö 
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érzéketlen a nagyszerű látvány iránt, melyet a termé-
szet eléje tár, anélkül, hogy csak fogalma lenne is 
arról, miszerint önmaga is az isteni bölcseség egyik 
csekély bizonyitéka gyanánt van azon fa alá dobva, 
melynek árnyában pihenni ledőlt. 

Tehát az egyedüli teremtmény, mely magán 
kivül kutat s mely önmagának nem mindene: az 
ember. Mondják, hogy a népben nincs meg ez a 
nyugtalanság; kétségkivül a nép kevésbbé boldog-
talan, mint mi ; mert a munkában elszóródnak vá-
gyai, boldogságszomját kioltják verejtékcseppjei. 
De ha látjátok, mint emészti fel magát a hét hat 
napján,hogy a hetediken némi örömet élvezzen; ha 
mindig remélve a nyugalmat és soha nem találva 
fel azt, a sir partjához ér anélkül, hogy megszűn-
nék remélni, — mondjátok meg, nem osztja-e ö is a 
minden közös vágyat valami ismeretlen jólét u tán? 
De talán azt hiszitek, hogy e vágy nála pusztán a 
föld javaira szorítkozik ? Ez minden lehet inkább, 
csak bizonyos nem. Adjátok oda a legszegényebb 
embernek a világ minden kincseit, szüntessétek meg 
munkáját , elégítsétek ki minden szükségeit : alig 

telik el pár hónap, erőt vesz rajta az unalom, 
ismét mást fog remélni. 

Egyébiránt igaz-e, de hát csakugyan igaz 
volna-e, hogy a nép még a maga nyomorult helyze-
tében is az élet határain tul terjedő boldogság utáni 
vágyat ne ismerné ? De hát honnan akkor ama mé-
labús hajlam, mely a falusi ember arczán oly erős 
vonásokban olvasható ? Vasár- és ünnepnapokon, 
midőn a falu népe könyörögni ment az Úrhoz, ki 
elválasztja a jó magot a konkolytól, gyakran láttunk 
egy-egy parasztot kunyhóaj ta ja küszöbén gondo-
lataiba mélyedve egyedül álldogálni ; fülei a ha-
rangszóra látszottak figyelni s elmélkedésében sem 
a légben enyelgő verebek csiripelése, sem a körötte 
döngicsélő bogarak által nem hagyta magát zavar-
tatni. E nemes emberi alak, mely mintegy a kunyhó 
küszöbére állitott istenszobor magasodott ki ; e 
nyílt, bár gonddal terhelt homlok, e dus fekete 
hajzattal beárnyékolt vállak, melyek bár az élet 
súlya alatt roskadoztak, mégis mintha az ég bolt-
iveit ta r tanák: ez az egész nagyszerű, bár szána-
lomra méltó lény nem gondolt volna semmire, — 
vagy csupán csak a hitvány anyagra ? E félig nyi-
tot t ajkak, e mozdulatlan alak, e földre szegzett te-
kintet mást mondtak : a templom harangszava s Is-
ten gondolata voltak ott ! Ha lehetetlen tagadni, 
hogy az ember sirig remél ; bizonyos, hogy a föld 
javai távolról sem elégitve ki vágyainkat, csak mé-

lyebbre vájják, csak tágit ják azon űrt, mely lelkünk 
mélyén betöltetlenül tátong : ugy azt kell következ-
tetnünk, hogy van valami az időn tul. 

„A világ kötelékei — mondja sz. Ágoston — va-
lódi sanyárusig, álkellem ; biztos fájdalmak, bizonyta-
lan gyönyörök ; kemény munka, zaklatott nyugalom ; 
nyomorteljes dolgok s a boldogság üres reménye".') Any-
nyira nincs tehát okunk panaszra a miatt, hogy a 
boldogság vágya ez életbe, czélja pedig a másikba 
helyeztetett, hogy épen ebben kell csudálnunk az 
isteni jóságot s bölcseséget. Miután előbb vagy 
utóbb ki kell költöznünk földi hazánkból, a Gond-
viselés az élet határain tul oly gyönyörökről gon-
doskodott, melyek ellenállhatlan vonzerőt gyako-
rolva reánk, enyhítsék a sir félelmét. Ha az anya 
gyermekével valamely akadályt akar átugratni , a 
túloldalon valami kellemes tárgyat mutogat, mely 
őt az átlépésre ösztönözze. 

T ü k ö r d a r a b o k 
Nogáll kátéiból szemben Deharbe ,magyar' kátéival. 

(Folyt.) 
5-ilik hitágazat. Azt nem Í3 emlitem, hogy mily reme-

kül sikerült Nogállnak a kérdések és feleletek ügyes szöve-
gezése által három kérdéssel mindent és még valamivel töb-
bet is elmondani, amire Deharbe hét kérdést fordit ; csak 
azt hozom fel, hogy felvesz egy kérdést, melyet Deharbe 
elhagyott, pedig elkelt volna ; azt, hogy ,Miért támadt fel 
Jézus halottaiból?' Felelet . . . „hogy teljes győzedelmet ve-
gyen a halálon és poklon, és hogy jövendőbeli feltámadá-
sunkról minket biztosítson". 

6-dik liitágazat. Deharbe négy kérdéssel mily keveset 
mond; amit mond, azt mily izetlenül mondja! Tessék össze 
vetni Nogáll két kérdését, melyekkel sajátságos architekto-
nikus szerkezete szerint oly pompásan, oly szembe szökte-
tőleg adja „urunk-sirályunk" diadalát és uralmát égen-föl-
dön ! Csak arra, hogy Deharbe szerint „Mi végre ment Kr. 
Urunk a mennyekbe?" vagy Nogáll szerint: „Mi végett 
ment fel Krisztus Urunk mennyekbe?" a felelet negyedik 
pontját emlitem fel. Deharbe szerint azért, hogy „ott nekünk 
helyet készítsen" ; ez megfelel ugyan a szentírás szövegének, 
de megint csak magyarázatra szorul. Nogáll szerint azért, 
hogy „hiveit maga követésére buzditsa s ezzel (!) jövendő-
beli mennybemenetelökről őket biztosítsa. Ez azután az apos-
toli hitvallás szövegével s a hitágazatok tárgyalásának tan-
menetével van öszhangzatban, alig szorul magyarázatra és 
sokkal többet mond. 

7-ik hitágazat. Ezen czim alatt Deharbe kelleténél ré-
szint többet, részint kevesebbet mond. A kérdésre: ,Mit ta-
nít az apóst, hitvallás 7-dik ágazata', a felelet csakis az 
utolsó Ítéletről szól, s miután hat kérdésben körülményesen 
elmondja az utolsó Ítélet folyamatját, azt is, hogy ,mi a 

*) „Vincula huius mundi asperitatem habent veram, 
iucunditatem falsam, certum dolorem, incertam voluptatem, 
durum laborem, timidam quietem, rem plenam miseriae, 
8pem beatitudinis inanem". S. August. Ep. 30. 
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mennyország és mi a pokol', csakis azután elég esetlen kér-
déssel helyet kerit a külön Ítéletnek és a tisztító helynek. 
Már erre azt mondom : ,Non erat hic locus !' Ha veszszük az 
apostoli hitvallás egész szövegét, amint azt a ,Cat. Rnus' 
után Nogáll illustrálta, (1. ,Katek. Különlegességek' X X I . 
1.) azt igen mondom magam is, hogy a 7-dik hitágazat sor-
ján szóba kell jönni az Ur bírói hatalmának, annak, hogy őt 
illeti az itélet mindnyájan fölött ; de az itélet executiója 
későbbre kell, hogy maradjon ; a négy utolsó dolgok a 12-ik 
hitágazat keretébe esnek. Az angyal, ki az Ur felmente után 
az égből szállott, igenis mondja, hogy aki felszállt az égbe, 
megint el fog jönni Ítélni eleveneket és holtakat, de nem 
akkor fuja meg a feltámadás riadóját. Nogáll helyesen járt 
el, helyesebben Deharbenál, midőn az apostoli hitvallás sor-
ján, úgyszólván in prospectu prophetico, a 7-dik hitágazat 
keretében kilátásba helyezi „a jövendőt" s utal az Ur birói 
hatalmára, de magát az ítéletet a mennyország- és pokollal 
a 12-ik hitágazatra tartja fen. S ha Deharbe a 7-ik ágazat 
czime alatt többet mond Nogállnál, azt nem mondja a maga 
helyén. Másrészt Deharbe ezen czim alatt kevesebbet mond 
a kelleténél, s a ,külön' Ítéletet csak kanyarulat révén tudja 
szóba hozni. Egyebet is kifogásolhatnánk Deharbe kérdései 
és feleleteiben, de hagyjuk. Nogáll annak rendje szerint fel-
tévén a kérdést: ,Mit hiszünk és vallunk az apostoli hitval-
lás 7-dik ágazatjában ?' sajátságos architektonikus módja 
szerint világosabban, de jobban is elmondja a kérdéses tan-
czikket, midőn mondja: „Hiszszük és valljuk, hogy lesz 
itélet — „külön" kinekkinek legott halála után, és „közön-
séges" mindnyájának a világ végén; hiszszük és valljuk, 
hogy ezen ítéletet az Ur Jézus tartja — ki a világ végén 
eljövendő nagy hatalom- és dicsőséggel, s mint „urunk-ki-
rályunk" igazságot fog szolgáltatni igazaknak és gonoszok-
nak egyetemben. A feleletből természetesen kiőrlődik a két 
kérdés: ,A „külön" Ítéletre mi történik? Az „utolsó ítélet-
re" mi történik?' Az elsőre a felelet szóba hozza a purga-
toriumot a mennyország- és pokollal, a második megálla-
pítja, hogy ezennel a purgatórium megszűnik, az igazak és 
gonoszok sorsa örökre el lesz döntve ; az igazak mennyor-
szágba jutnak, a gonoszok pokolba kárhoznak". Hogy „kik" 
mennek ,a tisztító helyre', azt Nogáll ott említi meg, hol ,a 
purgatoriumról' van szó, a ,szenteknek egyességéről', illető-
leg ,a szenvedő egyházról' szóló 9-dik hitágazatban ; hogy 
„kik" mennek a mennyországba, „kik" a pokolba, azt a 
12-dik hitágazatban emliti — mindent ott, ahol kellett. 

8-dik hitágazat. Deharbe három kérdést tesz, Nogáll 
egyet s mégis többet mond, s ezt rendesebben és magvasab-
ban is mondja. Tessék összevetni. Azonfelül Deharbe kérdé-
sei (itt is, de egyebütt is, minthogy nem ,egy' kérdés alatt 
szokta adni a hitágazatok össztartalmát) csupa diribdarab, 
toldozás-foldozás; a következő kérdés s illetőleg felelet 
akárhányszor az első kérdés hiányait pótló szervtelen ra-
gasztóknak tűnik fel. Nogállnál valamint egyebütt, ugy itt 
is feleletében a hitágazat egész tantartama architektonice 
összeállitva szembe szökik, a következő kérdések illetőleg 
feleletek mint az elsőnek természetes folyományai szerves 
összeköttetésben állnak. Nogáll a Szentlélek jelvényeit a 
Szentháromság rovatában emiitette s ,Nagy'-kátéjában mind 
a hármat: a galambot, a tüzesnyelvet s nevezetesen „a fé-

nyes felhőt", melyet tudtomra semmiféle más káté nem em-
lít, (V. ö. ,Kat. Különl.' X X X V . 1.) gyönyörűen magya-
rázza ; abban meg épenséggel remekelt, midőn a Szentlélek-
ről szóló feleleteket, magokat a mondatokat már ügy szer-
keszté, hogy hidul szolgáljanak a következő hitágazatra s 
eleve sugárfényt vessenek a következendő II-dik szakaszra, 
mely szóland a malasztról és szentségekről ; már a 8-ik ága-
zatban látni előre, hogy az egyház ,a Szentléleknek' áll 
uralma alatt, hogy a ,Szentlélek' munkás szentségeink és lel-
keinkben. Ezen tanczikk ilyetén feldolgozását mondhatja 
más messzelátó theologiai combinatiónak ; én feladatom 
szempontjából első sorban ritka didaktikai érzéket lá-
tok benne. 

Következik minden ,igaz keresztény' káté fénycso-
mója ! Siquis cathedrae Petri iungitur, meus érit. Amely 
káté jobban tárgyalja az egyházat, az lesz a legjobb. De-
harbe azt sem teszi, hogy legalább (az ő irálya szerint) kér-
dezné : ,Mit tanít az apostoli hitvallás 9-dik ágazata', hanem 
összefűző kapocs s tájékoztatás nélkül szól 1) az anyaszent-
egyházról és szervezetéről, 2) ismertető jeleiről, 3) rendel-
tetéséről és ezen rendeltetéséből származó tulajdonairól; 
hozzá biggyesztvén toldalék gyanánt a „szenteknek egyes-
ségét". Nogáll mint mindenütt, ugy itt is, a maga architekto-
nikus módja szerint, elsőben a tanszak össztartalmát adja 
legott az első kérdésben, midőn mondja : ,Hiszszük és vall-
juk (az apostoli hitvallás 9-dik ágazatjában) ; 

hogy Krisztus Urunk anyaszentegyházat szerzett, mely 
pünkösdnapján a sz. Lélek eljöttével valósággal életbelépett ; 

hogy Krisztus Urunk anyaszentegyháza voltaképen : 
egy, szent, közönséges, azaz katholikus és apostoli ; 

hogy az egyház szent testület vagyis,szenteknek egyes-
sége'. Ezzel a Szentlélek vezérszerepe jelezve, a tanczikkek 
sorrendje meg van állapítva. Lássuk a feldolgozást részle-
tenkint. Deharbe definitiója szerint „az anyaszentegyház az 
egész földön élő keresztényeknek látható nagy társasága, 
kik egy közös fő, a római pápa alatt ugyanazon hitet vall-
ják és ugyanazon szentségekkel élnek". Mirevaló volt a fő-
mondatban az a két jelző, ,az egész földön élő' keresztények 
„látható" társasága? Amaz még bajt is okozhat és megne-
hezíti az egyház hármas birodalmának, a vitézkedő, szen-
vedő és győzedelmes egyház összetartozandóságának észlel-
tetését ; emez legalább is fölösleges. Nogáll az egyház „lát-
ható" voltát kellékeinek, illetve ismerveinek alkalmával 
hozza szóba, s a ,láthatatlan' egyházat Pázmány Péter után 
jegyzetben azzal figurázza ki, hogy a láthatatlan egyház-
nak csakugyan „nincs semmi látszatja". Több az, hogyDe-
harbe a két mellékmondatban csak a hit- és szentségekről 
szól. Nogáll definitiója szerint „az egyház mindazon keresz-
tények társasága, kik egy közös fő, a római pápa a la t t . . . 
ugyanazon egy hitet vallják, ugyanazon szentségekkel élnek 
s — ugyanazon kormánynak engedelmeskednek". Nogáll 
kátéjának vezéreszméje szerint a megváltás nagy munkája a 
„munus Christi propheticum, sacerdotale et regium" foly-
tonossága alapján megy foganatba az egyházban; ezért No-
gáll kénytelen volt definitiójába a harmadik mellékmonda-
tot is felvenni s ebben „a közös apostoli kormányt" nevezet 
szerint is hangsúlyozni. S ez jól is történt, jól történt kivált 
manap, szemben a nemzeti égyházféle tendentiákkal s az 

33* 
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jókatholikus' (,avas' ? !) katholikusféle izgatásokkal. Sapienti 
sat. Deharbe definitiója után esetlennek látszik legott nyom-
ban ezen kérdése: ,Nem maga Jézus Krisztus-e az anya-
szentegyháznak feje?' nemkülönben a következő : ,Látható 
főt is rendelt-e Krisztus anyaszentegyházának ? Lám meny-
nyivel helyesebben rakja fel Nogáll a kérdéseket ! Miután a 
főmondat kapcsában mondva volt, hogy az igaz keresztény 
hivek „jóllehet nyelvre és nemzetségre különböznek, hitre 
mindnyájan egy testületet képeznek, melynek feje a szent-
séges római pápa" folytatólag kérdi : ,Tehát nem Krisztus 
Urunk az egyház feje?' Felelet: „Igenis, Krisztus Urunk az 
egyház feje mennyekben, a szentséges római pápa, Krisztus 
helytartója a földön, miért is a szentséges római pápát az 
egyház látható lejének mondjuk". Erre directe kérdi: ,Kit 
tett Krisztus Urunk egyháza látható fejének ?' Világos, hogy 
Nogáll didaktikája jóval, élelmesebb. Mellőzöm Deharbe 
döczögös, toldalékos kérdését, hogy ,vannak-e az anyaszent-
egyházában a pápán kivül más elöljárók is?' mely kérdést 
Nogáll jóval helyesebben fogalmazott s feleletében „az egy-
séges apostoli kormány" iránti „engedelmesség" tartozásá-
val helyesebben is megoldott. Mellőzöm, hogy Nogáll mily 
pompásan származtatja az egyház „mivoltából" Krisztus 
egyetlen igaz egyházának qualitativ kellékeit, midőn úgy-
szólván, szemléltetőleg állítja össze definitiója három mel-
lékmondatából az egyház „ismérvéit és jellegeit", mily re-
mekül fogalmazza a „négy ismertetőjel" kapcsában (szem-
ben „a tarkábbnál tarkább felekezetekkel !") Krisztus „igaz" 
egyházának „csalhatatlan" és „egyedül" üdvözítő voltát. 
De nem mellőzhetem legalább azt az egy kérdést s illetőleg 
feleletet, melylyel Nogáll formális szemléleti képféle intui-
tióval szökteti szembe, hogy az „Ur" mikép „folytatja" az 
idők jártában „Megváltó és Üdvözitő" tisztét, mint „főta-
nitónk" folyvást folytatván „tanitói hivatalát" az egyház 
szolgái által, mint „főpapunk folyvást gyakorolván „köz-
benjáró és szószólói hivatalát" az újszövetség örök áldozatja 
s malasztjainak kiszolgáltatása által, mint „urunk-királyunk" 
folyvást gyakorolván „törvényhozói hivatalát" az egyház 
apostoli kormánya által. (V. ö. Kk. 201.) A vezéreszme mint 
az egyház alkotmányának fényképe tükröződik elénk, és 
látva látjuk megtestesülve „a Krisztust maga egyházában", 
szemmel látjuk, hogy múlhatatlan „törhetetlen hittel, re-
ménynyel, szeretettel ragaszkodunk Krisztushoz az ő egy-
házában", mert nálanélkül nyilvánság nincsen üdvösség. 
Qui potest capere, capiat. Mondja aztán valaki, hogy No-
gáll kátéjának feldolgozás tekintetében nincs semmi előnye 
Deharbe fölött ! ? Az egyház mivoltának ilyetén szemlélte-
tése után mázsányi sulylyal birnak Nogáll „nagy" kátéjá-
nak (magyarázat közben már a III . s IV. tanfokozatban is 
.értékesithető) kérdései: „Aki tehát az egyháznak tudva és 
akarva nem engedelmeskedik ? . . . És aki az egyháztól elpár-
to l? . . . És aki katholikus létére az egyház ellenségeivel 
tart ? ! . . . Qui legit, intelligat ! (Folyt, köv.) 

A közalapítványi kir. ügyigazgatónak 
V É L E M É N Y E 

a tanulmányi alap jogi természete kérdésében. 
(Folytatás.) 

De egyébként is Horváth Mihály jeles történetírónk 
(5-dik könyv 230-dik lap) Mária Teréziát aként jellemzi, 

hogy a királynő a katholikus valláshoz nagyon ragaszko-
dott, s azt elődeinek hagyományai szerint önuralom védbás-
tyájaként minden hatalmában állott módokkal és eszközök-
kel más hitfelekezetek gyengítésére is ápolta ; hogy a ki-
rálynő a katholikus felekezethez nem tartozókat korántsem 
üldözte ugyan, hanem erkölcseik átalakítására gyengéden 
hatott, menynyiben a katholikus egyház kebelébe áttérteket 
jövedelmes hivatalokkal, tekintélyes évdijakkal vagy gaz-
dag házasságokkal látta el ; hogy a királynő a magyar hely-
tartótanácstól az országban a katholikus hitre áttért egyé-
nekről évenkint magának pontos jegyzéket terjesztetett elő ; 
hogy a királynő a házasságok szerzésénél, mit egész szenve-
dély lyel űz vala, főgondját arra forditotta, mikép nem ka-
tholikus felekezetű hölgyek katholikus férjeket kapjanak, 
ellenben nem katholikus férfiak katholikus hölgyekkel há-
zasságra csak oly feltétel alatt kelhessenek, ha mindkét nem-
beli gyermekeiket katholikus vallásban neveltetik ; hogy a 
királynő a lelkismeret szabadsága megszorítására kibocsá-
tott rendeleteit az egyesekre halmozott kegyelmei által 
annyira szeliditette, miként a vallási érdekek sérelmeit a 
nem katholikusok is a különben nagylelkű és kegyes király-
nőnek megbocsátani hajlandók voltak: ezen történelmi ada-
tok nyomán tehát fel nem tehető, miként Mária Terézia, 
ki a katholika vallás iránt mindenkor a leghőbb ragasz-
kodást tanúsította, s ki annak terjesztését minden hatal-
mában volt eszközökkel elősegítette, 40 évi uralkodása vég-
napjaiban, halála előtt nyolcz hóval, midőn a magyar tanul-
mányi alapot az elhagyott s elpusztult egyházi ingatlanok-
ból, ugy a Jézus-társaságtól bevont ingóságokból összeállí-
totta, ezen adományt más, mint katholikus jelleggel felru-
házni akarta volna: ha tehát ő a tanulmányi alap körvona-
lozásánál annak kezelését a magyar kormány részére fent-
tartotta, s e szerint a korona befolyását a nevelési rendszerre 
biztositotta, ez által még a jelzett alap katholikus felekezeti 
természetét sem meg nem szüntette, sem államivá át nem 
alakította : azonban mennyire volt légyen Mária Terézia a 
katholikus tanulmányi alap pártolója, azt igazolja azon kö-
rülmény, hogy a midőn 14-dik Kelemen pápa a jezsuita 
szerzetet 1773-dik évi julius 21-én eltörölte, és kevéssel 
azután augusztus 13-ról Magyarország püspökeihez ujabb 
rendeletet bocsátott ki, melyben meghagyja, miszerint azok 
a Jézus-társaság után maradt összes ingó és ingatlan vagyont 
a római szent szék nevében foglalják le, s a pápa által ki-
tűzendő kegyeletes czélokra fordítsák, ezen intézkedést az 
uralkodónő sem királyi tetszvénynyel nem látta el, sem an-
nak birodalmábani kihirdetését nem engedte meg *) : hanem 
mint apostoli királynő azon birtokokat, melyek már hajdan 
a 15-dik és 16-dik században a jezsuitáknak iskolai hitbizo-
mányi ünnepélyes adománylevelek mellett adattak át, to-
vábbá is kegyeletes czélokra ugyan, de eredeti rendelteté-
sükhöz képest ismét a katholikus tanulmányi intézmény 
körvonalozására szentelte. 

Nemkülönben, hogy a tanulmányi vagyon nem állam-
birtok, azt tanusitják Ferencz király] három rendű, és pedig 

') A mint fentebb a Horváth Mihály tekintélyére való hivatkozást, 
ugy i t t is azokat illetőleg, mik a placetumra vonatkozólag mondatnak, 
szükségtelen talán ismételnünk, miszerint, mi a ,Vélemény' bizonyos 
egyes digrsssióit azaltal, hogy azokat az okmány integritása miatt kö-
zöljük, helyeselni épen nem akarjuk. Nevezetesen a jézustársaság ügyében 
még külön czikkben is szándékozunk e ,Vélemény'-re reflectálni. Szerk. 
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a tanulmányi okmánytár Xl I I -d ik és XIV-dik számai alatt 
látható két 1793-dik évi julius 4-ről, s egy ugyanazon évi 
augusztus 13-ról kelt intézvényei, melyekben az uralkodó 
kijelenti, hogy a vallás és a tanulmányi birtok kegyeletes 
alapítványok (piae fundationes) ; hogy ezen javak katholi-
kus jellegüknél fogva az 1791-dik évi 21-dik tör. czikkben 
tárgyalt s kincsleti rendelkezés alatt álló közalapoktól meg-
különböztetendők ; hogy ezen ingó és ingatlanságok az 
1791-dik évi 26-dik tör. cz. szerint is katholikus tulajdont 
képeznek, s igy azok jövedelmeik csakis katholikus czélokra 
fordíthatók, és hogy ezen javak, melyek közvetlenül a király 
mint legfőbb kegyúr felügyelete alá tartoznak, nem állam-
birtokul, hanem alapitványi alapokul tekintendők és akként 
is nevezendők. (Folyt. köv. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
l'est, április 21. P o l é m i á n k D e b r e c z e n n e l . 

Mint t. olvasóink emlékezhetnek, még a múlt év második 
felében, a ,Religio' 27-dik számában a leghitelesebb adatok-
kal kimutattuk, mennyire alaptalan a debreczeni ,Ev. Prot. 
Lap' azon állitása, „hogy a város más felekezetnek is eleget 
tesz, sőt, ha az arányt kiszámítjuk, a reformátusoknak még 
mindig lehetne követelendője". Habár nem egyszer előhoz-
tuk is azóta ez ügyet, az emiitett lap t. szerkesztője mély 
hallgatásba merült és adatainkat ,nagyúri' módon ignorálta. 
Nem is hittük már, hogy némasága megszűnik, midőn ezévi 
14-dik számában, tehát egy teljes félév elmultával, egész 
véletlenül, valami válaszfélével találkozunk az emiitett 
lapban. 

Semmi esetre sem lettünk volna oly kegyetlenek az 
,Evang. Prot. Lap' t, szerkesztője iránt, hogy válaszunkra 
egy félévig várakoztassuk, most pedig annál elébb vála-
szolhatunk, mert tervezett, sőt megkezdett kirándulásunkat 
a ,Tisza' kiöntése dugába döntötte. Hogy azonban t. olva-
sóink is lássák, mit neveznek Debreczenben czáfolatnak, 
viszonzásunk előtt magát a ,czáfolatot' egész terjedelmében 
ide igtatjuk. „A ,Religio' róm. katholikus folyóirat f. é. 24-ik 
számában ujolag válaszra akarja szorítani (— ugy látszik 
sükeresen, nem?)— a szerkesztőt ; kinyilvánítjuk, hogy De-
breczen város költségvetése a felekezetek irányában az itteni 
viszonyokon alapszik ; (no hát ez világos, de épen ez a baj) ; 
a ,Religio'-nak gyanúsító (?) is irigységre (?) mutató követ-
keztetései nem felelnek meg a valónak ; tételeit nem hivata-
los (?) forrásból, nem tekintélyes és biztos (?) okmányból 
meritvén, a szerződésszerű köteleztetésekből folyó kiadáso-
kat és a város saját épületeinek árát is helytelen rovatba 
sorozván, minden biztos alapot nélkülöző (?) számadásainak 
helyreigazítására, most sem vállalkozunk. (Miért ? talán na-
gyon bajos?) Hallgatásunkat jogtalanul számitja be a maga 
részére. Debreczen városa sohasem ismerte el a róm.-kath. 
egyház feletti véduraságát. Ki legyen annak védura meg-
látható a n.-váradi r. k. püspöki megye névtárában". 

Eddig a válasz, vagy ,czáfolat'. Ha a világon minden 
felmerülő kérdést ily könnyen lehetne ,elütni', akkor minden 
vitás kérdésen nagyon könnyen tul lehetne esni, hogy az 
igazság előnyére-e, ez már más kérdés. Csakhogy a dolog 
nem megy oly könnyen, legalább mi nem engedjük e kérdést 
egyszerű, semmit nem mondó tagadással elüttetni. Mi ada-

tokat, hitéles adatokat közöltünk, csakis hiteles adatok előtt 
nyugszunk meg, hanem itt az a nagy baj, hogy kétféle hite-
les adat nem létezik, ez az egy pedig, mely létezik, ami ré-
szünkön van. Ezt tagadja az ,Evang. Prot. Lap'. Lehet, hogy 
Debreczenben, nevezetesen pedig a lap szerkesztőségében más 
fogalommal birnak arról, mi hiteles, mi nem, mint mi, de 
ennek okai nem mi vagyunk. Szerintünk, valamely ok-
mányra, biztosan mint hitelesre lehet hivatkozni, ha azt a 
város állíttatja ki, ha azon a polgármester, aljegyző, egy 
tanácsnok, a számvevő, két városi képviselő van aláirva, 
ilyen pedig ez az okmány, melyre mi a ,Religio' 1875. II-ik 
félévi 27-ik számában hivatkoztunk, melyre nézve most az 
,E. P. L.' azt mondja, hogy nem hivatalos, nem tekintélyes? 
nem biztos forrás ; hasonlóképen mi nem tehetünk arról, ha 
az ,E. P. L.' szerkesztősége hivatalos és tekintélyes forrás-
nak nem tartja azon nyilatkozatokat, melyeket a városi köz-
gyűlésen a városi tisztviselők tesznek, minő a többek közt 
az, hogy a város már 80,000 frtot költött, további 200,000 
frtot pedig még kell költeni iskolára, melyre nézve akkor 
megjegyeztük, hogy ez összegből sem a múltban nem for-
díttatott, sem a jövőben nem szándékoltatik fordittatni bármi 
is kath. iskolákra, mi az ilyen forrást kénytelenek vagyunk 
hitelesnek tartani ; az általunk felemiitett 2000 holdról pe-
dig nem azt mondtuk, hogy olvastuk, mintha ez ajándékoz-
tatott volna a protestánsoknak, hanem csak azt, hogy ez 
ajándékozásról biztosan értesültünk és ez állitást fenntart-
juk ma, fenntartjuk a jövőben, mert azt megczáfolni hitele-
sen nem lehet, mert tény. Levegőbe nem beszéltünk, hanem 
tényeket hoztunk elő, melyeket levegőbe való beszéddel 
agyonczáfolni, semmiféle józaneszü ember előtt nem lehet. 
Mutassa ki az ,E. P. L.' t. szerkesztője, hogy számaink té-
vesek, hogy az a 280 ezer ft. és ez az ajándékozott 2000 hold 
föld szerződésszerű kötelezettség olyformán, hogy azok még 
az 1868-iki iskolai törvény előtt léptek életbe, vagy ha 
utána, hogy a katholikusok aránylagos ajándékba részesül-
tek, mutassa ki, hogy azok a prot. iskolai épületek, nem 
prot. iskolai czélokra építtettek és adattak a város által, és 
akkor meghajlunk előtte, de levegőbe való beszédet szám-
adataink ellen, el nem fogadunk, hanem folyton hirdetjük, 
hogy azon hirdetett testvériség és jogegyenlőség csak a pa-
píron és nem valóságban létezik Debreczenben, és hogy na-
gyon is meglátszik, miszerint Debreczen város költségvetése 
a felekezetek irányában csakugyan mint az ,E. P. L.' t. 
szerkesztője jól mondja, ,az ottani viszonyokon alapszik'. 

Minthogy mi nem vagyunk oly fukarok a felvilági-
tásban, mint B. F. ur, arra a gyanúsító és irigységre mutató 
következtetésre is felelünk, melyet B. F. ur szemünkre vet. 
Hogy ez mennyiben áll, csakis a mult évi, már fentebb hi-
vatott számára hivatkozunk a ,Religio'-nak, ott pesti leve-
lünkben a következőket mondtuk, hogy B. F. úrtól elvár-
juk, miszerint a várostól a protestáns egyetemre addig egy 
fillért sem fog elfogadni, míg csak a város a katholikusok 
iránti kötelezettségének ardmjlagosan eleget nem tesz, és 
ismét levelünk utolsó kikezdésében, „mi nem akarjuk Debre-
czen városát letiltani, a protestánsoknak netalán nyújtani 
szándékolt adománytól", és mégis az ,E. P. Lap' csupa evan-
géliumi szeretettel ránk fogja, hogy mi gyanusitunk, hogy 
irigyek vagyunk. Nekünk ugy látszik, a t. atyafiak irigyek 
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reánk, mert különken nem akadályoznák, hogy Debreczen 
városa a katholikusokat jogosan megillető részt kiadja. 

Nagyon köszönjük végül, hogy az ,E. P. L.' bennün-
ket a nagyváradi r. k. püspöki megye névtárára utal, hogy 
onnan tanuljuk meg, ki légyen ott a patrónus. Oly helyzet-
ben vagyunk történetesen, hogy az ,E. P. L.'-ot figyelmez-
tethetjük, hogy mi már a ,Religio' idézett mult évi számá-
ban felhasználtuk ama névtár egy pár adatát ; de szívesség-
ből mondunk még: más valamit. Ama névtár azt tartalmazza 
ugyan, hogy Patrónus : Sua Sacratissima Maiestas, minek 
oka, hogy a debreczeni plébános egyszersmind nagyváradi 
kanonok és prépost, kit Ö Felsége mint apostoli király ne-
vez ki, a kinevezési jog 0 Felségeé, de a kötelességek, ille-
tőleg patronatusi terhek viselése az 1715-ik, 108-ik törvcz. és 
több fensőbb leirat által a városra ruháztatott épen ugy, 
mint a hazai törvények értelmében más szabad kir. városok 
is tartoznak e kötelezettséget teljesíteni és ennek a v á r o 3 

tényleg megfelelt, valaminthogy ma is megfelel. Ebből lát-
hatja a debreczeni prot. lap t. szerkesztője, hogy sem mi 
nem mondtunk ellent a nagyváradi schematismusnak, sem 
az nekünk. Különben pedig ismételten hangsúlyozzuk, amit 
máskor is, fentebb is mondtunk, hogy a főkérdés köztünk 
az: adott-e Debreczen városa a város közvagyonából 1868-tól 
a katholikusoknak aránylag annyit, mint mennyit a ref. fe-
lekezet részére adott ? Mi ezt tagadtuk, tagadjuk ma, taga-
dásunkat számokkal igazoltuk és alig várjuk az időt, midőn 
oly formán, természetesen hitelesen czáfoltatunk meg, hogy 
a katholikusok az őket aránylag illető néhány száz hold 
földet a nemes várostól megkapták ; ha ez megtörténik, le-
gyen meggyőződve az ,Evang. Prot. Lap' t. szerkesztője, 
hogy mi leszünk az elsők közt, kik Debreczen városát di-
csőitendik, de erre az okot előbb bevárjuk. $ 

Esztergom. A z é r s e k i k é p t á r . (Vége.) A ki-
lenczedik kisebb termely kiváltképen apróbb németalföldi 
műveket foglal magában. Itt van Rubens egy kicsiny műve 
(178. 

sz.) ama jelenetet ábrázolva, midőn Coriolán nejétől 
bucsut veszen. Parányi s igénytelennek látszó festmény, s ki 
e, nagy mester colossalis műveit látta, az előtt törpének tű-
nik fel. Nem is egészen kidolgozott mű, de mind a rajz, mind 
a szinezés a mesterre mutat. Jeles mű a németalföldi pór-
gyerkŐczöket ábrázoló (183—184. sz.) két festmény Jan 
Both modoiában. A szegletfalon, kissé magasan függ egy 
kitűnő távlati festmény (181. sz.), egy templom belseje ala-
kokkal. E mű szintén gondos tisztítást igényelne, jelenben 
nagyon is homályos. A láttáv e képén mesteri s tagadhat-
lanul a legjobb németalföldi festők egyikétől eredett. Maul-
berth Antal kicsiny vázlatos festménye (188. sz.) ama jele-
netet állitva elő, midőn borromei sz. Károly a dögvészes 
betegeket gyógyítja, e mult századbeli kitűnő festész fényes 
tehetségéről teszen tanúságot. Az e termelyben látható apró 
festmények elefántcsonton e nemben mesterművek. 

A tizedik kisebb termelyben tiz darab kisebb festmény 
van; közölök egy kiváltképen figyelmet érdemel, a 196-ik 
számú. E festmény eszméjét számtalan művész megörökité 
már, — Ábrahám elűzi Hágárt és Izmaelt. A háttérben lát-
ható a vén Sára kárörvendő arcza. Rendkivül finomsággal 
kivitt mű s a németalföldi festészet virágzási korszakából 
származik, még eddig meg nem határozott mestertől. A mű-

vészi csoportosítás tekintetében jeles két festmény a 193-ik 
és 194-ik számú, az előbbi Krisztus Urunkat a templomban 
az írástudók között ábrázolván, a másik ama jelenetet, mi-
dőn a beteg asszony Urunk ruháját érinti. Végül ugyané 
termelyben van két kisebb (197, 198. sz.) sajátos modorban 
festett, de feltűnően szép tanulmányfő. 

A tizedik termelyen tul ismét a bejárathoz értünk. A 
bejárattól jobbra eső falon több bizanti stylü régi festmény 
látható. A két állítólagos Bassanó festményen kivül (202— 
203. sz ) legtöbb figyelmet érdemel itt az augsburgi iskola 
egyik nemes terméke, Urunk felfeszitése nagy alakokkal, 
aranyalapon. E nemben a legszebb s legértékesebb festmé-
nyek egyike. Kétségtelenül fogadalmi kép; balra alól lát-
ható a püspök térdelő alakja. Fent a százados mellett elvo-
nuló szalagon ónémet betűkkel az első vallomás pogány 
ajkról Krisztus Istensége mellett: ,Verefilius Dei erat iste !' 

Még két nagyobb terjedelmű képről kell szólanunk, 
mielőtt bevégzésül Deger madonnájára térnénk. Mindkettő 
a bejárattól az egész falat foglalja. Az első Gemigniani Gia-
cinto kitűnő műve, ábrázolván ama jelenetet, midőn a győz-
tes afrikai Scipio elé hozzák Carthagó legyőzöttjeit, a höl-
gyeket s kincseket. Jellemző, hogy e festmény középső cso-
portja más kéztől látszik mint a két szélső ; szinezés, coin-
positio, kifejezés egészen elüt egymástól. Alól jobbra olvas-
ható a felirat : Hyacinthus Gemignianus Pistoriensis (Pis-
toja) pingebat. A. S. 1663. Mellette a hason nagyságú jeles 
festmény, egyptomi József eladatása, ismeretlen mestertől. 

A gyűjteményben van még néhány számozatlan, ké-
sőbb elhelyezett festmény. Ezek egyike Deger Ernőnek a 
düsseldorfi festészeti iskola legkitűnőbb mesterének madon-
nája. Deger Schadow tanítványa. E művész a jelenkor egyik 
legszebb jelensége, kiről kivétel nélkül csak magasztalással 
szól a kritika, habár Deger kiválóan, sőt ujabb idők óta ki-
zárólagosan ker. művész s egyházias szellemű. Németország 
elsőrangú műitészei igy Ítélnek róla: „Deger műveiben és 
műveiből, egy nem később, külsőleg elsajátott, hanem kora 
ifjúságában magába szivott valódi, tiszta kereszténység szól, 
mely ép ugy távol van attól, hogy öntudatos szárazságba 
essék, mint hogy a szétmálló phantasia rabja legyen. Ellen-
kezőleg Deger alkotásaiban szellemi bensőség, üde, átlátszó 
világosság észlelhető, mely bizonyos fensőbb, fölötte nemes 
és tiszta, valamint komoly és szigorúan erkölcsös kedélyből 
kifolyó hivésben olvad fel. Nála minden alak teljesen szép, 
e földön túlemelkedő bájjal elöntött. E művek alapja — a 
traditio — a giotesk — a legnemesebb megjelenésben, amint 
azt egy Fiesole felfogá, egy benső, csendes, szemérmes fél-
elemtől megkötött öntudat, de másrészről egy hatalmasan 
előtörő élénk, finom s határozott természeti érzék". Igy Ítél-
nek Degerről azok, kik a modern vallásos festészetnek épen 
nem barátai. A gyűjteményben egy madonnája van. A leg-
szebbek egyike, melyet valaha festètt. Ketten küzdenek az 
elsőségért e gyűjteményben, Ittenbach s ' Deger. Mindkét 
madonna nagyságra, felfogásra, modorra nézve egyforma. E 
két festményről nagyon sokat lehetne írni. Mi mindazonál-
tal Ittenbachnak adunk elsőséget, Ittenbach közelebb áll 
Raphaelhez mint Deger. 

Ez rövid foglalatja az érseki képtárnak. Amit itt 
mondtunk, az legnagyobb részben egyéni felfogásunk volt. 
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Nem tulajdonítván magunknak fontos szerepet, csak a tett 
benyomások után s amennyire korlátolt ismereteink enged-
ték. ismertettük azt. Ismételjük, hogy a gyűjtemény még 
sem rendezve, sem osztályozva nincs. Időközben annak nagy-
lelkű alapitója ujabb műveket szerzett, melyek lassankint a 
kevésbé értékeseket kiszoritandják s közelebb hozzák az 
osztályozás szükségét. Addig is lehetetlen el nem ismernünk, 
hogy az érseki képtárnak felállítása Esztergom városában 
egy oly közművelődési fontos eseménynek tekinthető, mely-
nek kellő méltánylása egy jobb, értelmesebb s hálásabb 
korra vár. E kicsiny gyűjtemény roppant áldozatokba ke-
rült, nemzetünk s országunk javára, szellemi s culturalis 
fejlődésére visszafolyó állandósított áldása lőnazon mulandó 
földi jónak, mely az egyháziak kezében még soha sem ve-
szett el nyomtalanul, hanem mindig visszaháramlott a ha-
zára. íme a holt kéz, mely hat, alkot, gyarapit áldástalan 
szemrehányásai között a szavak hőseinek, csendben, nyuga-
lommal, de biztosan, egy nem hangoztatott, de az önzetlen 
honfi kebelben legforróbban átérzett magasztos czélért, — 
azért, hogy a haza fényre derüljön. Maszlagliy Ferencz. 

Kassa. M é g n é h á n y s z ó P e r g e r J á n o s p ü s -
p ö k éji e t e-, h a l á l a- és t e m e t é s é r ő l . Pótlólag azok-
hoz, mik több hazai lapban néhai kegyes főpásztorunk,Perger 
János, volt kassai püspök élete-, betegsége- és végperczei-
ről elmondattak, álljanak itt röviden még a következők. 
Yalószinű, miszerint találkozik majd valaki, aki e jeles püs-
pök életrajzát bővebben megirandja: mi itt csak vázlatosan 
akarunk egyetmást emliteni. 

Peiger János 1819. évi márcz. 2-án született Cserké-
szen Zemplénmegyében. Gymnasiumi tanulmányait Ungvártt, 
hol atyja — volt es. kir. hadseregbeli nyug. tiszt s később 
harminczadi hivatalnok — ama időben lakott, végezte. A 
bölcsészeti és theologiai tanfolyamot, mint egri egyházme-
gyei kispap, Egerben hallgatta, hol is 1842-ben pappá szen-
teltetvén, legelébb is Nagy-Kálióra segédlelkésznek külde-
tett. I t t nemcsak a lelkipásztorkodás terén buzgó és üdvös 
tevékenységet fejtett ki, hanem — mint táblabíró — a me-
gyei gyűléseken is kitűnő szónoki tehetségével a közfigyel-
met magára vonta. Ugyanakkor és később az irodalom te-
rén is munkálkodott s számos vallás-erkölcsi és politikai 
conservativ irányú jeles czikke jelent meg az akkori ,Religio 
és Nevelés'-hen és más lapokban. 1844-ben tanulmányi fel-
ügyelővé lett az egri papnöveldében, hol helyettestanári mi-
nőségben, félévig az egyházjogot adta elő. 1845-ben nyír-
egyházi plébánossá, nemsokára al-, később pedig főesperessé 
lett, s mint ilyen buzgó tevékenységet fejtett ki, részint 
templomok és iskolák épitése körül, részint pedig az akkori 
mozgalmas időkben a kath. egyház jogainak védelmében. 
1859-ben egri kanonokká neveztetett ki, később dékánná 
választatott s a káptalani javak felügyeletében nemcsak di-
cséretesen, hanem ritka szakismerettel működött. 1868. évi 
jan. 2-án kassai püspökké lettsjunius 28-án consecráltatott. 
Püspöki megyéjét 8 évig kormányozta s valóságos apostoli 
buzgalmat fejtett ki. Isteni élete a folytonos munka és ker. 
jótékonyság fenséges fényeinek vala szentelve. Egyszerűen 
és visszavonulva élt, hogy a szűkölködőknek minél többet 
adhasson ; és mert visszavonulva élt s püspöki kötelességeit 
hiven teljesítette a szabadkőműves és demagog sajtó részé-

ről méltatlan támadásoknak vala kitéve. Ezt fájlalta; nem 
azért mivel személye méltatlanul bántalmaztatott, hanem 
azért, mivel ama támadások a püspöki méltóság ellen irá-
nyozva valának. Azonban keresztény türelemmel viselte e 
bántalmakat s czéljait szemelőtt tartva következetesen to-
vább haladott a megkezdett ösvényen. 

Perger János nagy püspök volt. Egyik kiváló jellem-
vonása vala a ker. szeretet és jótékonyság. Sokszor emle-
gette, hogy nekünk a Charitas által kell igyekeznünk újra 
meghódítani a sziveket és lefegyverezni az egyház ellensé-
geit. De nemcsak emlegette a charitast, hanem gyakorolta 
is. A szegény, aki a megdicsőült püspök áldott jó szivéhez 
folyamodott, sohasem távozott vigasz és segély nélkül. Fő 
gondjai közé tartozott a hitélet és a kath. nép mivelődésé-
nek előmozdítása. Ezen czélokra rövid nyolez év alatt, ere-
jének megfeszítésével, nagyszerű áldozatokat hozott. Ami-
ket ő tett, azok felülmúlják a kassai püspökség anyagi ere-
jét. Perger János püspök mindent, amit szülőitől örökölt, 
amit mint káplán, plébános, főesperes, kanonok, püspök 
szerzett és mértékletes életmódja által megszaporított, szó-
val egy egész munkás életnek gondosan megtakarított szer-
zeményét jótékonysági, vallásos ésj közművelődési czélokra 
fordította. 

Nevezetesebb adományai, mikről biztos tudomásunk 
van ezek — közlésök által az enyészhetlen hála és elisme-
rés nemes kötelességének akarunk eleget tenni : O O 

A kassai kath. tanitóképezdére adott évenkint 500 
ftot ; tehát nyolez év alatt 4000 ftot. Azonkívül a képezdei 
épület felállításához járult 800 fttal és az intézetet szüksé-
ges tan- és műszerekkel ellátta. A sátoralja-ujhelyi leány-
nevelő intézetre adott 15800 forintot. Az elaggott papok 
nyugdijalapjának mindjárt püspöksége kezdetén adott 5000 
ftot, és más 5000-et a legifjabb kanonoki stallum csekély ja-
vadalmazásának emelésére. A néptanítók nyugdijalapjára 
szánt 2000 ftot. Számos falusi népiskola felsegélésére kisebb 
nagyobb összegeket. A szegény tanulókat segélyző egylet-
nek (alumneum) 200 ftot. A felsőmagyarországi muzeum-
nak 100 ftot. Mult évi nov. 1-ről kelt sajátkezű alapító-ok-
mánya szerint jótékonysági és közművelődési czélokra 
175000 forintnyi alapítványt tett. Ezáltal a kassai szegény 
egyházmegyének második alapitójává lett. 

Bizton lehet állítani, miszerint Perger János a legdi-
csőbb jellemű és legnagyobb kath. püspökök közé sorol-
ható. Hosszas és fájdalmas betegségéről, valamint az eköz-
ben történtekről hoztak már más lapok tudósításokat feze-
ket tehát e helyett mellőzzük ; csak ezen egy körülményt 
említjük meg, hogy a megdicsőült püspök minden héten, 
néha kétszer is gyónt és áldozott, mig végre példás türelem-
mel viselt hosszú szenvedés után Teremtőjének vissza-
adá lelkét. (Vége köv.) 

IRODALOM. 
= E lapolt olvasó közönségéhez. A philosophiai tanul-

mányoknak, mint az általános és tudományos művelődés fő-
tényezőjének népszerűsítése közszükség. 

Alantirt oly művel kivánom hazai irodalmunkat gaz-
dagitani, mely nagytekintélyű szakférfiak nyilatkozata sze-
rint e tekintetben nagy hézagot fog pótolni. 
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E mű dr. Stöclcl Albert „Lehrbuch der Philosophie" 
czimű háromkötetes, mintegy 130 ivre terjedő műve, mely 
1868 óta már három kiadást ért s mely már első megjele-
nésekor oly nagy feltűnést okozott, hogy franczia, angol és 
lengyel tudománykedvelők siettek e mű forditási jogát a 
szerzőtől kinyerni. 

E mű magyar kiadásának kizárólagos jogát a szerző-
től és kiadótól én nyertem meg, aki azt hazai nyelvünki-e jó-
részben áttettem és mint a szatmári kath. főgymnasiumnál a 
philosophia előadója, abból a „lélektan"-t és „gondolkodás-
tan "-t alkalmaztam is. 

A formalitás sikeréről tanúskodhatnak a „Religio", 
„Magyar Állam", „Jelenkor", és „ N é p i s k o l a m e l y lapok 
abból mutatványczikkeket hoztak. 

Azonban a szomorú köztapasztalat ép ugy, mint egye-
sek keserű csalódásai óva intenek mindenkit, aki a solid tu-
dománynak a sajtó utján szolgálni kiván, hogy műve kiadása 
iránt mindenekelőtt az anyagi biztosítékokat szerezze meg. 

Tisztelettel kérem azért mindazokat, akik a fentjelzett 
müvet birni óhajtják, szíveskedjenek alantirtat ezen óhajtá-
sukról f. é. junius első napjáig egyszerű levelezési lapon ér-
tesíteni. Er re különösen a papnöveldék gymnasiumok és ké-
pezdék,valamint a polgári iskolák vezetőit kérem,akiknek ke-
zében a „lélektan" és „gondolkodástan" jó szolgálatot tehet. 

Ha a fentemiitett határnapig annyi példányra történik 
megrendelés, amennyi a mű kiadását csak megközelítőleg is 
biztosítja, akkor a „lélektan" és „gondolkodástan" még ez 
évben látnak napvilágot, a mű többi része pedig annak na-
gyobb terjedelméhez képest a körülmények által megenge-
dett gyorsasággal fog sajtó alá rendeztetni. 

Megrendelhető a „lélektan" és „gondolkodástan" kü-
lön-külön, vagy pedig az egész mű egyszerre. A „lélektan" 
ára 1 frt 50 kr., a „gondolkodástan"-é 1 frt 40 kr. Az egész 
műnek [„lélektan", „gondolkodástan", „metaphysika", „böl-
csészet történelme"] ára 11 frt. 

A mű a jelentkezőknek utánvét mellett fog megkül-
detni. A mű kiadásának mibenlétéről f. évi junius hó foly-
tán fogom a t. olvasó közönséget a lapok utján értesitni. 

Szatmár, Urunk feltámadásának ünnepén, 1876. 
Dr. Zofféry Károly áldozár, főgymn. tanár. 

VEGYESEK. 
— Dr. Bita Dezső „A ker. vallás isteni eredete és 

szükséges volta korunk tévelyeivel szemben" czimü müvé-
nek második kiadása e napokban hagyta el a sajtót, s a szer-
zőnél, ugy mint a ,Hunyady Mátyás' intézetben is 2 frton 
megszerezhető. Ajánljuk t. olvasóink szives figyelmébe. 

— A ftdő kassai, székesegyházi káptalan ngos Krausz 
János apát-kanonok s papneveidei kormányzó urat válasz-
totta meg káptalani helynöknek 

— A rozsnyói püspök ur ő mlga april 6-án, mely na-
pon félszázados irónk, Szabó István, kazári plébános, arany-
miséjét tartá, az itt következő püspökatyai levéllel örven-
deztette meg a félszázados áldozárt, melyet múltkori tudó-
sításunk kiegészítéséül a ,M. Állam' nyomán adunk. 

Nr. 646. Reverende Domine Paroche! Non postremo 
mihi fuere solatio fiduciales RDVestrae ddto 4-ae Április 
ad me datae litterae, participein me reddentes — ut conde-
cet — eximii illius gaudii, quod hodie animum RDVestrae 
exultantem commovet. Dum enim gloriatur unum membrum 
— ait apostolus — congaudent omnia membra. Divisiones 
quidem gratiarum sunt, idem autem Spiritus, divisiones mi-
nistrationum sunt, idem autem Dominus, et divisiones ope-
rationum sunt, idem vero Deus, qui operatur omnia in 
omnibus ! 

Quinquaginta hodie vertuntur anni, quod RDVestra 
inenarrabili illa fruatur fortuna, quod legatione pro Christo 
fungens, fideles Christi oviculas, verbo et pane vitae pascat, 
naufragas, alteram eis post baptismum tabulam praebens, 
cumque Deo reconciliatas, securas in portu salutis condide-
rit. — Manus profecto Dei est cum RDVestra ! Auxilii hu-
ius innegabilis conscia RDVestra hodie cum Psalte suspi-
rat : quid retribuam Domino pro omnibus, quae retribuit 
mihi? nullamque noscens victimam, pro salute hominis ma-
gie salutarem, hostiam Crucis instauratura cum eodem Psalte 
inclamat : Introibo ad altare Dei ! 

Det Pater omnipotens, ut sacrificium, quod renovato 
post decern lustra foedere, pro innumeris gratias rependens 
beneficiis, hodie offert, Eidem sit acceptabile, respiciatque 
Dominus ad RDVestram sicut respexit ad Abel et munera 
eius, benedicatque RDVestrae benedictionibus coeli desuper 
et benedictionibus abyssi iacentis deorsum. Dominus sit ad-
iutor RDVestrae donee venerit desiderium collium aeterno-
rum, ut dierum ac meritorum plenus, olim cum Simeone 
dicex-e valeat: nunc dimittis Domine servum tuum in pace. 
E t qui fecit RDVestram Deo nostro regnum et sacerdotem, 
regnareque fecit super terra possessionis suae, tribuat illam 
quoque gratiam, ut qui suo, fidelisque populi nomine tot 
tantisque diebus orationes Domino adoleverat, vigintiqua-
tuor olim senioribus Apocalypseos adnumeretur, habens 
citharam et phialam nuream plenam odoramentorum ! 

Quo fine expetitam benedictionem paternam virtute 
et auctoritate Domini nostri Jesu Christi peramanter im-
pertitus, piis Eiusdem precibus devotus, iugi cum propen-
sione persisto Rosnaviae 6-a Április 1876. RDVestrae ad-
dictus : Georgius, Eppus. 

— A kalocsai érseki megye, az ezidei névtár szerint 
3 fő- s 16 alesperesi kerületben 111 plébániát számit. A mű-
ködő papságnak összes létszáma 218. Férfi zárdák vannak 
Kalocsán, Baján, Bácsban s Szabadkán, nőzárdák Kalocsán, 
Baján, Ó-Becsén Szabadkán s Topolyán. A latin szertartású 
katholikusok létszáma 443758 ; az iskolás gyermekeké 51371. 
Végre megjegyzendő, hogy ámbár a megye területén hat-
féle keresztény felekezet létezik, mégis 97397 katholikus 
házasságra csak 771 esik. 

— A belga alsóház folyó hó kezdetén hoszu s nem 
mindig nyugodt tárgyalások után oly törvényt alkotott, 
mely a felsőbb oktatást meglehetős ildomos modorban s az 
igazi tanszabadságnak megfelelőleg szabályozza. E szerint 
az egyetemek ezentúl az u. n. akadémiai fokozatokat szaba-
don fogják osztogathatni, csakhogy az állam azokat, kik tőle 
hivatalt kérnek külön, e hivatal teendőinek megfelelő vizs-
gáknak vetendik alá. Nevezetes, hogy ezen az eddig fennál-
lott szokásnál szabadelvűbb ujitás, melyet maga a belga ra-
dicalisszabadkőmüvességnek feje,Frère-Orban is támogatott, 
mélyenható szakadást idézett elő a ,testvérek' s egyéb ,libe-
rálisok' közt ; mert tagadhatatlan,hogy az uj törvény a katho-
likus tanintézeteknek, mint igazán szabadelvű, sokkal inkább 
kedvez, mint a ,liberal is' szellemben vezetett tanintézetek-
nek, mint azt régebben a ,Religio' 6. számában fejtegettük. 
Innen magyarázandó, hogy mig az 59 jobbpárti, katholikus 
képviselő egyhangúlag a tvjavaslat mellett szavazott, addig 
a ,liberális' ellenzék közül csak 19 szavazott mellette, mig 
26 ellene, 2 pedig egyáltalában nem szavazott. 

— Mily elvhű s becsületes a liberális journalista-had, 
mutatja a római ,Libcrtá'-mik legújabb változása, mely most 
épen azoknak adatván el, kikkel eddig nem ritkán szemben 
állott, a Minghetti-pártnak, mégis — volt szerkesztőjét, 
Arbib ,uraf megtartja. Megjegyzendő, hogy a lapnak eddigi 
tulajdonosa Oblinght, nem kevésbbé mint eddigi s ezentuli 
szerkesztője, Arbib, mindketten zsidók. 

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő: báró Hornig Károly, hittudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatott Budapesten 1876. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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Rescripta S. C. Inquisit. seu Officii 
ad Episcopum Nitriensem 

super quaestione exercitii iuris patronatus per Hebraeum 
in dominiis eidem subiectis. ') 

I. Bescr. primum. I l lustr is ac Rvme Dne u t i 
Frá ter . Alter iam labi tur annus, ex quo Ampli túdó 
Tua Uteris ad Emin. Praefectum S. Congr. Triden-
tino iuri tuendo praepositae rogabat, u t ad trut i-
nam revocaretur, num admitt i posset, u t in illis 
beneficiis parochialibus, in quibus onus iuris pa-
t ronatus reális Hebraeus sustinere deberet, exerci-
t ium iuris praesentandi ad dicta bénéficia Catholico 
officialatui eiusdem possessoris Hebraei de fe ra tu r? 
Por ro cum huiusce negotii cognitio supremae Con-
gregationi S. Inquisi t ionis demandata fueri t , haud 
mirar i debebit eadem Ampli túdó tua, si praeter 
suam spem tamdiu expectaverit responsum. Quan-
doquidem agi tur de quaestione satis implexa ac 
salebrosa, quae ipsa sua novitate quemque anxium 
in sententia edenda reddit . Quidquid enim sit de 
interposita persona catholica quoad exerci t ium iu-
ris, illud tarnen abnorme manet, quod patronatus 
realis praerogativa recognosci deberet in viro Iu-
daeo, qui non, u t de heterodoxo, rebellis et tarnen 
filius Ecclesiae appellatur , sed prorsus Ecclesiae 
extraneus, imo eidem infensus, ut i semper fu i t et 
est gens ilia. I taque si iuris pa t ronatus memorata 
praerogativa in ipso esset agnoscenda, omne Eccle-
siastici Iuris fundamentum ea de re prorsus foret 
susdeque vertendum. Verumtamen istarum Eccle-

') Kiegészítésül múltkori, a kegyúri jogokkal foglal-
kozó vezérczikkünkhez. Ftdő Roshoványi Ágoston, nyitrai 
püspök ur ő méltóságának „Monumenta Catholica pro inde-
pendentia potestatis ecclesiasticae ab imperio civili1' czimü 
munkájából, melynek IX—XII . kötete e napokban hagyta 
el a sajtót. [XII. k , 313 1., 2571 s 2572 db.] 

siarum ac plebium miserr ima conditio, necnon au-
ctoritas legum infensarum ab Ampli tudine tua de-
scripta non poterant mentem animumque Emin. 
Pa t rum una mecum Inquis i torum Generalium non 
angere, ne forte viri Hebraei praetensione propul -
sata, ac quovis excluso conciliationis modo gravia 
damna nedűm temporalia sed etiam spiritualia ipsis 
Ecclesiis ac fideli populo impendeant. Proinde hoc 
sub obtutu negotio sedula matur i ta te perpenso, ex-
pioratoque SSmi Dni Nri oraculo, in hanc, quam 
modo tibi pandam, sententiam deveniri posse vi-
sum est. Scilicet seposita quavis iur ispatronatus 
agnitione seu concessione favore viri Hebraei, colla-
tio seu provisio beneficiorum parochialium ab Am-
pli tudine tua proprio ac ordinario iure ad ss. cano-
num tramites fieri debet. Id unum nihilominus to-
lerari poterit , u t stantibus peculiaribus lociac tem-
porum adiunctis in collatione, u t supra, facienda 
beneficiorum in fundis , quorum Hebraei in ista dioe-
cesi possessores exis tunt ac domini, tu te possis 
t ractatus cum possessoribus licet Hebraeis per in-
terpositam tamen sic dicti Fiscalis ordinarii perso-
nam habere, eo t an tum sub respectu, u t vir eccle-
siasticus, ceteroquin idoneus ac per te rite proban-
dus, haud sit minus gra tus memoratis fundi pos-
sessoribus". Ceterum in Schematismo dioecesano 
rubr icam inserere licebit, quae indigitet paroeciam 
seu paroecias in casu sitas esse in dominiis Leo-
poldi Popper de Podhragy. Hac indulgentiae ratione 
devinctus, sane sperandum, fore, ut D. Popper suis 
oneribus erga Ecclesias sit fideliter sat isfacturus. 
Hisce pro munere significatis superest, ut impensos 
animi mei sensus testatos t ibi faciam, dum fausta 
omnia ac felicia a Domino precor. Roinae die 31 
Maii 1873. Constantinus Card. Patrizi. 

II. Bescriptum alterum. Literae Ampli tudinis 
34 
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t u a e diei 6 elapsi Octobr i s ac documen ta i i sdem 
a d i u n c t a p a n d e b a n t s t a t u m quaes t ionis ac d i f f icul -
tates , quae e pa r t e Fiscal is D. P o p p e r ob i i c i eban tu r 
reso lu t ion i mense Maio edi tae quoad m o d u m suo 
rec tore p rov idend i paroecias in domini is v i r i He-
b rae i posi tas . P a n d e b a n t e t iam m e t h o d u m in ista 
dioecesi r ecep tam in conferendis ecclesiis parochia-
l ibus iur i p a t r o n a t u s obnoxi is , quae sane si in p r a x i 
f idel i ter ac accura te se rva tu r , sat is a p t a v i d e t u r ad 
r e m o v e n d u m per i cu lum, q u o m i n u s inhabi les vei 
i nd ign i ad a n i m a r u m reg imen se l igan tu r . D e m u m 
p a n d e b a n t i n g r u e n t e m necess i ta tem mate r ia l i Eccle-
s i a r u m s t a t u i consulendi , qu in a l iunde med ia prae-
st.o sint . Hisce i t aque ab Emin . I n q u i s i t o r i b u s Ge-
ne ra l i bus meis Collegis m a t u r e pensat is , necnon 
a spe r r imi s t e m p o r i b u s , s u m m i s q u e angus t i i s , qu ibus 
Eccles ia Chr i s t i u n d i q u e d i v e x a t u r , p rae oculis ha-
bit is , in hu iu smod i sen ten t iam, quae quidem a SSmo 
Dno N r o p r o b a r i meru i t , deven iendum d u x e r u n t , 
sclicet „ to le ra r i posse, u t in s ingul i s casibus, qui-
b u s onera p a t r o n a l i a nequean t a l i t e r ferr i , v i r catho-
l icus A m p l i t u d i n i t u a e h a u d i n g r a t u s et des igna-
t u s a domino f u n d o r u m , q u i b u s inhaere t pa t rona-
tus , e concu r r en t i bus ad p a t r o n a l i a bénéficia nomi-
ne t nomine p rop r io , quos an tea ipsa A m p l i t ú d ó t u a 
a d p r o b a v e r i t . Ce te rum nih i l obs ta re q u o m i n u s in 
Schemat i smo dioecesano r e t i n e a n t u r v e r b a : Pa t ró -
n u s : Dominia D. Leopold i P o p p e r de P o d h r a g y . 
As t p r o b e in te l l ige t A m p l i t ú d ó t ua Sedem Aposto-
l icam hac reso lu t ione to le ran t i ae apicem ob prae-
sent ia r e r u m ad iunc ta a t t ig isse , cuius p ro inde limi-
tes p r a e t e r g r e d i nefas p r o r s u s esset. — Romae, die 
21 Decembr is 1873. Cons tan t inus Card. Pa t r iz i . 

T ü k ö r d a r a b o k 
Nogáll kátéiból szemben Deharbe ,magyar' kátéival. 

(Folyt.) 

A „szenteknek egyessége" rovatában Deharbe azt jól 
tette, hogy az egyház idézett definitióját alkalom adtával 
megcorrigálta, ugyanis elébb azt mondá, hogy az egyház „az 
egesz földön élő keresztények" társasága ; imitt szerencsére 
akadt jó alkalma jelenteni, hogy ,az anyaszentegyház tagjai; 
nemcsak ,a földön élő keresztények', hanem tagjai 2) „a tisz-
titóhelyen lévő lelkek" is, és 3) „a szentek mennyben". De-
harbenál „a szenteknek egyessége" pótlék vagy toldalék 
szerepével bir ; Nogállnál az egyház mivolta után mint ,ap-
positum grammaticale' vagyis a magyar mondatszerkezet 
szerint mint ,érteimezvény' szerepel. Nogáll először azt 
mondja, hogy a „szenteknek egyessége" alatt értjük „ma-
gát az egyházat", és nyomban mondja: „értjük azon szent 
szövetséget, melylyel Isten igaz egyházának tagjai mind 
egymással összeköttetésben vannak..." és azon architekto-
nikus szerkezettel, melylyel a három állapotú egyházat há-

rom sorban egymásután rakja, egy intuitióra legott világos 
fogalmat nyer a gyermek nevezett hitágazatról. Deharbe 
kérdi : ,Miben áll az anyaszentegyház tagjainak egyessége ?' 
Mily abstract ez! Nogáll kérdi: ,Miáltal valljuk ebbeli hi-
tünket a szentek egyességéről ?' Mily concret emez ! Van-
nak, kik Nogáll nyelvezetét magyartalanságról (? !) vádolják. 
Ugyan tessék, kérem, Nogáll és Deharbe idézett kérdésére a 
feleleteket összevetni ; melyik magyarabb? En a „magyar" 
Deharbeban igaz, tiszta, magyar nyelvet nem igen látok, de 
igen is látok tősgyökeres magyarságot Nogállban. A ma-
gyar' Deharbenál lépten-nyomon akadnak germanismusok, 
mig Nogáll kátéjában magyar a nyelvezetnek minden ize. 
Sajnos, de igaz, hogy manap őseink erőteljes nyelvétől any-
nyira elszoktunk, hogy ha azt itt-ott mintegy megifjodva 
feltünedezni látjuk, már magyartalannak találjuk, ellenkező-
leg a germanismusok, idegen szavak és szólamokban ára-
dozó irályt eredeti magyarnak nézzük. Egy Pázmány nyel-
vét csak nem mondhatja senki magyartalannak ; pedig No-
gáll nyelvezete váltig Pázmányra emlékeztet. Részemről 
legalább, Nogáll kátéjának figyelmes át- meg átolvasása 
után azon meggyőződésre jöttem, hogy Nogáll Pázmány 
nyelvét bizonyára gondosan tanulmányozta, s hogy a ma-
gyar nyelv geniusát a nép és gyermek ajkairól lesvén el, azt 
a nyelvet, melynek drága ereklyéit a Pázmány-féle Kempis 
Tamásban, régi imádságos-könyveink s egyházi énekeink-
ben birjuk, azt a magyar nyelv korunkbeli fejlődési fokához 
idomitva használta fel kátéiban. Ez kölcsönzi Nogáll szöve-
gezésének azon élénkséget, ama sima gördülékenységet, azon 
eredeti kellemességet, mely helylyel-közzel szinte elbájol. 
Mindebből a „magyar" Deharbenál semmi, se hire, se ham-
va! Az „egri" Deharbe ellen nem volna annyi panaszunk. 
Egyébiránt bizonyos újkori „gyász magyarkákkal", kik oly-
annyira szerelmesek a Deharbe-féle „magyar" kátéba, ehe-
lyütt nem akarok összeszólalkozni. Czikksorozatom IV-dik 
szakaszában amugyis kiváltképen a kétféle káté nyelvezeté-
vel szándékom behatólag foglalkozni. Amit ezen tekintet-
ben imitt közbevetőleg érintettem, csakis azért emiitettem 
fel, mert dolgozatom folytában kérdést kérdéssel, mondatot 
mondattal kellvén összevetnem, a két káté nyelve közötti 
roppant különbséget tovább el ne hallgathattam. 

10-ik hitágazat. A ,magyar' Deharbe az első kérdés-
ben bűneink és azok büntetéseinek „elengedését", a második 
kérdésben legott bűneink „bocsánatát" említi ; ez magyar-
ban igy aligha járja. A német „Nachlassung" a bűnökre és 
büntetésekre egyaránt járja, de a magyarban .elengedni' a 
büntetéseket szoktuk, a bűnöket pedig »megbocsátani'. De 
hagyjuk ezt. Más az, hogy Deharbe az első kérdésben csu-
pán annyit mond, hogy „bűneink és azok büntetéseinek el-
engedését megnyerhetjük, minélfogva még a következő kér-
dést kénytelen feltenni : ,mely bűnök bocsánatát nyerjük 
meg a kath. egyházban?' Nogáll szerint „bűneink teljes bo-
csánatját nyerjük", s ezzel egy uj kérdés fölöslegessé válik. 
Deharbe folytatólag kérdi : ,Mily szentségeket rendelt Krisz-
tus Urunk a bűnök megbocsátására ?' Hagyom azt, hogy 
nem arról van szó, hogy „mily", hanem, hogy „mely" szent-
ségeket rendelt Krisztus Urunk a bűnök megbocsátására, 
de mirevaló volt, miután a kérdéses feleletben meg van 
mondva, hogy ,a keresztség „és" penitencziatartás szent _ 
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sége' van arra rendelve, mirevaló volt felvetni a kérdést, 
hogy ,kinek van hatalma „a penitencziatartás szentségében" 
a bűnöket megbocsátani?' Mintha „a püspököket és papo-
kat" nem illetné meg ezen hatalom a keresztség szentségére 
vonatkozólag is?! Mondhatja valaki, hogy ez ,akadékosko-
dás' tőlem. De fenakadhat a kérdésen a gyermek is ; minek 
szolgáltatunk okot az akadékoskodásra ? Nogáll csak annyit 
mond, hogy bűneink teljes bocsánatját „az egyház által" 
nyerjük; hogy erre „mely" szentségek rendelvék, arról 
szólni máshova — a szentségek rovatába tartozik. 

A 11-ik hitágazat sorján Deharbe ily kérdéseket tesz : 
,Mi történik az emberrel halálakor ? Meddig marad a test a 
földben ? Mily testtel fogunk feltámadni ? Miért támad fel 
testünk ? Fel fognak-e az emberek mind támadni ? Mind 
egyenlő lesz-e a feltámadottak teste ?' Összesen hat kérdés 
és mily döczögős kérdés ! Nogáll szerint a rendes kérdésre : 
„Mit hiszünk és vallunk az apóst, hitvallás 11-ik ágazatjá-
ban?" a felelet igy szól: „Hiszszük és valljuk, hogy az em-
ber halálával a lélek elvál a testtől és Krisztus Ítélőszéke 
előtt megjelenik, a test pedig visszatér a földbe. . . de nem 
örökre, mert az utolsó itélet napján stb." Ezzel elesik De-
harbe három kérdése. A kérdésre, hogy „miért", Deharbe 
felel: „Testünk feltámad, hogy a test is részt vegyen a ju-
talomban vagy a büntetésben stb." Nogáll igy felel: „Lesz 
feltámadás, hogy a testnek is (az egész embernek !) legyen 
része a jutalom vagy büntetésben stb." Deharbe két kérdése 
helyett Nogáll, miután meg volt mondva, hogy „lesz", egy 
kérdéssel kérdi, hogy „minő" lesz a testnek feltámadása. S 
Nogáll egy felelettel többet mond, mint D. háromban, és 
amit mond, azt nemcsak nyelvészeti, de még dogmatikai te-
kintetben is helyesebben mondja, midőn mondja, hogy tes-
tünk, midőn feltámadand, „ugyanaz" lesz, de „minőségre" 
át lesz alakulva ; a gonoszok teste nyomorú, az igazaké di-
cső lesz, hasonló a halottaiból feltámadott és mennybement 
Krisztus átszellemült testéhez — alkalmas lesz a mennyei 
dicsőségre". Tessék csak a két kátét összevetni! Melyik 
szabatosabb ? melyik helyesebb, jelesen didaktikai tekin-
tetben ? 

12-ik hitágazat. Nogáll szerint „hiszszük és valljuk, 
a) hogy e halandó élet után van még egy másik halhatatlan 
élet ; b) hogy jelen életének kiki érdemszerint el fogja venni 
jutalmát vagy büntetését a jövendőben ; c) hogy kinekki-
nek jövendőbeli állapotja, melyre Ítéltetett, maradandó 
örökre. . ." A hitágazat tantartalmának ilyetén remek szö-
vegezése kettős előnyt szolgáltat a tanmenetre nézve ; fölös-
legessé válik két-három D.-féle kérdés, s a főkérdésből ter-
mészetesen őrlődik ki a mellékkérdések egymásutánja. De-
harbe kérdése:,Egyenlően boldogok lesznek-e mindnyájan? 
Egyenlően fog-e szenvedni minden elkárhozott?' N. szerint 
ezen egy szóval, hogy kiki „érdemszerint" el fogja venni ju-
talmát vagy büntetését — magától elesik. Nogállnak első 
mellékkérdése: ,Miért mondjuk, hogy jelen halandó életé-
nek kiki . . . ' az „aeterna retributio"-nak két (fölötte tan-
szerü !) mondatban oly világos okát adja, hogy a gyülöle-
tességnek még árnyéka sem marad. És (ismételve mondom !) 
itt vala helyén (nem a 7-dik ágazatnál !) tárgyalni a ,négy 
utolsó dolgokat', hol az igazak és gonoszok sorsa „örökre 
eldől". Nogáll két (csillagos, tehát majd csak a IV-dik tan-

fokozatnak szánt !) kérdésben különleg szóba hoz egy tan-
czikket, melyet döntő jelentősége tekintetéből kár volt De-
harbenak külön nyomatékkal fel nem hoznia, — hozza az 
örök kárhozat s az örök boldogság- mibenlétét; amannál a O O 7 

2) pont alatt elmondván, hogy a kárhozottak „csak magu-
kat okolhatják, fogják is okolni, hogy a mennyei boldog-
ságtól 'elestek", ismét fölöslegessé teszi D.-nak e kérdését 
,Az elkárhozottak maguk-e okai elkárhozásuknak ?' emen-
nél elmondván, hogy a mennyország,örök élet ' . . . „kimond-
hatatlan" „természetfölötti" boldogság helye. . . ismét fölös-
legessé teszi D.-nak e kérdését : ,Megfoghatjuk-e elménkkel 
a mennyei boldogságot ?' Különben bizvást mondom, vesse 
össze bárki csak ezen egy tanszakot a két kátéból, és meg-
látja, hogy szemben D. szerfölött pongyola kérdéseivel mily 
didaktikai tapintattal állította össze N. a maga kérdéseit és 
feleleteit, mily mikrologicus gondossággal szerkesztette min-
den mondatát. 

Következik a 11-ik szakasz, illetőleg „az isteni ma-
lasztról" szóló tanszak qualitativ tárgyalása — elhelyezés és 
feldolgozás tekintetéből. Hogy rövidebben és könnyebben 
keresztül essünk rajta, jónak látom megint egy digressiót 
szőni közbe. 

Akik csak hozzászóltak eleddig, akár pro, akár contra, 
Nogáll kátéjához, tudtomra nem figyelték meg, hogy minő 
jelentőséggel csatlakozik a „közép"-kátéhoz „az egyházi 
szertartások magyarázatja". Mintegy ,külön' tankönyvnek 
vették. Nogáll „Hitrendszeréből", mely kátéjának kész com-
mentárja, ebből látni, mily jelentős szerep jutott a „szertar-
tások magyarázatjának". Két alkatrészről van itt szó, mely 
egy egészet képez. Különben N. magában a kátéban, midőn 
legott kezdetben az egyház tandmódjára utal s az egyház 
methodikájához alkalmazkodva az egész tananyag sorrend-
jét megállapítja, már jelezte a két alkatrész szerepét. Le-
gott kezdetben, midőn arról van szó, hogy „az anyaszent-
egyház mikép adja elénk mindazt, amit Isten kinyilatkozta-
tott", a felelet imigy szól : ,Amit Isten kinyilatkoztatott, azt 
az anyaszentegyház „rövid foglalat"-ban elénk adja az apos-
toli hitvallásban : \ez az 1-sö — elénk adja évről évre „ hit-
életében" a vasárnapok és ünnepek sorján : ez a 2-dik alkat-
része azon egész tankönyvnek, melynek neve „káté". Nem 
fejtegetem tovább, csak jelzem ezen tanmenet horderejét. 
Nogáll kátéjának páratlan előnye, hogy olyannyira az egy-
házhoz alkalmazkodik, miszerint nemcsak tananyagra, ha-
nem tanalakjára is mindenképen az egyházzal tart — ká-
téja (,Hitrendszere' szintén !) az egyház tanának, de nemcsak 
tanának, hanem egyúttal tanmódjának is fényképszerű re-
productiója. Ennyiből állna ime digressióm. Ezzel okát ad-
tam, illetőleg eleve igazoltam, hogy Nogáll általában helye-
sen járt el az ,isteni malasztról' szóló tanczikk qualitativ 
tárgyalásában — elhelyezés és feldolgozás tekintetéből. Lás-
suk már nevezetszerint. (Folyt, köv.) 

A közalapitványi kir. ügyigazgatónak 
V É L E M É N Y E 

a tanulmányi alap jogi természete kérdésében. 
(Folytatás.) 

Továbbá a tisztelt országos albizottság többsége azon 
nézetben van, hogy az elpusztult és megürült egyházi, ugy 
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zárdai javak gazdátlanná válván, papi jellegüket elvesztet-
ték, azokban többé a királyok kegyúri rendelkezési joggal 
nem birtak, sőt hogy ezek folytán a jelzett egyházi java-
dalmak az állam szabad rendelkezésére visszaszállottak : 
ezen nézet ugy a történelemmel, mint a magyar köz és ma-
gán joggal nyilt ellentétben áll : nevezetesen ellenkezik az a 
történelemmel, mert, a mint fentebb terjedelmesen kimutat-
tatott, az 1548-dik évi országgyűlés, mely 12 első czikkei-
ben félreismerketlen katholikus felekezeti minőséget ölt, a 
katholikus tanodák felállitására és berendezésére kijelölt 
káptalani, ugy kolostori birtokok egyházi természetét nem-
csak fel nem oldotta; sőt azok ujabbi tanügyi rendeltetését 
csakis egyházi jellegükhöz kötötte: de egyébként is az. 
mintha a korona 1548-ban törvényhozási uton az elpusztult 
egyházi javak feletti rendelkezési tehetségétől akár elesett, 
akár megfosztatott volna, a hivatkozott országgyűlési intéz-
kedésekből sem ki nem tűnik, sem ki nem magyarázható ; 
ellenkezőleg az 1548-i és az 1550-i két hongyülés azon ha-
tározataik foganatositását, miként az elhagyott káptalani 
és monostori javak katholikus tanulmányi czélokra fordít-
tassanak, a koronára biz ta, s annak sikeresitését csakis attól, 
mint végrehajtó hatalomtól várta: ugy szinte a jelzett né-
zet ellenkezik a magyar közjoggal: mert az országban a ki-
rály legfőbb kegyúri hatáskörét nemcsak törvények, hanem 
századokon át fentálló gyakorlat is védik ; ha tehát valamely 
egyházi vagyon megürül, vagy elpusztul, abból még nem 
következik, hogy ez által a király a gazdátlanná lett bir-
tokra nézve véduri rendelkezési tehetségét elveszitse ; liauem 
inkább ily eseményből azon kötelesség fejlik ki, miként a 
fejedelem az elhagyott egyházi javadalmat ismét betöltse, 
vagy azt más kegyeletes czélokra fordítsa : hogy pedig az 
egyházi alapítványokat és javakat ugy az ős időkben, mint 
az ujabb korban mindenkor a király, mint a katholikus ja-
vadalmak feletti legfőbb kegyúr, adományozta, az kitűnik 
szent István 2-dik tör. könyve 1-ső czikkéből, hol kimonda-
tik, miként a király egyházi adományai sérthetlenségét 
alattvalói által bántatlanul megtartatni, azokat megoltal-
mazni, sőt azok felett, mintha tulajdonai volnának, őrködni 
jogositva és hivatva van: továbbá kitűnik az 1715-dik évi 
60-dik törvényczikk szövegéből, hol a király mint summus 
ecclesiarum in regno patrónus a birtokaikban megrövidített 
egyházi és zárdai testületeknek igazságot szolgáltatni igér : 
nemkülönben a jelzett nézet ellenkezik a magyar magán 
joggal is: mert Yerbőczy István hármas törvénykönyve 1-ső 
rész 13-dik czime nyomán a birtokadományzás királyi, s 
nem állami jog; e szerint tehát jószágokat és javadalmakat 
csakis a király adományozhat, nincs is reá példa az ország-
ban, hogy az adományzást a törvényhozás a legrövidebb 
idő tartama alatt is gyakorolta volna ; különben is az ország-
gyűlés törvényhozó, nem pedig végrehajtó hatalom lévén, 
jószágokat sem egyházi testületeknek, sem világi uraknak 
nem adományozhatott, de tényleg soha sem is adományo-
zott: egyébként a kiváltságos természetű birtokok akár 
egyháziak, akár világiak voltak légen, nem az államra, ha-
nem mindig a koronára káromoltak vissza, és Yerbőczy Ist-
ván hármas törvénykönyve 1-ső rész 10-dik czime nyomán, 
a midőn egyrészt a fejedelem a magszakadási és hűtlenségi 
okfőből bevont világi javak felett szabad rendelkezhetési te-

hetséggel birt, akkor másrészt a megürült vagy elpusztult 
egyházi javakat ismét betölteni, vagy hason czélokra fordi-
tani köteleztetett: ezek szerint tehát a jezsuitáknak vagyis 
inkább általuk a tanalapnak az elhagyott egyházak birto-
kait nem az ország, hanem a királyok ajándékozták. 

A tisztelt országos albizottság többsége a katholikus o o o 
egyház birtoklási képességét illetőleg azon nézetben van, 
hogy miután az országban az egyházi állomány nincs tömö-
rítve, s eként nem oly jogi személy, mely a sokféle főpapi 
javak felett együttesen tulajdoni fölényt gyakorolhatna; az 
érsekségek és püspökségek pedig az adományzásilag reájuk 
rukázott jószágok önálló (tulajdonosaik ; ennélfogva a ma-
gyar katholikus egyház egészbe véve mint alany az elpusz-
tult főpapi birtokokban az állam hátrányára nem örökö-
södhet, s igy a jelzett javadalmak a tanodákra nem az egy-
ház, hanem egyedül az állam közvetítésével háromolhatnak : 
ezekre a közalapítványi királyi ügy igazgató megjegyzi, mi-
szerint sem Magyarországban, sem a művelt világ azon 
részeiben, hol szigorúan vett katholikus államok vannak, 
nem léteznek oly társadalmi viszonyok, melyeknél fogva az 
egyes érsekségek, püspökségek, káptalanok és monostorok 
összes ingó, ugy ingatlan javaik, a közös egyházrai hivatko-
zással akár adományoztatnának, akár összeolvasztatnának, 
akár pedig együttesen kezeltetnének : az ily állapot azért 
nem lehetséges, mert a főpapi és a zárdai javak mindannyian 
különböző időben, változó körülmények közt, és a kor fel-
merült szükségleteihez képest létesített királyi, egyházi, ugy 
magán alapítványok, melyek bizonyos eszmékhez, czélokhoz 
és feladatokhoz kötvék, s melyek az alapítók szándokaik 
ellenére sem nem összesíthetők, sem a kitűzött helytől el 
nem szakithatók : mivel azonban minden alapitvány az in-
tézkedő akarata nyomán önálló jogi személylyé alakul, mely 
azon kormányszék, egyháznagy, káptalan, főúr, város, mo-
nostor, vagy helyhatóság által, kinek gondjaira bízva van, 
képviseltetik ; mivel az alapitvány természeténél és rendel-
tetésénél fogva az államvagy óntól lényegesen elüt; mivel az 
alapitvány körvonaloztatásához képest önkörében él, forog, 
működik, s bizonyos letörölhetetlen jelleget ölt: ő már mint 
erkölcsi testület magában veve oly alany, mely nemcsak a 
fentálló törvények értelmében birtokképes, hanem a reá ru-
házott javak élvezetére a kiszabott korlátok közt jogositva 
is van : sőt, ha az alapitvány kegyeletes tárgyra vonatkozik, 
az a feletti felügyelet az 1715-dik évi 74-dik, az 1723-dik évi 
70-dik, s az 1729-dik évi 21-dik tör. czikkek értelmében 
egyenesen az apostoli királyt illeti : a midőn tehát kétségte-
len, az 1548-dik év előtt elpusztult egyházi javak mind-
annyi részint a királyoktól és egyháznagyoktól, részint a 
főnemesektől és magánzóktól származó kegyeletes alapítvá-
nyok voltak, a midőn kétségtelen, hogy az ily bevont birto-
kok a fentálló törvények értelmében csakis katholikus lel-
készetek és iskolák felállitására használtathattak fe' ; igen 
természetes, hogy a kérdéses javak a katholikus tanulmányi 
alapra teljes szabatossággal fordíthatók voltanak: de kü-
lönben is téves azon nézet, mintha Magyarországban bár-
mikor is létezett volna korszak, melyben az elpusztult káp-
talani és zárdai javak minden közvetítés nélkül egyenesen 
az egyházra háromoltak volna : ezen tan a honban egészen 
idegen; mert a katholikus egyház az országban önmaga 
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közvetlen soka mit sem örökölt, sem birtokba nem vett ; ha-
nem a megürült javak közvetve mindannyiszor a koronára 
szállottak, s az a nélkül, hogy azokat megtartotta volna, 
alapítványi minőségben ismét egyházi, vagy más kegyeletes 
czélokra eladományozta : e szerint tehát az egyház, s általa 
a katholikus tanulmányi alap az elhagyott főpapi és zárdai 
javakba, nem az állam igazai sérelmével, hátrányával és 
mellőzésével,hanem tulajdon kiváló, s a törvényekben gyö-
kerező ünnepélyes jogainál fogva mindenha a korona ado-
mányzási ténye következtében lépett. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, április 25. C h i n a i e s e m é n y e k . Pestről irni, 

pesti levelet késziteni, magyarországi dolgot e helyen meg-
beszélni volna feladatunk ; mi tűrés tagadás benne, hogy fel-
adatunk teljesítésében néha fennakadunk ; de nem, — ilyesmit 
a világ előtt be nem vallunk, hiszen senki sem tagadhatja, 
hogy e helyen hetenkint kétszer is kiállunk a sikra ; terünk 
ugyan csekély, de mienk az egész világ, habár igaz, hogy 
első sorban Magyarország az, melyet a mi világunk közép-
pontjának tekintünk, honnan aztán néha-néha a világ ese-
ményeinek megszemlélésére ki-kirándulunk. 

Alig volna pedig érdemesebb napjainkban valahová ki-
rándulnunk, mint épen Chinába, e ,mennyei' birodalomba, 
hova tudvalevőleg a modern civilisatio már behatott. Hogy 
e modern civilisatio hatása ott is sajátságos eseményekben 
jelenkezik, hogy ennek következtében a régi rend felforgat-
tatik, az bizonyára nem lesz meglepő akkor, midőn látjuk, 
hogy a különben már civilizált európai államok is hasonló 
eredményeket mutatnak fel. Valóban sajátságos jelenet lehet 
Chinában a szabad követválasztás, kivált, ha, ami valószínű, a 
pártok ott is szabadelvűek és conservativekre oszlanak ; még 
sajátságosabb lehet, hahogy a kormány ott is egész európai 
módra szervezve volna, az ő külügy, belügy, hadügy, ke-
reskedelmi, vallásügyi ministeriumaival, sat. sat. 

Ámbár még nagyon kevés ideje, hogy a modern civili-
satiónak modern kormányszervezete Chinába is átültettetett, 
ámbár elég távol esik az uj boldogság e hazája tőlünk, 
egyes kormányi tények máris elhatoltak hozzánk, elegendők, 
hogy azokból megitéljük, miszerint a liberális szellem ott is 
igen jó talajra akadt ugyanannyira, hogy a már eddig tör-
téntek is egy kis csendes culturkampfnak félre nem ismer-
hető képét tüntetik elénk, remény levén hozzá, hogy a most 
még csak kis keret, kedvező feltételek közt mozgó harcz 
majd igen-igen ki fog domborodni, még pedig, mint mondják, 
az ott eddig uralkodó vallásnak nem nagy előnyére. 

Néhányat a már történt események közül jónak lá-
tunk e helyen összegezni, hogy lássa az olvasó, miszerint 
nem csak nálunk ásatik alá lassan ugyan, de annál biztosab-
ban az egyház jövőjének alapja, hanem Chinában is hasonló 
sors éri az eddig uralkodó vallást ; hogy azután vigasztalá-
sul elegendő-e mondani : ,solamen miseris socios habuisse 
dolorum', azt t. olvasóink józan érzékének engedjük át meg-
ítélésre. A chinai kormány nevezetes tetteül, melylyel libe-
rális voltát bebizonyítja a világ előtt, felemiitjük, hogy az 
ott uralkodó vallás papjait megadóztatta bizonyos tanügyi 
alap részére, azon indokból, hogy az uralkodó vallás iskolai 
fenntartassanak, holott világos, hogy azon iskolákban min-

den más uralkodik, csak az ,uralkodó' vallás nem ; ugyanazon 
alap jövedelmeinek szaporítására," az uralkodó vallás egyik 
tekintélyes testületében egy papi jövedelmet lefoglalt, szin-
tén a nevezett czélból, a kormány ellenségei azonban azon 
gyűlöletes hírt terjesztik, hogy a nevezett javadalmat a kor-
mány csak azért foglalta volna le, hogy a már létező iskolai 
alapból annál többet lehessen fordítani állami iskolai czé-
lokra, ez lehet, hogy rágalom, hanem Chinában végre ilyes-
mi megtörténhetik, annyival inkább jelenleg ; mert ott a ne-
vezett alap minden ellenőrködés nélkül a kormány kezében 
van ; továbbá, de ezt még csak titokban, meghittek beszé-
lik egymás közt, hogy Chinában jótékony czélra műkiállitást 
rendez a kormány, mely, hogy annál vonzóbb legyen, egyesek 
és testületek félszóllittattak műkincseik beküldésére, ava-
tottak azonban azt beszélik, hogy a tervezett kiállítással a 
nevezetten kivül még más czél is van összekötve, nevezete-
sen a chinai kormány az államot egészen európai módra, 
tehát önálló bankkal is el akarja látni, minthogy pedig az 
ott uralkodó vallásnak tetemes műkincsei, melyek eddig 
napvilágot nem láttak, a kiállitáson szerepelni fognak, igy 
kedvező alkalom lesz a kiállításra hitvatkozva, áldozat-
készségre' felszólítani az ,uralkodó' papságot az önálló 
bank megalapithatása érdekében. Ezeken felül még nem 
hallgathatunk el egy legújabb eseményt sem, mely különös 
fényt vet a chinai állapotokra. T. i. az ottani kormány ösz-
szeiratja az uralkodó vallás birtokait, azok jövedelmeit, ki-
adásait minden legkisebb részleteivel, hogy ez azon jó szán-
dékból történik, miszerint a kormány meggyőződjék, hogy 
ama birtokok már is túlságosan meg vannak terhelve adó-
val, és igy a terheken könnyíteni akar, a felől mindenki meg-
van győződve, s csakis ez az egy körülmény az, mely még 
ama reményt táplálja, hogy a culturharcz még sem áll egé-
szen a küszöbén. Vannak igaz mások, kiket pessimistáknak 
neveznek, kik az említett összeírás czéljáról más nézetben 
vannak, de hát pessimista nézetek ott épen ugy nem nyom-
nak a latban, mint máshol. Bármikép legyen is, mi ez ese-
ményeket elég érdekeseknek tartottuk arra, hogy e helyen 
egy tömegben felemlítsük, nem levén időnk gyakran chinai 
dolgokkal foglalkozni, mert e hely főleg magyarországi dol-
gok megvilágítására s megvitatására van szentelve. 

Esztergom. A n a g y h é t mély jelentőségű ünne-
peivel Esztergomban, a magyar egyház központjában, ritka 
fény és lélekemelő áhítattal ünnepeltetett meg. Megváltá-
sunk nagy művének örökké emlékezetes évfordulója, mely-
nek tagadhatlanul még a legridegebb kebelre is hatása van, 
megannyi alkalom a nép szivéből még egészen ki nem ölt 
vallásos érzés ünnepélyes ostentatiójára. 

Bizonyára épületes jelenség volt látni a város népét 
midőn a pálmáit vasárnapján, a napon, melyen a dicsőség 
utolsó sugara hullott a szenvedése elé menő Üdvözítőre, a 
templomba sietett. A fényes istenitisztelet után az ország 
biboros főpapja tartott szivhez szóló, kenetteljes, egyházi be-
szédet, kifejtvén a nagyhét keresztényegyházi jelentőségét 
s ezzel kapcsolatban az önmagábaszállás és megtérés szük-
ségességét. Nehéz küzdelmekből áll az ember élete s minél 
magasban állónak képzeli magát néha az áltudomány lidércz-
fénye által félrevezetett elme, annál nélkülözhetőbbnek hiszi 
a vallást, s annak kötelmeit. Nagy dolgokban a tévedés is 
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nagy. Az emberiség legnagyobb része tud hős lenni a sors, 
az emberek iránt,de önmaga iránt nem. Ez az oka,hogy a benső 
átalakulás, a megtérés nagy műve lassan, nehezen és ritkán 
jő létre. Pedig a megtérés, a megjavulás, a töredelem az 
egyetlen eszköz, mely az elbukott embert Istenhez visszave-
zeti. Ezek voltak a nagyhatású szentbeszéd fő eszméi. 

A nagyhét többi napjai alatt a templomokat folyton 
látogatták az ajtatoskodók. Szivrehatólag szólott három 
napon át az ősz prófétának, Jeremiásnak siralma, s panaszos 
szavai a megtérni nem akaró jelen korhoz is intézvék. „Je-
ruzsálem ! Jeruzsálem, térj meg a te Urad és Istenedhez". 
Századokon át szól e hang az emberiséghez. Be kell-e várni 
előbb a végpusztulást, hogy a sülyedés álmaiból felébred-
jünk? Hol késik a messze homályban nagy műve a kien-
gesztelődésnek ? íme, Istenfia meghalt, nehéz kinok és gyöt-
relmek között. A kereszten alácsorgó vér a legtisztább is-
teni kebelből, ez szülte ujjá az emberiséget. Isten megbékél-
teté önmagával a világot Krisztusban, (sz. Pál II. Kor. 5. 
19.) E nagy értelmű szavak alatt rejlik újjászületésünk s e 
szavak képezék fő eszméjét a biboros egyháznagy nagypén-
teki gyönyörű beszédének, melyet a holt Üdvözitő nyitott 
sírjánál lehetetlen volt megindulás nélkül hallanunk. A 
meghatottság e szent pillanata méltó volt ama nagy és közös 
fájdalomhoz, mely e napon az összes kereszténység szivét át-
hatja. Láttuk ezt nagypéntek délutánján, midőn Esztergom 
városának utczáin hemzsegett a nép s egyik templomból a 
másikba vándorolt. Egy gondolat, egy érzés látszék vezetni 
mindenkit: „Ecce lignum crucis, in quo salus mundi pepen-
dit; venite adoremus". 

Nagyszombat napján történt a keresztkut ünnepélyes 
szentelése. Az újjászületés uj forrása nyilott meg. Utána a 
fenséges isteni tiszteleten először hangzék a boldog Alleluja, 
előpóstája a dicsőséges feltámadásnak. Hét órakor este meg-
szólalt a basilika komoly szavú nagy harangja s a légen át-
reszkető hangja hirdeté: „Feltámadt Krisztus e napon/" 
Az egyházi év legnagyszerűbb pillanata ez, mely bűbájos 
hatással nyargal át minden idegen. „Feltámadt, nincsen itt, 
— ime a hely, ahová tevétek őt." 

A harmadik szent beszédet Ö Eminentiája húsvét va-
sárnapján tartá. A sz. beszéd előtt pápai áldás s teljes bú-
csú adatott minden jelenlevőnek, ki húsvéti ajtatosságát 
már elvégzé. A kolossalis székes főtemplom alig vala képes 
befogadni az ajtatoskodókat. A sz. beszéd egyike volt ama 
hatalmas dialecticai, át meg át szónoki műveknek, melyek-
IIek gyújtó hatása a hallgatókra nézve elmaradhatlan. A sz. 
beszéd alapeszméje Urunk feltámadása volt, ez isteni pecsét 
nz Üdvözitő tanán. A lelkes, szivhez szóló, magasztos szava-
kat senki sem hallgathatá megindulás nélkül. Vajha mind-
azon jámbor feltételek teljesedésbe menendenek, melyeke 
sz beszéd hallatára a szivekben megfogamzának, s vajha a 
megpróbáltatás e nehéz napjaiban a sülyedő emberiség meg-
ragadná a mentőkezet, melyet Isten nyújt feléje ! A húsvét 
napja a kiengesztelődés ünnepe. Adjon a Mindenható álta-
lános húsvétét az emberiségnek. 

Kassa. M é g n é h á n y s z ó P e r g e r J á n o s p ü s -
p ö k é l e t e - , h a l á l a - és t e m e t é s é r ő l . (Vége.) Folyó 
évi april hó 11-én, kedden reggel temettük el e jó püspö-
künk földi maradványait. Az idő kedvező vala. A temetési 

gyászünnepre megjelent az egész város lakossága, sok vi-
déki és a papok közül körülbelől kétszázan. A temetési szer-
tartást ő nagymltga az egri érsek végezte s a szeplőtelen ál-
dozatot is ő mutatta be Istennek felejthetlen püspökünkért. 
Jelen voltak a szepesi püspök és a jászóvári prépost ő mél-
tóságaik ; több káptalan és egyházmegye képviselői. A husz-
ezernyi emberből álló tömeg közt a rendet a es. kir. katona-
ság tartotta fen, sorfalat képezvén a püspöki laktól az egész 
menet hosszában. 

A temetés következő rendben ment végbe : 
Aprilhó 11-én reggeli 7-től 3/48-ig a város összes tem-

plomaiban a harangok meghúzatván, a megjelent papság a 
főtemplomban gyülekezett. Azután 8 órakor pontban a pap-
ság kereszt elővitele mellett a püspöki lakba vonult és a 
kapusikátorban, mely gyászszal volt bevonva, foglalt helyet ; 
mire a temetési szertartás kezdetét vette. A beszentelés meg-
történtével a gyászmenet megindult következő rendben : 

Egy növendékpap kereszttel, két gyertyavivőtől kör-
nyezve. A szegények házának ápoltjai. Az Erzsébetről ne-
vezett árvaház növendékei. A községi elemi fi- és leányta-
nodák. Az orsolya-apáczák vezetése alatt levő intézet. Mind-
két képezde. Reáltanoda. Gymnasium. Jogakadémia. A fér-
fi-közönség. Egyletek és társulatok.. A katonai zenekar. Az 
uradalmi tisztviselők. A szerzetes papság. A növendékpap-
ság egy másik kereszt elővitele mellett. Az egyházmegyei 
lelkészkedő papság. Más egyházmegyék képviselői. A szé-
kesegyházi káptalan. Az egyházi segédlet. A szepesi püs-
pök és a jászóvári prépost ur ő mlgaik. A temetési tényke-
dést végző egri érsek ur ő nmlga. A megboldogult püspök 
ur udvari papjai. A koporsó gyászkocsin, mely körül hat 12 
éves leányka és felváltva a hatóságok élei és Kassaváros 
polgárai vitték a szalagokat. Az elhunyt püspök rokonai. A 
katonai s polgári hatóságok. 

A menet a főutcza nyugati oldalán északfelé indulva 
megkerülte a Felsétányt és átlépett a gr. Dessewffy palotá-
val szemben levő hidon a főutcza keleti oldalára ; levonult 
a vármegyeházig, átment a róm. kath. plébániai épülettel 
átellenben levő hidon a nyugati oldalra és bevonult a fő-
templomba, hol a koporsó ravatalra tétetvén, bemutattatott 
az engesztelő szentmise áldozat, melynek végeztével Prámer 
Alajos zempléni főesperes gyászbeszédet tartott. Azután az 
absolutiók végeztettek és a koporsó a főtemplom alatti sír-
boltba helyeztetett, hol a kassai egyházmegyének most már 
négy püspöke : Szabó András, Cseh István, Fábry Ignácz és 
Perger János aluszszák boldog álmaikat a feltámadásig. 
Többi püspökeink egyike (Palugyay) Nyitrára és egy másik 
(Kunszt) Kolocsára mentek meghalni. A kassai — hazánk-
nak kétségtelenül legszebb, legérdekesebb és Magyarország 
történeti emlékeivel legbensőbben összeforrt — góthmivű 
dóm csekély terjedelmű püspöki sírboltjában több kopor-
sóra már nincsen hely s igy Perger János püspök volt az 
utolsó, aki ott temettetett el. Az Ur adjon neki örök nyu-
godalmat és az örök világosság fényeskedjék neki. Amen. 

Róma, april 6-án. D e c i v i t a t e De i . Miért tűzöm 
e magas czimet igénytelen római értesitésem homlokára ? 
Talán sz. Ágoston halhatatlan művét akarom ismertetni ? 
Nem én ; a ,Religio' t. olvasóinak erre alig van szükségük. 
Nem ; egyszerűen motivum gyanánt szolgál e szent lángész 
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utmutatása. Valóban e könyvvel kezünkben sokat jobban 
megértünk az egyház jelen küzdelmeiből, sőt mondhatnám, 
hogy amit a „De civitate Dei"-ben betűk által olvasunk, 
azt ma Rómában a kiáltó tények illustrálják meg. 

Róma lebegett sz. Ágoston előtt, midőn nagy művét 
megkezdte és Róma igazolja jelenleg, és ezentúl mindig vi-
lágosabban e látnoki ihlettséggel irt könyvet. 

Miután Alarik 410-ben romba dönté góth hordáival a 
világvárost, ime az ethnicismus az elpusztulás zavarában 
ismét előbujt rejtekeiből és vád alá helyezve a keresztény 
vallást, miszerint kipusztítva a római állam védisteneit, 
nem képes egy Istenségével, elvont nézeteivel a társadalmat 
megmenteni, visszakövetelé az uralkodás jogát ; épen ugy 
mint manap. 

Ékkor Afrika egyik püspöke gondolatokba mélyedt 
Róma romjai felett, mint egykor Márius, Afrika egyik fővá-
rosának Carthagónak omladékai szemléletén, és mig a világ O 1 o o 
úrnőjének dőltén élénken látja az emberi nagyság hiúságát, 
ime hallja a pogányság ama fentebbi vádját, majd megvilá-
gosítva kegyelem által, felismeri Róma romjai között Isten 
és a sátán városának vázképét, tollat fog — zelo domus Dei 
accensus, mint maga mondja — munkája első részében 10 
könyvön át győzelmesen visszautasítja a pogányság vakmerő 
vádját, megmutatja, hogy ép a bálványimádás az, mely nem 
képes az emberiség sem földi, sem túlvilági jővőjét biztosí-
tani, majd a másik részében a kinyilatkoztatás fáklyája, a 
történelem bölcsészetével négy-négy könyvben szól a két 
város eredetéről, majd küzdelméről, végül végkifejlődéséről. 
Ha bővebben akarod látni : tolle et lege ! 

Manap Rómában e két város kézzelfoghatólag felis-
merhető ; alig volt valaha és valahol e feltűnő válkülönbség, 
az elszánt küzdelem oly elénk tisztán előállítva mint épén 
itt, mint napjainkban. 

A pogányság újra megjelent falai között, egészen uj 
alakban, a tudomány, a civilisatio minden külső készletével, 
és „Jupiter tonans" helyett a status-mindenhatóságot állitja 
bálványul, cultusa a liberalismus, papjai a páholymesterek, a 
többiben a régi maradt, t. i. a népeket demoralizálja, álla-
mokat dönt romba, és aztán — mint régenten — önbünét a 
kereszténységre fogja s teszi ezt, hol egy Celsus és Por-
phirius álbölcsészetével, hol Julian csalárdságával, kitiltja 
az egyházat az iskolából, megfosztva minden jogától, szóval 
a régi vérszomjazó imperátorok dühével üldözi. 

E két város Rómában szemléletileg is elő van állitva, 
a Vaticán és Quirinál által ; igaz ugyan, hogy még itt nem 
alkalmaztak oly egyenesen az erőszakot mint Berlinben, Ba-
selben vagy Pétervárott, ám az is megjön lassan, lassan a 
balog ministerek alatt még egyelőre jobbnak látják a Ju -
lián* féle rendszere alkalmazni, de azért kiki tudja, hogy itt 
dől el a csata. 

Engedjék meg, hogy Róma e két halmára egy magyar 
költőből idézzek : 

A két orom felett találkozott vala 
A gonosz lélekkel az Urnák angyala.. . 
. . . Viaskodnak, — de im az ördög győzve van, 
S a szikláról alá hanyatthomlok rohan. 

Ugyvan, Isten városa, melynek központja a Vaticán, 
bizton áll és győzni fog nem sokára, és erre tudjátok-e mi a 

zálog ? Ama csudálatos egység, mely minden követ szorosan 
az alapra nyugtat és összhangzóan egybeköt. Emez egység ma 
— hála Istennek ! — feltűnőbb, szilárdabb mint valaha, erről 
akarok én főleg irai. Magnus Dominus, et laudabilis nimis 
in civitate Dei nostri, in monte sancto eius. 

Valami lélekható e küzdelmet szemtanuként látni, és 
habár egyrészt fájdalom fog el, látva az emberiség egyik 
felének gyógyithatlan vakságai és ember feletti dühét, más-
részt azonban fölébreszti ernyedő hitedet amaz erkölcsi ha-
talom, ama szellemi fenség, melyet az egyház a nyers anyagú 
erő, a lábra kapott durva jogtiprás ellenében fejt ki. 

E nagyszerű jelenség egy állandó missio még azokra 
is, kik ugyan nem tartoznak az egyházhoz, de fogékonyak 
a lelki nagyság, az igazság és erény szépsége iránt. Ama ren-
dithetlen aggastyán ott a Vaticánban, körülte amaz üldö-
zött püspökök kara, kiknek egyedüli bűnök, hogy jobb meg-
győződésüket nem áldozták fel az állam istenségnek, a kath. 
nemzetek jobb felének küldöttségei, csak azokra téveszthe-
tik el hatásukat, kik előtt több egy tele erszény a világ-
minden becsületes jelleménél, és a vasúti- vagy hitel-
actiák többet érnek, mint a világ minden irott és meg nem 
irott joga. 

És főleg ez az, mi a világot meglepi, ama szoros egy-
ség, mely mint nagy Sándor phalanxa áll előtte. L' union 
fait la force. 

Halljátok csak mit emlegetnek ott átal legtöbbet ; ha 
nem az egységet ? nemzetegység, államegység, érdekegység 
sat. mindazonáltal minden centralisatio, internationalismus, 
világkiállítás, vasúti hálózat, cosmopolitismus daczára soha 
sem volt az emberiség annyira szertehagyatva, mint manap. 
Az egység a kath. egyházban vagyon, és örülj ünk : a katho-
likus egyház egysége most szilárdabb mint valaha. 

A démonnak nem kis stratagemája volt az egyháznak 
ez egységét megtörnie, és olvassuk a történelemben, hogy 
azok voltak a legszomorúbb idők, midőn ez egység inga-
dozni látszott. Hála a jó Istennek, ki ez egységet isteni böl-
cseséggel alapitá és ótalmazá — ez egység ma oly nagy-
szerű, egy mennyei ének harmóniája. 

Ez egység 1-ször a szentszék szilárdságán alapszik> 

2-szor a hierarchiai szervezet szoros összetartásában valósul 
meg, és 3-szor a hivek törhetetlen ragaszkodásában nyer 
teljes érvényt, és mindezen kapocs ma szilárdabb, bensőbb, 
általánosabb mint valaha, és innét bátran kiálthatunk fel a 
zsoltárossal: „Fluminisimpetus laetificat civitatem Dei, san-
ctificavit tabernaculum suum Altissimus — Deus in medio 
eius, non commovebitur". (Folyt. köv. 

Németalföld. A f e n s ő b b o k t a t á s k é r d é s e , 
mint Francziaországban s Belgiumban, mint Angol- Olasz-
s némileg Németországban, nálunk is napirenden áll, amint-
hogy az ily nagyobb fontosságú kérdések többnyire egyide-
jűleg szokták a szellemeket foglalkoztatni, legyen az egy-
szerűen az utánzási viszketeg hatalma, legyen más, talán 
mélyebben fekvő okoknál is ; elég az hozzá, hogy épen ak-
kor, midőn a mi déli katholikus szomszédaink, a francziák 
és belgák elismerésre méltó törvény által rendezték a ma-
gasabb oktatás ügyét, — épen akkor a mi .conservativnek' 
csúfolt protestáns kormányunk ugyané téren oly törvényt 
tákolt össze, mely a tökéletlenség s igazságtalanság bélye-
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gét hordja magán, mi feletti fájdalmunkat még az is fo-
kozza, hogy e törvénynek megszavazásához, részint tájéko-
zatlanságból, részint roszul alkalmazott háladatosságból 
még 12 katholikus követ is járult hozzá, mig ellenben a re-
formáltaknak nem egy tiszteletreméltó egyénisége e kérdés-
ben az ellenzékhez csatlakozott. 

„Az uj törvény, — igy nyilatkozik a németalföldi ka-
tholicismusnak egyik kiváló tekintélye, Schaepman tudor — 
„eléggé van jellemezve, ha mondjuk, hogy a liberalismus 
gyártotta azt ; ehhezképest. ismertető jeleit a legvastagabb 
türelmetlenség s méltánytalanság képezik. Az országgyűlés 
protestáns többsége kénye kedve szerint zsarnokoskodott és 
a katholikus szónokokat még meg sem hallgatta". Hogy e 
tisztelt irónak igaza van, mutatják az uj törvénynek ime 
következő főbb pontjai : 1) Az amsterdami, 250 év óta rideg 
protestáns szellemben vezetett Athenaeum egyetemi előjo-
gokkal ruháztatott fel ; de midőn van der Hoeven, katholikus 
képviselő azt indítványozta, hogy ugyanezen előjogok elv-
ben minden még ezentúl netán az Athenaeum modorában 
alapitandó fensőbb tanintézetre ruháztassanak rá, a tü re l -
mes' protestáns többség egyhangúlag ellene szavazott az 
indítványnak ; mert attól tartott, hogy ezen határozat ma-
holnap egyik másik katholikus intézetnek is kedvezhetne. 
2) A minister azt indítványozta, hogy miután az egyháznak 
az államtóli elvásztása kimondatott, az egyetemi protestáns 
hittani karok szűnjenek meg; nehogy az állam az egyik fe-
lekezetnek papjait nevelje, a másikéit pedig ne; a protes-
táns többség pedig ugy határozta, hogy csak maradjanak 
meg e karok, csak a dogmatika és a lelkipásztorkodás tan-
székei töröltessenek el, ugy hogy a prot. papjelöltek ezentúl 
is állami költségen, tehát a katholikusok adóiból is fognak 
hitetlenekké neveltetni, mig a katholikusokról saját egy-
házuk kénytelen gondoskodni. 3) Az egyetemeken a tandij 
eltöröltetvén helyébe évenkinti 200 forintnyi általány lé-
pett, melynek fejében a tanuló bármelyik rendes tanárnak 
előadását látogathatja. Hogy e mellett rendkívüli vagy ma-
gántanárok fenn nem állhatnak, az magától érthető ; mivel 
pedig katholikus ember soha sem fog rendes tanárrá kine-
veztetni, könnyű belátni, hova czélzott a protestáns türe-
lemnek ezen legújabb mestervágása, s mily nyomorult esz-
közökkel küzd az itt is, mint mindenütt göthös tengődésé-
nek folyta thatásáér t . . . . 

IRODALOM. 
X ,A vallás-politikai és jogi szempontból'. I r ta dr. Bohl 

János, amsterdami ügyvéd. Németből fordította az egri növ. 
papság magyar egyházirodalmi iskolája. Ára 1 ft. 50 kr. 
Szerző művét négy könyvre osztja fel, egyet-egyet több fe-
jezettel. Az első könyvben előadja a hitetlenség és hit alap-
elveit; a 2-ikban bevitatja, hogy a pogányság is megértette, 
hogy az államnak első sorban vallásra van szüksége, ezért, 
midőn a kereszténység fellépett, a ker. fejedelmek is vallá-
sos politikát követtek ; a 3-dikban bebizonyítja, hogy a kö-
zépkorban a népek államcsaláddá képzése kizárólag a val-
lás müve volt ; a 4-dikben kimutatja, mily uton törekszik a 
modern szellem aláásni a társadalom alapját ; szóval szerző 
küzd az ellen, hogy az állam elválasztassék az egyháztól és 
be kell vallani, hogy ezt ügyesen teszi. Tekintve a jelenlegi 
áramlatot, mi szerencsés választásnak tartjuk, hogy e mü 
magyar nyelvre lefordíttatott, de sajnáljuk, hogy az idegen 
nyelven irt jegyzetek abból kihagyattak, valamint csudál-
kozunk a felett is, hogy maradhatott benn azon óriási hiba, 
mely a 29-ik lapon ekként olvasható a I I I - ik fej. 4-ik sorá-
ban: „A cultus külsőre és belsőre oszlik. Az első (?) a sziv-
nek vagy gondolatoknak Istenhez emelkedését jelenti, az 
u tóbb i . . . szokások és szertartásokból áll", holott épen meg-
fordítva áll a dolog, más alkalommal egy kissé több figye-

lem nem fog ártani ; de ez ezért egészben véve a mű érde-
méből mit sem von le, és igy szívesen ajánljuk. 

VEGYESEK. 
— Igen szép szokásról tudósítanak a húsvét után érke-

zett bajor lapok. Münchenben ugyanis a király az ünnepek 
másodnapján ezer szegényt „hivott meg vendégül", azaz 
ennyinek számára a városnak egyes negyedeiben ízletes 
ebédet adatott magán pénztára költségén. Á helyiségek csi-
nosan fel voltak díszítve s mindenütt a jótékony meghívó-
nak mellszobra is felállítva. A házi ur teendőit mindenütt 
kerületi előljáró végezte, mint a királynak képviselője, dísz-
ruhában (,frakk'-ban). Ebéd előtt katholikus pap mondá 
az imádságot s azután a jelenlevőket néhány szóval a kegyes 
fejedelem iránti háladatosság kötelmére figyelmezteté. Ebéd 
közben katonai zene játszott. 

A felhordott ételek a fentjelzett lapok tudósításai sze-
rint kitűnőek voltak ; italul minden vendég három pohár sört 
kapott ; ebéd után az asszonyok kávét kaptak, a férfiak szi-
vart, — de nem magyar ,külföldieket', mit azon t. olvasóink 
megnyugtatására mondunk, kik talán magok is dohányoz-
nak ; — A meghivottak kivétel nélkül tőlük telhető tisztes-
séges öltözékben jelentek meg, s igen illedelmesen viselték 
magokat. Ebéd közben minden egyes helyiségben egyegy 
vendég, néhány helyen még nők is, a királyra mondott, egy-
szerű de szivből jött pohárköszöntésben róvák le mindnyá-
jok nevében a tiszteletteljes hála adóját kegyes fejedelmök 
iránt, ki az egyház eme elsőrangú ünnepélyén a katholikus 
felebaráti szeretet ily szép müvét vitte véghez. — Poroszor-
szágból jelentik, hogy ott az éh-hagymáz — ,Hungertyphus* 
— borzasztó mérvben kezd dühöngeni. Berlintől három 
mértföldnyire egész helységek vannak, melyeket, nehogy a 
mirigy még gyorsabban terjedjen, a körülfekvő vidékkeli 
közlekedéstől vesztegzár által elkülöniteni kellett. A fő-
baj az, hogy ezen még egy kis Kulturkampf1 által sem le-
het segiteni. 

— A pesti ,Prot. E. s lsk. Lap' azon szegényes élczet 
engedte meg magának, hogy legujabbi, 17. számában „Abak-
teriák a természet világban" czimü, lapunk 32. számában 
megjelent pesti levelünket szóról szóra lenyomatta azon egy 
változtatással, hogy mindenütt a ,liberális' szót helyébe 
,csuhás'-t vagy ,klerikalis'-t tett, s most szokatlan szerény-
séggel azon hiedelemben látszik ringatódzni, hogy ezáltal 
emiitett czikkünknek érvelését teljességgel tönkre verte. 
Mindenesetre époly eredeti mint szellemdus eljárás. — 
Egyik legújabb remeke azon önbutitó világcsalásnak, mely 
a liberális protestantismus fenállásának conditio sine qua 
non-ját képezi, Laveleye, lüttichi tanárnak ,A Protestantis-
mus és Katholicismus' czimü röpirata, melynek magyar for-
dítása e napokban megjelent. A debreczeni ,E. P. Lap' iven-
kint adta mellékletül, de minket csak az első két ivben ré-
szesített, alkalmasint attól tartván, hogy utóvégre túlságo-
san is fel találnánk ,világosittatni'. Azonban, megvalljuk, 
eléggé könnyelműek voltunk, a protestáns ,tudomány'-nak 
eme legújabb ékes virágát Pesten, valamely utczasarkon 
30 kr. árán megszerezni, mely összeget aztán a „haszontala-
nul kidobott pénzek" rovatába vezettünk, mert ugy találtuk, 
hogy egy Bossuet, Möhler, Nicolas, Balmes, Hirscher, Ho-
ványi, Newman, Binder, Manning, Liberatore, de még Gui-
zot és Döllinger után is ily szellemi nyomorékoknak idét-
len nyafogása csak undorral töltheti el a komoly embert. 

Kegyeletes adakozások. 
A deáki hivektől a Krisztus koporsónál felajánltatott 

a sz. sir őreinek 8 frt. 
Szerkesztői üzenetek. 

Rómába : Szeredyt átadtam. Kassára : Se baj, ha egypár héttel 
el is késik. 

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő: báró Hornig Károly, hittudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatott Budapesten 1876. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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Pesten, április 29. 35. I. Félév, 1876. 
Tartalom. Lelkipásztorkodási tárgyalások. — Tükördarabok Nogáll kátéiból szemben Deharbe ,magyar' kátéival. — 
A közalapitványi kir. ügyigazgatónak véleménye a tanulmányi alap jogi természete kérdésében. — Egyházi tudósítások : 

Pest. Még egyszer ,a Bakteriák a természet világában'. Róma. De civitate Dei. — Irodalom. — Vegyesek. 

Lelkipásztorkodási tárgyalások. 
Ez egyszer nincs szándékom, hosszabb össze-

függő dolgozatot adni, mint a múltkor tevém ; ha-
nem t. szerkesztő szives engedelmével több oly kér-
déssel akarok, egyikkel a másik után, foglalkozni, 
melyek, mivel in vita communi nagyon is gyako-
riak, megérdemlik, hogy időről időre kissé hozzá-
jok szóljunk. Igy aztán remélek én is „korszerű" 
dolgot tenni, szerkesztő ur pedig ezen egyes fejte-
getéseket bátran akár hézagpótlókul is használhatja, 
minek a lapszerkesztésben talán mégis csak akad 
néha-néha egy kis szüksége. Csak egyre figyelmez-
tetem : mint amolyan szegény falusi ember nem va-
gyok mindig azon helyzetben, hogy könyvtáramat 
a kor magaslatán tar tsam ; mert önök oda benn a 
városban gyakran nagyon is szépen irnak ugyan, 
de mindig — nagyon drágán, ugy hogy egy-egy 
könyvnek ') az ára nem ri tkán egy egész évnek 
összekuporitott filléreit nyeli el ; ha tehát valahol 
azt venné észre, hogy ide bizony jó lenne valami 
ujabbkor i citatiót is rakni, hát csak tessék, kérem, 
rak ja oda, s én nagy köszönettel fogok tartozni érte 
szerkesztő u rnák ; nagyobbal, mint amennyivel ta-
lán nekem ö maga ezen hosszú bevezetésért, mely 
a senectus loquax bélyegét eléggé éles kinyomat-
ban fe lmuta t j a ; — no de hát, ez csak ugy van! 

Fogok pedig ez egyszer irni az akatholikus ke-
resztapákról; azaz oly genus mortaliumról, mely 
uton útfélen eléggé gyakran belénk ütődik, nem 
nagy örömünkre, ha mind já r t személyesen véve 
tisztességes, becsületes emberek is, kiket szintén 
kettősen sajnálunk, hogy miért nem katholikusok ; 
mert igy mint keresztapák a rendetlenséget, illet-

E szavak tehát csak a könyvek áráról értendők, a 
lapokéról szó sincs, mit constatálni épen nem feleslegesnek 
tartjuk. Szerk. 

lenséget, ide-nem-tartozást nem csak jelképezik, de 
egyenesen személyesitik. 

Mielőtt a magam csekély nézetét elmondanám, 
nézzünk kissé körül a könyvekben. Aichner nem 
szól ezen kérdésről, mit ő ugy nevez „rem aliquam 
remissive trac tare", azaz — pag. 536, — a dogma-
ticára, vagy akár moralisra vagy li turgie ára is 
u ta l ja az embert ; jó lenne, ha ezt a „remissiv" rend-
szert más irók is felkarolnák ; mert akkor az ember, 
ha valaha kedve kerekednék, könyveiben valamit 
keresni, mind já r t előre is bizonyosan tudná, a miről 
most többnyire csak sejtelme van, hogy csupa ,re-
missió'-ból — semmit sem fog találni. No de ezek 
csak in excessu mentis vannak mondva ; inkább 
magam vallom meg; mert különben a ,Szerk.1 oda 
csillagozza nekem, igy teljesitvén fentebbi, a jegy-
zetekre vonatkozó kérésemet. 2) 

Menjünk tovább. Ligouri, Theol. mor. 1. VI. tr . 
2. c. 1. nro 156 azok közt, kik „valide quidem, sed 
illicite sunt patr ini" , elősorolja — 4-o — ezeket 
is : „apostatae et haeretici, qui nullo casu videntur 
advocandi, quia ea advocatio esset protestatio quasi 
falsae religionis, cum nonnisi de falsa fide sint spon-
suri ; etsi Layman probabil i ter dicat — miről a lább 
még egyszer szó leszen, — posse subinde ob gra-
vem causam admitti. Catholici vero ob rationabi-
lem causam infantem haeretici, baptizante praedi-
cante, suscipere possunt, saltern in Germania" 
I t t van már megint ez a Germania, melynek szeren-
csétlen vallásügyi viszonyai legalább is annyi rést 
ütöttek már a mi egyházi fegyelmünkön, mint akár 
— Hungar ia ; mert az az ok, melyet a Gassner által 
„ laxus a -nak mondott Layman az akatholikus ke-
resztapáknak egyes esetekbeni megengedhető volta 

2) Dehogy tettem volna ! ily gonoszság nem is telik 
tőlem. Szerk. 
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mellett felhoz : „ . . . si aliter oriretur gravis offen-
s i o . . e z az ok ugyan — „már csak azért is" eléggé 
gyakran adhat ja elő magát. 

Gury in t ractatu de Baptismo, illetőleg de pa-
trinis Ligourinak eme helyét idézi, s röviden ugyan-
ezt mondja, öt tehát mellőzhetjük. 

Többet mond Poruhszky, ki ámbár maga is jo-
gász, a dolgot még sem tárgyal ja Remissive', ugy 
mint Aichner. Ö, II. kiadásának 611. lapján egye-
nesen azt mondja : „Patrinos oportet esse catholi-
cos", mire a Catechismus Romanus-t idézi, P. II. c. 
2. de Sacr. Bapt. q. 23. mi sa j tóhiba; mert az, ami-
ről itt szó van, q. 28-a á l l ; valamint az az okadato-
lás sincs ottan, melyet ö, mintha ott lenne, felhoz : 
„ . . . i deo , quod non licet cum acatholicis in sacris 
communicare" — mit alább is, Laymannal, s némi-
Je°- Lisrourivalis ellenkezve ismétel ,midőn mond ja : ö O u 

„Catholicis in baptismo a Pastore acatholico admi-
nistrate munere patrini fungi non licet, ne cum ipso 
m divinis comm.imicent" — mire alább egy kis meg-
jegyzésem lesz. Az ugyanott felhozott „Hofkanzlei-
decretumok" csak curiositatis causa emlithetök, ér-
dekesebb azonban, mit az esztergomi Rituáléról 
mond, s mi nagyon is igazolja azt, mit magam 
fentebb azon résekről mondtam, melyet „hoc Re-
gnum Marianum" nem egy helyen ütöt t már a kath. 
egyház szent és tiszteletreméltó fegyelmén. Szól pe-
dig ezen hely az emiitett Rituáléról következendő-
képen : „In Rituali quidem Strigon a. 1818 dici-
t u r : non admittendos infidèles aut haereticos quoad 

eius fieri poterit, ast, SCR. a. 1852 declaravit : haec 
verba haud esse suo loco".3) Ha a SCR. bizonyos fo-
galmazványok latinságával is törődnék, ezt a „quoad 
eius fieri poteri t" szólamot talán más szempontból is 
korholta volna ; de cetero : azt én sem merem mondani, 
hogy ha lehet, ne szereztessék katholikus keresztapa, 
illetőleg anya, csak hogy hát, mint fentebb mondám : 
ez a szerencsétlen Germania meg H u n g a r i a . . . 

Emlitsük még Bozókyt is, — Az egyh. jog tan-
könyve, Pest, 1871; — ki, 336 1. ezt mond ja : „ 
pogányok, zsidók, tévtanhoz szitok e tisztre nem al-
kalmasak". Szeredy — I I ,975 igy nyilatkozik: „Ke-
resztszülők nem lehetnek : . . . . az egyházi közösség-
ből kizártak, vagy egyházi tilozat alatt l e v ő k ; 4 ) . . . 

3) Bocsánatot kérünk : az 1858-ban kibocsátott eszter-
gomi Rituale a fennforgó kérdésben igy nyilatkozik: „Sciant 
praeterea Parochi, ad hoc munu3 non esse admittendos infi-
deles, aut haereticos: non publice excommunicatos, aut in-
terdictos: non publice eriminosos aut infames ; nec praete-
rea, qui sana mente non sunt, nec qui ignorant riidimenta 
fidei. Mig az 1860-ban tartott esztergomi t migyei zsinat 
ugyanerről Statuto ő.-o „ Patrini quos et qacdes adhibendiigy 

kik még megkeresztelve nincsenek, miután a ke-
resztségben más hiteért nem kezeskedhetnek, kik 
még magok sincsenek megkeresztelve,5) végre az 
eretnekek és szakadárok. Ballerini, Gurynek leg-
ú jabb kiadója sem mond többet, mint maga G. ré-
gebbi kiadásaiban; (1. I I k. 164 1. nro 251, qu. 5.) 

S ezzel azon pontig ju to t tam, melyen már most 
a magam csekély nézetét is fogom fejtegethetni . 
Kezdem tehát. 

Az eddigiekből tehát világos, hogy az Egyház 
szándéka szerint máshitüek voltaképen egyáltalán 
sem fogadandók el keresztszülökiil. De a mit XIV. 
Benedek — De Syn. dioec. VI, 5, 2 ; — a vegyes 
házasságokra vonatkozólag mond : „Ea est misera 
nostrorum temporum conditio, ut multis in provin-
ciis, in quibus haereses aut dominantur, aut gras-
santur impune, duram Catholici subeant necessi-
tatem cum haereticis conversandi et familiari ter 
agendi" ; — ez bizony e téren is áll, kivált nálunk ; 
miközben nem is akarom részletesben vizsgálni, 
váljon haeretici nálunk ,,dominantur"-e, vagy csak 
„impune grassantur" — ? Tehát mit csináljak azon 
nem ritka esetben, hogy a keresztelendő gyermek 
mellett compareál egy máshitü, kit olyannak igen 

rendelkezik: „Cuin Concilium Provinciale Synodi Tridenti-
nae dispositionell] servari cupiens, declaraverit : pro Patri-
nis penes Sacramentum Baptismi tantum unutii vei unam, 
aut unum et unam, eosque Catholicos adhibendos esse : pro 
observantia praeseribimus, ut si plures venerint, nomine 
patrinorum collationi Baptismi assistere volentes, hi, qua 
testes, honoris causa in rubrica observatiouum notari pote-
runt. — Dum porro pro patrinis offeruntur non catholici ; 
hi quidem rubricae observationum etiam inferri poterunt, 
sed ad rubricam patrinorum scribatur aliquis catholicus, in 
aliorum defectu sacristanus, vel campanator, scholae rector, 
obstetrix etc. poni debet. Si demum par coniugum, in mixto 
matrimonio constitutum, adhibendum urgeatur, catholica 
pars rubricae patrinorum, acatholica rubricae observationum 
inferatur. His observatis obtinebitur, ut semper habeantur 
patrini, qui idonei erunt, levatum e fonte sacro docere et ad 
vitam christiano-catholicae agendam manuducere". S az 
1858-i esztergomi tart. zsinat, I I I ; 2, 5. igy rendelkezik „Ar-
cendos itaque praecipit haec synodus a munere patrinorum : 
infideles, haereticos, schismaticos". Ugyanezen zsinat az idé-
zett helyen eltiltja azokat is, kik nyilvános ágyasságban 
élnek, kik megbérinálva nincsenek, [ami már c. 102 D. IV. 
de consecr. is található,] vagy legalább első áldozásra bo-
csátva nem voltak ; sőt azon katholikusokat is, kik vegyes 
házasságra lépvén, megengedik, hogy gyermekeik nem ka-
tholikus vallásban neveltessenek. (Szer. i h.) Sőt még a vi-
lági papokat is, a szerzetesek amugyis el levén tiltva, ek-
ként inti ugyané tart. zsinat: „Clericos autem in sacris ordi-
nibus constitutos hortatur haec synodus, ut munus hoc ob vi-
tandam specialiorem cum familiis nexum, aliasque rationes 
declinent". — 4) Neutiquam convenit eos veluti commini-
stros et testes assistere sacramentis, quos a divinis arcét ec-
clesia, quive seip30s ab unitate et communione catholica se-
pararunt". Syn. Aug. an. 1567. P. II. can. 3. — 6) Itt téve-
désből, valószínűleg sajtóhiba közetkeztében idézi „c. 2. D. 
IV.de cons." e helyett: c. 102. Szerk 
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jó l ismerek ; mert hát nálunk, falun, többnyire le-
hetetlen az illetőket nem ismerni. A városban ez 
könnyebben megtör ténhet ik: ámbár ott is, épen 
mivel az Egyház a máshitii keresztszülőket nem 
sziveli, ez esetben kérdést kellene tenni azoknak 
vallása iránt, s a ki nem teszi, hanem egyszerűen 
csak a neveket tudakol ja s azokat beirja, az néze-
tem szerint nem teljesiti kötelességét. 

De még ez csak fele a bajnak. Hányszor nem 
történik, hogy azért választatik máshitii kereszt-
apa vagy anya; mert a szülőknek egyik fele, a f é r j 
vagy a nő is az, azaz, röviden mondva; protestáns 
vagy görög-keleti. Már most, a keresztelés előtt 
megjelen nálam az apa, s tudtomra adja, hogy a 
keresztapa kivánja, hogy maga, saját kezein tar tsa 
a gyermeket a keresztviz felett ; ha meg nem enge-
dem, attól lehet in hac misera temporum nos t rorum 
conditione tartani , hogy a gyermeket a protestáns 
predicátor elé viszik. Mit tegyek tehát? Kijelentem, 
hogy a protestáns embert csak keresztelési tanúnak 
tekintem. Helyes-e e l járásom? 

Gassner Pastoralisa az idevágó elveket ekként 
fejtegeti : 

„Valamely nem-katholikus embernek kereszt-
apául való elfogadása, egészen eltekintve az egy-
házi, tüzetes határozatoktól, magában véve is tilos 
— intrinsece malum — s pedig a következő okokból : 

a) A keresztapai ténykedés a kath. vallás leg-
ünnepélyesb. ténykedései közé tartozik. Ha tehát 
megengedjük, hogy abban nem-katholikus ember 
is vegyen részt, azon szentségtörő biint követ jük 
el, melynek neve communicatio in sacris. Ezen bün 
még akkor is követtetik el, ha az akatholikus a ke-
resztviznél katholikus ember által képviseltetné 
magá t ; mer t : „qui facit per alium, perinde est, ac 
si faciat per se ipsum." 6) 

b) A gyermeknek katholikus vallás- s szellem-
beni neveltetéseért az csak nem vállalhat felelősséget 
és kezességet, a ki maga nem katholikus, követke-
zőleg az ily felelősség rá sem is bizható. Innen van, 
hogy Laymannak (— fentebb általam is emiitett) 
laxusabb nézete az erkölcstanitók helyeslésével 
nem találkozott, s a sententia communissima ugy 
tar t ja , hogy minden körülmények közt tilos akatho-
likus keresztszülőket alkalmazni. 

Ezzel, a dolog természetén alapuló s ennél-
fogva a moralisták közt majdnem egyhangúlag el-

6) látszik, mintha az igentiszteletreméltó Gass-
nernek ezen axiómája, latinság tekintetében méltán a fentebb 
megróvott „quoad eius fieri potest" mellé sorozható. SserJc. 

fogadott nézettel teljes összhangzatban áll az Egy-
háznak régebbi gyakorlata is, valamint azon körül-
mény, hogy a Reformatio' óta ta r to t t német és fran-
czia, tar tományi s megyei zsinatok az akatholikus 
keresztszülők meg nem engedhető voltát vált ig 
hangoztatják. Maga pedig a római Rituale, mely 
elsőbben V. Pál pápa által 1614-ben tétetet t közé 
igy tani t ja : haereticos non esse admittendos. 

Ezek után mondhat juk, hogy az egyedüli en-
gedmény, melyet a plébános bizonyos körülmények 
közt tehet, az, hogy a protestáns felet mint a ke-
resztelési ténykedésnek polgári tanuját ott türi . Ha 
neki ugy tetszik, tar tsa magát keresztapának, de a 
plébános őrizkedjék a felett, nehogy a ténykedés 
közben a megkeresztelendő gyermeket valahogyan 
érintse vagy épenséggel karjain hordja. Ha lehet-
séges, hivassák meg, a protestánson kiviil, katho-
likus ember is, igazi keresztapául. Ha ez lehetetlen, 
akkor hagyassék abban mindaz, mi a keresztelési 
ténykedésben a keresztapára vonatkozik ; igy péld., 
ezen kérdések: „Ellenmondasz-e " se intéztesse-
nek protestáns emberhez. Ama, különben sub gravi 
kötelező egyházi törvény, hogy az ünnnepélyes ke-
resztelés ne tör ténjék keresztszülők nélkül, mél tán 
felfüggesztettnek tekinthető, ha nincsenek egyházi-
lag megbízható személyek, kiket keresztszülőkül 
meghívni lehetne. Maga a pap, eltekintve a helyi, 
megyei szabványok- s szokásoktól, nem köteles ily 
esetben akár maga elvállalni a keresztapai tisztet, 
akár az egyházfira ruházni azt". 

Eddig Gassner, ki, mint lá t juk, ebben Porubsz-
kyval találkozik, amennyiben a communicatio in 
sacris-t emliti, amiért is a magam, fentebb jelzett, 
némileg eltérő nézetét itten elmondhatom. 

Ugy látszik nekem, mintha abból, hogy aka-
tholikusnak, mint keresztapául felléptetése az egy-
házi törvénynek szoros értelmében vett szabványai 
szerint meg nem engedhető, még nem következnék, 
hogy ha „in hac misera temporum nostrorum con-
ditione" akatholikus ember mégis tettleg megjele-
nik a pap előtt, — hogy mondom, ezért egyikét 
sem lehetne azon anyagi ténykedéseknek elvégez-
tetni vele, mint Gassner mondj a, melyeket különben 
a keresztszülők elvégezni szoktak. Mert nekem ugy-
látszik, hogy a fentebb, a) és b) alatt felhozott 
okok közül főleg a communicatio in sacris az, mely 
kiváló figyelmünket érdemli. Már most azt tar tom, 
hogy a communicatiónak esete csak akkor állana 
be, hahogy a keresztelő az akatholikust alakilag is 
mint keresztapát elfogadná ; ellenben, mihelyt nyil-

35* 
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tan kijelentette, hogy csak tanúnak tekinti, ha mindjárt tar-
taná is a gyermeket, nézetem szerint époly kevéssé lesz com-
municatio in sacris, mint nincs akkor, ha péld. protestáns 
bába tartja a gyermeket, mi ugyancsak szintén gyakran elő-
forduló eset ; mert valakinek csak kell a gyermeket tartani, 
s ha igaz is, hogy e tartás, valamint a kézrátétel különben 
symbolicus jelentőségű is lehet, de ezt nézetem szerint, leg-
ott elveszti, mihelyt a keresztelő a fentebb többször jelzett 
kijelentést teszi. 

Ezekből következtetem, hogy bizonyos fontos okok-
ból „in hac misera temporumnostrorumconditione" meglel-
het ugyan akatholikus keresztapának anyagi közreműködé-
sét engedni, de csak ugy, ha ezen engedékenység nem szül 
talán oly botrányt, mely nagyobb baj lenne annál, melyet 
engedékenységünk által elháritani akarunk. Ily botrány pe-
dig lenne a communicatio in sacris-nak még látszata is, me-
lyet — ismét s ismét mondom : csak azon kijelentés által 
háríthatunk el, hogy a jelenlevő t. egyéniséget, mint ke-
resztapát,- anyát nem ismerhetünk el, azonban a szülők sür-
getése folytán nem ellenezzük, hogy jelen legyen, s ha tet-
szik, a gyermeket tartsa is. 

Ez az én csekély nézetem, a ki jobbat tud, szóljon hoz-
zá; köszönöttel veendem. 

T ü k ö r d a r a b o k 
Nogáll kátéiból szemben Deharbe ,magyar' kátéival. 

(Folyt.) 

A malasztról elöljáróban. Beszél D. „az Isten" malaszt-
járól; N. nyilvánság különös nyomatékkal váltig „a Szent-
lélek" malasztjáról szól; szerinte a „Szentlélek" az egyház 
éltető-lelke, a „Szentlélek" a mi megszentelünk és vigaszta-
lónk. Ne mondja senki, hogy ez mindegy ; ne mondja, hogy 
ez csekélység ! N. megadja a Szentléleknek a szerepet, mely 
a Szentlélek-Istent váltságunk üdvoeconomiájában megil-
leti. Nem hiába szólalt fel N. más alkalommal (V. ö. ,Kat. 
Különl.' X X X I I I . 1.) és emelt panaszt hangosan és hatalma-
san, hogy aligha nincs igaza Gaumenak, midőn a Szentlé-
lek-Istenről irt classikus munkájának czimlapjára jelmon-
datul odairta az Athéné főpiaczán állott oltár feliratát : 
„Ignoto Deo !" Halljuk a malaszt, vagy N. szerint „az isteni 
malaszt" definitióját ! D. szerint „az Isten malasztja alatt 
értjük ama benső, természetfölötti segélyt vagy ajándékot, 
melyet Jézus Krisztus érdemeiért Isten nekünk ad a mi lel-
künk üdvösségére". N. szerint „az isteni malaszt a Szentlé-
lek munkálása lelkünkben ; voltaképen lelki ajándék és ter-
mészetfölötti segély, Krisztus Urunk érdemeiért, lelkünk 
üdvösségére". D. a maga definitióját nem magyarázza; No-
gáll folyton folyvást kérdi és felel a kérdésekre, hogy „ho-
gyan értjük, hogy az isteni malaszt „a Szentlélek munkálása 
lelkünkben" ; miért mondjuk, hogy az isteni malaszt „lelki 
ajándék" ; miért mondjuk, hogy „természetfölötti segély" ; 
miért mondjuk, hogy Isten ajándéka „Krisztus Jézus érde-
meiért" ; miért mondjuk, hogy „lelkünk üdvösségére". No-
gállnak ezen kérdései és feleletei száz szónál jobban észlel-
tetik az isteni malasztról szóló tanczikk véghetetlen fontos 
voltát. D. szerint a malaszt ,lelki ajándék' „vagy" termé-
szetfölötti segély'. N. szerint,lelki ajándék' „és" .természet-
fölötti segély'. Melyik definitio megfelelőbb a tanfogalom-

nak ? Deharbe persze a ,Hilfe' szóval a ,segitő', a ,Gabe' 
szóval a ,megszentelő' malasztot akarta jelezni, ami német-
ben járja is, de magyarban nem járja, amennyiben a ,Hilfe' 
valami múlófélben valót, a ,Gabe' valami megmaradót je-
lent, de magyarban a két szó ilyféle Külön hatálya nem öt-
lik ugy szembe. Különben kérdés, hogy a ,segitő' malaszt 
nem szintén ,lelki ajándék-e'? és viszont a ,megszentelő' ma-
laszt nem szintén természetfölötti' segély-e ? Ily dubietás-
nak N. útját szegte, midőn nem „vagy", hanem „és" szócs-
kát használt. Lám mit nem tesz egy kis szócska a kátéban ! 
N. az isteni malasztról folytatólag már csak két kérdést 
tesz ; az egyikkel az isteni malaszt múlhatatlan szükséges-
ségét, a másikkal minőségre kétféle voltát (a gratia actualist 
és habitualist) tárgyalja. N. két kérdésének tantartalmát D. 
(3. 4. 5. 9. 10. 11.) összesen hat kérdésben adja; ha össze-
vetjük, ugy találjuk, hogy amennyit D. mond, annyit a do-
log érdemében N. szintén elmond, sőt amennyiben a malaszt 
szükséges voltának okát is adja, többet mond, s N. a ,segitő' 
és ,megszentelő' malaszt más-más hatályát tisztábban fogal-
mazza. De Deharbe ezenfelül még majd harmadfél lapon 
keresztül szól a malasztról ; N. legott átmegy a szentségekre. 

Amit Deharbe a ,segitő' malaszt kapcsában (6. 7. 8.) 
az .elégséges' malasztról mond, azt N. elhagyja — alkalma-
sint ugyanazon okból, melyből a 3-ik hitágazatnál nem 
hozta különleg szóba Krisztus ,egy' személyével ,kettős' 
természetét és .kettős' akaratját. Amit D. a „megigazulás" 
malasztjáról aprózva tizenkét kérdésben elmond, azt Nogáll 
(azonfelül, hogy „nagy"-kátéjában „közlő" tanalakban elma-
gyarázza) részint már érintette a 8-ik és 10-ik hitágazatban, 
részint elmondja később az ,imádság'-nál és ,a keresztény 
igazság' rovatában. Részemről azt tartom, hogy N. csak-
ugyan helyesebben járt el, midőn a megigazulás processusát 
illetőleg a hitbeli dolgokat a hitágazatok keretébe foglalta, 
a teendőket pedig a káté ,asketicus' rovatában — ott tár-
gyalja, ahol tüzetesen arról van szó, hogy „mikép veszszük 
foganatba" a hit, remény és szeretet kötelmeit. (V. ö. ,Ker. 
Hitrendszer' I. 68. 1. a ,bűnöknek bocsánatjárói' és III . 77.1. 
,a ker. igazság fogalmáról.') 

A szentségekről általában. Hajh, azt a keresztet, azt a 
drága vért, mely róla hullott, azokat az áldott sebeket, me-
lyekből a malaszt szivárog... azt hadd látnók valamint hit-
rendszerünk — ugy káténk minden sarkoszlopán, de kivá-
lólag annak kellő közepén, hol a nagy áldozat malasztjairól 
van szó ! . . . Deharbenál alig ötlik szembe, hogy mikép vi-
szonyulnak a szentségek váltságunk sarktanához, Nogáll je-
lezte ,a ker. reraény' viszonyát az emberiség főpapjának 
áldozatjához, és kátéja második alkatrészében különös nyo-
matékkal mondja, hogy a szentmise az újszövetség örök ál-
dozatja, hogy ezzel áll minden „remény az örök élethez", 
hogy ebből van az isteni malaszt, ettől „nyerik érvényöket" 
az isteni malaszt tényezői: „szentségeink, szentelményeink s 
minden imádságaink". (V. ö. ,Ker. Hitrendszer'. II. 20. 1.) S 
ez maga páratlan előnye N. kátéjának D. fölött — tekintve 
a szentségeket általában. Különben pedig tessék megnézni, 
hogy Nogáll mikép rakja, mikép állítja össze a kérdéseket 
és feleleteket ! D. szerint „a szentség Kr. urunktól rendelt 
látható jel, mely által láthatatlan malaszt és belső meg-
szentülés közöltetik lelkünkkel" ; N. szerint „a szentség 
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Krisztus Urunktól rendelt) 
látható jele ) a mi megszentelésünkre". 
a láthatatlan maiasznak ) 

Deharbe kérdést tesz, hogy „mi kivántatik minden szentség-
hez " ; Nogáll a kérdést igy teszi : ,Mi kell tehát minden 
szentséghez ?' és szerinte legott szembe szökik, hogy tehát 
„minden szentséghez kettő, illetőleg három kell: látható 
j e l . . . láthatatlan malaszt.. . s Krisztus Urunk rendelése". 
Hagyom a többit, csak egy kérdést emlitek fel, melyről De-
harbenál szó sincs, — azt, mely a „hét" szentség viszonyát 
magyarázza lelki szükségleteinkre, mely (tessék ne tessék 
Keletériéknek !) a ,Cat. Rnus' szerint egyenest meg van pa-
rancsolva. 

A szentségekről nevezetesen. Szentségről szentségre sza-
bádjon utalnom Nogáll kátéjának két alkatrészére ; mily 
remekül van itt az egyház tanmódja érvényesítve, egyrészt 
szóval, másrészt szemléltetőleg, elmélet és gyakorlat sor-
ján, oktatólag és szoktatólag — elmondva és a szertartások 
révén megmagyarázza minden ! Hány, de hány kérdés válik 
igy fölöslegessé, mily élénk, mily értelmes és élelmes lesz 
kérdés és felelet ! Vessék össze a két kátét a szakértők és 
szóljanak. Hivatkozással felebb tett digressiómra már nem 
aprózom a dolgot,csakis egy-két reflexiót teszek részletenkint. 

A ,keresztseg'-nél D. nem emliti fel a keresztség „szö-
vetségét", melyet Nogáll különös nyomatékkal hoz szóba ; 
annyit emlit, hogy „mit fogadunk Istennek a keresztségben", 
de nem teszi hozzá, hogy Isten viszont biztositja a ker. em-
bert „atyai szeretetéről s az örök életről". A,bérmálás' szent-
ségét D. szerint „nagy bün" volna, Nogáll szerint „nagy kár 
^s bün" volna hanyagság vagy közönyösségből fel nem venni. 
N. jól fogja tenni, ha uj editióban szószerint felemlitendi, 
hogy „nem kell távozni, mig a püspök áldását ránk nem 
adja", úgyszintén, ha a „kenetet", melylyel a püspök a bér-
málandónak homlokát illető, a latin szóval „az üdvösség 
krizmájának" nevezi, ennek jelentőségét is érintvén. Az ,ol-
tári szentség' rovatában megbecsülhetetlen a tanfogalom 
kellő biztosítására Nogállnak azon magyarázó jegyzéke, mi-
szerint mindegyik szin alatt jelen van „a halottaiból feltá-
madott s örökre élő Krisztus. . . minden érdemeivel és ke-
gyelmeivel stb." Nogáll azon egy kérdésével, hogy „mivég-
ből szerzette Krisztus Urunk az oltáriszentséget", Deharbe-
nak öt-hat kérdését feleslegessé tette. A szentmisének mi-
voltát teljes lehetetlen jobban észleltetni, mint ahogy azt N. 
maga módja illetőleg az egyház tanmódja szerint ismerteti, 
midőn azt mondja, hogy „az egyház a szentmisében szertar-
tásaival szemlátomást elénk adja az Ur Jézus egész életét 
kezdettől végig", és ezt-azt a szentmise sorján az introitus-
tól kezdve szent János evangéliumáig csakugyan megmu-
tatja. (L. ,Kk.' 79. 1.) Es N. ezt adja utasításul és még két 
utasitást ad arra nézve, hogy mikép illik „becsületesen" 
(sic !) hallgatnunk a szentmisét, ami bizonyára ezerszer töb-
bet ér Deharbenak azon leczkéjénél, miszerint „a szentmi-
sét a) egészen, b) figyelmesen, c) illedelmesen, d) ajtatosan" 
kell hallgatni. Deharbe akár hányszor egy-egy „csak?"-féle 
kérdéssel igyekszik pótolni, midőn a kérdéses felelet nem 
ölelte fel a tétel egész tantartalmát. Ilyen többi közt eme 
kérdése : ,csak az élőknek hasznos-e a szentmise áldozat ?' 
Mennyivel különb Nogállnál kérdés és felelet, mely szerint 

„a szentmise-áldozat (hasonlólag a kereszt-áldozathoz!) 
mindnyájunknak (élőknek és holtaknak !) üdvére szolgál, s 
azért be is mutattatik élőkért és holtakért . . . de csakis ő 
szent felségének!" Hagyom azt, hogy N. mily alkalmasan 
hozza szóba, s mily jól tette, hogy oly nyomatékkal hang-
súlyozza (kivált manap !) az ,oltáriszentség látogatása'-féle 
gyakorlatot. — A ,penitencziatartás szentségéről' remek je-
lesül ,a lelkismeret megvizsgálására' vonatkozólag Nogáll-
nak eme kérdése: ,Miképen kell a dologban eljárni?'hol 
egyszerre és könnyed rövidséggel végez Deharbenak eme 
három kérdésével ; ,Mivel kell kezdenünk a lelkismeret meg-
vizsgálását? Miképen vizsgálhatjuk meg lelkismeretünket ? 
Meg kell-e magunkat a bűnök számára és körülményeire 
nézve is vizsgálnunk ?' Deharbe a ,természetfölötti bánat, 
magyarázatára négy kérdést fordit : tessék összevetni, hogy 
mennyivel alkalmasabban, de világosabban is adja a dolgot 
Nogáll egy jegyzetben. (L. ,Kk.' 39. 1.) Különben jó lesz, ha 
Nogáll uj editio esetére (ha nem is a ,Közép-kátéban', de a 
,Nagyk.' jegyzetében,) felveszi még azt, amit ezen pontra 
nézve ,Hitrendszerében' mond, hogy t. i. „a tökéletes bánat 
a gyónásra nézve körülbelül ugyanaz, ami a vizkeresztségre 
a vágy vagy vérkeresztség, t. i. alkalomhiány esetére képes 
pótolni a gyónást". (V. ö. ,Hitrendszer'. II. 64. 1.) Az .elég-
tételnél' Deharbe megint ily kérdéssel segit magán : ,Csak 
azon penitentiát kell-e elvégeznünk, melyet a lelkiatya 
felad?' Lám, mennyivel jobban áthidalja a dolgot Nogál^ 
midőn az ,elégtétel'-nél mondván, hogy az ,utasításul is szol-
gál a penitenciatartás szellemére, arra, hogy jövőre mikép 
segítsünk gyarlóságainkon', folytatólagos összefüggésben 
kérdi : ,Mit értünk a penitenciatartás szelleme alatt ?' Azt 
pedig épenséggel egyik fénypontjának nyilatkoztatom No-
gáll kátéjának, hogy a ,bucsut' az elégtétellel szoros kap-
csolatba hozta s Lonovicscsal azt mondja róla, hogy az „ked-
vezmény", kedvezmény „az elégtételre nézve". (V. ö. ,Kat_ 
Különleg.' L X X V I I . 1.) Igy vala lehetséges Nogállnak az 
elégtétellel szoros kapcsolatban három kérdéssel elmondani 
a búcsúról mindazt, amire Deharbe külön rovat alatt nyolcz 
kérdést fordit ! — Az .utolsó kenet'-nél Nogáll uj editio ese-
tére jól fogja tenni, ha ezen szentség külön rendeltetésében 
felemliti nevezetszerint, hogy az minő áldással jár a beteg 
lelkére és testére. (De, közbe legyen mondva, ugy — kérem, 
hogy azután meg ne legyen panasz a könyv terjedelmessége 
ellen! Igen kérem, hogy a legkomolyabb ok nélkül már ne 
sokat változtasson, ne igen módosítson ra j ta! ! Ezt kérem.) 
Az igen jól történt, hogy Nogáll (követett tanmódja szerint 
következetesen !) a temetési szertartásokra is kiterjeszke-
dett. — Az ,egyházi rend' és ,házasságra' nézve megemli-
tendőnek látom, hogy Nogáll (a ,nagy'-kátéban két jegyzet-
ben külön emlékezik róla, de már a ,közép'-kátéban is) al-
kalmat szolgáltat szóba hozni a papság iránti kellő tisztelet 
kötelmét és — a ,polgári' házasságot. 

A ,8zentelményekre' vonatkozólag könnyű elgondolni, 
hogy mennyi előnynyel birhat N. kátéja D. fölött, midőn N. 
ezen (a ker. nép hitéletére oly fontos) tárgyra külön rova-
tot fordit. Az ,imádságra' vonatkozólag ehelyütt feldolgo-
zás tekintetében multévi hozzászólásom után már csak any-
nyit mondok : Tolle, lege ! 

Következik a III-ik szakasz, illetőleg D. szerint a ,pa-



•278 

rancsolatokról', N. szerint ,a keresztény szeretetről' szóló 
tanszak qualitativ tárgyalása, elhelyezés és feldolgozás te-
kintetében. Nagyjában már szóltunk; vessük össze a két 
kátét részletenkint. (Folyt-

A közalapítványi kir. ügyigazgatónak 
V É L E M É N Y E 

a tanulmányi alap jogi természete kérdésében. 
(Folytatás.) 

A tisztelt országos albizottság többsége a tanulmányi 
alap jellegét illetőleg még azon nézetet nyilvánítja, hogy 
miután az 1780-dik évi márczius 25-i közokmányban a jel-
zett alapra oly tőkék és világi javak is ruháztattak, melyek 
a szerzést tiltó törvények szerint egyházi czélokra elidege-
nithetők nem voltak, ezen körülmény odamutat, miként az 
adomány nem felekezeti hanem állami volt légyen : ezen né-
zet irányában a közalapítványi királyi ügyigazgató szüksé-
gesnek tartja kifejteni, hogy a Mária Terézia féle adomány-
levél szövegében a tanulmányi alap birtokába négyféle va-
gyon bocsáttatik: nevezetesen 1-ször a Jézus-társaságtól be-
vont tőkék, házak és polgári birtok ; 2-szor az egyházi in-
gatlan javak; 3-szor a korona által megtartott, vagy időköz-
ben más nemes családoknak elajándékozott, világi jellegű 
szerzeményes és zálogos jószágok becsértéke ; 4-szer a szt.-
ágothai, tokaji, tályai és hodusfalvi világi ingatlanságok, 
melyek a jezsuiták után közvetlen a tanulmányi alapnak 
adományoztattak : a mi a tőkék, házak és polgári fekvősé-
gek csoportozatát illeti, ezek mind oly vagyon voltak, me-
lyek, az 1498-dik évi 55-dik és 65-dik törvényczikkek értel-
mében szerzést tiltó szabványok alá nem estek, mennyiben 
az idézett törvények az egyházi rendre nézve csakis az ado-
mányos, a pénzen vett, ugy a zálogos jószágok felkérésének 
és szerezhetésének vetettek gátot; a jezsuiták tehát tőké-
ket, házakat 4s polgári fekvőségeket bárkitől szabadon elfo-
gadhattak, s azokat fentállásuk tartama alatt jogos tulajdo-
nukként élvezhették is ; a midőn pedig eltöröltettek, mind-
ezen tárgyak, mint kétségtelen egyházi javak a katholikus 
tanulmányi alapra az állami jogok legcsekélyebb sérelme 
nélkül törvényesen átruházhatók voltak : a mi az egyházi 
ingatlan javak csoportozatát illeti, melyek 1548-dik évi 
12-dik és az 1550-dik évi 19-dik törvényczikkek nyomán az 
elhagyott káptalani és zárdai javakból alakultak, s a Jézus-
társaság feloszlatása után a korona közvetítésével adomá-
nyilag a tanulmányi alapra háromoltak, miután ezek katho-
likus jellege fentebb tüzetesen kifejtetett, a királyi ügyigaz-
gató az ez érdemben már terjedelmesen felsorolt érvekre itt 
egyszerűen hivatkozni elégli ; a mi továbbá a királynő által 
elajándékozott vagy megtartott szerzeményes és zálogos vi-
lági jószágok csoportozatát illeti, igaz, hogy az 1780-ik évi 
márczius 25-i közokmány ezen javakat az 1548-ik évi 12-ik 
és az 1550-ik évi 19-ik törvényczikkek alapján adományo-
zott egyházi birtokoktól elkülönözi ; de nem lehet szem elől 
téveszteni, hogy a midőn a korona az adománylevélben ezen 
javakról említést tesz, már akkor azokat részint egyes ne-
mesi családoknak eladományozta, részint a kincsleti javakba 
beolvasztotta, s a tanulmányi alap irányában csak a hivat-
kozott ingatlanok becsértékét tette folyóvá ; miután pedig 
ezen tétel szinte készpénz, vagyis ingó tárgy, s ekként a je-

zsuiták, habár várományos, de mindenesetre jogos tulajdo-
nát képezte, e szerint az a szerzetről a katholikus tanulmá-
nyi alapra annál is inkább törvényesen ruháztatott át, mi-
vel Verbőczy István tana szerint, ha a tilalmas korszakok-
ban valamely főpap, zárda, vagy nem nemes egyén kiváltsá-
gos fekvőségeket szerzett, azokat ugyan urasági erős jogczi-
men nem birtokolhatta ; azonban kiperlés, vagy eltörlés ese-
tére, az ingatlanoktól elesett személy, vagy testület a lebir-
tokolt javakból befolyt becsárnak mint pénzértéknek két-
ségtelen tulajdonosa maradt ; a mi pedig a szent-ágothai 
pusztát, a tokaji és tályai szőlőket, ugy a hodusfalvi fekvő-
ségeket, vagyis az utolsó csoportozatot illeti, ezeket Mária 
Terézia királynő, habár világi jellegű birtokot képeztek is, 
az 1715-dik évi 16-dik törvcz. 5-dik §-a nyomán, tekintve, 
hogy a fejedelem rendkívüli esetekben az egyház s az isko-
lák, mint kegyeletes alapítványok érdekében a szerzést tiltó 
törvények szigorától eltérhet ; tekintve, hogy a jelen ado-
mányzásnál közművelődési czél forgott fent, kivételesen a 
katholikus tanulmányi alapnak a kincslet sérelme nélkül 
erős joggal ajándékozhatta; egyébként,hogy a Mária Teré-
zia által a tanulmányi alapnak adományozott összes, s igy a 
kérdés alatti vi'ági jellegű szerzeményes javak is kath. ala-
pítványok, azt Ferencz király a fentebb hivatkozott 1793-ik 
évi háromrendü intézvényeiben határozottan elismeri ; mind-
ezek mellett nem lehet figyelmen kivül hagyni azt sem, hogy 
a Mária Terézia-féle 1780-dik évi márczius 25-i adomány-
levél keltétől, a mióta a tanulmányi alap, mint katholikus 
intézmény fentáll, s jövedelmei kizárólag kath. czélokra for-
díttatnak, 95 év telt el s ekként a hivatkozott alap a fent-
tartására adományzott javakat Verbőczy István hármas tör-
vénykönyve 1-ső rész 78-dik czim 2-ik §-a szerint a kegye-
letes jellegű birtok elévülésére kitűzött 40 éves kulcs nyo-
mán, mint kétségtelen tulajdonát már kétszeresen elbirto-
kolta ; ezek szerint tehát a Mária Terézia-féle adományle-
vélben nem foglaltatik oly birtoknem, mely a katholikus 
tanulmányi alap tulajdona nem volna s állami vagyont 
képezne. (Folyt. köv. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, április 28. M é g e g y s z e r ,a B a k t e r i á k a 

t e r m é s z e t v i l á g á b a n ' . A,Prot. Egijh. s Isk. Lap'-nak 
valószinüleg ^zon benső viszonynál fogva, mely az ő theo-
logiája és a liberalismus közt létezik, nagyon szemet szúr 
valahányszor csak markirtabb módon mutatjuk ki azon vé-
szes hatást, melyet a liberalismus a társadalomra gyakorol, 
igyekszik is, már ugy t. i., a hogy tényekkel szemben lehet-
séges, pártfogása alá venni a liberalismust és mindazt, ami 
bűnként a liberalismust terheli, a ,clericalisok', vagy amint ő 
azt máskép is müveit protestáns (?) nyelven nevezi a ,csuhá-
sokra' hárítani. Igy tett 17-ik számában is azon pesti leve-
lünkkel, melyet a ,Religio' april 19-iki számában közöltünk, 
lenyomtatta betűkről betűre egész levelünket, csakis finom 
nyelvezetével ,csuhást' alkalmazván ott, hol mi liberálist 
neveztünk, és mintegy rebus bene gestis azt hiszi, hogy az 
alkalmazás sikerült és most már a ,csuhások' egészen le 
vannak verve. Szegény ,Prot Egyh. s Is Je. Lap' ! 

Igen, ismételjük, hogy szegény ,Pr. E. s I. L.' mert 
csakugyan nagy elfogultság, nagy lelki szegénység kell 
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hozzá, hogy valaki még ma is lelkesedjék a liberalismus 
mellett, azt mint az emberiség boldogságának forrását fo-
gadja el, mig ellenben az ultramontanismusnak, clericalis-
musnak, vagy épen csuhásoknak nevezett katholicismus pár-
tolóit ugy tüntesse fel, mint az emberiség minden szeren-
csétlenségének okozóit, s hogy ebbeli Ítéletünk nagyon ala-
pos és megdönthetetlen, arra nézve tanuul hivjuk magát a 
,P. E. s I. L.'-ot, mely saját Ítélete mellett nem bátorkodik 
feltétlenül hivatkozni az elfogulatlanul itélőkre, hanem csakis 
azt mondja, hogy szerinte és talán minden elfogulatlanul 
itélő előtt, nem a liberalismusban, hanem másutt, t. i. a kle-
ricalismusban keresendő minden baj forrása. Mi azonban 
nem félünk feltétlenül hivatkozni azokra, kiket még a szen-
vedély a liberalismus mellett, vagy a gyűlölet a katholicis-
mus ellen el nem vakított, azokra, kik józanon és higgadtan 
gondolkoznak, nem félünk, hogy ezek megtagadják helyes-
lésüket, midőn mondtuk, mondjuk is, hogy semmi más, mint 
a hazug liberalismus az emberiség minden bajának, minden 
nyomorának forrása. 

Nehogy csak állitani látszassunk, mint azt a ,P. E. s I. 
Lap', nem levén argumentuma, teszi, tényekkel fogjuk illus-
trálni a dolgot, tényekkel, melyeket nem lehet semmiféle 
togatusi köpenynyel eltakarni, akárhogy forgassák is azt a 
liberális ,P. E. s 1. L.' szerkesztősegében. Kezdjük azon pél-
dával, melyet e lap ellenünk felhoz. Spanyolországban sze-
rinte a clericalismus az oka, hogy az ország felbomlásnak 
indult. Hogy is ne ! mintha bizony a forradalom, mely e szép 
országot felbomlással fenyegeti, nem a liberalismus, hanem 
a clericalismus édes szülöttje lenne. Azt minden józaneszü 
ember tudja, hogy a clericalisok soha semmiféle törvényes 
fejedelem ellen fel nem lázadtak, el nem űzték, hogy nem 
hirdették monarchicus államban a köztársaság egyedül üd-
vözitő voltát, mint azt liberális államokban liberális lapok 
itt Budapesten is teszik. Nem a kath. elvek, a clericalisok 
befolyása érvényesítésének, hanem a liberális erőszakosko-
dásnak, mely a fennállott állami rendet forradalmi uton fel-
forgatta, köszönheti Spanyolország azt a szánandó állapo-
tot, mely elpusztulással fenyegeti. S váljon üdvösebb gyü-
mölcsöket termelt-e a liberalismus, a protestantismus eldo-
rádójában, Németországban ? Nem tudná, nem látná-e a 
,P E. s I. L.' szerkesztősége, nem hallaná-e azon liberális 
hangokat, melyek a culturharcz kezdete óta naponkint ott 
emelkednek, panaszkodva emlitve fel, hogy az állami rend 
alapjában meg van ingatva, hogy az erkölcsiség, vallásosság 
eülyed ! ott már csakugyan nem a clericalisok, hanem a libe-
rálisok uralkodnak, ezek elvei hirdettetnek, érvényesíttetnek 
minden téren. Mig a liberalismus nem uralkodott, az állam 
anyagilag, erkölcsileg virágzott, honnan származott tehát a 
mostani rothadás, mely ott tagadhatatlanul létezik ? vagy 
talán az ottani állapot a ,P. E. s I. L.' nézete szerint az álla-
mok ideális állapota ? ha igy van, — akkor óhajtandó a 
magyar nemzet érdekében, hogy a szerkesztőséget mielőbb 
tegye át Berlinbe, német hirdetéssel már ugy is kedveske-
dik olvasóinak. Hogy még egy liberális államot említsünk 
fel, csak szegény hazánk szánandó állapotát kell egy tekin-
tetre méltatnunk, mivé lett e jobb sorsra érdemes nemzet 
azóta, hogy az ország liberális állammá lett ? bárhova te-
kintsünk, a legsujtóbb állapottal találkozunk. Vagy volna 

valaki az országban, aki a jelen helyzetet akár erkölcsileg, 
akár anyagilag olyannak mondhatná, hogy abban az élet 
olyan, amilyen különben lehetne is lenni kellene, talán a 
,P. E. s I. L.'-ot és az elvakult liberálisokat kivéve ? kér-
dezzük-e, kik okai ez aggasztó állapotnak ? talán clericali-
sok gazdagodtak meg 67. óta ? talán clerikalisok okozták a 
keleti vasúti botrányt ? talán clericalis befolyás hozta a nem-
zet nyakára a nyomasztó adósság terhét, mely alatt most 
görnyedve kínlódik ? szóval, talán clericalisok kormányoz-
ták az országot ? ezek elvei, vagy a liberalismuséi voltak-e 
irányadók, érvényesíttettek a törvények megszavazásánál, az 
iskolák kormányzásánál, az egyházpolitikai kérdések eldön-
tésénél ? De minek is mindezt kérdezni, midőn, aki látni 
akar, az látja és tudja, hogy liberális elv, liberális befolyás 
juttatta hazánkat a sülyedés szélére, azon liberális elv, mely 
gyűlölvén a katholicismust, a ,P. E. s I. L.'-nak fennemli-
tett számával megegyezőleg, mint az a contextusból követ-
kezik, visszamenésnek nevezi, hogy az a nemzet, mely egy-
kor detronizálta az Istent (?) most bucsut jár, azon liberális 
elv, mely ugyancsak a ,P. E. s I. L.' 9-dik számának egyik 
levelével Istent (?) „öröktől fogva és örökké élő mindenható 
erő"-nek nevezi. A katholicismus nagyszerű alkotásai mel-
lett, ily romboló tények tekintetbe vételével méltán hirdet-
hetjük és hirdetni fogjuk a ,P. E. s I. L.' nem tetszése elle-
nében is a liberalismus vészes voltát, és mennyire tőlünk 
telik, rajta leszünk, hogy azt megbuktassuk. 

Róma. D e c i v i t a t e D e i . (Folyt.) Tekintsük pon-
tonként a mondottakat. Először nézzük az egység alapját, a 
szentszéket. Ma ez, mint mondám szilárdabb, mint valaha ; 
tudom én azt, hogy Krisztus Urunk szilárd sziklát, és nem 
elmáló téglát tett épületének alapjául, és tudom én azt jól, 
hogy ezen szentszék sz. Ambrus szerint aliquando tentata, 
mutata nunquam fuit, hogy soha sem ingadozott, soha sem 
engedett ; nem is ez értelemben mondom én azt ma szilár-
dabbnak mint egykoron ; hanem mivel az a hivek meggyő-
ződésében — a tévmentesség dogmájának kihirdetése óta — 
szilárdabban mint valaha. A gallicanismus, a josephinismus 
a királyi piacetek kora — hál'Istennek ! már lejárt, — bár 
akárhogy erőszakolják itt ott. Jól értették ezen meggyőző-
dés horderejét ama protestáns és nem protestáns kormányok, 
kiknek e szoros egység bizonyos álczélok miatt sehogysem 
tetszett, kik minden követ megmozdítottak ellenében, — és 
nem átallanak olykor egy kis ókatholikus fiascót is fogni. — 

Hogy azonban a Szent-Lélek vezeti egyházát, hogy 
ezen hitnek kimondása nagyon is időszerű volt, mutatja a 
jelen időnek calamitása, és a jövendőnek veszélye. 

A vihar, mely rég óta függött fejünk felett, elhárithat-
lan volt, az idők fekélye megérett, annak szükségkép fel 
kellett fakadnia, a küzdelmet tán még elnapolni, de elkerülni 
nem volt többé mód. Ám mi történt ?, ép a küzdelem előes-
téjén lőn kimondva az infallibilitas dogmája, a vész minden-
felül ránk tört ugyan,de az egyházat készületlenül nem találta. 

A zsinat megszakítása, a májusi törvények, a püspö-
kök bebörtönözése, a lelkészek száműzetése, és minden egyéb 
jogtiprás, mely eddig és ezentúl lesz tárgya a parlamenti vi-
táknak, mind, mind orvoslást talál ama szentszék szilárdsá-
gában, in qua — milevi Optatus szerint — Unitas ab omni-
bus servatur. 
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Es váljon van-e még oly balga, ki azt merje feltenni 
Péter székéről, hogy a tévelylyel még alkudozik, hogy a hit 
és erkölcs drága letéteményéből egy morzsát is fel fog adni ? 

Ám azok hallják a pápa allocutióinak igéit, melyeket 
rendithetleniil kimond, akár tetszik a magas kormányoknak, 
akár nem : tekintsék intézkedéseit, melyekben a közvélemény 
tévedéseit, a sajtó szavát épen nagyon kevéssé van inditatva 
tekintetbe venni. 

íme lássák, daczára annak, hogy háza aj taját egy el-
lenséges hatalom sbirrjéi veszik körül, daczára annak, hogy 
napról napra szorosabb örvény gyűrűje veszi körül szemé-
lyét,lelki hatalmának jogkörét, daczára minden eshetőségnek, 
mely manap egy 24 óra alatt is megtörténhetik : ime nézzék, 
ha ingadozik-e ? 

A Congregatiók folytatják működésüket a pápa el-
nöklete alatt, i t t utmutatást, ott intést, tanácsot, redeletet 
nyújtanak a szorongó püspököknek, ott az egyházon kivül 
helyezik a hitáruló papokat, visszautasítják a liberális katho-
likusok jó (?) szolgálatait, indexbe teszik minden tekintet 
nélkül a rosz könyveket. íme a pápa naponként küldi a hit 
missionariusait a vad törzsek közé ; helyreállítja Photius ha-
zájában a kath. hierarchiát, elintézi az örmény kérdést ; nem 
hajtva az olasz kormány exequaturjára gondoskodik a püs-
pöki székekről ; kitartásra bátorítja a német püspököket a 
mindenható német kormány ellenében ; kötelességére inti 
Urusoff hg által a hatalmas éjszaki colossust ; Spanyolor-
szágban tiltakozik a libeialis kormány vallási törvénye el-
len, Francziaországban a tanitás szabadságát követeli ; An-
golországot újra visszanyeri a kath. egységnek. A világot 
újra és újra inti a socialismus veszélyeire, stb. Columbán 
apát szerint : Ad te namque totius exercitus Domini pericu-
lum pertinet. Te totum expectat, qui potestatem habes om-
nia ordinandi. (Folyt, köv ) 

IRODALOM. 
+ T. cz. Gubicza István, szarvasi lelkész, gymn. hitta-

nár megrendelési felhivást bocsátott ki Chateaubriand, Le 
génie du Christianisme, (A kereszténység szelleme) czimü, 
általa magyarított munkájára, melyből utóbbi számunk rö-
vid mutatványt közölt. 

A forditás a X X I V . franczia kiadás nyomán két, 34— 
38 tömött ivre terjedő kötetben bocsáttatik ki, s a megren-
delőknek junius 15-ig küldetik meg. Ára 2 ft., diszkötésben 
3 ft. 20 kr., papnövendékeknek 10°/0 leengedéssel. 10 előfi-
zető után tisztpéld. Az előfizetési pénzek, illetőleg ivek vagy 
a ,Hunyady Mátyás' irodalmi intézetbe, vagy fordítóhoz, 
(Szarvas, Békésm.) küldendők be. 

© A váczi papnövendékek ,Pázmány- egylete' előfize-
tési felhivást bocsátott ki Laikus Fülöp „Silvio" czimü val-
lás-erkölcsi regényére. A kétkötetü s körülbelül 40 ívre ter-
jedő kiadvány ára 1 ft. 50 kr. Maga a mű még ez iskolai 
évben fog megjelenni s utánvét utján is szerezhető. Nyolcz 
példány után tisztp. 

[ J Figyelmeztetjük t. olvasóinkat ft. Ihász Gilbert, 
csorna-prem. kan. urnák „Szellemi Kincstár" czimü munká-
jára, melynek megrendelő ivét mult számunk mellett vették. 

VEGYESEK. 
= A főmagasságu bibornok és herczegprimás, mint az 

,.Esztergom1 irja, néhány nap óta Bajcson időz. Visszatérte 
után Esztergom városa összes közgyűlése testületileg dísz-
polgári oklevelet nyujtand át Ö Eminentiájának. Azok után, 
miket a magas egyháznagy, mióta a herczegprimási széket 
elfoglalta, Esztergom szellemi s anyagi javának előmozdí-
tására tett és áldozott, igen méltányosnak találjuk, ha a 
város ilyképen hálás s tiszteletteljes elismerésének jelét adja. 

— Székesfehérvárról írják nekünk, hogy az árvízká-
rosultak javára a méltóságos püspök ur kezdeményezése 
folytán az egyházi megyében megindított gyűjtés örvende-
tes eredményül 2345 ftot mutatott fel ; mely összeghez maga 
ő méltósága 200 frttal járult . A megye százéves fennállása 
többi közt tudományos monographia kibocsátása által is fog 
megünnepeltetni. Hogy ennek mily magasra feszitett vára-
kozással nézhetünk eléje, arra nézve elég megjegyeznünk, 
hogy e mű megírására mlgos Pauer János felszentelt püs-
pök ur kéretett fel. 

— Badenben ismét egyszer ujjá szervezik az elemi is-
kolákat. A legújabb tvjavaslatban a következő ominosus 
tétel fordul elő: „Meg nem engedhető, hogy a politikai köz-
séget az iskola körül megillető kötelességeket akár egész 
kiterjedésükben, akár egyes részletekben oly testület telje-
sítse, mely hitfelekezeti czélokból alakult". A szabadkőmű-
ves j arg ónból tisztességes nyelvre lefordítva ez röviden eny-
nyit tesz: „A felekezeti iskolák meg vannak tiltva". Eny-
nyire mindeddig még a svajcziak sem mertek menni. — A 
franczia alsóház pénzügyi bizottságában Decazes herczeg 
Tirard indítványára vonatkozólag (32. sz. 256. 1.) akként 
nyilatkozott, hogy Francziaország mint katholikus nemzet 
szükségképen kell, hogy a kath. egyház fejénél képviselve 
legyen ; ezért ellenzi a kérdéses indítványt, de bele tudna 
egyezni abba, hogy a quirináli követség Olaszország kívá-
natára nagykövetséggé emeltessék. 

— A berlini városi tvszék legközelebb igen érdekes 
sajtóperben mondand Ítéletet, melynek tárgya a következő. 
F. évi január 21-én történt, hogy Bluhme, kőmetsző-segéd, 
alig 19 éves fiatal ember, Diehle barát já t egy nehéz kő-
darabbal agyonütötte, mint mondja azért, hogy ennek kö-
vetkeztében bezáratván, élte végnapjait csendes nyugalom-
ban bevégezhesse, s a bírónak azon kérdésére, váljon nem 
bánja-e tettét, azt ftlelte, hogy bizony ő nem bánja, mert 
teljességgel egyet ért Hartmann-nal a „ Philosophie des Un-
beivussten" írójával, ki azt mondja, hogy ez a földi élet utá-
latos valami, melytől jobb mennél előbb szabadulni. Ö ba-
rát já t ezen utálatos élettől készakarva szabadította meg, 9 
azt hiszi, hogy ez ezért még hálával is tartozik neki. 

Ebből kiindulva a berlini ,Börsen-Courrier' kis elme- • 
futtatást engedett meg magának, melyben többi közt azt is 
mondta, hogy ily gyilkos rögeszmék keltése, következőleg 
az ezekből származó bajokért voltaképen azon „bölcsésze-
ket" kellene okozni s megbüntetni, kik azokat a nép közé 
dobják. Ez által Hartmann megsértve érezvén magát, a kér-
déses czikk szerzője, bizonyos dr. Davidson ellen becsület-
sértési pert inditott, melynek a fentnevezett törvényszék helyt 
adot t ; az ítéletet nagy feszültséggel várják. 

— A Szent-László-Társulat t. cz. tagjaihoz. Az első cs. 
kir. szab. duna-gőzhajózási társulat, a magyar kir. állam-
vasutak, a déli vaspálya, a györ-sopron-ebenfurthi, a magyar 
északkeleti és az első erdélyi vasúttársaságok főigazgatóságai 
a Szent-László-Társulat tagjainak, kik a f. évi május 18-án 
Budapesten tartandó közgyűlésben résztvesznek, az ide és 
visszautazásra, 1876. május 15-től bezárólag ugyanazon hó 
23-ig terjedő érvénynyel, az illető vasúti és gőzhajózási vo-
nalakon 33°/0 személydij leszállítást engedélyeztek. Miről a 
társulat t . cz. tagjai, kik ezen kedvezményt igénybe venni 
óhajtják, azon hozzáadással értesíttetnek, hogy az erre fel-
jogosító s névre szóló igazolvány kiszolgáltatása iránt a tár-
sulat titkári hivatalához (IV. kerület, Lövészutcza 11. sz.) 
fordulni szíveskedjenek. Budapest, 1876. április 24. A tit-
kári hivatal. 

Szerkesztői üzenetek. 
Gy. Sz. Márton : Mihelyt mind a két kép kezeim közt lesz. Kassára : 38. 

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő: báró Hornig Károly, hittudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatott Budapesten 1876. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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Pesten, m ájus 3. 36. I. Félév, 1876. 
Tartalom. A nagyváradi 1. sz. káptalannak felirata ő Szentségéhez s ez utóbbinak válasza. — Havi szemle. — Tükör-
darabok Nogáll kátéiból szemben Deharbe ,magyar' kátéival. — A közalapítványi kir. ügyigazgatónak véleménye a ta-
nulmányi alap jogi természete kérdésében. — Egyházi tudósitások : Pest. O Emja bibornok-herczeg primásának legújabb 

fényes jótéteménye. Pest. A vallásos társulatok. Kassa. Róma. De civitate Dei. — Vegyesek. 

A nagyváradi 1. sz. káptalannak 

f e l i r a t a ő S z e n t s é g é h e z 

s ez utóbbinak válasza. 
Beatissime Pater ! Dum inter tot tamque repe-

ti ta Ecclesiae detrimenta, Beatissime Pater , una Te-
cum ingemiscit Christianus Orbis, sinas quod nos 
Canonici Ecclesiae Magno-Varadinensis latini r i tus 
ad Tuos Pedes filialis amoris, devotionis, obedien-
tiaeque sensa depromamus. Equidem acerbiora esse 
nequeunt tempóra : sed nec acerbissimis tempo-
ribus aptior Sanctitate Tua desiderari Pont i fex po-
terat, qui mysticae Navis cursum inter luctantes 
ventos teneret. — Tu enim tot inter re rum vicissi-
tudines universo orbi es spectaculum ingens, forma 
gregis, exactissima apostoliéi vigoris norma. — Tu 
es inconcussae constantiae memorabile simul et effi-
cax exemplar, atque mira d iuturni ta te summi sa-
cerdotii bonis quidem consolationi, improbis autem 
terrori . — Dum hisce cogitationibus moestas men-
tes solamus, misericordissimam Dei Nostri clemen-
tiam supplices obsecramus, ut quem ad ostendendas 
divitias gratiae suae gubernaculis Ecclesiae voluit 
praesidere, adhuc diutissime servet Ecclesiae suae 
eiusque moerorem tandem cum iucunditate commu-
tet. — Quia vero, quo durior in dies fit Ecclesiae 
conditio, quo impudentius proculcatur eius auctori-
tas, quo perfract ius unitat i catholicae in cathedra 
Petri constitutae, qua disgregandae, qua labefac-
tandae adlabora tur : eo vehementius religionis amo-
rem exardescere, eo maiori ac intimiore adhaesio-
nis glutine, et solemni professione observantiae 
nostrae erga Tuam Sanctitatem, nos excellere opor-
tebit, qui plus simplici vice omnem occasionis an-
sam apprehendentes, adeo obsequenter, et absolute 
nos omnibus apostolicae Sedis documentis velle ad-

haerere solemniter declaravimus, et v i r tu te praesen-
t ium l i t terarum medio fidelis nostrorum votorum 
interpretis u l t ro declarare, spondere et vovere ge-
stimus ; qui et ad pedes Tuos provoluti , apostolicam 
benedictionem, ceu conatus nostri et copiosorum 
munerum coelestium auspicem supplices exoramus, 
Sanctitatis Tuae magno-Varadini in Hungar ia die 
15-a februari i 1876, humill imi servi et obsequentis-
simi filii, Stephanus Junák stb. stb. 

Ö szentségének válasza. 
Pius P. P. IX. Venerabiiis Frá ter et Dilecti 

Filii, Salutem et Apostolicam Benedictionem. In 
hoc tarn intento et pertinaci nisu osorum Ecclesiae 
ad se iungendaab eius visibili Capite membra, catho-
licamque sie unitatem disgregandam, suavissimum 
accidit Nobis, Venerabiiis F r a t e r e t dilecti Filii, vi-
gescere ubique credentium fidem, eosque impensiore 
quotidie studio convertere ac veluti compellere ad 
hoc unitatis eiusdem centrum. — Idque iueundius 
etiam animadvert imus in dissitis a nobis regioni-
bus, et in iis, quae vei asperiori insectationi obnoxiae, 
vel gravioribus saltem obiectae periculis, acriorem 
facerent anxietatem Nostram. Acceptissima idcirco 
habuimus officia vestra, potissimum cum ipsa, prae-
ter i teratum amoris et obsequii erga Nos testimo-
nium, sententiam praeferant a vobis meri to conce-
ptam de necessitate aretioris cum Nobis coniunctio-
nis praesentibus in adiunetis ; proposi tumque pro-
pterea studiosiusadhaerendi huic veritatis cathedrae. 
Et quoniam fieri nequit, u t eorum consil iaet exera-
pla, qui ceteris praestant ac praesunt, rel iquum 
etiam Clerum non moveant, et unanimis actio mi-
nistrorum Ecclesiae populum non fingat et com-
ponat ad eamdem mentem; significationes vestrae 
spem Nobis faciunt etiam constantissimae in tota 
ista Dioecesi adhaesionis et devotionis huic Apostoli-

36 
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cae Sedi, strenuaeque defensionis religionis nostrae 
sanctissimae, sacrorumque iurium. — Deum itaque 
rogamus, ut vos ita confirmet in proposito vestro, 
ut nulla unquam ab eo abducamini vei adversitate, 
vei eventuum alea : ac interim superni favoris auspi-
cem et praecipuae benevolentiae Nostrae testem vo-
bis, venerabilis Fráter et dilecti Filii, totique isti 
Dioecesi Benedictionem Apostolicam peramanter 
impert imus . . . Datum Romae apud S. Pe t rum die 
6. április 1876. Pontificatus Xostri anno tricesimo. 

Pius P. P. IX. 

Havi szemle. 
Igaz-e, mit annyiszor hallunk, olvasunk, talán 

mondunk is : hogy az emberek már nem csak kö-
zömbösek a Megváltó szerezte isteni kegyadományok 
i ránt ; hanem nyiltan gyűlölik s üldözik azon szellemi 
birodalmat , melyet a könyörület s hatalom annyi 
csudáival köztünk megalapított ? . . . Igaz-e ez ? . . . 

Fá jda lom igaz! Önszemeinkkel lá t juk naponta, 
minden lépten nyomon tapasztaljuk gyakorlat i lag : 
az emberek gyűlölik, s üldözik Isten országát e 
földön, — gyűlölik s üldözik benne épen azt, mi 
miat t legnagyobb tiszteletre s szeretetre lelkesül-
niük kellene: azon fenséges malaszt-adományokat, 
melyekkel Krisztus Urunk anyaszentegyházát azért 
ruházá, diszité fel, hogy Hozzá, mennyei vőlegényé-
hez, mindenha méltó, de egyúttal képes is legyen, 
hogy nagy müvét, az emberi nem megváltását , 
megszentelését s üdvözitését az idők végeiglen foly-
tassa. Ezek azok, amikért leginkább gyűlölik s ül-
dözik az egyházat ; de ha fá j la l juk is azt, meg kell 
vallanunk, hogy utóvégre is — nincs mit csudál-
kozni azon ! 

Mert közelebbről szemlélve a dolgok menetét, 
első pil lanatra is belát juk, hogy az egyház nem 
csak az üldözésben, hauem ennek okaiban is osz-
tályrészese isteni Alapitójának. Avagy a zsidók 
nem épen azért gyűlölték és iildözték-e Krisztust, 
amiért leginkább tisztelniök, szeretniök s imádniok 
kell vala őt ? — isteni fensége, királyi méltósága^ s 
a bűnön kivül mindenben hozzánk hasonló emberi-
sége miat t ? Midőn a főpap e borzasztó szót 
ej té : „Méltó a halálranem akkor mondá-e ezt, mi-
dőn Krisztus kevéssel azelőtt határozottan kijelenté, 
hogy ö Isten fia ? S miért üldözé öt Heródes, ha 
nem azért, mert a napkeletről érkező bölcsek igy 
kérdezősködtek utána : „Hol vagyon, a ki született, 
a zsidók királya? s Pi latus nem azt iratta-e fel feje 
fölött : „Ez Jézus, a zsidók királya." A zsidók tehát 
halálra kivánták, mert Isten, a pogányok, mert ki-

rály, mindketten pedig szenvedő emberi voltában s 
alakjában ütköztek meg, mely amazoknak botrány-
kozás volt, emezeknek bo londság . . . . 7 Ö 

Ezek pedig azon tu la jdonságok, melyeket 
Krisztus Urunk, amennyire ez lehetséges, anyaszent-
egyházára is ruházott át, s melyek miatt ez isteni 
Alapitója napjai óta gyülöltetik s üldöztetik. Isteni 
üdvintézményt alapított, azaz oly intézményt, mely 
által Isten az emberek üdvét e földön munkál ja , 
— s ez az, melytől a halandók vészes vakságban 
elfordulnak ; azt akará, hogy az ö egyháza, leala-
csonyit tatásában is hasonló legyen hozzá, s ez az, 
amiért az emberek gúnyolják s megvetik ; végre 
királynővé rendelte, hogy nevében uralkodjék a 
földkerekség népei felett, s azért lázadnak fel ellene, 
vesztére törnek s megsemmisítésére. Szomorú egy 
látvány, mint hadakozik, erőlködik a nyomorult 
ember Istene, öt megváltó s örökké boldoggá tenni 
szándékozó Teremtője ellen. De bármily szomorú 
is legyen e látvány, bármily leverő ezen igazság, 
nem szabad gyáván hallgatni, hanem mindig szem-
ben szállva amavval, szünet nélkül hangoztatni 
kell ezt, hogy talán mégis ismét diadalra segítsük ; 
hangoztatni kell az igazságot, hogy az egyház isteni 
küldetéssel bir, hogy csak ö nála vannak a biztos 
üdveszközök letéteményezve, szóval : hogy Isten 
országa e földön. 

Midőn Krisztus, Jánostól megkeresztelve, — 
Márk. I. 10. ; — a vizböl feljött, látá megnyílni az 
egeket, és e szózat lön mennyekből : „Te vagy az 
én szerelmes fiam, tebenned telik kedvem,'' — s a 
Szentlélek mint egy galamb leszáll és marad ra j ta , 
igy avattatván fel a Fiu közvetítővé az örökkévaló 
Atya s az ismét kegyelembe fogadandó bűnös em-
beri nem között. S midőn ugyané mennyei szózat 
másodízben hallatszik, oly toldalékot nyer, mely a 
Megváltó legmagasztosabb tekintélyét közvetlenül 
isteni szóval hirdeti és megerősiti : „ . . . Ezt hall-
gassátok /•' Máté. XVII. 5. 

Váljon, amint róla mennyei Atyja, maga Krisz-
tus Urunk anyaszentegyházáról tett-e valaha ily 
bizonyságot? Tett, igenis. Igy szól, — Ján. XV. 16. 
— azokhoz, kiket szellemi épületének alapköveivé 
rendelt : „Nem ti választottatok engem, hanem én 
választottalak t i teket ,s én rendeltelek,hogy elmen-
vén, gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötek 
megmarad jon ;" — kijelentvén ez által, hogy anya-
szentegyházának megalapit tatása nem emberi, ha-
nem isteni mü. Nem olyképen keletkezett ezen egy-
ház, hogy többen, egy általok kigondolt vallási 
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rendszer értelmében társaságba állván össze, egyet magok 
közül fejőkké választottak, hanem maga Isten egyszülött 
fiát küldötte e világra, hogy az ő nevében hirdesse nekünk 
a mennyei eredetű vallást, s e czélból azokat válaszsza el 
eszközökiil, akiket akar. Igy alapíttatott az egyház. „En va-
gyok a szőllőtő, ti a szőllővesszők", mondja ugyané helyen ; 
jelentve ez által, hogy a mint a vessző életképességét s ter-
mékenyvoltát a tőtől veszi, hasonlólag az egyház O tőle ; 
azon egyház, mely Pál szerint — Efez. IV, 15 s V, 25 ; — oly 
test, melynek feje Krisztus: ara, melyet Krisztus választott 
magának, melyet szeretett, melyért önmagát adta. 

O tőle, fejétől, vőlegényétől veszi az egyház felhatal-
mazását, azon isteni küldetést, melylyel ő maga is birt 
mennyei Atyja részéről, hogy tudniillik közvetítő legyen 
Isten és az emberek közt, hogy bizonyságot tegyen az igaz-
ságról, hirdessen, a kik méltók rá, bűnbocsánatot s oszto-
gassa. Avagy nem ez lenne értelme ama szavaknak, melye-
ket Jánosnál, XX. 21 intéz tanítványaihoz mondván : „A 
mint engem küldött az Atya, én is küldelek titeket". Mi 
értelmök legyen e szavaknak, maga értésünkre adja, midőn 
Máténál, X X V I I I , 18, megmagyarázza nekünk, miben ál-
lott az ő küldetése : „Minden hatalom nekem adatott, menny-
ben és a földön", mondja, s eme hatalmánál fogva anyaszent-
egyházát rendeli mint a népek tanitóját: „Elmenvén tehát, 
tanítsatok minden nemzeteket" ; — meghagyja neki, hogy a 
kiket kellőleg megtanitott, az újjászületés szentségében ré-
szesítse, mely által a bűnösök igazságosakká, sátán szolgái 
Isten fiaivá lesznek : . . . . „megkeresztelvén őket az Atyának, 
a Fiúnak és Szentléleknek nevében" ; — s arra utasítja, hogy 
az ekként felavatottakat szent törvényeinek megtartásában 
vezérelje; „ . . . tanítván őket megtartani mind, a miket pa-
rancsoltam nektek". S hogy mindezt a szent lelkesedés bá-
torságával tegye, hogy számtalan, folyton folyvást támadó 
akadályokkal s ellenségekkel megkiizdve el ne csügged-
jen, megígéri jelenlevő tanítványainak, s azok személyében 
anyaszentegyházának: „íme én veletek vagyok mindennap, 
a világ végezetéig" ez vala ama zászló, ez amaz erősitő 
jelszó, melybe bizva az egyház legvészesebb küzdelmeit győ-
zedelmesen végig vivta; ez leszen jövőre is csüggedni nem 
tudó bátorságának rugója. 

Továbbá, amint ő maga, Krisztus Urunk, az egyedüli 
közvetítő Isten és az emberek közt, a kinek nevében egye-
dül üdvözülhetünk, ugy mennybemenetele után csak az egy-
házban találhatók fel azon malasztkincsek, melyeknek kellő 
használata által az örök üdvöt elnyerhetjük. „A ki hiszen 
és megkereszteltetik, mondja Márknál XVI, 16; — üdvö-
zül, aki pedig nem hiszen, elkárhozik". Mert az egyháznak^ 
amint küldetése, ugy tekintélye is Istentől való, s amint az 
Atya inondá a Fiúról : Ezt hallgassátok !, olyképen szól ez 
is — Lulc. X, 16 ; — választott tanítványai s azok utódjai-
hoz : „A ki titeket hallgat, engem hallgat, és a ki titeket 
megvet, engem vet meg;" — sőt a legnagyobb büntetéssel 
fenyegeti — Máténál, XVII I , 17; — azokat, kik az egy-
ház intő szavának nem engedelmeskednek: „aki az anya-
szentegyházra nem hallgat, legyen neked, mint a pogány és 
a vámos". Ha tehát az egyház Isten által van alapitva, ha 
élő, folytonos összeköttetésben áll vele, ha Isten nevében és 
megbízásából tanítja, a bűntől szabadítja s szentesíti az em-

bereket; ha végre magasztos küldetésének teljesítésére a 
legmagasabb tekintélylyel is ruháztatott fel, ki tagadhatja, 
hogy isteni üdvintézet, hogy az, minek az írás is annyiszor 
mondja: Isten országa e földön. (Vége köy.) 

T ü k ö r d a r a b o k 
Nogáll kátéiból szemben Deharbe ,magyar1 kátéival. 

(Folyt.) 

Deharbe *) ,a szentek tiszteletét' külön czim alatt tár-
gyalja ; Nogáll nem választja külön, okát is adja, midőn a 
,nagy'-kátéban jegyzetben azt mondja, hogy „nem a szentek 
iránti tisztelet", hanem a tiszteletlenség' ellenkezik Isten 
első parancsolatjával. Ami szent, az mindenesetre tiszteletre 
méltó. Midőn a szentek iránt tisztelettel viseltetünk, mao-át ' Ö 
az erényt tiszteljük, midőn a szenteket erényeik és érde-
meikért tiszteletben tartjuk, magát az Istent tiszteljük ben-
nök, kinek megszentelő malasztja volt munkás minden eré-
nyeik és érdemeikben". Nogállnak eme kérdésére, hogy ,mi 
különbség van Isten és a szentek tisztelete közt', remek fe-
lelete fölöslegessé tette Deharbenak, részint nem is egészen 
correct, részint az unalomig aprózgató következő kérdéseit: 
,Szabad-e a szenteket tisztelni ? Mi különbség van az Isten o 
és a szentek tisztelete között ? Szabad-e a szenteket segít-
ségül hinni ? Mi különbség van azon imádság közt, melylyel 
Istenhez és ama közt, melylyel a szentekhez folyamodunk ?' 
Nogáll mindezekre egy kérdés alatt felel, s ha ezért (csilla-
gos, tehát már a IV. tanfokozatnak szánt!) felelete hos/-
szabbra talált nyúlni, bátran mondható, hogy átlátszó szer-
kezetű, könnyen folyó, igazán magyaros nyelvezetű felelete 
a hoszuságot észrevétlenül elenyészteti. S váljon nem fér-e 
gáncs Deharbenak eme kérdéséhez : ,Szabad-e a szenteket 
tisztelni ?' Igaz, hogy a dogmának betűszerinti szigora csak 
annyit követel vala ; de elég-e ennyi, szemben az elmélet és 
gyakorlattal vonatkozólag ,a szenteknek egyességét' jelző 
hitágazat tantartalmára ? Ugyhiszem, csakugyan tapintato-
sabb vala Nogálltól a kérdést imilyen szerkezettel tenni fel : 
,Nem ellenkezik-e Isten 1-ső parancsolatjával a szentek tisz-
telete?' Efféle dolgok csekélységnek látszanak, de tagadha-
tatlanul igen finom dogmatikai érzékre vallanak és didak-
tikai tekintetből is a tananyag feldolgozására nézve nagy 
horderővel birnak. Az ily finom s a tanfogalom észlelteté-
sére szerfölött alkalmas mondatszerkezetre akár hányra aka-
dunk N. kátéjában, amit csak az nem fog méltányolni, aki 
methodikai érzék nélkül szűkölködik. — Lássuk még egy 
példát. A kérdésre, hogy ,mit rendel az egyház 3-ik paran-
csolatjában', N. a feleletben a szorosan vett böjt s az absti-
nentia fogalmát adja ; D. egyelőre csupán ennyit tesz a fele-
letbe, hogy „az általa rendelt böjtöket megtartsuk és a hus-
eledelektől magunkat megtartóztassuk", miből a gyermek 
aligha meg fogja érteni, hogy vannak ,szorosan vett böjti 
napok' és vannak egyszerűen ,abstinentialis' napok. Azért 
megint ama fatalis ,Nothbrücke'-féle „csak"-ra kerül a sor, 
ilyetén kérdéssel: ,A tulajdonképi böjti napon „csak" (!) a 
húsételtől való megtartóztatás van-e megparancsolva?' Hozzá 

') E czikksorozatnak t. szerzője arra szólított fel, miszerint a la-
punk 29 számában, 229. lapon található jegyzetet akként egészitenők ki, 
hogy ő érvelései közben Deharbe-nak a Szent-István-Társulat által az 
,Atheneum'-ban nyomatott és 1869-ben kiadott Kis katechizmusát tartja 

szem előtt. Szerk. 
36* 
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még egy másik pótkérdés : ,Mely napokon van megparan-
csolva a huseledeltől való megtartóztatás ?' Mennyivel köny-
nyebb eligazodni az egész dologban N. fogalmazása szerint ! 
Még egyet. A kérdésre, hogy ,mit tilt az anyaszentegyház 
az 5-ik parancsolatban', D. ennyit felel: „Tiltja, hogy első 
advent-vasárnaptól vízkeresztig és hamvazószerdától húsvét 
utáni első (fehér) vasárnapig ünnepélyes menyegzőket ne 
tartsunk".Elég-e ez? A felelet nyilván csupán a törvény be-
tűjét szoritja, Nogáll utal a szellemre is, midőn hozzáadja: 
„2) hogy karácson és húsvét táján Krisztus Urunk megtes-
tesülése és kínszenvedése iránti kegyeletből a zajos mulat-
ságoktól általában tartózkodjunk". A felelet igaz, hogy har-
madfél sorral hoszabb, de tizszerte életrevalóbb és száz-
szorta élvezetesebb — kivált, ha N. kátéjának sima, gördü-
lékony, igazán magyarizű irályát a ,magyar' Deharbenak 
minden lépten-nyomon a boszantásig darabos, döczögős és 
született magyar gyermeknek csaknem emészthetetlen irá-
lyával összevetjük. De erről a következőkben. Azzal, ugy 
hiszem, eleddig tisztában vagyunk, hogy a tananyag meny-
nyisége s az egyes részek elhelyezése s feldolgozása tekin-
tetében, ha szembesítjük a két kátét, az itélet bizonyára a 
Nogáll-féle káték előnyére fog eldőlni. 

IV. (Már a Nogáll-féle káté tanalakjára, nevezetesen 
a kérdések és feleletek szerkezetére és nyelvezetére kerül a 
sor — szeriben D. ,magyar' kátéjával.) Benne vagyunk ; 
alig értem, hogy hogy vala lehetséges a kákán is csomót 
keresni, s lettem kénytelen N. kátéjának nyelvezet dolgá-
ban is védelmére kelni ; de ha már benne vagyunk, részem-
ről azok ellenében, kik meg tudnak nyugodni a ,magyar' D. 
nyelvezetében s még ezen tekintetben is gáncsoskodnak N. 
kátéjában — bátran és legkisebb töpreny nélkül kimondom 
abbeli határozott meggőződésemet, hogy N.-nál a rendszer 
kitlinő, a beosztás kitűnő, a részletek feldolgozása nagyjában 
aprajában kitűnő, de legkitűnőbb s kiválólag remek a kérdé-
sek és feleletek fogalmazása. Ezekben mutatta ki N. igazán, 
hogy nem hiába „töltötte élete jiwát oly hivatalban, mely-
ben kiválólag a hitélet magyarázatával kellett foglalkoznia, 
és fokozatos emelkedéssel a bécsi Szent-Agoston-féle inté-
zet magaslatáról az óvodáig eljutván", miután „tizenhat 
éve foglalkozik vala az elemi hitoktatással. . .", menynyire 
jogos vala abbeli hite, hogy „mult és jelen feljogosítja 
őt ily vállalatra, minőről szó van". Abból, hogy ő mikép 
fogalmazta kérdéseit és feleleteit, abból ugyan szemláto-
mást megtetszik, hogy szavait, kifejezéseit, a mondatok szer-
kezetét a keresztény nép, a született magyar gyermeknek, 
úgyszólván szájából leste el, s a magyar nyelvet szeplőte-
len tiszta eredetiségében érvényesítette a legszentebb ügy 
szolgálatára. D. ,magyar' kátéját nyelvezet dolgában is 
többre tart ják N.-éuál ? ! Difficile est. . . Akadnak D.-nál 
helyesen fogalmazott feleletek, de ezek a selejtesekkel szem-
ben számra csaknem elenyésznek. Bizonyítékul idéznem kel-
lene az egész könyvet. Felkérem a szíves olvasót, hogy vesse 
össze bárhol a két kátét. Azt nem tehetem, hogy lapról-lapra 
végig menjek ra j tuk ; de szolgálok igazolásomra téltul idé-
zetekkel, hadd legyen a szives olvasónak alkalma és módja 
ítélni a dologban. Akad N.-nál egy-egy szólam, mely meg-
lehet modern nyelvészeink szemében szálka, pl. Nogáll nem 
mondja D.-ként ,Mikép szól a nyolcz boldogság ?' hanem 

igy írja : ,Melyek a nyolcz boldogságok ? Melyek a hat fő-
igazságok ?' Ilyesekre N. jól tezzi, ha Szent-Ágostonnal azt 
mondja: „Se ba j ! Etiam sí reprehendant nos grammatici, 
dummodo intelligant populi". (V. ö. „Kat. Különl." L X I I I . 
1.) Kezdjük. (Folyt, köv) 

A közalapítványi kir. ügyigazgatónak 
V É L E M É N Y E 

a tanulmányi alap jogi természete kérdésében. 
(Folytatás.) 

A tisztelt országos albizottság többsége a tanulmányi 
alap jellege meghatározása körül azon nézetnek is ad kife-
jezést, hogy miután az 1790-i évi országgyűlésen a vallás-
felekezetek fentforgott vagyoni kérdések a tettleges birtok-
lás alapján szabályoztattak, az iskolai alap pedig egyházi 
természetű soha sem volt, az a kath. felekezet által a jelzett 
korszakban nem is birtokoltathatott ; s igy az 1791-ik évi 
26-dik törvcz. 12-dik §-a ótalma alá nem helyezhető; ezen 
nézet irányában a közalapítványi királyi ügyigazgató kije-
lenti, hogy miután ezen vélemény keretében történelmi, ugy 
köz- és magánjogi adatok nyomán a tanulmányi alap katho-
likus jellege eléggé kifejtetett ; hogy miután Mária Terézia 
a tanulmányi alap körvonalozása alkalmával 1780-ik évben, 
a katholikus felekezetnek más vagyont nem adott, mint a 
melyet koronás elődei, továbbá az áldornagyok és a főurak, 
ugy a nemesség és a polgárság két század tartama alatt, 
katholikus alapítványul, a tanodák felállítása és berendezése 
tekintetéből, a Jézus-társaság gondjai alá helyeztek s ott 
felhalmoztak ; hogy miután Mária Terézia a jezsuitáktól 
bevont összes ingó és ingatlan birtokot Verbőczy István 
hármas törvénykönyve 1-ső rész 10-dik czim 3-dik §-a, to-
vábbá a sokszor idézett 1548-ik évi 12-ik s az 1550-ik évi 
19-dik törvényczikkek szerint más, mint egyházi, vagy ka-
tholikus iskolai czélokra nem is ajándékozhatta ; hogy mi-
után az 1780-dik évi márczius 25-i királyi adománylevél-
ben a tanulmányi alap katbolikus minősége elég világosan 
körül van irva ; hogy miután a tanulmányi alap körvonalo-
zásától a jelenig nem létezett korszak, melyben a jelzett 
intézmény jövedelmei más mint katholikus felekezetű isko-
lákra fordíttattak volna ; mindezekből kiderül, hogy vala-
mint a jelen korban a szakférfiú, ki a szőnyegen levő kér-
désre vonatkozó adatokat figyelemmel tanulmányozza, nem 
kételkedhetik a felett, mikép katholikus alapitványnyal áll 
szemben; ugy az 1790-dik évi országgyűlés is igen jól tudta, 
miszerint a századok folytán megtakarított katholikus va-
gyonból az apostoli magyar király által létesített tanulmá-
nyi intézmény más, mint katholikus alapitvány, nem lehet. 

Az 1790-dik évi országgyűlés volt azon korszak, mely-
ben minden vallásfelekezet tulajdon alapitványait törvény 
által is biztosítani igyekezett; a katholikus felekezet az e 
téreni jogai körvonalozását a 23-ik törvcz. létrehozatala 
folytán eszközölte, mennyiben ennek szövegében kimonda-
tik, hogy a király mint legfőbb kegyúr gondoskodand, mi-
kép az egyház jogai teljes épségben fenttartassanak és a 
bármily néven fentálló alapítványok az intézkedők rendel-
kezéséhez képest kezeltessenek ; a katholikus felekezet azon-
ban még azzal, miként alapitványai a törvények keretében 
kellő jogosultságot nyertek, nem elégedett meg; hanem, 
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mint az 1790-ik évi országgyűlési irattár 534-ik és 666-dik 
lapjai tanúsítják, a midőn a törvényhozás az alapítványok 
gondozásával a koronát egyszerűen és általában kivánta 
felruházni, ugyancsak a katholikus rendek előterjesztésére, a 
fejedelem, az országgyűléshez intézett 1791-ik évi márczius 
8-i leiratában azt igényelte, hogy a katholikus alapítványok 
feletti felügyelet, a régóta fentálló előjogoknál fogva őt 
mint apostoli kiiályt, s ekként az országbani legfőbb kegy-
urat illesse, mely kívánatba az ország be is egyezett ; ugyan 
ez idő szerint a nem katholikus felekezet alapitványai biz-
tosítását vallásügye rendezésével foglalta össze, s azokat a 
26-dik törvcz. 12-ik §-a által jogerejüekké avatta ; az erre 
vonatkozó szöveg igy szól : „Evangelicis utriusque confes-
sionis penes condita hac ratione ac perpetuo duraturae legis 
provisionem circa liberum religionis suae exercitium, con-
servationem item templorum, scholarum et parochiarum 
suarum, nec non fundationum omni ratione securis redditis, 
pro amplius confirmanda inter illos, ac romano-catholicam 
religionem profitentes regnicolas pace et concordia statui-
tur ; ut quoad proprietatem dictorum templorum, schola-
rum, parochiarum et fundationum status possessionis actu-
alis utrinque pro cynosura ea ratione adsumatur, ut funda-
tiones catholicorum pro catholicis, evangelicorum autem pro 
evangelicis deinceps convertantur ; adeoque ab ulteriori ha-
rum repetione pro futuro ab utrinque praescindatur" ; mely 
szerkezet igen egyszerűen, világosan, érthetőleg és határo-
zottan kimondja, mikép a katholikusok alapitványaik a ka-
tholikusok, és az evangélikusok alapitványaik az evangéli-
kusok szükségleteikre fordíttassanak: ez 1791-ik évi 23-ik 
és 26-ik törvényczikkek intézkedéséből tehát kitűnik, hogy 
a már 1790-ben létezett alapítványok minden felekezetet 
illetőleg, és minden megtámadások ellenében törvényes olta-
lom alá vétettek, hogy azon törekvések, melyeknél fogva 
1790-dik év után, a vallásfelekezetek egymás irányában az 
alapítványok jellegét, érvényét, rendeltetését, ugy tulajdoni 
jogát per és vita tárgyává tehették volna, országgyülésileg 
megszüntettek és beállittattak ; nemkülönben, hogy ugy a 
katholikus, mint a protestánsok összes alapitványaikat, mi-
ként azok tulajdon felügyeletük alatt álljanak, minden ide-
gen befolyástól mentesittessenek, a kölcsönös béke olajága ár-
ban felvirágozzanak, kitűzött rendeltetésükre fordittathas-
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nyaisanak, s előirt czéljaiknak megfeleljenek,vallásaik sánczai 
közé helyezték: mindezek nyomán világos, hogy a Mária 
Terézia által létesített tanulmányi alap katholikus jellege 
már 1790-dik évben minden kételyen felül állott; valamint 
világos az is, hogy az 1791-dik évi 26-ik tör. cz. 12-ik §-a a 
katholikus tanulmáuyi alap javai biztosítására is kiterjed. 

(Folyt, kör.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest. J ) Emja, Magyarország bibornok-Jierczegpri-

mása az általa alapított győrszigeti apáczák számára, kik 
az ifjúság nevelése s oktatása körül bokros érdemeket sze-
reztek s teljes, osztatlan tiszteletnek örvendnek, örök alapit-
ványképen 31,000 frtot adományozott. A nagyszerű alapít-
vány a budapesti központi papnövelde kezelése alatt áll". 

„Ép most jutott tudomásomra az ország bibornok-
herczegprimásának, kinek kifogyhatlan bőkezűségét, jó szi-

vét, a közoktatás s nevelés terén folyton nyilvánuló áldozat-
készségét, saját súlyos vesztességei mellett is kiapadhatlan 
nagylelkűségét az országban megszámlálhatlanok ismerik, 
egy ujabb nemes s a népnevelés oltárára letett nagylelkű ál-
dozata. O Eminentiája az általa alapított sz. Annái kisdedóvó 
s iskola számára 4000 ftot tett le örök alapitványképen". 

Ezt irják nekünk s egyidejűleg több más pesti lapnak 
Esztergomból, mi pedig nem tehetjük, hogy főinagasságu 
bibornok-főpásztorunknak eme legújabb fényes tettét a „ Ve-
gycseku-hen közöljük, hanem itt teszszük közé azt, kiváló 
helyen, hogy gyenge erőnkhöz képest hozzájáruljunk azon 
enyészhetlen emlékszoborhoz, melyet a magas főpap, leg-
tisztább egyház- s hazaszeretet sugallta kifogyhatlan jóté-
konysága, de az ipar s művészet-, a tudományos törekvések -
s irodalmi munkásságnak bőkezű támogatása által, e hazá-
nak történelmében máris emelt magának. 

Lapunk utóbbi számai nem egy esetet beszéltek el, 
melyet eme szavaink beigazolására idézhetnénk. Esztergo-
mi leveleink egész sorozata megmutatta, mit tett O Eminen-
tiája még csak legújabban is székhelyének anyagi s szellemi 
felvirágoztatása érdekében, s a ki a közelmúlt vésznapok 
alatt az érzékenyen sújtott városnak őrangyala volt, a ki 
ezrek meg ezrekre menő áldozatokkal a prímások ősi székét 
a művészet terén is országunk kiváló helyei közé emelte, 
ezen alkalommal magas gondoskodását messze tul terjeszté 
érseki íhegyéjének határain, oly helyre, hol emléke máig is 
tisztelt és áldott, sőt kiterjeszti az egész hazára, midőn azon 
nemes készséggel, mely jellemének egyik fényes vonását ké-
pezi, székesegyházi kincstárának kitűnőbb gyöngyeit az 
országbeli vizkárosultak javára rendezendő kiállításra át-
engedé, azon helyes gondolat által vezérelve, hogy a mit 
vallásos buzgalom e szent helyen gyűjtött, szolgáljon köz-
szemlére kitéve az ősök iránti kegyelet ujjá keltésére, szol-
gáljon intő szózatul, melylyel erényeik utánzására buzdit-
tassunk ; de szolgáljon ez egyszer, működjék közre — least 
not last, — a nyomor, az ínség, a százszoros fájdalmak em-
berbaráti enyhítésére is, oly czélra, melynél neinesb alig 
gondolható, melyet az egyház, birtokainak különös czéljául 
mindig, nem csak szóval, de tettel is vallott ; oly czélra, 
melynek szolgálva a kiállított műkincsek belbecsben is csak 
növekedhetnek ; mert az anyag és művészet nyújtotta ér-
tékhez immár a hála, a szárított könyek áldása is csatlakozik. 

Azonban nem is erről akartunk írni ; czélunk, midőn 
tollat ragadtunk, legközelebb az volt, hogy egy ecsetvonás-
sal hozzájáruljunk azon nagyszerű képhez, mely a papi bir-
tokból a nemzetekre kiáradó áldást, az egyházi vagyonnak, 
a nemzetek anyagi s szellemi felvirágoztatására való lanka-
datlan közreműködését feltünteti. Ha felszólalásunk hosz-
szabbá lett, mintsem szándékoltuk, az anyag bősége okozá ; 
de ha még jóval többet is Írnánk, s ha a miénknél gyakor-
lottabb toll is vállalkoznék, csak elégtelen munkát szolgál-
tatna ; mert amit hazánk biboros főpapja a fentjelzett nagy-
mérvű adományban ismét a legszentebb ügyért tett, azzal 
szemben a földi magasztalás elhallgat, mert elenyészik ; s az 
egyedüli méltó dicséret csak onnan származhatik, a honnan 
a jutalom is, Attól, qui reddet unicuique secundum opera 
eius: iis, qui secundum patientiam boni operis glóriámét 
honorem et incorruptionem quaerunt, vitáin aeternam ! h. 
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Ê'est, május 2. A v a l l á s o s t á r s u l a t o k . Azon 
nagyszerű gyűlések, melyeket Belgium, Franczia-, Olasz-, 
Németország és Ausztria katholikus társulatai ^venkint 
megtartanak, nagyon megérdemlik, hogy figyelmünket e 
tekintetben hazánkra is fordítsuk. Francziaországban csak 
nem régen folyt le a kath. testvérületek nagygyűlése, és mily 
kép tárult fel ott a kath. hivő előtt ? mennyi és minő fokú 
lelkesedést nem kelt az emberben, olvasva a lefolyt gyűlések-
ről szóló tudósításokat ! és minő lelkesedést kelthetett a 
gyűlés még a jelenvoltaknál ! A vallási társulás talán sehol 
nincsen annyira kifejlődve, mint Franczíaországban, de meg is 
látszik hatása ; hátha még egészen szabadon fejthetné ki ott 
az egyház áldásthozó működését, mily rationalis gyógy-
mód lenne az a mult bűnei által megrontott társadalmi élet 
számára ! 

Erezni látszanak a vallásos társulatok óriási befolyá-
sát a társadalmi élet jobbszellemü átalakulására nézve, a 
liberalisinus mételyétől megvesztegeti kormányok épen ugy, 
mint orgánumaik, a liberális lapok, igen helyesen következ-
tetve, hogy valamint az istentelen czélokra egyesült szabad-
kőműves minden fokú és színezetű társulatoknak köszön-
hető a társadalmi szellem megrontása, melynek következté-
ben az eddig hallatlan corruptio, lelkismeretlen megveszte-
gethetés, és igy egyes szerencsevadászoknak, kik különben 
a társadalom legjellumtelenebb elemei, igenis, ezek meggaz-
dagodása, tekintélyre jutása megtörténhetett; épen ugy meg-
szűnnék a jövőben a vallásos társulatok befolyása által, „be-
csületes" lenni, aki tényleg becstelen, jellemesnek tartatni, 
aki jellemtelen, megszűnnék a lehetőség a nemzetek kizsák-
mányolására, történjék bár az akár megszavazott törvények, 
akár modern alapítási szédelgés által. 

E szellem miatt gyűlölik a szabadkőműves kormányok 
és lapok a vallásos társulatokat. Minden egyes gyűlése a 
vallási társulatoknak ugyanis ugyanannyi csapás a modern 
szabadkőművesség szelleme ellen. A vallási társulatok gyű-
lései mindannyiszor egy-egy ujabb, a társadalomra regene-
rálólag ható szent feltétel érvényesítésének gyülhelyei és pe-
dig nemcsak a jelenlevőkre, hanem a távollevőkre nézve is. 
Egy szent szövetség az, azon czélból alakítva és összejőve, 
hogy az ott elhintett és a jelenlévők keblében megfogam-
zott mag, az országban a társadalom minden rétegeiben el-
ültetve százszoros gyümölcsöt teremjen az eniberiség jólé-
tére és boldogságára. It t adatunk ki a jelszavak, melyek 
alatt küzdeni hivatva vannak mindazok, kik a társadalom 
újjászületését nem csak szóval óhajtják, hanem tettleg is elő-
mozdítani törekesznek. Itt ismertetnek meg az ellenfél jel-
szavai, fedeztetnek fel csalárd fogásai, itt vonják le a leplet 
azon sokszor ártatlannak látszó szólamokról, melyek az 
óvatlanokat már nem egyszer tévútra vezették, itt, hogy 
többet ne mondjunk, a kölcsönös érintkezés, a kölcsönös lel-
kesités által közöltetik az erő azon szent forradalom győ-
zelmes kivívására, melyre az emberiségnek oly nagy szük-
sége van, ha meg nem akarja engedni, hogy a szabadkőmű-
vesség a régi pogányság sötétségébe visszasülyeszsze. 

A külföld katholikusai, mint emiitők, felfogták vég-
telen horderejét a vallási társulás eszméjének, de nemcsak 
felfogták, hanem szemben a szabadkőmüvesi társulat lázas 
tevékenységével, nem nézik tétlenül, mikép rombol az ellen-

ség, hanem, amennyire a még létező akadályok engedik, nein 
tekintve, tetszik-e szabadkőműves kormányoknak vagy sem, 
megtámadtatnak-e a szabadkőműves lapok által, vagy sem, 
szervezik a kath. vallási társulatokat, évenkint gyűléseket 
tartanak, majd itt, majd ott hintik a jó magot, előkészitik 
lassankint a társadalom regeneratióját, felvilágosítva az el-
méket a helyzetről és annak következményeiről, ha igy ma-
rad ; megnyerve a sziveket a keresztény nemes tevékenység-
nek, mely nélkül a sülyedés fokról fokra előhalad. 

Alig is hiszszük, hogy legyen napjainkban más mód a 
társadalmi regeneratióra, mint a vallási társulás utján. Hála 
Istennek ! mi nem panaszkodhatunk, hogy hiveink templo-
mainkat nem látogatnák, mint arról számos panasz olvas-
ható protestáns lapokban, hiveink hallgatják a sz. beszédet 
is ; de habár tagadhatatlan is, hogy e társadalmi regenera-
tio csakis azon örök elvek alapján létesithető, melyek tem-
plomainkban hirdettetnek, a templomban társadalmi hely-
zetünket oly modorban fejtegetni mégis alig lehetséges, mint 
gyűlésekben. E körülménynél fogva, nélkülözhetetlen nap-
jainkban a vallási társulás. Hazánkban is vannak vallási tár-
sulatok, de be kell vallani, hogy azok azon tevékenységet, oly, 
nem mondjuk szellemben, hiszen a szellem itt és ott ugyanaz, 
hanem azon, hogy ugy mondjuk : módozatban, azon élénkség-
gel nem fejtik ki, mint külföldön. Váljon nem volna itt az 
ideje, hogy szemben ama tevékenységgel, mely szabadkő-
műves társulatokat alapit még a legnyomorultabb helysé-
gekben is, mi is buzgólkodnánk a különféle vallásos társu-O ' o 
latok megalapításán, hogy azokat ugy szerveznők, annyira 
nyilvánossá tennők azoknak gyűléseit, mint azt külföldi 
testvéreinknél látjuk ? Gondolkozzunke — kérdés felett, 
de ne nagyon sokáig, mer; könnyen megtörténhetik, hogy 
késő lesz- -+-

A kassai egyházmegyéből. 1876. apr. 11. Habár 
nagy és megdöbbentő esetek bekövetkezéséhez már el is va-
gyunk készülve, mégis tagadhatatlan, hogy a várt szomorú 
esemény megvalósulása a legérzékenyebben érinti a szerető 
keblek súlyos fájdalmának húrjait. Mint tudva van az egész 
ország előtt, a legodaadóbb fiúi hódolattal tisztelt főpásztor, 
melt. Perger János, a kassai egyházmegye nagy püspöke, 
miután mintegy négy hónapon át szent béketűréssel, egy Jób-
ként, veté magát a nagy szenvedések mélységes tengerébe, 
s a katholicismus boldogitó hatása alatt állva, Istenben hely-
zett törhetetlen bizodalommal nézett eléje a lassan-lassan 
közelgő halál hideg tekintetének, — folyó hó Ő-én megszűnt 
élni. Halálával egy leü;nemesb atyai sziv szűnt meg dobogni 
övéi közt, kiket viszont a szeretet aranyláncza fűzött a meg-
boldogult, érdemekben gazdag személyéhez! Midőn hónapok 
óta a kiuszenvedés izzó lángjaitól hallottuk lassankint fel-
emésztetni becses életét, a legkétesebb remény, de annál na-
gyobb félelem aggasztá keblünket. Mire készültünk, szomorú 
teljesedésbe ment. Szivbaja gyógyíthatatlanná vált. Végre 
is meg kellett békélnünk ama gondolattal, hogy felejthetet-
len főpásztorunk porait már a „békítő sir enyhe takarja;" 
meg kellett hajlanunk az isteni Gondviselés imádandó vég-
zései előtt, vigasztalódva a fájdalom keserűségei között is 
amaz édes tudatban: „Beüti mortui,qui in Domino moriuntur", 
— bátorítva és biztatva magunkat azon gondolattal, hogy 
eleget élt, ki jól s Isten szent törvényei szellemében végezte 
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e sivár életben pályafutását. Az ilyennek Isten előtt kedves 
s az emberekre nézve hasznos tetteit az angyalok jegyezték 
fel az élet könyvébe. Emléke közöttünk áldott marad. 

A megdicsőült főpapnak élete, áldásos működése s 
nyugodt halála, életének kisebb és fontosb mozzanatai, 
mind-mind dicsteli fényben ragyogtatják a magas alakot; 
— egytől egyig azt hangoztatják, hogy élete kincs vala szá-
munkra: ténykedése Isten előtt kedves s az emberiségre 
haszonnal teljes volt. A megboldogult férfiú nagyságának 
méltatására, egy életrajzi essaynek elkészítésére, ugy hi-
szem, fog találkozni egyházmegyénkben az enyémnél ava-
tottabb toll, mely igen — igen kedves szolgálatot tenne ev-
vel mind az elhunyt tisztelőinek, mind a papi pályára készülő 
ifjúságnak. Az ő élete tükör volt. E tükörbe gyakrabban pil-
lantani csak haszonnal járhat azok részéről, kik az Ur szol-
gálatára képezik magokat, és kik már Sión őreivé avatvák a 
lelkipásztorkodás mezején, avagy az ifjúság vezetésének élén 
állanak a mai nehéz időkben. 

„ Defecit gaudium cordis nostri : versus est in luctum 
chorus noster. Cecidit corona capitis nostri." ') Méltán zokog-
tunk igy a prófétával nagy veszteségünk felett, midőn nagy 
halottunkat ravatalon helle látnunk, s midőn f . hó 11-én ve-
lünk gyászolt Kassán a hivők nagy serege és az idegenek 
tekintélyes száma, a mint a város tágas fő terén örök nyu-
galomra kisértük a megboldogultat a székesegyházi sirboltba. 
Mondhatni, hogy e temetés méltó volt a dicső férfiúhoz ; a 
temetés szertartása a legnagyobb részvét között történt meg. 
Jelenvoltak a tanintézetek növendékei a tantestületekkel, a 
megyei és városi közigazgatás, valamint az igazságszolgál-
tatás hatóságai, a pénzügyi, postai, távirdai hatóságok, a 
katonaság és számos világi és szerzetes pap. — A főpapsá-
got dr. Samassa József, egri érsek, Császka Gy., szepesi püs-
pök és Kaczvinszky V., jászói prépost, ő méltóságaik képvi-
selték. A temetést az egri érsek ő nagymltósága végezte fé-
nyes segédlettel. A gyászmenet, a püspöki lakból kiindulva, 
megkerülte a nagy sétányt s a megyeháznál a főuteza nyu-
goti oldalára térve, vonult be a nagy templomba, honnan 
ünnepélyes gvász-istenitisztelet után, mely alatt a székes-
egyházi ének- és zenekar által Verdi „R e ( im e m "" e adatott 
elő, — a dúsan megkoszorúzott koporsó a sírboltban he-
lyeztetett el, ott, hol a szebb hazába költözött boldogemlékü 
püspök érdemeit dicsőítő egyházi szónok, főtiszt. Prámer 
Alajos, tolcsvai plébános és zemplénmegyei főesperes, sze-
rint, elődei közöl András, István és Ignácz püspökök is 
nyugszanak. Nyugodjék békével egyházmegyénk szeretet-
teljes atyja ; adja meg Isten neki az örök élet koronáját! 
Emléke áldott marad közöttünk. Az emléke egyházmegyénk-
ben aere perennius marad. (Vége köv ) 

lióma. D e c i v i t a t e D e i . (Folyt.) Ime ez a kath. 
egyház feje, ez az Isten városának alapkőszála : Fundatur 
exultatione universae terrae nions Sion, civitas regis magni. 

Adjunk hálát a jó Istennek ! hogy egyházát ily biztos 
alapra fektette, hogy lelkünk ügyét ily csudálatos bölcse-
séggel biztosította, és adjunk hálát, hogy e válságos idők-
ben egy oly magas erényű, oly látnók tekintetű pápával aján-
dékozta meg, mint IX. Pius. 

') Lim. Jer. V. 15. 16. 

Hová lennénk a viharban e pápai szék nélkül ? Széthul-
lanánk — Tompa egy hasonlata szerint — mint az oldott kéve. 

Ez okból várnak oly lihegve az egyház ellenségei ott 
a Spree partján és fent a Quirinálban a jelen pápa halá-
lára ; egy kis zavar a conclavéban nem ártana az ő ügyöknek ; 
ámde bizunk a Szentlélekben, hogy mint az utolsónak hir-
detett pápa, VI. Piusnak nyomába egy erőslelkü VII. Pius 
lépett; ugy most is egy méltó férfiút támaszt az Ur Izrael-
ben, ha az Udvözitő Jézus jutalmának átvételére szólitja a 
mostani pápát, ez áldott lelkű Sámuelt. 

Ime az első pont szerint egységünk alapja ma szilár-
dabb mint valaha, ime Isten városának ügye egyáltalán nem 
reménytelen. 

Másodszor lássuk a kath. hierarchiának csudálatos 
szervezetét, mely ma bensőbben ragaszkodik a központhoz, 
szorosabban egybefügg azzal, mint valaha. 

Hasonló ez egy csillagrendszerhez, melyben minden 
égitest a számára kiirt körben a központ körül forog, egy-
mást vonzza, átöleli és összetartja. Egy isteni mester kellett 
e keret tervrajzának feltalálására, hol egyiknek a kor-
mány van átadva, de zsarnokság nélkül, testvéri szeretettel ; 
másiknak az engedelmesség, de nem félelemtől, hanem meg-
győződésből, melyet hiába majmol a freemassonok tábora, 
kiknek motora nem az alázatosság és szeretet : de a tőr és az 
érdek. E kép szemléletére, ha valaha — ma mondhatjuk az 
egyház egyik költőjével : 

Coelestis urbs Jerusalem — Beata pacis visio, 
Quae celsa de viventibus — Saxis ad astra tolleris. 

1870-ben többen féltették e hierarchiai szervezetet, azt 
vélték némelyek, hogy a püspökök joghatósága csorbát fog 
szenvedni, sőt mások az egyház ügyét látták veszélyeztetve 
a tévmentes pápa által. 

Erre legszebb czáfolatot a tények nyújtanak. Egy szo-
katlan jelenségnek vagyunk mi itt szemtanúi. Soha sem já-
rult annyi püspök és egyházi férfiú ad limina apostolorum, 
mint napjainkban. Honnét van ez ? hisz széles dispensatio 
van e tekintetben a püspökök kezében, mi vonzza őket any-
nyira ? Tán egy kis kéjutazás? Valamivel több ! A hit eme 
uj confessorai erőt, bátorságot, tanácsot jönnek meríteni. 
E jelenségnek kulcsa ott van sz. Lukács evangéliumában 
(22. fej. 32. v.) Simon, Simon, ecce satanas expetivit vos ut 
eribraret sicut triticum, sed ego rogavi pro te, ut non deficiat 
fides tua, et tu aliquando conversus confirma fratres tuos. 

Naponkint uj zarándok püspököt lát a Vaticán, me-
gyéjének papjaitól kisérve. És pedig nemcsak a közellevő 
olasz városokból, hanem Német-, Angol-, Spanyolországból, 
sőt tul az Atlantról és nem ritkán az indiai és a csendes 
tengerek mellékeiről. Theodoret szerint : „Si Paulus, praeco 
veritatis ad magnum Petrum cururrit multo magis nos 
ad apostolicain vestram sedem currimus". 

A püspökök tisztes névsorából csak néhányat legyen 
szabad neveznem. Ime Dechamps, Manning. Két évelőtt ha-
zánk biboros-primása is tavaly Haynald érsek, Morichini, 
Bologna nagynevű bibornok-érseke, Dupanloup az egyház 
eme Horatius Coclese, ki legközelebb azért is volt itt, hogy 
tiltakozzék hatalmas tollával az olasz kormány ujabb és leg-
fájdalmasabb zsarnoksága ellen, melylyel a papokat elsza-
kítja az oltártól, hogy mint katonák, embereket gyilkolja-



288 

nak. Szegényeket magam is láttára katonáknak öltözve a 
Seminario Romnnóban és fájdalommal telt el kelkem. 

Az üldözött püspökök közül itt lát tuk Mantua püs-
pökét, Msgr. Rosát kit még a seminariumból is kitiltottak, 
itt volt Consalves de Oleira, Olinda püspöke, kit a brazíliai 
szabadkőműves kormány vetett két évi nedves börtönbe : itt 
van Hassun a ciliciai örmény patriárka hű clerusával, né-
hány hónapja, hogy Mermillod hebroni püspök és genfi 
helyettnök is körünkben vagyon, kinek most halt meg édes 
anyja, és kinek nem volt szabad, Teli Vilmos ,szabad' hazájá-
ban édes anyja halálos ágyánál állnia; itt van Ledochovszky 
bibornok primás is, az ostrovói rab, kinek megérkezténél 
minden ovatio meg lőn tiltva — mert egy rabpüspöknek 
fogadtatása megzavarná a német mindenható cancellár ál-
mait, kinek azonban állhatatossága és szelid erényei előtt 
annálinkább meghajlik minden jóra való ember ; mert benne 
Felinszky érsek és a többi lengyel martyrokat is tiszteli, és 
mert benne az eltaposott Lengyelhon feléledésének remé-
nyét is látja. 

Emlitsem-e a clerusnak ama feltűnő számát, kik kivált 
Francziaország és Némethonból zarándokolnak ide ?, emlit-
sem-e, hogy a római egyházi iskolák zsúfolva vannak a kül-
honi fiatal papokkal, például az egyházi jognak csak egyik 
osztályában az olaszokon kivül van vagy 25 franczia pap, 
egy csomó német, lengyel, amerikai, spanyol. . . Nem örven-
detes-e a clerusnak eme iránya és buzgalma? 

Sokat számítottak bizonyos körökben az alsópapságra 
miután a főpapok között egyetlen egyet sem találtak, Ho-
henlohe bib. is volt a pápánál, azt vélték, hogy a nemzeti 
egyházakkal be fogják közénk csempészhetni a trójai lónak 
comoediáját. Ám ez a mulatság nem igen fizette ki magát 
eddig Némethon 8000 papja között 9 darab Júdás akadt, 
Olaszhonban is akadt minden ezerre egy desperatus, egy 
Panelli álpüspök alatt, kiknek jobban vehetnék hasznát a 
korcsmárosok, mint a protestánsok és a kormány, melyek elég 
naivok ily apostolokra bizni drága (!) ügyeiket. Svajczban 
nem tudják, hol fogjanak egy reverendát, miután még az 
expater Jácint is ott hagyta őket a magyar közmondás sze-
r in t : mint szent Pál az oláhokat. Spanyolhonban sem szá-
mitasz tizet az ötven, hatvan ezer között, ki letette volna a 
forradalom constitutiójára az esküt, daczára annak, hogy a 
minden vagyonától megfosztatott clerus 1868-tól egy fillért 
sem kapott. Es mit mondjunk a franczia, és mit az angol 
clerusra ? — Tisztelet nekik ! E magasztos példával szem-
ben mi csak sajnálkozunk, hogy akad közöttünk, magyarok 
közt egy czimzetes állampüspök, egy két könnyűfejü ,hőnyi' 
pap, ki nem restelli a dolgot, hogy az egyház vagyonát 
költse, és az egyház ellen támadjon. 

Van-e ezek után jogom a kath. egyház hierarchiának 
szoros összetartására hivatkoznom? Hibáztam-e midőn Isten 
városának küzdelmét dicsőnek mondottam ? Győzni fogunk, 
csak bizalom ; mert hierarchiánk acies bene ordinata . . . 

(Vége köv ) 

VEGYESEK. 
== „Városunk köztörvény hatósági bizottsága, — írja 

az ,Esztergom1 m. hó 30-i száma — a polgármesterrel és tiszti-
karral élén, testületileg tisztelkedett Sinior János ur bi-
bornok herczegprimás Ö Eminentiájánál,mult szerdán, a déli 
órákban, átnyújtandó azon diszokinányt, melylyel a városunk 
körül hervadhatlan érdemeket szerzett főpap, e város köz-
gyűlése által egyhangúlag díszpolgárrá választatott. — Bi-
bornok Ö eminentiája a testületet szokott leereszkedésével 
és nyájasan fogadta, szivélyesen megköszönvén a városi ha-
tóság eme figyelmét s biztosítván egyszersmind Esztergomot 
változatlan hajlamairól. 

— Ő szentsége megparancsolta, hogy laterani sz. J á -
nos temploma saját költségén részletes restauratiónak vettes-
sék alá. — Azt irják Rómából, hogy ott a levegő a szünte-
leni ásatások s a talajnak határtalan felforgatása által nagyon 
megromlott, ugy hogy a hagymáz ma nem tartozik épen a 
ritkaságok közé. Tudták a pápák, hogy miért engedtek csak 
okkal móddal ásatni. — Az uj ministerium „katholikus nép-
egyletet11 akar alapítani, melynek rendeltetése lesz „vissza-
hódítani azon jogokat, melyek a keresztény népet s főleg a 
római polgárokat megilletik ;" — megilleti pedig a római 
cíviseket, a programmnak egyik pontja szerint semmi keve-
sebb, mint a pápának megválasztatása. Ezek a nyomorultak, 
mint látszik, ez uton is nehézségeket kívánnak egy mahol-
nap tartandó Conclave elé gördíteni. Csak tessék ; azért még 
sem fog a páholynak sikerülni, a katholikus egyháznak 
pápát adni. 

— A Pozenben megjelenő ,Kuryr. Pozn.' Ledochowski 
bibornoknak két, megyéje híveihez intézett iratát közölte, 
melyekben a főpap érseknek s a megye főpásztorának nevezi 
magát. Ezért a nevezett lap szerkesztője ellen bünfenyitő 
vizsgálat indíttatott meg, mint a ki „az érseki czim bitor-
lása bűnében részt ve t t . . . " 

— Melegari, az uj ohisz külügyéi a ,vaticáni kérdést' 
európai congressus által akarja rendeztetni. Az időt s alkal-
mat épen most igen kedvezőnek tartja, minthogy szerinte a 
kormányok kivétel nélkül ellenségesen szemben állanak a 
szentszékkel. Terve, hallomás szerint az, az u. n. ,garantia-
törvényt' mindazon hatalmak által elfogadtatni, melyeknek 
katholikus alattvalóik vannak. Egyik jeles baj társn, a spa-
nyol kormány időközben teljes államcsődöt mondott ki, a 
,vallásszabadság' daczára is. 

— A tarbesi püspök meghívást intézett Francziaor-
szág bibornokai-, érsekei- s püspökeihez, hogy a Noire- Dame 
de Lourdes f. évi julius 3-án végbemenendő megkoronázta-
tásában résztvenni s e czélból a fentnevezett napon Lour-
desban megjelenni méltóztassanak. — Rohling, az előnyösen 
ismert hittani iró, többi közt a ,Talmudjude'szerzője, német 
lapok tudósításai szerint Schwarzenberg herczeg, bibornok-
érsek közvetítése folytán, a prágai egyetemhez hivatott meg. 

— Arra nézve, minő jelenleg az egyházpolitikai hely-
zet Poroszországban egy liberális lap, a , ' eutsche Reichs-
Corr.' ezeket írja : „Erősebb-e s mennyivel a centrumpárt-
nak állása ma, mi volt ezelőtt egy évvel, vagy gyengébb-e, 
e kérdésre feleljenek azok, kiknek mindennapi kenyérkere-
sete a ,culturkampf' ; tény az, hogy a figyelmes szemlélő csak-
hamar észreveszi, miszerint az ultramontánoknak, a szin-
padon való, eddig estenkinti kigunyolása legnagyobbrészt 
már megszűnt s a hol még tengődik, ott semmi viszhangot 
sem kelt a nézőkben ; tény az is, hogy a legbuzgóbb ,cultur-
harczosok' a májusi törvények hatása s eredményéről már 
csak igen lehangolt fogalmakkal birnak, s azt négy szem 
közt meg is vallják, annál lehangoltabbakkal, minthogy 
már most mindenki belátja, miszerint az ókatholikusok-
nak mi hasznát sem vehetni, főleg, mióta a keleti sza-
kadárság is végérvényesen visszavonult s elfordult tőlök. 
Mindezekhez hozzájárul, hogy a katholikus egyház s annak 
egyes közegei behatóbban foglalkoznak a társadalmi kér-
déssel, mint bárki más, s hogy a centrumpárt több izben 
alkalmat talált, a törvényhozás kebelében is a munkás osz-
tály jogos igényeinek védelmére kelni. Ebbeli eljárásának s 
magatartásának gyümölcseit minden bizonynyal a legköze-
lebbi választásoknál szedendi, annál bizonyosabban, mint-
hogy ellenkező oldalon mai napig 83m találtak fel az éhség 
ellen jobb óvszert mint azt, hogy az éhezőnek elmondják, 
mily kellemetlen dolog az, ha az ember gyomrát tultöltötte !" 
Ismételjük: liberális lap az, mely igy beszél. 

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő: báró Hornig Károly, hittudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatott Budapesten 1876. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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Havi szemle. 
(Vége.) 

Összehasonlítottuk az Egyház sorsát isteni 
Alapi tójának sorsával, s ebben magyarázatá t keres-
tük s ta lá l tuk annak, hogy a vi lág anyaszentegy-
házunkat épen azért gyűlöli s üldözi, amiért azt 
szeretnie, tisztelnie, követnie kellene. Folytassuk e 
párhuzamot. 

Amint a Megváltónak istensége s mennyei kül-
detése elrejtve maradt a profán világ szemei előtt, 
mignem megkereszteltetése. alkalmával nyilvánva-
lóvá lön; igy rej let t az egyház, mint isteni üdvin-
tézmény is mindaddig, mignem érkezvén az igért 
Szentlélek — Luk. XXIV, 49 — a magasságból 
alászálló erővel ruháztat tak fel az apostolok. „És 
lön hirtelen — olvassuk az Ap. Csel. II , 2, — pün-
kösd napján, „az égből, mint egy sebesen jövő szél-
nek zúgása, és betölté az egész házat, a hol (az 
apostolok) ülnek vala. És eloszlott nyelvek jelené-
nek meg nekik, mint a tűzláng, mely leszálla min-
denikre közölük'' A mire ugyanis az egyház 
Is tenért s Isten nevében e földön hivatva van, ar ra 
csak Istennek szent Lelke s a Magasságbelinek ereje 
képesitheté őt ; amiért is csak most lép ki, a népek 
szine elé ; csak most fog hozzá nagy müvéhez, mi-
után e képesitést megnyerte. „Valának pedig — ol-
vassuk tovább i. h. — Jerusalemben lakó zsidók, 
istenfélő férfiak, mindenféle nemzetből, mely az ég 
alatt vagyon", s e sokaság előtt az, kit az Ur anya-
szentegyházának első látható fejévé rendelt, fejtegeté 
jelentését s jelentőségét annak, amit látnak és hal-
lanak, megmondá nekik, hogy e csudák és jelek ál-
ta l a Mindenható tud tukra adja, miszerint betelje-
sedvén az idő, a régtől fogva igért üdv közéjök ju -
to t t ; hogy Úrrá is, Krisztussá is tette Isten ezt a 

Jézust , kik őt felfeszitettek, s hogy már most min-
denik, a ki bűnbánatot tar t és Jézus Krisztus ne-
vében megkereszteltetik, bűnei bocsánatát nyeri, és 
a Szentlélek a jándokát elveheti. „Mert ez a Jézus, 
felmagasztaltatván az Isten jobb ja által, és a Szent-
lélek igéretét vévén az Atyától, kiöntötte ezt, a mit 
ti most láttok és hallotok". Ekként mondá ki az 
apostolok fejedelme, azon pil lanatban, midőn a leg-
főbb vezetésére bizott üdvintézet a nyilvánosság 
elé lépett, hogy £IZ2 R/Z egyház, oly látható társulat , 
melyet Isten alapitott , melyben legteljesebb kinyi-
latkoztatását letéteményezé s melyben az embe-
rek üdvét munkálni akarja. Igy elterjed az egész 
ismert vi lág felületén s ámbár mindenüt t a né-
pek nyelvén szól, a századok folytán még sem 
változott meg. A kiket kebelébe fogad, azoknak az 
Istenneli kibékülést igéri, de Krisztus érdemei foly-
tán, a ki benne él s vele marad a világ végéig; tud-
tára ad ja a földgömb nemzeteinek, mit kelljen iste-
nileg kinyilatkoztatott igazság gyanánt hinniök, de 
ezt a Szentlélek erejében teszi; bemuta t ja mindenütt 
az újszövetség legdrágalátosabb hi t t i tkai t — de a 
háromegy Istennek nevében. 

Ez az egyháznak működése, ez modora, ez 
nyelve: de valamint ekként hiven teljesiti azon uta-
sítást, melyet keletkezésekor vett, igy teljesiti az 
Ur még mai napon is ra j ta , mit — Márk. XVI, 20 
— az apostolokról o lvasunk: „Azok pedig elmen-
vén tani tának mindenütt , az Ur velők együtt munkál-
kodván, és a beszédet megerősítvén a rá következő csoda-
jelekkel". Mert valamint Krisztus Urunk nem csak 
a Szentlélek látható lejövetele s mennyei hangok, 
hanem számos egyéb félremagyarázhatlan jelek ál-
tal is igazoltatott mint Isten fia és a világnak meg-
váltója, amiért is János, — I, 14; — igy szólha-
tot t róla ' . „ . . . lá t tuk az ő dicsőségét, mint az Atya 
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egyetlenegy szülöttének dicsőségét, telve malaszttal 
és igazsággal," — akként szólhatunk az egyházról 
is. Igaz, hogy isteni eredetének és küldetésének be-
igazolásául elég leendett azokra hivatkozhatni, mi-
ket Isten fia mondott róla s tett érte, midőn Szent-
lelkét küldé tanítványaira ; de ö még többet is tett : 
mert azt akarta, hogy anyaszentegyháza, mint a he-
gyen helyzett város, kegyelme napsugaraiban tün-
dökölve fényeskedjék a népek előtt, hogy ne le-
gyen a hitetlenségnek, mivel mentegetődzenie, ha 
majdan eljövend, Ítélni az eleveneket és holtakat ; 
— azt akarta, hogy egyházának ezen vele született 
isteni eredete mindig és folytonosan észrevehető le-
gyen rajta, hogy ekként Öt magát hirdesse a hivő 
világnak, s azért „az Atya egyetlenegy szülöttének 
dicsőségét" arról is lá t juk visszfényleni. Amint ma-
gáról mondá, Ján. V, 36: „ . . . azon cselekedetek, 
melyeket én cselekszem, bizonyságot tesznek felő-
lem, hogy az Atya küldött engem" — olyképen 
egyházát is a csudák kegy elemadományával ru-
házta fel. Már midőn apostolait első izben küldé a 
zsidók közé „hatalmat ada nekik a tisztátalan lelke-
ken, hogy kiűzzék azokat, és meggyógyítsák minden 
nyavalyát és minden betegséget" ; Máté X, 1 s 8 ; 
s midőn későbben a népek közé küldé őket, ugyan-
ezen Ígéreteket, illetőleg hatalmat nem csak meg-
uj i tá , hanem fokozá is. S ebbeli ígéretei oly széles 
mérvekben lettek teljesítve, hogy az egyház minden 
egyes században azoknak, kik eredetét s felhatal-
mazását fürkészik, ugyanazt válaszolhatja, mit maga 
az Ur mondott János tanítványainak — Máté, XI, 
4 ; — „Elmenvén, jelentsétek meg Jánosnak, a mi-
ket hallottatok és láttatok" ; — s épen igy felel az 
egyház mind azoknak, kik kérdést tesznek hozzá : 
jöjjenek és lássanak; ha jóindulatúak, ha vizsgáló 
szemüket el nem vakítja a gőg, az áltudomány fel-
fuvalkodottsága, a tisztátalan érdekhaj hászat, el-
lenben ha gondosan s lelkismeretesen vizsgálják az 
írásokat, hallgatják a tanukat, mérlegelik a körül-
ményeket, akkor kénytelenek bevallani, hogy az 
egyház kebelében még ma is, szentjeinek imára s 
közbenjárására, a vakok látnak, a sánták járnak, a 
siketek hallanak, a halottak feltámadnak. Ez az Is-
ten egyetlenegy szülöttének dicsősége, mely egyhá-
zában nyilvánul ! 

De még ennél is fényesebb látványt nyúj t e 
dicsőség az egyház egyes kitűnő gyermekein. Va-
lódi királyné az egyház, mely alakban már Dávid 
lá tá ; — 44 zs. 10; — a mennyei király jobbja fe-
löl állva, aranyos ruházatban, körülvétetve sokszínű 

ékességgel. Mert mi ez az aranyos ruha, ha nem a 
megszentelő szeretet, melyet az egyház minden igazi 
gyermekének keblében kelt?, s mi ez a sokszínű ékes-
ség, ha nem ama sokféle dicső szent erény, melyek-
ben e szeretet nyilvánul ? 

íme, ha a szűzies tisztaság példányképeit látni 
vágytok, az egyház oda mutat amazok beláthatlan 
soraira, kik megmosták ruhájokat és fehérré tették 
a Bárány vérében; kik az ártatlanság li l iomvirágát 
szeplőtelenül megóvták, nem csak a remete magá-
nyában vagy az önsanyargatás szigorú fegyelme 
alatt ; hanem ott is, hol a közönséges ember szá-
mára a földi kéjek és élvek kútforrása fakadni lát-
szik, kik a királyok és fejedelmek udvarában a csá-
bítás minden cselfogásait meghiusiták s mint földi 
angyalok éltek a gyenge halandók között. Ha a 
bűnbánat méltó gyümölcseit keresitek, oda vezet 
benneteket az egyiptomi vadonokba, oda a kelet s 
nyugat zárdáiba, melyekben nem ri tkán minden 
rangú s rendű férfiak s nők, rövid kicsapongások-
ért hoszas vezeklésben önkényt bűnhődnek . . . . 

Avagy, ha látni akarjátok, mily magasztos ará-
nyokban képes a keresztény szellem megvetni e vi-
lágot s mindazt, mit az a maga felfogása szerint na-
gyot s dicsőt adhat, akkor nézzétek a fejedelmeket, 
kik leszállva a trónról, a barát cellájába temetkez-
tek, s a bibort a durva szőrruhával cserélték fel ; 
nézzétek a királyasszonyokat a szegénység guny-
hóiban, a betegek ágyai mellett, a koldusok lábai-
nál. De mint földi jótevőt is, ha akarjátok az egy-
házat tanulmányozni, lássátok ezer- meg ezerféle 
ajtatos, kegyeletes s jótékony intézeteit s alapitvá-
nyait a föld egész kerekségén, melyekben az önfel-
áldozó keresztény szeretet árvákat nevel, betegeket 
ápol, haldoklókat vigasztal, a fáradt vándornak 
enyhet nyúj t , a foglyok szabadulást nyernek. S ha 
még ennél is, mint illik, a szellemi jótéteményeket 
többre becsülitek s az irgalmasság azon cseleke-
deteit, melyek a lelkeket megmentik, — ime, szám-
talanon vannak az egyháznak azon fiai s leányai, 
kik az apostolok buzdító szellemétől ihletve, gyak-
ran mennyei adományaikkal is felruházva, lemond-
tak mindenről, mit az élet kedvest s kellemest nyúj t -
hat s felvállaltak mindent, mi a közönséges ember 
előtt nehéznek látszik, kellemetlennek, fárasztónak 
s visszataszítónak, felvállalták pedig azért, hogy 
Isten bőséges áldását öregbitsék e földön és ter-
jeszszék. S mindezek, kiket még a hitetlen világ is 
tisztelni kénytelen, bizonyságot tesznek édes any-
jokról, az egyházról. Mindezek hitték és vallották, 
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hogy Istennek szeplőtelen jegyese, hogy Istennek országa e 
földön, melyhez tartozni üdv, áldás és boldogság ; mindezek 
vallották, hogy a mely malasztokban bővelkedtek, azokat 
mind az egyház közvetítése által nyerték, mert csak az 6 
kebelében nyerhették. S ha ezek nem szóltak volna is, szól 
helyettök a Megváltó, midőn azt mondja: „A fructibus eo-
rum cognoscetis eos" ; mert ezek a gyümölcsök : az erköl-
csök tisztasága, a bűnbánat, a világnak megvetése, az irgal-
masság cselekedetei, a lelki buzgalom, mind, mind olyanok, 
melyek nem a földi salakban teremnek, hanem egyedül 
Krisztusnak, mi érettünk ontott véréből, az egyházban, me-
lyet malasztkincseinek sáfárjául rendelt. 

Azonban nem csak egyes egyéneket, hanem a nemze-
tek ezreit is nyeré meg az egyház, isteni jegyese számára. 
Habár a vértanúinak milliói elhulltak is, ezerféle kinok közt, 
azért a tovább küzdőknek sorai egy perczig sem ritkultak 
meg; sőt minden látszólagos véreségből uj erőt, uj bátorsá-
got merit. Kelet s nyugat imperatorait látjuk Krisztus édes 
igája alá hajtani fejőket, s meghódolni a királyok szelid s 
alázatos szivü királyának, s a népek, melyek sötétségben 
ülnek vala, nagy világosságot látanak, és a halálárnyék tar-
tományában ülőknek, világosság támada, — az egy igaz 
Istennek ismeretére, tiszteletére s a keresztény erények gya-
korlatára oktattatnak. 

S ismét múlván néhány század barbár csapatokat lá-
tunk éjszak és kelet felől támadni, melyek nyers erővel ha-
lomra döntvén ama korhadt birodalmat, mely enyészhetlen-
nek, örökkévalónak álmodta s büszkén nevezte magát, el-
özönlik ama vidékeket is, melyeken az egyház addig szen-
vedett, küzdött és gyarapodott. De az összeroskadó világ-
uralomnak romjai nem temetik el egyházunkat, mely ellen-
kezőleg az uj hóditókat is meghódítja és a vad tömegekből 
keresztény nemzeteket nevel, igy félretolván az utolsó kor-
látokat is, melyek az egész föld színén való elterjedésé-
nek addig útját állották. Akkor kezdik lelkes hitküldérei 
sürü csoportokban bejárni az ismeretlen vidékeket, tenger-
től tengerig, akkor teljesedett be Jezaiásnak eme szava — 
60, 3; hogy a népek az ő világosságában járnak, s a kirá-
lyok a neki támadott fényességben ; — s e népek és királyok 
hálával ismerék fel Istennek irgalmas voltát, mely őket a 
sötétség hatalmából kiragadván, általvitte az ő szerelmes 
Fiának országába; — Kol. I, 13; — örömtelten összesereg-
lének az uj mennyei Jeruzsálem oltára köré, Jézaiással zen-
gedezve: — II, 2 ; — „Jertek, menjünk fel az Ur hegyére, 
és Jakob Istene házához, s ő megtanit minket utaira, és ös-
vényein fogunk járni ; mert Sionból megyen ki a törvény és 
az Ur igéje Jeruzsálemből" . . . 

S ime : quomodo est mutatus color optimus ! — de 
erről máskor. 

T ü k ö r d a r a b o k 
Nogáll kátéiból szemben Deharbe ,magyar1 hátéival. 

(Folyt.) 

Deharbe szerint: ,Mit tesz katholikus keresztény mó-
don hinni?' Felelet: „Katholikus keresztény módon hinni 
tesz, igaznak tartani mindazt, amit Isten kinyilatkoztatott 
és anyaszentegyháza által, hogy higyjük, elénk ad". Nogáll 
szerint: ,Mit tesz igaz keresztény módon hinni?' Felelet: 

„Igaz keresztény módon hinni annyit tesz, mint kétségtelen 
meggyőződéssel „szentigaznak" tartani mindazt, amit Isten 
kinyilatkoztatott, és pedig „azért, mert ő kinyilatkoztatta és 
anyaszentegyháza által hinnünk elénkbe adja". Melyik jobb 
(már nem mondom magára a tanfogalomra, hanem pusz-
tán) nyelvezetre nézve ? 

Deharbe szerint: ,Miért mondjuk az Istent menny és 
föld Urának ?' Felelet : „Mert ő lévén mennynek és földnek 
teremtője, egyszersmind azoknak egyedüli Ura is, és leg-
főbb hatalommal uralkodik fólöttök". Nogáll szerint: ,Isten 
mindeneknek legfőbb ura, mert égen-földön mindeneket ő 
teremtett ; ő parancsol és minden teremtmény engedelmes-
séggel tartozik ő szent felségének". 

Deharbe szerint : ,Mit tegyünk, hogy a gonosz le.'kek 
incselkedései nekünk ne ártsanak?' Fel. „Imádkozzunk, áll-
hatatosan álljunk ellen minden roszra való kisértetnek és 
használjuk az anyaszentegyház áldásait". Nogáll szerint: 
,Mit kell tennünk a gonosz lelkek ellenében ?' „Őrizkednünk 
kell incselkedéseiktől ; azért ellent kell állnunk minden go-
nosz kisértetnek, imádkoznunk kell s vigyáznunk magunkra, 
különösen használnunk kell az egyház szentségeit és szen-
telményeit". Tessék mérlegelni az erőt, melylyel bír eme 
,kell' ily mondatokban ! Ilyfélék száma legio. 

Deharbe szerint : ,Mi a lélek ?' ,A lélek halhatatlan 
szellem, mely nélkül sem nem gondolkodhatunk, sem nem 
élhetünk'. Nogáll szerint : , . . . az ember lelkére voltaképen 
halhatatlan s erkölcsi képességekkel bir : értelem és szabad-
akarattal'. 

Deharbe szerint: ,Nem vagyunk-e mi „is" (!) szintén 
az Isten fiai ?' Nogáll szerint : ,Nem vagyunk-e mi szintén 
Isten fiai ?' 

Deharbe szerint : ,Miért neveztetik Jézus Krisztus a 
mi Urunknak?' Felelet: „Mert Jézus Krisztus: 1) mint 
Isten mennynek és földnek Ura és Teremtője ; 2) mint Meg-
váltó saját vérének árán vett meg minket". N. szerint :,Miért 
mondjuk az Ur Jézus Krisztust „mi Urunknak" ?' „Mi 
Urunknak" mondjuk, mert csakugyan Urunk; Urunk uo-yis 
mint Isten ; Urunk úgyis mint Megváltónk, ki elég drága 
áron, magjj vérének árán megváltott bennünket'. Az „er-
kaufen" járja, de nem járja a „megvett" ; azután meg az 
egész mondatszerkezet mennyivel magyarabb, de magvasabb 
is Nogállnál ! ? Van ilyen ,rakásszámra'. 

Deharbe szerint: ,Mit tett azután Jézus, mikor a pusz-
tát elhagyta ?',Nyilvánosan kezdett tanitani, tanítványokat 
gyűjteni, kik közöl tizenkettőt állandó társainak kiválasz-
tott, különösen oktatott s apostoloknak vagyis küldöttek-
nek nevezett'. N. szerint : ,Az Ur Jézus mikor kezdette meg 
tanitói hivatalát ?' ,Az Ur Jézu3 ,tanitói hivatalát' megkez-
dette 30 éves korában, amidőn ebbeli hivatalára (megke-
reszteltetése alkalmával) ünnepélyesen felavattatott, tanít-
ványokat gyűjtött, ezekből tizenkettőt „apostolok"-nak vá-
lasztott, köztök szent Pétert egyháza alapkövének rendelte'. 
Mennyit ér itt ez a két szó „ezekből", „köztök" !? Mennyi-
vel tartalmasabb, de magvasabb is az egész mondatcsoport ! 
Lám, mennyi didaktikai tapintat rejlik néha egy-egy szó 
vagy mondat alkalmas megválasztásában ! Vegyünk pl. egy-
szerre két kérdést : ,Mit szenvedett értünk Jézus ? Meddig 
függött Jézus a keresztfán ?' A felelet az elsőre N. három 
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sorral, a másodikra két sorral lioszabb mint Deharbenál — 
igaz, bogy hoszabb, de még emlézésre is könnyebb és tan-
szerübb, minthogy N. az elsőre ,a fájdalmas olvasó' titkait, a 
másodikra a ,keresztutja' állomásainál használatos monda-
tokat szőtte közbe, s ekkép az egyház tanmódjának ,ut le-
o-em credendi lex statuai precandi'-féle vezérelvét, melyet 
az egész kátén végig nagyban értékesitett, imitt kicsiben 
szóról szóra követte. Azt a nyolczsoros s ezt a hatsoros kér-
dést a keresztény gyermek, hacsak egyszer hallja, legott el 
is tudja mondani és valahányszor imádkozni fogja a fájdal-
mas olvasót vagy a keresztutját, meg fog emlékezni róla, 
hogy ő ezt igy tanulta kátéjában ! Hasonló tapintatosság 
volt No°-álltól az Isten s a szentek iránti tisztelet közti kü-Ö 
lönbség észleltetésére a feleletbe közbeszőni az egyház lete-
nyéjéből azt a két mondatot, melyek egyikével az Istent 
kérjük, hogy „könyörüljön rajtunk", másikával a szenteket 
ugy szólitjuk, hogy „könyörögjenek érettünk". 

Deharbe szerint : ,Mit tett Krisztus ez idő (40 nap) 
alatt ?' Felelet : ,Krisztus'ezen idő alatt apostolainak, kivált 
Péternek „különféle" (sic?!) hatalmat és tanitást adott az 
anyaszentegyház javára'. N. szerint : ,Feltámadása után Kr. 
Urunk még 40 nap maradt a földön; többször megjelenvén 
apostolainak, őket a hitben megerősitette, „maga tekinté-
lyét és hatalmát rájok ruházta" (sic !) és egyháza elterjedé-
séről intézkedett'. 

Deharbe szerint : ,Krisztus Urunk feltámadása után 
„testestől lelkestől felemelkedett" az égbe', Nogáll szerint : 

„testestül lelkestül felszállt" az égbe. Egy apró mondatban 
két baj ; a ,testestől lelkestől' nyelvtani hiba, a ,felemelke-
dett' irálybeli hiba, mert viszonyítva a mondatot ezzel : 

„szállá alá poklokra", legalább is helyesebben mondja N., 
hogy „felszállt" az égbe. 

Deharbe szerint az apostoli hitvallás 7-ik ágazatja : 
,azt tanitja, „hogy" Jézus a világvégén ismét eljön, „hogy" 
az embereket, a jókat és gonoszokat „itélje". S kérdi: ,Mire 
nézve fogja Jézus az embereket „itélni" ?' S mondja: ,Van 
külön itélet is, „melyben" halála után minden ember azon-
nal „Ítéltetik". Hol itt a magyar nyelvérzék? Nogáll sze-
rint : ,lesz itélet napja', ezen Ítéletet ,az Ur Jézus tartja', ki 
„igazságot fog szolgáltatni" igazaknak és gonoszoknak o o o o o o 
egyetemben'. 

Deharbe szerint az az igaz egyház, mely a római pá-
pát „ismeri el" fejének; Nogáll szerint az, mely „a szentsé-
ges római pápát fejének vallja". Deharbe szerint a római 
kath. egyház „szent", azért, mert jelesen „mindig voltak 
szentei, kiknek szentségét Isten csudák által is bebizonyí-
totta". Nogáll szerint ,szent' jelesen azért is, mert „fel is bir 
mutatni minden időkből szenteket, kik az ő szellemében 
tettek szert szent életre". 

Deharbe szerint Krisztus Urunk a „Szentlélek segít-
ségét" hagyta az egyháznak, hogy „ . . . . hatalmát és ma-
laszteszközeit az emberek üdvösségére kezelje". Deharbe 
,magyar' kátéja tehát nyilván „verwaltoltatja" a hatalmat 
és malaszteszközöket ! Nogáll szerint „ az Ur maga képvise-
letében az apostolok tisztfolytatói által folyvást ,gyako-
rolja' hatalmát, malasztjait pedig ,kiszolgáltatja'. 

Deharbe szerint az igazak örök boldogsága abban áll, 
hogy. . . ,2) az Isten ezen látásával minden jónak „birtoka", 

örök öröm és dicsőség van „összekapcsolva" az angyalok és 
szentek társaságában'. Nogáll szerint abban, hogy , . . . az 
igazak Istennek ezen boldog látásával és szeretetével „min-
den jónak birtokában lesznek", minden öröm és dicsőségben 
„részesülnek" azangyalok és szentek boldogitó társaságában'. 

Deharbe ily kérdést tesz : .Milyen lesz örökké a gono-
szok élete ?' Nogáll a kérdést igy fogalmazza : ,Eszerint mi-
ben áll az örök kárhozat?' D. maga kérdésére igy felel: ,A 
gonoszok élete örökké kegyelem- és örömnélküli élet lesz, 
teljes gyötrelemmel a pokolban'. A felelet szövege: „teljes 
gyötrelemmel a pokolban", nyilván a magyar nyelv szabá-
lyaiba ütközik, és annyira németes, hogy akár visszafordít-
sam eredetire, ahogy azután jól is hangzik : ,Ein Leben 
ohne Gnade und Freude, ein Leben voll Qual in der Hölle'. 
Nogáll maga kérdésére igy felel: ,Az örök kárhozat abban 
áll, hogy a gonoszok iszonyú lelki gyötrelmet szenvednek, 
lelkismeretök örökké gyötörni fogja őket azon sok roszért, 
amit tettek, azon sok jóért, amit elmulasztottak, azon sok 
kegyelmekért, melyekkel visszaéltek stb. stb.' Folytassam ? 
Nyögjük, mióta nyögjük a Deharbe-féle káté kérdéseit s 
feleleteit, s most, midőn találkozott, aki elme, tudomány, 
didaktikai érzék, gyakorlati tapasztalat, ügyszeretet, idő és 
pénz, és annyi munka áldozatával lendit a dolgon és segit a 
bajos ügyön, melyet évek óta felpanaszoltunk... most azt 
mondják rája, hogy „nem kell ? ! !" Megéljük-e, hogy annyi 
munka és annyi szent igyekezet megtörjék eredmény 
nélkül ? Megéljük-e, hogy „tot congestos diesque noctesque 
labores hauserit una dies? !" (Folyt, köv.) 

A közalapítványi kir. ügyigazgatónak 
V É L E M É N Y E 

a tanulmányi alap jogi természete kérdésében. 
(Folytatás.) 

Ugyancsak az igen tisztelt országos albizottsági több-
ség azon nézetben van, hogy miután Magyarország katho-
likus állammái átalakulása a vezérek végkorszakában a 
nemzetre nézve haladási, művelődési és létezési kérdés volt, 
továbbá az egyház szervezete, a honvédelem, a közigazga-
tás, ugy a nyilvános oktatás mind egy kútfőből, nevezetesen 
a kereszténység felvételéből együttesen fejlődtek ki ; hogy 
miután a jelzett korban a tudomány és a tanmódszer az egy-
házi rend tulajdona és bizománya volt, s igy az országban 
a közoktatás államilag, ugy társadalmilag a papság kezébe 
tétetett le, minélfogva idő jártával a tanügy az államszer-
vezettel összeforrott : a katholikus felekezet sem a közokta-
tást, mint az állam egyik kitűnő jógát, sem az erre szolgáló, 
s az ország forrásaiból merített anyagi eszközöket tulajdo-
nául nem igényelheti. Ezen, nem ugyan jogi, hanem inkább 
politikai tétel irányában a közalapítványi királyi iigyigaz-
gató megkülönbözteti a tanfelügyeletet a tanulmányi va-
gyontól : az kétséget nem szenved, kogy minden jól rende-
zett államban a fő, közép és elemi iskolák feletti őrködés, 
nehogy ottan az ország épségével, alkotmányával és jólété-
vel ellenkező elvek taníttassanak, a fentálló kormányt illeti, 
s az állam ezen jogát, mennyiben a bel- és külháboruk nem 
akadályozták, Magyarhonban mindenha gyakorolta, sőt 
1868-dik évben a népnevelést külön törvény által is szabá-
lyozta: azonban valamint a tanodákrai felügyelet szivós ke-
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zelése és gyéngéd gondozása az országot illeti ; ugy ellenben 
jól felfogott érdekében nem állhat, miként az egyes vallás-
felekezetek tanulmányi vagyonához nyúljon, azt más hitfe-
lekezetekre nézve is közössé tegye, vagy épen állami czé-
lokra bevonja és felhasználja : hogy Magyarországban az 
államfejlődés, a katholikus vallás felvétele, ugy a közműve-
lődés egy forrásra vezethetők vissza, s megszakithatlan lán-
czolatot képeznek ; hogy az országban az Árpád s a vegyes 
házi királyok alatt az iskolák az egyházak, püspökségek, 
monostorok és zárdák körében székeltek, s a katholika val-
lás szárnyai alatt menhelyet találva virágoztak fel ; hogy a 
tudományok, szép mesterségek, ugy az összes művelődést 
terjesztő eszközök mind a világi és a szerzetes papságnál 
pontosittattak össze ; hogy az osztrák ház uralkodási kor-
szaka alatt 1-ső Ferdinándtól a jelenig a katholikus közne-
velés, különösen a gymnasiumok s az elemi tanodák legna-
gyobb részében a szerzetes házak gondjaikra bizvák : mind-
ezen körülmények csak azt tanusitják, mikép az országban 
a közművelődésre az egyház s a katholikus felekezet igen 
sokat tettek, s e téren magukat az ország elismerésére érde-
mesítették : de hogy abból, miszerint a királyok, a főpapok, 
a káptalanok, a monostorok, a katholikus főrendek, a nemes-
ség és a polgárság a közművelődést, habár katholikus szel-
lemben, nyolcz századon keresztül tanodák felállítása, be-
rendezése és tanárokkali ellátása által lehetségessé tették ; 
valamint abból, miként a katholikus rész szent Istvántól 
I-ső Ferdinándig s igy öt századon át a közoktatást hon-
szerte egyedül és önállólag ápolta, az utóbbi négy század-
ban pedig ugyancsak az itjuság sok oldalú kepzésében er-
nyedetlenül működik, az következzék, hogy ezen önfeláldo-
zás nyomán most a katholikus felekezet összes tanulmányi 
javaitól elessék, az sem a méltányossággal, sem a köz és ma-
gán joggal össze nem egyeztethető, sem pedig azt a fentebb 
elsorolt országalakulási események viszonyai nem kivánják. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
l'est, május 5. A h i t o k t a t á s i s k o l á i n k b a n . 

A modern szellemű ,közös iskolákra' nem egyszer rámutat-
tunk már, mint olyanokra, melyek méltán nevezhetők a hi-
tetlenség és a mi ebből foly, seminariumainak ; méltán figyel-
meztettünk ennélfogva azon lelkismeretes gondosságra, mely 
kell, hogy korunkban a lelkipásztorokban meglegyen, mely 
nélkül a templomok ugyan meg fognak üresedni, de anná[ 
inkább látogattatnak más helyek, igenis méltán mondtuk^ 
hogy ugy felekezeti, mint még inkább a közös iskolákban 
kiváló gond fordittassék az egyház csemetéinek hitoktatá-
sára. Nem azért tettük azt, mintha talán bárkit is hanyag-
ságról akartunk volna vádolni, hanem, hogy az eddigi szor-
galmat még inkább fokozzuk. E gond, mint említők, első 
sorban a közös iskolákra fordítandó. 

Egy véletlen azonban alkalmat nyújt, hogy lelkipász-
toraink figyelmét másra is felhívjuk, t. i. ugy általában hí-
veik lelki gondozására, mint különösen az elemi hitokta-
tásra nézve, mert különösen e pontot illetőleg, sok helyen 
van fenyegetve a kath. gyermekek hite. Tudva van ugyanis, 
hogy a ,tanyai iskolák' ujabban nagy lendületet nyertek ; 
nagy kiterjedésű pusztáinkon majd községek közösen, majd 

egyesek állítanak pusztáikon iskolákat és gondoskodnak az 
ott élő gyermekek ,neveltetéséről'. Tudjuk nagyon jól, hogy 
sok helyen, nevezetesen Szegeden kitűnően van gondos-
kodva, hogy a pusztai iskolák tanonczai keresztény szellem-
ben, vagy ha inkább tetszik, Katholikus szellemben nevel-
tessenek, ngos Tóth János, kir. tanácsos és kegyesrendi ál-
dozár ur neve kezeskedik a szellemről, melyet a szegedi ta-
nyai iskolák tanonczai gyermekkorukban beszívnak. 

Lelkünkből óhajtanok, hogy bár ez mindenhol ugy — 
és lehetséges lenne. Nem vádként, hanem figyelmeztetésül 
írjuk ide a következő sorokat a ,Prot. E. s Isii. Lap'-ból. E 
lapban ugyanis a ,tanyai iskoláról' czimü tudósításban azt 
olvassuk, hogy méltóságos gróf Degenfeld Imre ur Sza-
bolcsmegyében, Ujfejértó és H.-Dorogh között fekvő Nagy-
szeg-egyházi tanyáján már nyolcz év óta tanyai iskolát tart, 
melybe mind a négy felekezet gyermekei, ugy mint refor-
mátusok, ágostai hitvallásuak, róm. katholikusok és görög 
katholikusok járnak. April 13-án tartatott egy kis egyszerű 
vizsga, — és most halljuk, mit is tanultak csak ott a róm. és 
görög-kath. gyermekek is. Tanultak erejükhöz képest kü-
lönbfélét : olvasást, írást, főbeli és táblai számadást, termé-
szeti vallást, egy- egy kis imákat (?), melyekben a sziv 
természetes őszinte érzelme dogma nélkül van kifejezve, és 
igy mindenik egyformán imádkozhatja, tanultak erkölcsi 
szabályokat, stb. 

Aki figyelemmel kisérte, mily tervek jöttek előtérbe a 
hittanitásra nézve, midőn a közös iskolák hazánkban életbe 
léptek, az tudni fogja azt is, hogy a fentebbi tudósítás már 
mint létezőt közli azt, ami akkor csak tervben volt. A neve-
zett iskolában, nem tudjuk, kinek szerkesztése mellett, a t. 
ujfejértói ref. lelkésznek, vagy az ottani tanitónak-e, elég az 
hozzá, hogy fel vau már találva olyan imádság, mely dogma 
nélküli, s ha ezt még csak protestáns gyermekekkel tanít-
tatnák be, ahhoz semmi közünk és szavunk nem volna, de 
már ahhoz van, hogy kath. gyermekeink is a ,természet-val-
lásra' és dogma nélküli,imádságra' oktattatnak, melynek bi-
zonyára megfelelnek azon,erkölcsi' szabályok is, melyekről a 
tudósítás megemlékszik. 

Nem tudjuk mindenekelőtt, ki hatalmazta fel a tiszte-
letes urat, vagy az ottani tanitót, hogy a katholikus gyer-
mekeket hitoktatásban részesitsék, csak avval az egygyel tisz-
tában levén, hogy a kath. egyháztól ily missióval nem bir-
nak, azt bátorkodunk kérdezni, meddig fogják még jogta-
lan ténykedésüket tovább is folytatni ? Ha mi katholikusok 
valaha megkísértenénk protestánsokat vallásra oktatni, amit 
soha sem teszünk, mert sehol fel nem toljuk magunkat, de 
feltéve, azonban meg nem engedve ez esetet, nem volnának-e 
telve protestáns lapjaink a katholikus visszaélésekkel, gra-
vamenek nem terjesztettek volna-e fel a kormányhoz, nem tör-
téntek volna-e interpellatiók az országgyűlésen, nem köve-
telték volna-e, hogy a feltett esetben a kath. plébános a 
legszigorúbban megbüntettessék ? — és mégis, épen azok a 
protestánsok, kik ellenünk ily módon jártak volna el, feljogo-
sítva érzik magukat kath. gyermekeket vallásra oktatni. 
Ismét kérdezzük, honnan vették e jogot? 

De nem fejtegetjük tovább e dolgot, nem akarván 
mást e levéllel elérni, mint egyszerűen figyelmeztetni pap-
társainkat, kik a lelkipásztorkodás terén foglalkoznak, hogy 
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ha valaha, ugy különösen napjainkban, midőn az egyház s 
annak tanitása minden oldalról ellenségek által van körül-
véve, kettőztessék meg figyelmüket és szorgalmukat ugy a 
hivek, mint különösen a gyermekek körül a hittanitásban ; 
mert mint a fentebbi eset mutatja, a katholikus gyermekek 
katholikus hite epen azok által veszélyeztetik, kik azt 
mondják, hogy ők mindenki vallásos meggyőződését tiszte-
letben tartják. -+-

A kassai egyházmegyéből. (Vége.) Kit büszkén 
vallott magáénak Csertész, ') kit szivesen emiitett Ungvár,a) 
kit szeretve ti-ztelt az egri fömegye, 3) s kire, mint a magyar 
irodalom lelkes bajnoka — és pártolójárá, elismeréssel te-
kinthetett minden igaz magyar: nem áldozhatnók-e mi ke-
gyeletteljesen emlékének e szerény sorokat épen e lapok ha-
sábjain, tudva azt, hogy e kitűnő lap régibb évfolyamai vol-
tak azok, melyekben lelkesedése nemes tüzével irt s mély 
gondoskodás- és nagy tanulmányról tanúskodó jeles czikke-
ket közölt ? Sőt leginkább mi, a megszomorodottak, vagyunk 
hivatva, e gyermeki kegyelet nyilvánítására ; mi, kiknek 
atyánk volt. Mint főpásztor, ragyogó példát adott mindenha, 
dicsőén fénylőt végső perczeiben ; — és tettel segité szegény 
egyházmegyéjét, mikor csak tehetségében állott ; legszebb 
bizonyítványát nyújtja pedig ez állitásnak atyai szeretetről 
tanúskodó végrendelete. 

Igazán, tündöklő példát nyújtott nekünk. E becses lap 
szűk keretéhez alkalmazkodva, nem lehet feladatom tagla-
lásába bocsátkoznom annak, hogy ifjú éveiben viselt tettei 
teljes összhangzásban álltak férfi korában való áldásos mű-
ködésével; nem czélom, mint igen jeles prózaistát és kitűnő 
szónokot méltatnom, annyit azonban hallgatással mellőzni 
nem lehet, hogy szónoklatai mindenkor oly eszmedusak és 
szivhez szólók, oly kenetesek voltak, hogy a sz. atyák szel-
lemét és ügyességgel egybeszedett hatásos érveit látjuk 
azokban a legszebb ragyogásban visszatükrözni. Ez egyhá-
zias szelleméből magyarázható ki az oly sokszor tapasztalt 
mély benyomás, melyet egyházi és alkalmi beszédei eredmé-
nyezének. A kenetes szónok, Mayer Józsefről olvassuk,4) 
hogy a bold. Szűzről tartott sz. beszédével ily vallomást 
csalt ki a különben protestáns nagy Íróból, Kölcseyből: „E 
szelid férfias hevület, heveskedő csapkodás nélkül, e nyuga-
lommal összekapcsolt erő, lehetetlen, hogy a szépet kedvelő 
olvasóra, — a nemest és igazat pártoló hallgatóra, — jótevő, 
kedves hatással ne munkálkodjanak. Ezen pillanatban is 
gyönyörködve emlékszem ama szép helyre: „Ali, Jézusnak 
sz. igéje, te nyugtatod meg az elmét, hogy ne lengessék a 
vélekedések forgó szelei". A ki bold, püspökünket szólani 
hallotta, ugyanezt mondhatja el amaz apostoli alakról. 

A milyen volt élete, oly példás és megragadó volt ha-
lála, e nagy útra való elkészülése s a szemet könybe lábasztó 
búcsúszava is. Miként Jakob patriarcha késő éveiben áldásra 
összegyűjtette maga körül fiait, ugy volt püspökünk, kit 
Isten élte javában szólitott magához. Bámulatos lelki nyu-
galommal hangoztatá végső gyötrelmei közt áldó szavait 
szerettei előtt, kikhez a növendékpapok, az egyház jövő re-
ményei is bánatosan csatlakoztak. Hármat köt a körötte álló 
papság szivére különösen, miután saját érzelmeiből megmu-

>) Felső-Zemplénben. Ott született. — 2) Iskoláit itt végezte. — 
3) Mint egri kanonok nev. ki kassai püspökké. — *) Élet és Literat. 2. k. 

tatta, hogy a halál, melylyel ő küzdött, nem oly rettenetes 
mint sokan képzelik. — Három kérése, melyet semmiféle 
eshetőségek közt elfelednünk nem szabad, ez vala : ,A leg-
odaadóbb ragaszkodással viseltetni az egyházhoz és annak 
látható fejéhez, a római pápához ; hűséggel viseltetni a dynas-
tiához ; törhetetlen szeretettel csüggeni a hazán', mely harma-
dik pontnál a költőkirály e szavait idézte: „Áldjon, vagy 
verjen sors keze, — itt élned, halnod kell!" — Kinek-kinek 
állásához mérten, ugyanez alkalomkor, velős intelmeket is 
adott. Ö beszélt ; az őt környezők szívszorongva zokogtak. 
Midőn környezőit a világ megvetésére s az örök élet re-
ménylésére a megígért bér nagyságával buzditja, mintha 
csak sz. Ágoston e nagyjelentőségű szavait hallotta volna, 
ugy tűnt fel: „Loquar, quod pertinet ad contemptum prae-
sentis saeculi, — úgymond a sz. tudor, — et ad spem futuri. 
Si quaeris, quid contemnas ? omnis martyr vitám praesen-
tem contempsit ; si, quid speres ? resurrectionem dico, quia 
Dominus resurrexit. O homo, si titubas in re, esto firmus in 
spe; si autem te opus turbat, erigat ipsa mer ces ".5) 

A jeles példa mellett, szeretete tettekben folytonosan 
nyilvánult. „Omnis namque pontifex ex hominibus assum-
ptus, pro hominibus constituitur in iis, quae sunt ad Deum".6) 
Elhunyt főpásztorunk, Isten országának gyarapodását e 
földön legszentebb czélul lebegtetvén szemei előtt, szeretete o o 7 

eredményeinek legszebb emlékét hagyá maga után árva me-
gyénkben. Mindenekelőtt azok illő nyugdíjazásáról gondos-
kodott, kik az oltár szolgálatára képtelenekké váltak; az 
egyházmegyénkben létező papi nyugdij-alap növelését ille-
tőleg igen üdvös intézkedéseket léptetett életbe, maga kor-
mánya kezdetén 5000 írttal járulván a nyugdij-intézet alapja 
gyarapításához. A kassai, sz. Erzsébetről nevezett székes-
egyházról, a góth-épitészet ezen bámult remekművéről is 
legszebben gondoskodott, a mennyiben alapitványai közt a 
székesegyházra 10000 fi\, az abban levő orgonára hasonlóké-
pen 10000 frtot tett le, mint alapitványt. Az egyházmegyei 
kántortanitói nyugdij-alap javára 3000 fr., a kassai szegény 
tanulókat segélyzö egylet alaptőkéjéhez 1900 frttal járult ; az 
eperjesi alumneumnak évenkint 50 frtot adott ; ezeken kivül 
a tanitó-képzö intézet növendékeiről minden évben kisebb, 
nagyobb összeggel emlékezett meg; buzdításul sjelesb egy-
házi müvek beszerzése végett, a növendékpapság magyar 
egyházirodalmi iskoláját is figyelmére méltatva, annak tekin-
télyesb összeget nyújtott. A sátoralja-ujhelyi nönevelö inté-
zet felállításához adományozott 15723 fr. 64 kron kivül, 
melyet a nevelés érdekeit szivén viselő főpap sajátjából adott, 
— a szegényebb lelkészek felsegélése is szive vágyát képezé, 
s a m. k. ministeriumnál három éven keresztül 9000 frtnyi 
segélyt eszközölt ki számukra a vallásalapból, a kassai ta-
nitó-képzö intézet felállításához pedig 7880 frtot a magas 
kormánytól ; a hetedik kanonok számára vett ház árához pe-
dig önmaga 4000 frttal sietett járulni. És mit tehetett még 
felszentelt jobbja, a miről mit sem tud a bal? ! Egész teljé-
ben látszik azonban szeretete egyházmegyéje iránt 1875. évi 
nov. 1. tett 175000 frtnyi alapítványából, mely összeg egy-
házi, iskolai s egyéb üdvös czélokra van szánva. A nagy 
alapitó ebbeli szándéka azonban csak két év múlva fog életbe 
lépni ; ugyanis ezen alapítvány, a boldogemlékü főpap által 

5) Serm. 345. de Contemp. mundi. — 6) Ad Hebr. V. 1. 
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letett s jelenleg 142—145000 frtot tevő összegből kamato-
zás utján növi ki magát két év múlva 170000 frtra. 

íme, már e szerény sorokból is láthatják a szives ol-
vasók, hogy emléke áldott marad közöttünk örökké, hogy 
szeretetét tekintve, méltó az egyházmegye közös bánatára. 
Ha csakugyan a szeretet mértéke a bánatnak, könnyen fel-
fogható a bánkódás halála felett. De ugy akarta a Gondvi-
selés, hogy a menny gazdagabb legyen egy jó lélekkel, a föld 
szegényebb egy dicső egyháznagygyal. 

Adja az Eg, hogy méltó utódot nyerjünk a feltámadás 
fényes napját váró bold, főpásztorunk helyett, — hogy a mi 
bánatunk árva megyénkben ismét mihamarabb közös örömre 
változzék ! P. S. 

Hóma. D e c i v i t a t e D e i . (Vége.) Még adós va-
gyok a 3-dik ponttal, vagyis a kath. hivek ragaszkodásá-
nak megmutatásával. 

Ennek — megvallom — inkább csak reményében 
élünk; mindazonáltal, ha nem is látjuk azt még teljes érvé-
nyében; de birunk biztos jelekkel, miszerint a jobb lelkek 
mindenütt felébredtek, sorakoznak és a pápa ama jelszava 
szerint: „Agite!" munkára! férfiasan dologhoz is látnak. 

Ne, ne Ítéljetek t. olvasóim ama dermedt hithidegség 
szerint, mely nálunk sz. István országában honol, hol az egy-
ház érdekében csak egy mert legközelebb is a parlament-
ben sikra szállni. Tisztelet nevének ! — Hol elég ama bal-
jóslatú nevet kimondani: „ultramontán, clericalis", és kiki 
hátrál, kinek népszerűsége kedves, hol oly üresek azok a 
szük templomok, oly porosak a gyónószékek, ha a húsvét 
ideje lejár1-; hol a buzgalmat, a hit bátor védelmét nemes 
őseink drága emlékei között kell keresnünk. 

Máshol, hála Istennek ! máshol kisütött a nap sugára, 
máshol egy uj élet tavasza virul, máshol bátran tiltakoznak 
az egyház és a lelkismeret jogai mellett, máshol megértet-
ték már a szabadkőművesek taktikáját : „percutiam pasto-
rem, et disperguntur oves". Máshol a hivek bátran védel-
mére kelnek az egyháziaknak. 

íme nézzétek a belga, franczia, német, olasz és angol 
kath. congressusokat, ime tekintsetek a keletkező katholikus o ' 

egyetemekre. Az egyház emelte hajdan az egyetemeket, 
azonban lassan, lassan valamennyit elrabolta az ellenség; ma 
ugyanazon egyház újra uj egyetemeket állit, hasonlóan a 
fecskéhez, kit fészkéből kivertenek. Francziaországban né-
hány hónap alatt öt uj egyetem lett megalapítva, a német és 
angol katholikusoké nem sokára megnyilik ; az olaszoknál 
Bonghi volt tanügyminister zárta be a róm.-kath. egyete-
met, és az úgynevezett atyai iskolákat, scuole paterne, de ő 
kegyelme balul okoskodik daczára annak, hogy a jobb oldal 
révén bukott meg, ha azt hiszi, hogy képes lesz emberi ha-
talom a katholikusok buzgalmának gátat vetnie. 

A katholikus sajtó, irodalom, művészet újra felébredt, 
megemlékezvén ama hitbuzgó századokra, mely oly csuda-
szerü műveket állították s uj irány nyit nagának a szellem 
minden terén utat. 

Egy uj apostolság nyilt meg, a világiak apostolko-
dása ; mint egykoron sz. István : ugy lépnek ezek elő ottan, 
hol a papok ki vannak zárva. A parlamentekben, a törvény-
székek előtt, a közéletben ; teszik pedig azt meggyőződésből 
az üdvösségért, nem pedig ,autonomiai jogok' fejében. 

Szeretném leirni ama jelenségeket, melyeket eszközöl 
a kath. eleven hit itt Rómában, a hit középpontjában ; ezt 
azonban jelen alkalommal nem tehetem, különben igen 
hoszura terjedne értesítésem ; mert itt minden lépten-nyo-
mon felismerheted a szentek, a martyrok utódait. 

O Roma felix, quae duorum Principum 
Es consecrata glorioso sanguine : 
Horum cruore purpurata ceteras 
Excellis orbis una pulchritudines. 

Megemlítem helyette ama nemzetközi kath. küldött-
séget, mely a mult hó 22- én a leghivatottabban tanúskodott 
az összes kath. hivek öntudatának felébredéséről. 

Salviati herczeg, az olasz kath. congressusok elnöké-
nek palotájában, Íratták be magukat azon katholikusok, kik 
nemzetüknek a szentszékhez való törhetlen ragaszkodásában 
akartak képviselői lenni. 

E nevek között olvashatod Európa és Amerika leg-
tiszteltebb neveit. Hg. Cars, gróf Brandis, gróf Hahn, Can-
nart d' Hamale belga senator, msgr Gieuter, gróf Vesig-
nari, Cavalletti őrgróf, br. Reyer, gr. De Calvados Stuard 
Keill, James O Brien, Villiam J. M.Hutchison, br. Bösch-
lager sat., körülbelül kétszázan jegyezték be magukat. 

A pápa a Consistorium termében fogadta e küldöttsé-
get, körülvéve teljes kíséretével. Oly ünnepélyes volt e jele-
net, amily nagyszerű volt e küldöttségnek értelme. 

Cars hg. olvasta fel a feliratot, mely franczia nyelven 
volt szerkesztve, melyben a küldöttség magas czélját jelezé, 
mondván, miszerint nem csak azért jött Krisztus Hely-
tartójához, hogy csalhatatlan tanitását hallgassa, hanem 
hogy egyszersmind tiltakozzék ama közös ellenség ellen, 
mely a pápát — miután kifosztá földi hatalmától, most szel-
lemi tekintélyétől is megakarja fosztani, azok ellen, — kik 
el akarják a nyájat választani a pásztortól, kik a szabadság 
álarcza alatt a szolgaság igáját nyújtják, és ünnepélyesen 
vallomást tett, miszerint a jogot fel nem adják, hogy az 
egyház törhetetlen bajvivói legyenek, hogy a pápa intése 
szerint tenni készek, felveszik a béke, törvényesség, a türe-
lem és a ker. állhatatosság fegyvereit — jelszavok : Szen-
vedni és küzdeni, mig eljön az idő, melyben az ellenség ha-
talma megtörik, midőn egy pásztor lesz és egy nyáj. 

A pápa erre felállt trónján, és amaz ünnepélyességgel 
és elfogulatlan egyszerűséggel felelt, mely igéit oly magasz-
tossá, oly érthetővé, oly szívig hatóvá teszi. Szólott pedig 
olasz nyelven, nem minden czélzás nélkül, megmutatván, hogy 
ott, ahol nem szólhat az egyház nyelvén, a latin nyelven, ott 
nemzetének nyelvét vallja magáénak. — Szavait a ,Religio1  

olvasói a multhónapi havi szemléből ismerik, s azért itt 
örömmel csak annyit emlitek, hogy nemzetünket hárman 
képviseltük : ft. Misiin nagyváradi kanonok, ft. Kugler győr-
megyei pap és e sorok irója, hárman esedeztünk leborulva, 
könynyel szemeinkben, hogy a jó Isten ne hagyja a gonoszok 
zsákmányául szent István országát, a magyarok nagy Asz-
szonyának századok veszélyein megőrzött örökségét ! 

íme e küldöttség a legvilágosabban bizonyítja, hogy a 
kath. hivek egy uj életet kezdenek, hogy kilépnek a küzd-
térre, hogy törhetlenül ragaszkodnak ama szent székhez, 
melyben erőnk biztositéka van, hogy nem hagyják az egy-
háziakat magukra, mint minálunk, hol azt szokás mondani : 
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„az a papok dolga!" Hanem egyesülnek a pásztorokkal, és 
általuk az egyház fejével. Ad hanc enim Ecelesiam necesse 
est omnem convenire ecelesiam, in qua semper ab iis, qui 
sunt undique fideles, conservata est ea, quae est ab aposto-
lis traditio. 

Ezek után én befejezettnek vélem feladatomat, ha nem 
sikerült minden kétséo-en felül bebizonvitani, leo-alább si-

• • í került, ugy hiszem, megjelölni Isten városának az egyhaz-
nak egységét, szilárdságát, és győzelmének biztos reményét. 

Bizalomra tehát ! ne legyünk kicsinyhitűek, ne fél-
jünk az ellenségtől, ne hallgassunk a senzál katholikusokra, 
kik az ördöo-gel is meç-akarnak alkudni, Istennel is barát-oo o ' 

ságban élni. 
Az egyház Isten vára, fönkelten énekli Dávid ama 

zsoltárát: Dominus illuminatio mea, et salus mea, quem ti-
mebo ? Si consistant adversum me castra, non timebit cor 
meum, si exurgat adversum me proelium in hoc ego ope-
rabo. Exspecta Dominum, viriliter age et confortetur cor-
tuum, et sustine Dominum ! Bogyai B. Gy. 

IRODALOM. 
Schüc/t Iff ttácz. ,A lelkipásztorkodástan késikönyve1. 

Második kiadás. Fordították a győri nagyobb papnevelde, 
Szent-Imre-egylet tagjai. Budapest, 1876. A „Hunyadi Má-
tyás" intézet nyomása. 

A magyar hittudományi irodalomra nézve igen örven-
detes jelenség, hogy Schüch jeles lelkipásztorkodástanának 
már második magyar kiadása lett szükségessé. Ez a harma-
dik német kiadás után készült, melyet a szerző több tekin-
tetben bővitett, igy például az egyházi rendekhez kapcsolt 
egy egészen uj czikket, mely a püspökszentelésről szól. A 
beosztásra nézve az előbbi kiadásoktól lényeges eltérés van, 
amennyiben az úgynevezett magányoktatás a királyi hiva-
talnál, tehát a pastoralis utolsó részében foglal helyet. Ez 
szerény nézetünk szerint egészen-helyes ; inert az oktatás 
ezen neme a lelkek vezetésében és kormányzásában talál 
alkalmazást, és a királyi hivatal egyik legfontosabb eszkö-
zét képezi; azért a legjelesebb lelkipásztorkodástanok ujabb 
időben ezen beosztás szerint készültek, például szolgálhat-
nak Amberger, Berger, Ricker munkái. A magyar második 
kiadás, összehasonlítva az elsővel, még azon előnynyel bír, 
hogy jobban alkalinaskodik magyar viszonyainkhoz, külö-
nösen a szertartástanban. 

Schüch könyve nem szorul különös ajánlatra, mert te-
kintélyektől elismert igazság, hogy a legújabb tudomány 
színvonalán áll. Ez kiválólag a hitelemzői neveléstan és a 
liturgika tárgyalására vonatkozik. Azonkívül tiszta egy-
házi szellem lengi át az egész művet. Ami gyakorlati tan-
könyvnél leginkább szükséges, tudniillik a tudomány és 
gyakorlat, kellemes harmóniában egyesülnek benne. A könyv 
becsét az is emeli, hogy az egyes szakaszoknál, az odavágó 
irodalmat közli, ami különösen lelkészekre nézve nagy fon-
tossággal bír ; azonkívül mindenütt, de főképen a liturgiká-
ban, a szentszék és a szertartás gyülekezetének határozatait 
pontosan idézi (ezen utóbbiakat többnyire Gardellini hiteles 
kiadása szerint.) Ilasznavehetőségét már azon körülmény is 
bizonyitja, hogy nálunk az első kiadás oly gyorsan elkelt és 
Ausztriában már a 3-ik kiadás majdnem egészen megjelent. 

Ámbár a szóban levő kézikönyv leginkább az iskola 
czéljait tar t ja szem előtt, mindamellett lehet azt a lelkész-
kedö papságnak is ajánlani. Ha igaz az, mit nagy sz. Ger-
gely mond e szavakkal: „Semmiféle mesterséget sem merne 
az ember tanítani, mielőtt maga szorgalmas elmélkedés által 
meg nem tanulta. Azért nagy vakmerőség, midőn tapaszta-
latlan pásztorok a lelkészi hivatalt magukra vállalják, mert 
a lelkek kormányzása a művészetek művészete" ; akkor a 
szorgalmas tanulás a lelkész főkötelességeihez tartozik, an-

nál is inkább, mivel a pásztori tisztet positiv elvek és ren-
deletek szerint kell kezelni, melyeket a pap csak szorgalmas 
tanulás által magáévá tehet. Hozzájárul még a nagy fele-
lősség, mely ezen szent hivatal kezelésével már természet-
szerűleg van egybekötve ; azért helyesen mondja I X . Pius 
pápa : „Intelligitis nimirum, Parochis officii sui ignaris vei 
negligentibus continuo et populorum mores prolabi et chri-
stianam laxari disciplinam, et religionis cultum exsolvi at-
que convelli, ac vitia omnia et corruptelas in ficclesiam 
facile invehi" ; (Pius I X . Ep. encycl. Pluribus, 9. Nov. 
1846.) Ha már az ószövetségi papról Malakias próféta 
mondja: „A papok ajkai őrzik a tudományt és a törvényt 
az ő szájából kérdezik". (Maiak. 2, 7.) mennyivel inkább 
áll ez az újszövetségi papokról. Továbbá az elméiét a hé-
lyes gyakorlat előfeltételét és alapját képezi, elmélet nél-
kül a gyakorlat szükségképen tévedni fog. Ezzel nem akar-
juk azt mondani, hogy a lelkipásztorkodástan mint tu-
domány feltétlenül szükséges, amit egynehány német hit-
tudós állítani látszik (v. ö. Benger. Pastoraltheologie I. 
9. lap, hol ezen állítás czáfoltatik) ; már a tudományos lel-
kipásztorkodástan történelmének múltja, mely a száz évet 
nemigen haladja felül, az ellenkezőt bizonyitja; Schüch 
szerint ugyanis a lelkipásztorkodástan mint külön theolo-
giai tudományág a katholikusok részéről 1777-ben hozatott 
be először, midőn Mária Terézia császárné elrendelte, hogy 
a lelkipásztorkodástanból előadások tartassanak, és pedig a 
császári birodalom minden hittudományi intézetében német 
nyelven, ami Németországban csakhamar általános elterje-
désre talált. Habár a pastoralis mint tudomány nem feltét-
lenül szükséges, mégis állítjuk, hogy a lelkipásztorkodástan 
tudományos és rendszeres tárgyalása és tanulmányozása 
nagy haszonnal jár, mert tiszta és alapos elvekre fektetett 
áttekintést eszközöl és kimutatja a lelkipásztori ténykedé-
sek benső összefüggését és egymásra való vonatkozását. 
Azért még egyszer melegen ajánljuk Schüch kézikönyvét a 
lelkészkedő papságnak is. 

A munka kiállítása csinosnak mondható és a „Hu-
nyadi Mátyás" intézet becsületére válik. A könyv második 
részét illetőleg a kiadó egylet tagjai ígérik, hogy az első-
nél sokkal nagyobb második rész folyó évi október havában 
mindenesetre ki fog kerülni a sajtó alól. A munka megren-
delhető a győri nagyobb papneveldében. Ezen első kötet 
ára 2 ft. 80 kr. + 

VEGYESEK. 
— A svajezi szövetségtanács apr. 28-án tartott ülésé-

ben egy ,ókatholikus püspökség'-nek alapitását olyképen 
megengedte, amint azt a tavali ókath. zsinatnak határozatai 
indítványba hozták. T. olvasóinkat ezen ügyről a maga ide-
jén kellőképen értesítettük. 

— Semmi egyébről van szó, mint Olaszországot né-
hány év alatt — protestánssá tenni. Igy legalább álmodja 
azt a londoni ,evangyelmi társaság', mely nevezett czélra 
évenkint 100000 lírát költ, ámbár utóbbi jelentésében kény-
telen beismerni, hogy a kivivott eredmények az eddigi ál-
dozatoknak korántsem felelnek meg. Ennek okát Contini, 
olasz vándorpredikátor „az olasz nép antiprotestans fanatis-
musában találja", mely a „tiszta evangyéliom szolgáit" nem 
ritkán kövekkel dobálja. Milánóban tavai 600-an járultak az 
urvacsarához, ezidén pedig csak 400-an. Bolognában éjjeli 
meetingek tartatnak. Hétfőn a Genesis, szerdán s pénteken 
a próféták iratai magyaráztatnak, csütörtökön s vasárnapon 
a prédikátor követ el egyegy beszédet, kedden ,magán-épü-
lés' tartatik, szombaton pedig családi meeting, melyen a 
község anyagi ügyeiről tanácskoznak. E szerint a komédia 
mindennap folyna, a legszebb rendben (?), csakhogy szeren-
csére, nincs láttatja. 

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő : báró Ifornig Károly, hittudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatott Budapesten 1876. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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egyletek ötödik közgyűlése. — Vegyesek. 

Adalék a kegyuri kérdéshez. 
Lapunk 34. számában hoszabb közleményt hoz-

tunk mlgos s f tdő Roskovány Ágoston, nyi t rai püs-
pök urnák, ott czim szerint is idézett jeles munká-
jából , mely közlemény figyelemre méltó útmuta-
tás t n y ú j t azon el járásra nézve, melyet a szentszék 
a kegyur i jogok gyakorlata körül mindazon esetek-
ben követendőnek itélt, melyekben e jogokat nem-
keresztények igénylik. Ma azon szerencsés helyzet-
ben vagyunk, teljesen megbizható értesülés nyomán 
ugyané kérdés köréből más s pedig oly esetet kö-
zölhetni t. olvasóinkkal, melyben a vitás ügy a 
szentszék interventiója nélkül ugyan, de mégis 
mindkét felet kielégítő, sőt, ha a héber vallású 
egyénnek bir tokán fennálló kath. plébániának, az 
illető megye schematismusában való mikénti emlí-
tését tekint jük, oly módon oldatott meg, mely a 
nyitrai esetnél ta lán még kedvezőbb is. 

Előre bocsátva az esetnek rövid vázlatát az 
ide vonatkozó okmányokat is egész kiterjedésök-
ben közöljük. 

A zágrábi érseki megyéhez, tüzetesen annak 
muraközi részéhez tartozó beliczai plébánia 1872-
ben megüresedett . Az ottani földesúr, t. cz. lovag 
Landau Horácz, héber vallású lévén, mindazonáltal 
a kegyuri jogok gyakorlatához igényt tar tot t , azzal 
támogatván azt, miszer int : a) az izraeliták jelenleg 
a sz. korona egész területén egyenjogúságot élvez-
nek a keresztényekkel, következőleg a mely jog 
megilleti a keresztény kegyurat , meg nem vonható 
a hébervallásutól sem ; annálkevésbbé, mert b) e 
jogot különben is nem csak katholikusok, hanem pro-
testánsok is görög-keletiek is gyakorol ják ; mert 
továbbá c) ö, Landau a kegyur i terheket viseli, mi-

nélfogva a kijelölési jog sem tagadható meg tőle, 
különben : d) terhet viselne megfelelő jogélvezet 
nélkül, mi igazságtalanság, azaz oly állapot, mely-
nek törvényben helye s támasztéka nem lehet. 

A zágrábi érsek ö ex ja Landau lovagnak ezen 
felszólalására természetesen tagadó választ adott ; 
ez utóbbi azonban az ügyet a nmlgu m. kir. vallás- s 
közoktatásügyi ministeriumhoz terjesztet te fel, hon-
nan az iratok 1872-i aprilhó 19-én ismét a zágrábi 
érsek ur ö exjához tétettek át, egy 9413. számú 
ministeri át irat kíséretében, melyben ő exjának ez 
ügybeni nyilatkozata kéretett . 

Az alább közlendő nyilatkozat 1872-i májushó 
24-én érkezett a ministeriumhoz, s onnan a szintén 
alább kővetkező, 13384 sz. a. választ is nyerte, mely-
ben az akkori cul tusminister ur ö exja a zágrábi f tdő 
Ordinariatusnak ezen esetre vonatkozó, szabad ki-
nevezési jogát elismerte, valamint azt is, hogy Lan-
dau urnák kívánsága az érseknek máris te t t enged-
ményei által lehetőleg tekintetbe vétetett. 

Ezeknek folytán Landau lovag bizalmas leve-
let intézett a zágrábi érsek ő exjához, melyben fel-
kérte, hogy egy e levélben megnevezett egyénisé-
getbel iczai lelkésznek kinevezni méltóztassék, mely 
ellen az Ordinariatusnak cánoni kifogása nem lé-
vén, a megnevezett csakugyan kineveztetett. Kü-
lönben Landau ur ugyané levélben a kegyuri jog 
gyakorlásához formál t igényeit fentar tot ta ; nem 
hal lot tuk azonban, hogy azóta ez ügyben bármi 
lépéseket tet t volna. 

A schematismusra nézve megjegyzendő, hogy 
abban a beliczai plébániának pa t ronusára nézve 
nem használtatik még a S. Inquisi t . Congregatio ál-
tal engedélyezett kifejezés sem; hanem egyszerűen 
ez áll : „Liberae Ord. Coüationis" anélkül, hogy Lan-
dau ez ellen eddig felszólalt volna. 

35 
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Az idevonatkozó, fentjelzett okmányok pedig 
a következők : 
a) A zágrábi érsek felterjesztése a nm. m. k. vallás- és 

közoktatási minist eriumhoz 1872. május 24-én. 
Cr. 64/872 Nagyméltóságú m. k. minister u r ! 

Kegyelmes uram ! Mandl Mihály, mint Landau Ho-
rácz lovag megbizott jának 1.) alatt visszazárt bead-
ványára nézve, melylyel megbizójának a megürül t 
beliczai lelkészi állomás betöltésénél a kijelölési 
j og élvezhetését megadatni kéri, f. é. april hó 19-én 
9413 sz. a. kelt ministeri leirat kapcsolatában kö-
vetkezükben van szerencsém nyilatkozatomat tisz-
teletteljesen kifejezni: 

Miután a fenálló egyházi törvények, (Concil. 
Basileense Sess. 19. de Judaeis) ugy királyi szabály-
rendeletek, és országszerte divó szokás szerint a 
kegyúri jog izraelitákra át nem származhatik, a 
zágrábi egyházmegyei kormánynak nem áll hatal-
mában Landau úrtól, mint- beliczai birtokostól, 
kegyúri praesentát elfogadni, s ennek alapján az 
egyházi beigtatást elrendelni. A patronatusi terhek 
mind a mellett átmennek a nemkeresztény birto-
kosra is, mert azok királyi vagy magányalapit-
ványt képviselnek, és mint minden egyéb teher, 
tartozás vagy szolgalom az 1864. évi aug. 24. kelt, 
és 15,104. számú udvari kanczelláriai, valamint 
72,546 helyt, tanácsi sz. a. kihirdetett legfelsőbb k. 
rendelet szerint ') is az illető ingatlan birtokhoz 
elválhatlanul kötvék. 

Tudta ezen szabályokat s gyakorlatot, vagy 
legalább, mert emtor debet esse cautus, tudnia kellett 
Landau lovagnak, midőn a beliczai jószágot meg-
vette, következésképen tudnia kellett azt is, hogy 
kegyúri terhek a jószággal igen is, de a jogok nem 
szállanak át reá. — Hasonló viszonyok egyébiránt 
más vallásfelekezeteknél is léteznek ; példaként 

mely igy hangzik : 0 császári s apostoli királyi fel-
sége legkegyehnesb urunk nevében n. é. közönségével kegyesen 
tudatandó : 

Ujabb időben eltérő nézetek merülvén föl az iránt, vál-
jon az egyházi kegyúri jogból származó kötelezettségek, 
birtokváltozás esetén, az uj tulajdonosra már természetük-
nél fogva átszállanak-e, — minden lehető kétely eloszlatása 
nézetéből ezennel nyilvánittatik, miszerint ott, hol a kegyúri 
jog valamely ingatlan birtok tulajdonával összefüggésben 
áll, annak netaláni törvényszerű megszüntetéseig a megfe-
lelő kötelezettség magával az illető birtokkal válhatlanul s 
elannyira kapcsolatos, hogy annak hatálya a birtoklási s te-
lekkönyvi állapotban történt változások által nem érintetvén, 
minden uj tulajdonosra a jószággal együtt közvetlenül át-
származik. Miről n. é. közönsége alkalmazkodás s az aláren-
delt birói hatóságokkali tudatás végett értesíttetik. — Kelt 
birodalmi fővárosban Bécs Ausztriában augusztus hó 24-én 
az 1864-ik évben, ő császári és apóst. kir. felsége legkegyel-
mesebb parancsára sat. 

elég legyen felemlítenem : hogy ámbár az úgyneve-
zett papi és iskolai, belső s külső telkek, nemkatho-
likus felekezetek számára is, hajdan többnyire az 
uradalmi birtokokból hasit tat tak ki, sőt sok helyen 
a katholikus földesúr pénzbeli segély s anyagokkal 
is j á ru l t az ily épületek felállitásához, — mind-
amellett evangelika s görögkeleti egyházakban a 
más felekezethez tartozó birtokosnak, legyen az 
keresztény vagy nem, a lelkész és tanitó választá-
sánál sem szavazata sem befolyása nincsen. 

Kérelmező a törvényileg kimondott vallásegyen-
löség nyilvános megsértését lá t ja abban, ha az 
izraelita birtokosoktól a kijelölési jog megtagadta-
tik. — Ámde a vallásegyenlöség, helyes felfogás 
szerint nem abban áll, hogy valaki más vallásfele-
kezetek ügyeibe több vagy kevesebb befolyással 
b i r jon : — és ha a katholika egyház törvényei ha-
tározottan t i l t ják a kegyúri jogot nem kereszté-
nyekre ruháztatni , azt izraelita polgártársaink szint-
oly kevéssé tekinthetik a vallásegyenlőség megsér-
tésének, valamint mi katholikusok sem az evange-
lika és görögkeleti egyház imént érintet t szabályai-
ban nem látunk sérelmet, sem abban, hogy az izrae-
liták a rabbi-választásnál a keresztényeknek semmi 
czim alatt nem engednek befolyást. 

Egyébiránt a zágrábi egyházmegyei kormány 
részéről a fenforgó körülmények közt elegendő en-
gedékenység tanúsí t ta tot t Landau lovag iránt, mi-
dőn neki elébb ugyan f. é. márczius végén általam 
megüzentetett, utóbb pedig a Consistorium által az 
illető esperesség u t ján tudtára ada to t t : miként az 
egyházmegyei kormány a fenálló szabályok s gya-
korlat mellett tőle mint izraelitától rendes prae-
sentát nem fogadhat ugyan el, azonban méltányolva 
a patronatusi kötelmek teljesítése körül tapasztalt kész-
ségét, a beliczai plébánia betöltésénél, mely hasonló ese-
tekben kizárólag az egyházmegyei kormány jogköréhez 
tartozik, különös figyelemmel leend azon, különben kifo-
gás alá nem eső egyén iránt kit neki Landau lovag bi~ 
zalmas utón ajánlaná. 

Ezen nyilatkozattal a kérelmező addig, mig a 
patronatusi viszonyok u j törvény által rendezve 
nem lesznek, alázatos nézetem szerint teljesen meg 
lehetne elégedve. — Többnyire stb. 

b) A nm. vallás- és közoktatási minister ur válasza. 
13384. szám. Nagyméltóságú érsek u r ! Landau 

Horácz izraelita vallású földbirtokos lelkész-kije-
lölhetést kérő ügyében Zalamegyéhez egyidejűleg 
kibocsátott rendelvényem mássát van szerencsém 
nagyméltóságodnak f. hó 24-én 64. sz. a. kelt be-
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cses f e l i r a t á r a vona tkozva t i sz te le t te l á l t a l kü ldeni . 
B u d á n 1872. J u n i u s 6-án, Dr. Pauler Tivadar. 

A vallás- és közoktatási m. Mr. minister 1872. évi junius 
6-án 13384. sz. a. kelt, s Zalamegyéhez intézett 

rendeletének mássá. 

Mandl Mihály bel iczai lakos, m in t izrael i ta val-
lású L a n d a u Horácz lovag s beliczai fö ldb i r tokos 
m e g b í z o t t j a hozzám a vége t t fo lyamodot t , h o g y 
megb izö j ának a m e g ü r e s e d e t t beliczai r. ka th . lel-
készi á l lomás be tö l t éséné l a ki je lölési j o g gyako-
ro lha tá sa megenged tessék . Ezen f o l y a m o d v á n y n a k 
honi törvényeink jelen állásához és az ezekből kifolyó 
jogállapothoz képest lielyt nem adhatok, mive l folya-
modó az á l ta la megve t t b i r t okon n y u g v ó t e rheknek 
megfelelő j o g o k t ó l megfosz tva épen nincsen, m i n t 
ezt f o l y a m o d v á n y á b a n á l l i t j a , — m e r t az ezen bir-
t okbó l k i fo lyó p o l g á r i és pol i t ika i jogok öt ké tség-
k ívü l megi l le t ik , de nem az egyházi kegyurasággal 
egybekapcsolt jogok; m e r t h a b á r az 1867-ik évi 17. tö r . 
cz. az i z rae l i t áka t a ke resz tényekke l m i n d e n pol-
g á r i és po l i t ika i j ogok g y a k o r l á s á r a e g y a r á n t jo-
gos í to t t aknak ny i lván í to t t a , mindazá l t a l , minthogy a 
kegyuraság sem polgári sem politikai, hanem egyházi jog, 
melye t csak keresz tény gyako ro lha t , f o lyamodó te-
k in te t t e l a ke resz tény egyház szervezetére s szabá-
lya i ra , a lelkész k inevezésé t i génybe nem vehet i . 
Különben a zágrábi főegyházmegyei hatóság, ny i la tko-
zata szer int , ugyanez f o l y a m o d ó n a k t u d t á r a a d t a : 
hogy a beliczai p l é b á n i a be tö l t é séné l deferentiából 
különös figyelemmel leend azon kü lönben k i fogás a lá 
nem eső egyénre , k i t ő b iza lmas u ton a j á n l a n d ; mi 
által kívánsága lehetőleg tekintetbe vétetett. — Kel t s tb . 

T ü k ö r d a r a b o k 
Nogáll kátéiból szemben Deharbe ,magyar' kátéival. 

(Folyt.) 

Folytatom, de már egy füst alatt egyszerre többet ve-
szek, nem en detail, hanem en gros. Képzelje magát szives 
olvasóm egy leányiskolába, hol próbatétel alkalmával 8— 
10 éves leánykák a feltett kérdésre ilyeténképen felelnek : 
,Vétkez«nk Istennek ezen meg ezen parancsolatja ellen, ha 
szitkozód unk, átkozod mik, ha Isten ellen zugolódítwZ;, ha 
magunkat illetlenül viselj ük, káromkodunk, lia magunkat 
megöljii/t stb.' Illik az ily beszéd az ő szájokba? Veszem 
rakásra a ,magyar' Deharbe ilyféle kérdéseit: ,Mi által vét-
keziink az Isten szeretete ellen? Miképen vétkezünk a külső 
isteni tisztelet ellen ? Mi által vétkeziInk a hit ellen ? Mi 
által vétkezünk a remény ellen ? Vétkezhetwwk-e még más-
kép az Isten első parancsolata ellen ? Mi által teszünk kárt 
felebarátunk testében? Mi által vétkez ünk saját testünk 
ellen ? Mi által teszünk kárt felebarátunk lelkében ? Mit 
kell tennünk, ha idegen jószág van nálunk, vagy felebará-

tunknak kárt tettünk ? Hányfélekép követhetünk el bünt ? 
stb. stb. Nem bántjuk Deharbe ,német' nyelvezetét. A sze-
mélytelen „man" szóval pl. az ily beszéd: „Wie versündigt 
man sich" stb. ? jól járja. Magyarban az igenleges parancso-
latoknál tehetjük, kell is igy tennünk a kérdéseket pl. : ,Mi-
képen tisztel-„jük" az Istent belsőképen?- stb. De a nemle-
ges kérdéseknél a magyarbanjez nem járja ! ! Lám, mily finom 
tapintatra mutat Nogálltól, midőn a jelzett kérdéseket 
rendre ilykép szövegezte: „Ki" vétkezik az Isten iránti 
tisztelet ellen? „Mely bűnök" ütköznek kölönösen Isten 
1-ső parancsolatjába ? „Ki" tesz kárt felebarátja testében? 
Mit kell tennie, „ki" felebarátja jószágában kárt tet t? „Az 
ember" hányfélekép követhet el bünt ? stb. 

Deharbe feltesz ily kérdést : ,Mi által „becstelenitte-
tik meg" az Isten neve?' Felelet: ,Isten neve „megbecstele-
nittetik" 1) annak tiszteletlen kimondása, 2) vallásgunyo-
lás, 3) Istenkáromlás, 4) hamis esküvés és átkozódás, 5) a 
fogadás megszegése által'. Ugyanezt hogyan tárgyalja No-
gáll? Nogáll szerint ,Isten 2-ik parancsolatjában különösen 
tiltja mindazt, ami Isten irányában a köteles tisztelettel 
homlokegyenest ellenkezik; ily dolgot tesz, aki Isten szent 
nevével „becstelenséget követ el", aki pl. haszontalan, ha-
zug dologért Istenre hivatkozik ; aki az Istent vagy az ő 
angyalait és szenteit ocsmány szavakkal, ki a szent dolgo-
kat szemtelen beszéddel káromolja, főkép pedig, ki hazugul 
esküszik vagy szent fogadalmát megszegi'. Mennyivel tan-
szerübb, de meg magyarabb is Nogáll fogalmazása :,aki 
Isten szent nevévtl becstelenséget követ el' viszonylag ezzel : 
,az Isten neve megbecstelenittetik' ? Es mig Deharbe rendre 
főnevekben sorolja fel a bűnöket (vallás-gunyolás, istenká-
romlás stb.) s ennek következtében mindegyikről külön-
külön magyarázó kérdéseket kénytelen tenni, N. mindjárt 
in concreto adja a fogalmat ilykép : ,aki . . . szemtelen beszéd-
del káromolja' stb. Ilynemüek D. eme kérdései s illetőleg 
feleletei : ,Mit tilt Isten a hetedik parancsolatban ? Tiltja, 
hogy felebarátunkat jószágában „rablás, lopás, csalás, uzso-
ra" által vagy más igazságtalan módon meg ne kárositsuk'. 
Ugyanezt Nogáll igy adja: ,Mit rendel az Isten 7-ik paian-
csolatjában ?' Isten 7-ik parancsolatjában biztositja az em-
ber tulajdonát... tiltja általában mindazt, miáltal felebará-
tunk vagyonában igazságtalanul megkárosittatnék, ha pl. 
valaki felebarátját meglopja, megrabolja... ' Ugyanezen fo-
galmazással találkozunk egyre-másra D. és Nogállnál. (V. ö. 
pl. Isten 8-dik par. D. vagy Nogállnál !) Ilyenek a követ-
kezők : Deharbe szerint : ,Mi a szent áldozás ?' Felelet. . . az 
Ur Jézus szent testének és vérének valóságos vétele lelkünk 
táplálására'. Nogáll szerint : ,Mi történik a szent áldozás-
ban?' Felelet: ,A szent áldozás által az Ur Jézus szent tes-
tét és vérét valósággal magunkhoz veszszük és vele benső-
képen egyesülünk'. Folytatólag D. szerint : ,Miért ugyanaz 
a szent miseáldozat azon áldozattal, melyet Krisztus Urunk 
a keresztfán bemutatott ?' Azért, mert ,mind a kettőben 
ugyanaz „áldozik és áldoztatik fel", a mi Urunk Jézus Kr.' 
„Áldozik" ? Talán ,áldoz'? Szörnyen kiri biz' ebből a német 
szó, mely szerint: „derselbe opfert und geopfert wird". 

Deharbe szerint ,természetfölötti a bánat', ha ,inkább 
bánjuk, hogy Istent megbántottuk, mint ha „a világon min-
dent elvesztettünk" volna'. Nogáll szerint, ha inkább bán-

38 * 
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juk, hogy ,ezt vagy azt a bünt elkövettük', mintha „bár-
mily veszteség ért volna". Ez aztán magyarul van mondva ! 
D. szerint ,akinek erősfogadása van', annak eltökélve kell 
lennie, hogy legalább minden nagy bünt kerül ugy, hogy 
„semmi árért sem követ el még egyet sem". Nogáll szerint : 
,hooy amit megbánt, azt ezentúl kerülni fogja és legalább 
halálos bünt nem követ el soha' . . . nem is „semmi árért", 
hanem „semmi áron". — És ,magyarul' nem az a kérdés, 
hogy D. szerint „mikor" tiszteljük az Istent külsőképen, 
„mikor" belsőképen, hanem N. szerint „miképen". ,Mit tesz 
hazudni ?' D. szerint : ,Hazudni tesz, tudva és akarva nem 
igazat mondani'. N. szerint : ,Hazudni annyit tesz, mint más-
sal tudva és akarva olyasmit elhitetni, ami nem igaz'. 

Dehai-be szerint azt, hogy ,mily nagy gonoszság az 
Isten megbántása', legjobban megismerjük „a pokolbeli örök 
kárhozatból", melyet minden halálos bün maga után „huz". 
Igaz, hogy ,németül'csakugyan „húzza" ; ,magyarul' Nogáll 
szerint „az örök üdvösség vesztével jár" és „örök kárho-
zatba dönt". D. szerint a keresztség által az ember ,az anya-
szentegyházba felvétetik' ; Nogáll szerint az anyaszentegy-
ház „tagja lesz". D. szerint a keresztségben azt fogadjuk, 
hogy „a kath. hit igazságait hinni és istenes életet „viselni" 
fogunk!" „Életet viselni?!" Ilyent sem hallott még ma-
gyar' ember ! D. szerint ,vétünk az Isten iránti szeretet ellen, 
ha „fölötte" szeretjük a földieket'. „Fölötte?" Talán, ha 
,túlságosan' vagy ,szerfölött' szeretjük ! D. szerint Krisztus 
Urunk (az átváltoztatásra vonatkozólag) ,e hatalmat az 
apostoloknak ezen igékkel adta : ,Ezt cselekedjétek... 'No-
gáll szerint Krisztus Urunk „erre" az apostoloknak nemcsak 
hatalmat adott, hanem „egyenest el is rendelte és meg-
hagyta" ezen szavakkal: ,Ezt cselekedjétek...' D. szerint ,a 
penitencziatartás szentségéhez megkivántató elégtétel alatt' 
értjük „a lelkiatyától feladott penitenczia elvégzését". No-
gáll szerint értjük ,azon imádságot s egyéb jócselekedetet, 
melyet a lelkiatya „penitencziába feladni szokott". D. sze-
rint ,szülőinknek és elöljáróinknak tartozunk engedelmes-
kedni mindenben, mi az Isten parancsolatának nem ellenke-
zik ; ha olyasmit parancsolnának, mit Isten tilt, akkor in-
kább kell engedelmeskednünk Istennek, mint az emberek-
nek'. N. szerint. . . ,ha olyasmit parancsolnának, amit Isten 
tilt, „amit azért nem is szabadnaparancsolniok",akkor „erre 
nézve" nem tartozunk, „nem is szabad engedelmeskednünk", 
mert Deharbe szerint ,mindenek fölött szeretjük az Istent', 
ha „őt mindennél a világon jobban szeretjük ugy, hogy ké-
szebbek vagyunk mindenünket, még életünket is „elvesz-
teni", mint „őt" vétekkel megbántani'. ,Magyarul' van ez 
mondva ? Es az a visszahozó névmás talán még sem illik ? ! 
N. szerint,mindenekfölött' szeretjük az Istent, ha ,az Istent' 
„többre becsüljük az egész világnál, jobban szeretjük min-
dennél a földkerekségen, ha magunkat és mindenünket az 
Isten iránti szeretetnek alája réndeljük". D. szerint,azért is 
kell szeretnünk az Istent, mert „előbb" szeretett minket'stb. 
N. szerint ,azért is, mert ő „szeretettel megelőzött" minket 
s velünk folyvást csakis jót tesz'. D. szerint ,a bűnös is, le-
gyen bármily „nagy", remélheti az örök boldogságot, ha 
mintha csak arról volna szó, hogy a bűnös mily ,nagyra nőtt' 
testre nézve ! Deharbe szerint az is tiltva van, ami gsnosz-

' o 
ettre „vezérel", holott pl. a harag, gyűlölség, ganosztettre 

nem ,vezérel', hanem ,vezet', ,visz', ,ösztönöz'. Van ilyen 
akármennyi ! 

Deharbe szerint az erényt „megszerezhetjük" : 1) az 
Isten malasztja és 2) a jónak állhatatos gyakorlása által'. 
N. szerint ,a ker. erényre „szert teszünk" „gyakorlat által", 
azáltal, hogy Isten szent malasztjával — Krisztus buzgó kö-
vetése által magunkat a jóban gyakorolni igyekezünk'. No-
gállnál nyilván nemcsak a nyelvezet jobb, de a tantartalom 
is jobban helyt áll. D. szerint ,a ker. erény felosztatik „isteni" 
és „erkölcsi" erényekre;' N. szerint a ker. erények „minő-
ségre különböznek", nevezetszerint vannak „isteni erények" 
és vannak „erkölcsi erények". A kérdésre, hogy ,ki keresz-
telhet érvényesen', D. szerint „szükség esetében minden em-
ber érvényesen keresztelhet ; de szükség esetén kivül csak az 
áldozó pap, és pedig a tulajdon lelkipásztor „kereszteljen" ; 
N. szerint „rendszerint csak az egyház szolgája és pedig a 
tulajdon lelkipásztor, szükség esetére (az egyház hagyomá-
nya szerint !) minden ember érvényesen keresztelhet". Meny-
nyivel különb a Nogáll-féle mondatszerkezet ! Folytassam 
— mondatról mondatra ? De már magam is azt mondom, 
amit Ghyczy Kálmán : ,Elég ebből ennyi !' (Vége köv.) 

A közalapítványi kir. ügyigazgatónak 
V É L E M É Ï Y E 

a tanulmányi alap jogi természete kérdésében. 
(Vége.) 

Mint jött létre a tanulmányi alap, az a jelen vélemény 
keretében eléggé kifejtetett, azt tehát itt ismételni fölös 
volna; czélszerü lesz azonban, ha futólag körültekintünk, 
váljon a közművelődés fokozatos fejlődése terén az ország-
ban a fő- és középtanodákat, kik alapították ! a honi törté-
nelmi adatok szerint az egyetem első alapját Pázmán Péter 
bibornok-primás vetette meg ; a kassai akadémiát Kisdy 
Benedek egri püspök 1660-ik évben 60,000 forinttal körvo-
nalozta ; a nagyváradi akadémiát Benkovics Ágoston, Oko-
licsányi János, gróf Csáky Miklós, gróf Forgách Pál és báró 
Patachich Ádám, mindannyian nagyváradi püspökök em-
berbaráti áldozataik hozták létre ; a pozsonyi akadémia fel-
állításához Pázmán Péter bibornok-érsek 50,000 forinttal 
járult ; az egykori zágrábi akadémia Bratulich Simon püs-
pök által nyert létet, kegyeletes alapítványokból gyarapo-
dott, s a midőn közelebb egyetemmé avattatott, az egyházi 
rend nevezetes támogatásában r é s z e s ü l t ; valamint a győri 
akadémiát 1654-ik évben Széchényi György mint veszprémi 
püspök 70,000 forinttal alapította, a főiskolai épületet Szé-
chényi Pál kalocsai érsek nagy költséggel emelte, s miután 
ezen főtanoda a honban divott legutóbbi osztrák rendszer O f 
alatt beszüntettetett, annak újbóli megnyitását O Felségé-
nél a királynál 1867-ik évben Simor János bibornok-pri-
más eszközölte ; továbbá a hajdan és most fényes kiállítású és 
berendezésű egri lyceumot az ottani nagyemlékű püspökök 
saját pénzükön alapították ; gróf Barkóczy Ferencz püspök 
a bölcsészeti és hittudományi tanszékeket emelte ; Foglár 
György kanonok az 1741-ik évi 44-ik törvez. tanúsága sze-
rint, a jogtudományi kar létesítésére 110,000 ftot tett le, 
gróf Eszterházy Károly püspök pedig a lyceum nagy épü-

') Zágrábi érsek ur ő exjának alapítványát ÍHetőleg 1. ,Religio, 
1874, I I , 34. sz., 300 1. Szerk. 
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letére két millió forintot szentelt, sőt azt csillagdával is el-
látta; nemkülönben a pécsi lyceumot báró Szepesy Ignácz 
püspök 251,250 s az ahhoz kapcsolt könyvnyomdát 30,000 
forint tőkével; a rozsnyói lyceumot Scitovszky János mint 
ottani püspök ; a szatmári lyceumot Hám János püspök ; a 
szombathelyi lyceumot a szent-gotthárdi apátság és a te-
mesvári lyceumot Lonovics József, mint az idő szerinti 
C s a n á d i püspök, alapították ; valamint hogy a katholikus 
gymnasiumok, melyeket hajdan a jezsuiták láttak el, s je-
lenben a kegyesrendüek, a benczések, a premontreiek és a 
ciszterek kezelnek, szinte a királyok, az áldornagyok és a 
katholikus rendek áldozataik folytán alakultak és létesül-
tek, az, valamint a jelen vélemény történelmi részéből, ugy 
az országos könyv- és levéltári adatokból eléggé kitűnik. 

Mindezen iskolai alapitványok a tanulmányi alappal 
egy kutforrásból erednek s ekként egy természetűek is ; ha 
tehát az állam a tanulmányi alap bevonását elrendeli, a 
többi kath. tanodai alapok fentállhatását is kétségessé teszi ; 
egyébként a katholikusokra nézve igen terhes politikai el-
járás is volna az, miként tanulmányi alapitványaik akkor, 
midőn az országbani többi hitfelekezeteketéren szabadren-
delkezési és korlátlan tulajdoni joggal birnak, akár minden 
hitfelekezetet illetőleg közössé tétetnének, akár pedig állam-
tulajdonná nyilváníttatnának : a katholikus .felekezet tanul-
mányi vagyona azon okból, mert vallása az országban ural-
kodó volt, századok hosszú során át a királyok, mint leg-
főbb kegyurak felügyelete és gondozása alatt állott ; ezen 
eseményből azonban nem következik, hogy a katholikus ta-
nulmányi alap tulajdoni jellege megsemmisült, avagy az 
államvagyonba beolvadt volna ; ellenben a katholikusok e 
téreni birtokjogait a törvények, a honi intézmények és az 
adománylevelek záradékaik minden megtámadások ellen 
határozottan védik : különben az iskolai alapok általános 
közoktatási czélokrai bevonása a hét millió ötszázezer ka-
tholikusra nézve érzékeny csapás volna, inert a tanulmányi 
eszközöktől, miután nyolczszáz éven át az országban a köz-
művelődés őrei, védői, és terjesztői voltak, önmaguk esné-
nek el; valamint jó reményű és szép tehetségű ifjak, kiké-
peztetésükre nézve, az állam jóakaratára lennének utalva, 
vagy pedig a tudomány forrásait más vallásúak tanodáik-
ban kénytelenittetnének keresni. 

Miután tehát abból, hogy az államélet a katholikus köz-
neveléssel az országban hajdan összeforrott, még az, miként 
a katholikusok tanulmányi javaikat tulajdoni joggal nem 
bírják, kevésbbé következik; miután a katholikus tanul-
mányi alapot a felekezeti téren a törvények, a gyakorlat, és 
a századokra kiterjedő birtoklás kiválóan védik ; miután a 
tanulmányi alap, anyagi eszközeit nem az államvagyonból, 
hanem a királyok adományaikból, az egyháznagyok alapit-
ványaikból, s a magánosok hagyományaikból merítette : a 
kath. felekezet a tanulmányi alapot mint kétségtelen tulaj-
donát jövőre is megtartani, élvezni, s önérdekében felhasz-
nálni a magán jog legtágabb értelmében felhatalmazva van. 

Mindezeknél fogva a közalapítványi királyi ügyigaz-
gató véleménye oda terjed : hogy a tanulmányi alap katho-
likus jellegű, és e szerint az a katholikus felekezet elvitáz-
hatlan tulajdona ; továbbá, hogy a tanulmányi alap javaiból 
befolyó jövedelmek csakis katholikus, nem pedig vegyes is-

kolai avagy elvont államczélokra fordíthatók: minélfogva a 
tanulmányi alap mindaddig, mig annak ki általi végkezelése 
iránt kellő helyen intézkedés nem tétetik, a magyar apostoli 
király, mint legfőbb kegyúr, illetőleg a magyar királyi val-
lás és közoktatási minister felügyelete és intézkedése alatt 
áll; bevételei és kiadáskira nézve pedig mint felekezeti 
magán vagyon az országos költségvetés keretében helyt 
nem foglalhat. 

Ezekben öszpontosul azon igénytelen vélemény, me-
lyet a közalapítványi királyi ügyigazgató, mint a szent ko-
rona egyik ügyésze, a tanulmányi alap jogi természete ki-
fejtése érdemében, az igen tisztelt országos albizottság fel-
hívására előterjeszteni szerencséltetik. 

Kelt Budapesten, szeptember 19-én 1875. 
Hamar Pál, 

királyi és ministeri tanácsos, 
közalapítványi királyi ügyigazgató. 

Az 1876-ik évi árvízkárosultak javára 
Budapesten rendezett nagy művészeti, ipar- s történelmi 

nevezetességek kiállítására 
az esztergomi székes-] őegyház kincstárából a következő tárgyak 

küldettek. 

1) Misemondó ruha (casula). Aranynyal áttört vörös 
bársony. Hátrésze keresztalakban művészi domborműben, 
gyöngy, arany és selyem hímzésben Krisztus Urunk alakját, 
alól sz. Györgyöt mutatja. XVI . század. 

2) Misemondó-ruha (casula). Aranynyal áttört habos 
bársony, vörösszinü. Hátrésze keresztet képez. Finom dom-
borműben több alak, közepén a sz. Szűz a gyermek Jézus-
sal, gyöngy-, arany- s selyemhimzésben. XVI . század. 

3) Misemondó-ruha (casula). Nehéz aranynyal áttört ' 
illetőleg szövött kelme. Hátrész keresztalak, gyönyörű dom-
borműben több szentnek s a sz. Szűznek alakja gyöngy, se-
lyem- s aranyhimzésben. XVI . század. 

4) Misemondó-ruha (casula). Zöld bársony áttörve 
aranynyal. Hátrésze keresztalaku. Közepén domborműben 
Krisztus Urunk, alatta Mária s Magdolna, arany-, ezüst-, 
selyem- s gyöngyhimzésben. XVI . század. 

5) Misemondó-ruha (casula). Vörös arany-selyem. Hát-
rész keresztalaku. Finom domborművű gyöngy-, selyem- s 
aranynyal kivitt alakokkal. Fent a sz. Szűz a gyermekkel, 
szárnyaló angyalok között. XVI . század. 

6) Misemondó-ruha (casula). Violaszinü, ódon arany 
szövet. Háttér keresztalakban. Művészi domborműben kö-
zepén Mária az angyalok között, fent Mária megkoronázta-
tása, arany-, selyem- s gyöngyhimzésben. XVI . század. 

7) Misemondó-ruha (casula). A magyar király koroná-
zásakor használt mise-ruha, nehéz arany szöveten gazdag 
igaz gyöngyhimzéssel s kilencz db. finom amethystkővel. 

8) Püspöksüveg. (Infula). A magyar király koronázá-
sakor használtatni szokott püspöksüveg. Tiszta igaz gyöngy-
ből. Huszonhat db. csiszolatlan nemes kővel ékitve. A lef-
fentyük mindegyikén három darab nemeskő. 

9) Olajtartó. A magyar király felkenése alkalmával 
használt olajtartó. Tiszta arany, drága kövekkel. Ujabb mű 
Lippert Ervin lovag s érseki műépitesz terve szerint. Elő-
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szőr használtatott Ő Felsége Ferencz József, magyar király 
koronázásakor. 

10) Kehely. Szelepchónyi György (1666-től 1685-ig) 
esztergomi érsek, tiszta arany kelyhe, apró drága kövek-
kel ékitve. 

11) Feszület. A magyar király koronázásakor használt 
sz. István-féle eskü-kereszt, erre esküdnek az ország felkent 
királyai közvetlen a koronázás után, hogy a magyar nemzet 
jogait sértetlen megőrzendik. Románmodoru ékítmények-
kel. Fogantyúja s talpazata uj. 1790-ben Lipót koronázására 
a tiszta aranykereszt alsó része megujittatott. Ugyanezen 
feszület használtatott I. Ferencz József koronázásakor. 

12) Szentségmutató (ostensorium). Tiszta arany, renais-
sancemodoru szentségmutató, Lippert Ervin lovag terve 
szerint, több mint 200 gyémánt, rubin s drága kővel, melyek 
legnagyobb része az O Felsége által a koronázás után Simor 
János herczeg-primásnak ajándékozott mellkeresztből van 
véve. Hálaadásul felajánlá az ország herczeg-primása élet-
veszélyes betegsége után. 

13) Béke-feszület. (Pacificale.) Szelepchónyi György 
eszt. primás-érsek (1666—1685.) pacificaléja, tiszta szín-
aranyból (190 körmöczi aranyat nyom) 6 zaphir, 2 smaragd, 
1 amethist, 13 keleti igaz gyöngygyei s mesterművű zo-
mánczczal ékitve. 1667-ik évben készült. E kereszttel üd-
vözli a székesegyházba lépő érseket a káptalan. 

14) Püspöksüveg. (Infula.) Nehéz vörös bársonyra igaz 
gyöngyökkel s nagy drága kövekkel diszitett ódon püspök-
süveg. Sz. Adalbert püspöksüvege. 

15) Feszület. Nagy, harmadfél láb magas, lapos kris-
tály feszület, ezüstből, dúsan aranyozva s drága kövekkel 
ékitve. Az u. n. Baráti-féle feszület. 

16) Kehely. Nagy góthizlésü, finom drótmunkával s 
apró alakokkal ékitett mesterművű kehely. Hajdan az óbu-
dai káptalan tulajdona. 

17) Kehely. Széchy Dénes bibornok-primás kelyhe a 
XV. századból. Rajta látható a Széchy-család czimere, a 
kétfejű sas, két kis koronával, gazdagon zománczozva (1440 
—1465.) 

18) Pásztorbot. (Pastorale.) Kutassy János pécsi püs-
pök 1587—1592.), esztergomi érsek (1597—1601.) nagy 
góthizlésü, ezüst, de dúsan aranyozott püspöki pásztorbotja. 
Számtalan csiszolatlan nemes kővel ékitve. 

19) Üvegszekrényke mellkeresztekkel s gyűrűkkel. E kris-
tályüveg-szekrényke, melyben azelőtt szent István király 
jobbja tartatott, hét mellkeresztet s négy gyűrűt tartalmaz : 
1) A közepén levő nagy mellkereszt, Pázmány Péter bibor-
nok-primásé (1616—1637.) 16 db. gyémánt, 22 db. rubin, 
1 zaphir s több mint 30 db. kisebb-nagyobb igazgyöngy-
gyei ékitve s gazdagon zományozva ; hátul kinyitható, üres. 
2) Jobbra Telegdy János kalocsai érsek, kicsiny tömör mell-
resztje 5 db. nagy solitaire gyémánttal ; tiszta aranyba fog-
lalva, hátul remek zománczozással ; ugyanott kinyitható há-
rom apró selyemszövetbe burkolt ereklyével ; két ereklye 
hiányzik. 3) Balra Lósy Imre eszterg. érsek mellkeresztje 
5 db. nagy solitaire, 8 db. valamivel kisebb gyémánttal s egy 
elógó igazgyöngygyei, hátul gyönyörű zománczczal. 4) Böjté 
Miklós esztergomi kanonok mellkeresztje 6 hoszukás 4 há-
romszögű nagy gyémánttal, tiszta színarany mesterművű 

zománczczal (balra fölülről a második). 5) Mellkereszt tiszta 
aranyból 6 db. nagyobb s 7 db. kisebb turquois-kővel ; há-
tul kinyitható s ereklyékkel ellátott, a hátrész szépen zo-
mánczozva. (Jobbra alul.) 6) Pázmány Péter kis mellke-
resztje, ezüst, hat db. tiszta nagy zaphirkővel s tizennyolez 
nagyobb gyémánttal ; (az előbbi mellett.) 7) Mellkereszt hét 
nagyobb s negyven db. kisebb gyémánttal, hátul kinyitható 
apró igazgyöngyökkel köritett ereklyéket foglal magában, 
(balra alul). — 1) Fent balra. Kopácsy J . hg.-primás nagy-
gyürűje, amethist kővel. 2) Fent jobbra. Pázmány Péter 
nagy zaphirkőves gyűrűje. 3) s 4) Alul, egy nagyobb ame-
thyst s egy vékony álkőves gyűrű. 

20) Olajtartó szarukupa. Mátyás király ajándéka; úgy-
nevezett grifköröm remekmívű ezüst (aranyozott) diszitmé-
nyekkel, födéllel, apró torzalakokkal, a cseh királyi s német 
császári czimerekkel ; ebben szenteltetik évenkint nagycsü-
törtökön a chrisma. 

21. Olajtartó szarukupa. Kisebb az előbbinél s nincs 
oly gazdagon ékitve ; hegyén szent György szobra a sár-
kánynyal ; az egész három gyiklábon nyugszik; ebben szen-
teltetik évenkint nagycsütörtökön az oleum catechumenorum. 

22) Olajtartó szarukupa. Hasonló az előbbihez, gazdag 
aranyozott ezüstdiszitménynyel ; a deréken egy tátottszáju 
szörnyeteg ; csúcsa bástyában végződő ;] ebben szenteltetik 
az „oleum infirmorum". 

Mind a három Corvin Mátyás ajándéka, ki |valószinű-
leg maga mástól kapta vagy szerezte ; mert czimere egyiken 
sem látható. Az esztergomi főszékesegyház kincseinek ezen 
három darab legérdekesebbjeit képezi. Eredetileg ivó-ku-
pák voltak a 14. század végén vagy a 15. század elején. 

23) Kehely. Kisebb ezüst s gazdagon aranyozott, mes-
terművű zománczczal diszitett góth-kehely ; a fogantyúján 
hat db. amethyst. Az u. n. „szakolczai-kehely". 

24) Kehely. Károly 'Ambrus főherczeg, primás s esz-
tergomi érsek vert művű aranyozott ezüst-kelyhe, drága kö-
vek s gyöngyökkel ékitve, venaissance styl. 

25— 27) Bor- és víztartó esöbrök tálczával. (ampullák.) 
Az előbbihez tartozó finom művű ezüst, dúsan aranyozott s 
drágakövekkel ékitett két kisebb kancsó hozzávaló tálczával. 

28) Béke-tábla. (Tabula pacis.) Ezüst tábla zománezo-
zott alakokkal, közepén a kereszt, melyben a szt. kereszt 
ereklyéje tartatott. Byzanti munka; 1190-ben készült s Ku-
tassy János eszterg. érsek tulajdona volt. A legnagyobb 
ritkaságok egyike. 

29) Püspök-süveg. (Infula.) Vörös selyem infula, gyön-
gyökkel s kövekkel kirakva, renaissance stylben.'Ezen süveg 
alkalmaztatott szent Adalbert szobrára; Pázmány Péter ké-
szíttette 1620. körül. 

30) Gyűrű. Roppant nagyságú, aranyozott gyűrű, mi-
nőt a velenczei dogék használtak az Adriai-tengerrel történt 
eljegyzés alkalmával. 

31) Kristály-köpöeze. (Ampulla.) Két kicsiny, egymásra 
forditott kristálycsésze, kivül háromszögű alakzatokra kö-
szörülve, lombművű kövekkel ékes abroncscsal összekötve. 

Szárát egy pásztor-alak képezi, gyönyörű zománcz-
munkában, a XVI . századból. Állítólag a magyar királyok 
felkenésekor olajtartó gyanán^ használtatott. Eredetileg 
ereklyetartó. 
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32) Agnus Dei. „Isten Báránya" viaszkképben kris-
tály alatt nyölezszögű ezüst, megaranyozott tokban ; tullap-
ján gyöngyházas dombormű sz. Katalin képével. A XV. 
századból. A tok mesterművű kovácsmunka, kövekkel s 
gyöngyökkel ékitve. Használtatott békecsókra vagy a papi 
palást kapcsa gyanánt. 

33) Ereklye-tartó. Kerekded-ezüst, megaranyozott la-
pos ereklye-tartó, drága kövekkel ékitve. Elől gyöngyház-
domborfaragványban sz. Mária halála. 

34) Ereklye-tartó. Kisebb kerekded régi zsebóra alakú, 
drága kövek- s gyöngyökkel diszitett ereklye-tartó. Előré-
szén gyöngy-házas faragványban az „Ecce Homo". 

35) Kézi-oltár. Byzanti stylu három szárnyú egymásba 
hajlítható kicsiny kézi-oltár, bronzra festett három alakkal 
mellképben. 

36) Hímzett dombor-kép.'EJönj\a\ak.n egymásra hajlít-
ható hímzett domborkép selyemből, balra : a szenvedő Üd-
vözítő feje, jobbra : a „Mater dolorosa" könyező arcza. Ódon 
kézi-mű a XV. századból. 

37) Szt. Erzsébet vándorbotja. Ez egyszerű somfabot 
Arpádházi szt. Erzsébet tulajdona volt, melyet száműzeté-
sekor használt. A bot felső részén zománczozott aranygomb 
látható ; s felső részétől végig kigyózó aranylapon szt. Er-
zsébet leszármazási táblája a thüringiai herczegek nevei-
vel olvasható. 

38—41) Mise-ingek. (Albák.) Drága brüsseli-csipkék-
kel ékitett hosszú mise-ingek. 

42) Kar-ing. (Rochetum.) Nehéz aranyszálakból font 
csipkés kar-ing. 

43) Függönyke. Az oltári-szentség eltakarására szol-
gáló ódon-,,velum" arany s ezüst hímzéssel. 

44) Misemondó-ruha. (casula.) Nehéz ezüstszövetre gaz-
dagon arany s selyem virágok himezvék. A régi koronázási 
ornatushoz készittette Simor J. bib. hg. primás. 

45) Misemondó-ruha. (casula.) Nehéz uj-atlasz fehér 
misemondó-ruha, arany és selyem hiinzéssel ; hátrész ke-
resztalaku, benne selyemhimzésű alakok. Kész. S. J . b. hg. pr. 

46) Ilosszu-nyak-kendö. (velum.) Nehéz fehér atlasz, 
gazdag művészi arany és selyem hímzéssel, s szentek alak-
jaival. Készit. S. J. bib. hg. pr. 

47) As apostoli kereszt. Nagy rudas ezüst kereszt, dú-
san aranyozva ; ezen kereszt vitetik O Felsége a magyar ki-
rály előtt. Részben megujitá S. J . bib. hg. pr. 

48) Nagy kristály ereklye-szekrény. Hegyijegeczekből 
művészileg összerakott nagy kristály-szekrény. 

49) Kép. Selyem s gyöngyökkel himzett Ódon kép fa-
rámában üveg alatt. E képet, mely a kézimunka remeke, 
Thurzó Szaniszló ajándékozá Kutassy János esztergomi ér-
sek primásnak. 

50) Kehely. Góth stylű nehéz ezüst kehely. Modern mű. 
Vászaron, egy ekével feltúrt ezüstből készítve s a konstan-
tinápolyi Sophia templomból származott 24 db. drágakővel 
diszitve. Lippert Ervin lovag terve szerint készitteté. S. J . 
bib. hg. pri. 

51) Nagy, elefántcsont feszület. E remekmű kevéssel 
ezelőtt került S. J . bib. hg. pr. birtokába Németországból. A 
legnagyobb elefántcsont feszületek egyike. 

52) Zöld bársony-tálcza. Az előbbi feszülethez való 
zöld bársony-tálcza, nehéz arany hímzéssel. 

53) Házi oltár. Pázmány Péter vert-művű nagy ezüst 
házi oltára, domborművű művészileg kivitt alakokkal. 

54) Ereklye-szekrényke. Kicsiny, aprókövekkel diszi-
tett fekete faszekrény, ajtójánál két csavaralaku kristály 
oszlopocskával. Renaissance stylben. 

55—56) Két kicsiny házi oltár. Mindkettő ébenfából. 
Renaissance stylű, „lapis lazuli" s sarka márványnyal diszitve. 
A közép vöröses habos márványon; 55) Krisztus Urunk 
születése. 56) Az áruló Júdás. 

57) Szentség-mutató. (Ostensorium.) Nagy, ódon, tiszta 
ezüst, dúsan aranyozott mesterművű góth szentség-mutató. 

58) Mise-könyv. (Missale.) Nagy aranybronzzal s kö-
vekkél ékitett mise-könyv. Közepén művészi domborműben. 
S. J . bib hg. pr. czimere. 

59) Csengetyü. Románstylü, áttört bronzcsengetyü. Lip-
pert Ervin lovag terve szerint, kész. S. J . bib.-hg.-pr. 

60) Kézi gyertyatartó. Románstylü kézi gyertyatartó; 
egy szétnyíló sárkányalakban. Lippert Ervin lovag terve 
szerint, kész. S. J . bib.-hg.-primás. 

61) s 62) Himzett kendöcskék. Ódon vászonyra, arany-
selyem- s gyöngyhimzés ; a széleken lelógó művészileg ké-
szített apró makkocskákkal. 

63) Nagy szentség-takaró. (Velum.) Ódon vászonra, 
arany selyem hímzések művészileg kidplgozva. 

64) Aldozó-kehelyköpeny. Ódon, nehéz selyem szöveten 
mesterművű arany- és selyem hímzésekkel, félkör alakú. 

65) Oltári szentség alá való vászonkendő. Félkör alakú 
ódon vászon, ezüst- s aranyozott ezüsthimzésekkel. 

66) Domborművű kép. Ezüstművű dombor-kép, az an-
gyali üdvözletet ábrázolva, fekete (aranyczifrázatu)rámában. 

Közli Maszlagliy Ferencz. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, május 9. F é n y k é p a l i b e r á l i s é l e t b ő l . 

Hogy a ,Prot. Egyh. s Isk. Lap'-nak is tegyünk kedvéie va-
lamit, hogy ne mondhassa, miszerint a liberalismusról mi 
csak roszat szoktunk és tudunk irni, elhatároztuk magunk-
ban, hogy majd adandó alkalommal egy fényképet fogunk 
felmutatni a liberalismus életéből ; nem azért egyet, mintha 
több nem lenne, hanem mivel ugy Ítéltük, hogy egyszerre 
egy is elég lesz, másokat talán jobb időkre halasztván, épen, 
midőn majd helyén levőnek látjuk. Azon reményben tehát, 
hogy fényképünk minden tekintetben kielégítő lesz, és még 
onnan sem fognak ellene kifogást tenni, honnan különben 
kővel szoktak bennünket dobálni, csupa keresztény szere-
tetből, ime itt adjuk a fényképet. 

Bevalljuk, hogy e képet nem kerestük, csakúgy magá-
tól jött, nem mi készítettük, hanem szívességből a liberális 
urak szolgáltatták kezünkhöz mint már készet, a felelősség 
rájuk nehezedik, miért készítették olyannak a milyen. Azt 
mondják, a liberalismus a világ boldogsága, mi mindig azt 
mondtuk, hogy a liberalismns a világ szerencsétlensége, vég-
telen csapása és kezünkre játszottak a liberálisok egy képet, 
mely lehetetlen, hogy őket minden higgadtan fontoló, józa-
nul gondolkozó, az eseményeket függetlenül vizsgáló és meg-
ítélő ész előtt erkölcsileg tönkre ne tegye, hogy ki ne 
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mondja a liberalismusra mint minden elvtelenség, követke-
zetlenség forrására a pereatot. 

De bocsánat, hiszen megígértük, hogy fényképet fo-
gunk a liberális életből felmutatni, nem pedig a liberalis-
mus erkölcsi bukását ecsetelni. Most történt, szemeink előtt 
folyt le az egyezkedés a két — az osztrák és a magyar kor-
mány közt. S mily képet tárt fel önmagától a liberális sajtó 
az egyezkedés folyama alatt! Azon, minden alapot nélkülöző 
ingatagság, azon minden biztos irányelv hiányában szen-
vedő szédelgés, azon kótszinü, önmagát tájékozni képtelen 
ide-oda kapkodás, azon napról napra, perczről perezre való 
élősködés, vagy jobban mondva, élhetetlenség, azon majd 
elbizakodó vakmerőség, majd gyáva meghunyászkodás, azon 
férfiatlan, sem a népszerűség, sem a hatalom kegyét elvesz-
teni nem kész határozatlanság, azon az igazságot kimon-
dani látszó, és mégis tőle félő bátortalanság, végül, hogy a 
számtalan közül még csak egyet említsünk, azon a kö-
zönséget tévútra vezető, hazudozó, önmagának ellentmondó, 
mégis szemtelenül önmagára mint következetesre hivatkozó 
arczátlan vakmerőség, mely a liberalismus tulajdona, mind 
ez kisebb-nagyobb mértékben visszatükröződött a kiegyez-
kedés napjai alatt a liberális sajtón. 

Talán a felett kételkedni is lehet ? talán nagyítjuk a 
dolgot és fénykép helyett, sötét árnyat látunk ultramontán 
szemeinkkel? talán erőszakkal akarjuk a liberalismus fény-
képe helyett annak torzképét felmutatni, hogy feltüntet-
hessük saját érdekünkben, még pedig igaztalanul a libera-
lismus vészes voltát? Távolról sem, szóról szóra, betűről 
betűre igazat irtunk és írunk. Csak általánosságban fogunk 
beszélni. Kezdetben a beszédmód ilyen forma volt : ezt és 
azt követeljük ; enélkül és anélkül nem egyezünk, ha ezt és 
azt nem adják, majd megteszszük magunk; . . . midőn, pedig 
látta volna a liheralis had, hogy ezt és azt nem adják, hogy 
enélkül meg anélkül is meg kell elégedni, megfordult a sty-
lus oly formán, hogy hiszen : mi nem azt mondtuk, amit 
mondtunk, amit pedig ugy mondtunk, aliogy mondtuk, azt 
nem ugy értettük amint mondtuk, és amit nem ugy értet-
tünk, ahogy mondtuk, azt ugy értettük ahogy nem mond-
tuk stb. ; tegnap azt írták, hogy íme megnyertük ezt és azt, 
a másik kormány kénytelen volt hátrálni, nagy vivmányok 
várnak az országra, melyek következtében az ország finan-
czialis állapota javul; ma már azt írják, hogy tulajdon-
képen erről is, arról szó volt, de csak azért, hogy majd hol-
nap fognak felőle beszélni, hogy meghatározzák azon idő-
pontot, midőn meghatározandók lesznek a napot, melyen 
eldöntik a kérdést, váljon beszéljenek-e erről meg arról, a 
vivmány azonban mégis megvan, mert a kormány tagjai ha-
zajönek megkérdezni mit tegyenek, minthogy az itthon el-
készített hadi tervet ott kiforgatták, miért jönnének külön-
ben liaza, lia már nem tudnának valami vívmányt felmu-
tatni, ime beteljesedett amit kezdettől fogva mondtunk, hogy 
nekünk mindenáron győzni kell. 

De minek folytassuk tovább e köppenyforgatás rajzo-
lását, a mondottakból már ugy is elég világosan kitűnik, 
hogy minő a liberalismus fényképe, hátha még hozzávesz-
szük, hogy most, midőn e kiegyezkedés már bevégzett tény, 
ugyan e liberális lapok következetlenséget vetnek egymás 
szemére oly modorban a nyilvánosság előtt, mely minden 
müveit ízlésnek undort okoz ! A ,Napló' a ,Hon'-1 és ,Ellen-
őri', a ,Hoii' és ,Eilcnör' a ,Napló'-1 vádolják a gorombaság 
legkiválóbb kifejezéseivel következetlenségről, kenyéririgy-
ségről stb. Igenis, ezek a liberális lapok, melyek egymást 
közt mindig a legszentebb békében és egyetértésben élnek 
valahányszor csak a katholicismust ,ütni' kell, most, holott 
pedig a liberalismus összes bűneiben egyaránt részesek, egy-
más közt harezot, még pedig elkeseredett harezot folytat-
nak, miután már eleget tettek más irányban kötelezettsé-

güknek, miután t. i. néhány hétig tele beszélték olvasóik fe-
jét a legkövetkezetlenebb, zagyvalék, hazudozó és tévútra 
vezető czikkeikkel. IIa ez valakinek tetszik, nem irigyeljük 
Ízlését, ha valaki ily orgánumokból szedi tudományát, el-
veit, sajnáljuk ; de mi nem kételkedünk, hogy e néhány hét 
alatt sok oly embernek is kinyilt szeme, kik eddig talán 
még nem voltak afelől kellőleg tájékozva, hogy mi ez a 
liberalismus, belátták bizonyára, hogy ez az emberiség bu-
títására. jellemtelenné képzésére intézett szándékos törek-
vés, melytől mielébb szabadulni kell — igen, adja Isten 
mielébb ! -f-

Párift. A k a t h o l i k u s l e g é n y - e g y l e t e k ö t ö -
d i k k ö z g y ű l é s e a földművelő társulat a Rue-Grenellé-
ben levő helyiségeiben m. hó 18-án tartatott meg, a párisi 
érsek, Guibert bibornoknak elnöklete alatt. A gyűlés azzal 
kezdődött, hogy annak elnöke távirati uton a szentatya ál-
dását kérte ; ez után Keller képviselő a gyűlés napirendét 
és teendőit sorolta elő. Rey atya, a B. Szűz u. n. világi test-
véreinek főuöke, kik a montmartrei ideiglenes kápolna kö-
rüli isteni szolgálatot végezik, az ugyanottani épitkezési 
munkálatokról tett jelentést. Gautier tanár a nyilvános fel-
olvasások hasznosvoltáról értekezett, mire a bibornok-elnök 
a befejező beszédet tartotta. Felpanaszlá a rosz időket, s a 
kath. egyház ellen ismét kezdeményezett üldözéseket, me-
lyeknek előjátékát az egyetemi törvény elleni támadások 
képezik, s melyeket nem sokára a nyilt harcz váltand fel. 
De azért a bibornok nem kételkedik benne, hogy utóvégre 
is a jó ügyé leend a diadal. „Kik voltak, — igy végzé be-
szédét, — 1871-en a győzők s kik a legyőzöttek? Kik vol-
tak a legyőzöttek ? Talán a párisi érsek ?, vagy az a két tá-
bornok, kiket a Montmartre-n öltek meg, ott, ahol mi most 
templomot épitünk ? Vagy a megölt túzok ? Avagy nem in-
kább ezek voltak-e a győztesek ? . . . Mi vagyunk a győzte-
sek ; mert nekünk, hogy győzzünk csak — meghalnunk kell. 
Amazoknak, hogy győzzenek élniök kell, másokat megölniök, 
zajt ütniök, kincseket s kitüntetéseket szerezniök. Mi ne-
künk, mint mondám, csak meghalni kell tudnunk, s remé-
lem, hogy Isten, ha erre majdan szükségünk lesz, meg fogja 
adni nekünk a kegyelmet, hogy ily módon győzzünk". 

A második ülésben Lallemand a munkások gyerme-
keinek sorsáról értekezett s az egyletnek ide vonatkozó teen>-
dőiről. Milcent államtanácsos a katholikus legényegyletek-
ről szólt, továbbá annak szükségességéről, hogy az egyház 
befolyását a munkás körökre is mindinkább kiterjesztve, s 
végre felhívást intézett a munkaadókhoz, oly értelemben, 
hogy a kath. legényegyleteket az által támogassák, hogy 
csak egyletbeli tagokat fogadjanak fel. Ugyanezen ülésben 
a szent atya áldását küldé meg a congressusnak, Cissey ur 
pedig a hadügyérnek fivére, az ünnep- s vasárnapok meg-
szenteléséről értekezett. 

Az utolsó ülésben a congressus de Chaulnes őrgróf in-
dítványára a következő két resolutiót fogadta el : 1) A 
congressus, igen fájdalmasan érintve azon hir által, hogy 
egy legújabb tvjavaslat által a püspököknek kizáratása a 
legfelsőbb közoktatásügyi tanácsból terveztetik, az 1873-i 
márczius 19-én kioszott törvénynek eme megsértése ellen 
tiltakozik ; 2) ellenben az igazságosság nevében követeli, 
hogy 80,000 kath. tanulónak jogai és érdekei ezen testület-
ben a tanszabadságnak kellő számú képviselői által védel-
meztessenek. 

VEGYESEK. 
— Császlta György, szepesi püspök ur a lehotkai róm. 

kath. iskolára 140, az esztergomi vizkárosultak számára 
300 ftot adományozott. Az utóbbi összeg 20 frtonkint osz-
tatott szét a szűkölködők között. 

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő: báró Hornig Károly, hittudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatott Budapesten 1876. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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NAGYMÉLTÓSÁGÚ ÉS FŐTISZTELENDŐ 

HAYNALD LAJOS 
kalocsai érsek ur ő Excellentiájának 

az elemi tanügyhatósági törvényjavaslat felsőházi 
tárgyalásakor 

1876-ki május 6-dikán 

t a r t o t t b e s z é d e . 

Nagyméltóságú Elnök, 
Méltóságos főrendek ! 

A hatodik szakasz negyedik pontjához egy in-
dítványt kívánok beadni; mert az e pontban jelzett 
és előirt eljárást sem indokoltnak, sem igazságos-
nak, sőt sok tekintetben a tanügyre nézve károsnak 
látom. Ha a kormány valamennyi községi és állami 
iskolái már a törvény minden követelményeinek 
teljesen megfelelnének, ha a kormány azon állapot-
ban volna, hogy, hol iskolát elközösitett, (mert mel-
lesleg mondva, ha a törvényhatározat nem is szó 
szerint mondja ki ezt, de száz eset közül kilenczven-
kilenezben kétségtelenül ezt eredményezi) ott azt 
tüstént teljesen a törvényhez idomíthassa, volna 
értelme ezen intézkedésnek ; de mivel az ellenkezőt 
tapasztaljuk; mivel maga a közoktatási minister ur 
vallomása szerint is, mely az országgyűléshez be-
terjesztett jelentéseiben és a törvényjavaslat indo-
kolásában foglaltatik, az állam nem képes mindazon 
költségeket megtenni, melyek szükségesek arra, 
hogy valamennyi iskolák a nagyszabású 68-iki cul-
turalis törvény követelményeihez alkalmaztassanak ; 
mivel sok esetben látjuk, hogy a hiányos felekezeti 
iskolából, mely államivá vagy községivé tétetett^ 
az által még jó iskola nem vált, sőt sokszor még 
gyarlóbb és hiányosabb lett; hogy tehát az átvál-
tozás, eltekintve a valláserkölcsi oktatásnak és ne-
velésnek az ily iskolában felmerülő veszélyeitől, 

melyektől most bővebben szólani nem akarok, nem 
ugyanazonos az iskolajavitással ; én czéltalannak 
látom az egész intézkedést. Sőt azonfolül elkeseri-
tőnek és igazságtalannak is, s épen azért az iskola 
körüli vallásos buzgolkodás megakasztására, lehű-
tésére sajnálatosan alkalmasnak. Igazságtalanságá-
val harczi lábra állítja az elemi iskolaügy fejlesz-
tésére és felvirágoztatására hivatott főtényezöket. 
Mit csak nagyon sajnálni tudok ; sem helyesnek, 
sem az iskolai ügyre nézve hasznosnak nem tartván 
azon akár elvi felfogást, akár törvényhatározatot, 
mely az elemi oktatás üdvös vezetésére jogosult 
főtényezöket, az államot és az egyházat, mint oly 
egymás ellen szüntelen gyanakodó és a veszeke-
désre mindig kész vetélytársakat tünteti fel, kik 
mintegy csupán a gyakorlati élet kényszere által 
egymás mellé állitva, mintegy fegyveres béke viszo-
nyában, vagy rosz házasságban élve csak várják, ke-
resik, és ha ajánlkozik, fel is használják az alkal-
mat, hogy egymást megtéphessék, egymás jogait 
megcsorbithassák, egymás működését, törekvéseit 
meghiúsítsák. En az egyház szent nemzedékének, a 
haza legnagyobb kincsének, a nemzet reményének, 
a gyermekvilágnak oktatására és nevelésére hiva-
tott fötényezöknek a tanügy iránt és egymáshoz 
való viszonyát máskép fogom fel. Én ugy értem 
azt, hogy bizalommal viseltetve egymás iránt, egy-
mást meg nem tévesztve, sőt egymást támogatva, 
egymással szent lelkesedésben egyesülve és folyto-
nos áldásos működésben karöltve jár janak el nehéz, 
de magasztos hivatásukban ; és ha kell versenynek 
lenni közöttök, az ne álljon másból, mint hogy ez is, 
az is egész buzgalommal, egész önfeláldozással tel-
jesítve nagy kötelességeit, lankadatlanul működjék 
az öt megillető téren és sikeresen igyekezzék ne-
velni az Isten félelmében, erkölcsösségben, becsüle-
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tességben, kötelességérzetben, a haza iránti hűség-
ben és szeretetben a gyermekvilágot és készitsen 
igy elö egy vallásos, jámbor, müveit, kötelességhü 
és munkás nemzedéket az emberiségnek. De ezt csak 
akkor lehet elérni, ha mindegyik tiszteletben t a r t j a 
a másik jogait , épen működési terét, ezt nem fenye-
geti, nem röviditi meg méltat lanul. S e tekintetben O 7 ° 
hibázik a szóban levő törvényhatározat. Ez harczi 
lábra áll i t ja az egyházzal az államot. Szüntelen 
hangoztatja a „quos ego ; '-t, ső ta „mementó mori-- t 
az iskolaügyet melegen felkarolt egyházak felett ; 
hangoztat ja oly hiányok miatt, melyekben még 
többnyire szenvednek a nem felekezeti tanodák is^ 
akár állami, akár községi iskolák legyenek azok, és 
a mely hiányokból, magának a közoktatási minister 
urnák vallomása szerint is, még évtizedek fognak 
elmúlni, mig elemi tanodáink kiemelkedhetnek. 

Hangoztat ja a „mementó mori"-t ily hiányok 
miat t azon állam, mely, mig vannak a törvényhez 
teljesen nem idomitott iskolái, belső jogosul tsággal 
nem bir a fenyegetésre s büntetésre, s ha mégis fé-
ny egetödzik és büntet ; csak oda ál l i t ja magát, a 
honnan az egykori földesúr mondá jobbágyának : 
„J a Bauer, das ist was anderes ! " Neked egyház nem 
szabad tökéletlen iskoláidnak lenni, csak nekem 
szabad az. Ha a kormány, illetőleg a törvény által 
az állam azt mondaná, hogy hol a felekezetek any-
nyira meg vannak szakadozva, oly csekély számú 
hivekkel birnak, hogy épen nem képesek iskolát 
állitani, azt kellően felszerelni és a törvény minden 
követelményeihez alkalmazni, ott fogok én jobb is-
kolát állitani ; ezt érteném. Érteném, ha azt mon-
daná, hogy hol a felekezetek minden igyekezete és 
becsületes szorgalma után sem támadnak oly isko-
lák, melyek tökéletesen megfeleljenek a törvénykö-
vetelményeinek, vagy azért, mert egyes és tehetösb 
tagjaik kivonják magukat az iskola i ránt i köteles-
ség teljesitése alul, vagy pedig, mert a szegény fele-
kezetnek anyagi tehetsége nincs arányban a kötel-
mek nagyságával ; ott mint állam felhasználom ha-
talmamat, hogy a hanyagok kötelességeik teljesíté-
sére szoríttassanak, — ott mint állam azon össze-
gekből, melyeket az országgyűlés a honpolgárok-
nak, mint szintén az egyes egyházak hiveinek, adói-
ból évenkint engedélyez elemi iskolai czélokra, né-
mi segélylyel fogok já ru ln i ahhoz, mit a vallási lel-
kesedés tesz a népnevelés oltárára, hogy igy na-
gyobb tehertől meneküljek, mely a nem felekezeti 
iskola állitásában, fentar tásában vagy közvetlen, 
vagy közvetve nehezedik rám. Mert bizonyos, hogy 

mi a vallásos buzgóság és áldozatkészség nyúj-
tot ta filléreket pótolni hivatva van, akár az állam 
közvetlen segélyzése, akár a községi kényszerfizeté-
sek által, az egy u j terhet hárit az állam polgá-
raira, melytől pedig ezeket lehetőleg menten tar-
tani, mind közgazdasági, mind pénzügyi viszo-
nyaink parancsolják. De hol az állam nem igy szól, 
hanem a Damokles-kardot akasztja fel a szóban 
levő törvényhatározatban a felekezeti iskolák fölé : 
ott méltat lannak tiinik fel, ott elkeseredésre szol-
gál ta t alkalmat. Mert hol jó és rosz felekezeti isko-
lák, jó és rosz állami és községi iskolák vannak, ha 
ott csupán a felekezeti iskolák bűnhődnek a törvény-
határozat következtében szükségkép beálló jelleg-
változással : az olyasmi, mi egészen nem ment-
heti fel az államot, a törvényhozást a részrehajlás-
nak, a kétféle mértékkel való mérésnek, az igazság-
talanságnak vádjától . 

S hol ilyesmi történik, ott az magára az iskola-
ügyre is csak káros hatású lehet. Hiszen a minden-
napi tapasztalás azt tanit ja, hogy népünknek azon 
kétségtelen fogékonyságával mindenre, mi nemes, 
nagy és dicső, mely oly előnyösen jellemzi öt, nem 
képes áldozatkészsége mindig egyarányban haladni. 
Megvannak kedélyi és szellemi megiramlásai hu-
manistikus és közművelődési nagy czélok felé, de 
mikor az áldozatkészségnek oda kell állni a jó aka-
rat mellé : akkor a legtöbbek el-elmaradoznak. Hány-
szor nem lá t juk, hogy a humanistikus czélok utáni 
törekvés nem az illető érdeklettekre szoritkozik a 
segélykeresésben, hanem nyakába veszi az országot 
és befut ja azt, hogy oly czélokra, melyek egészen 
helyi jellegűek, és melyek épen azért csak nagyobb 
és ál talánosabb érdekű czélok rovására képezhetik 
akár az állami segélyezésnek, akár az országos se-
gélygyűjtéseknek t á rgyá t ; országszerte kérelmez, 
mert esdő szava a legközelebb érdeklettek körében 
meghallgatásra nem talált. 

Hol ez az általános tapasztalat minden jóté-
konysági törekvéseinknél, ott még azon jő akaratot 
is, melyet a vallásos lelkesedés felkelt, megbágyasz-
tani, és az áldozni vonakodók számára hátsó kaput 
nyitni, hogy ebbeli kötelezettségök teljesitése alól 
kibújhassanak, ott a különben is nehéz háztar tásu 
ál lamra u jabb felesleges terheket hárítani, oly do-
log, melyért, ha szavazatommal elömozditanám, fe-
lelni épen nem tudnék. 

Pedig, hogy mily nagy fontosságú dolog az, 
hogy ne játszassák el oly könnyen, mit a vallásos 
buzgóság nyú j t a felekezeti iskolák számára; tanú-
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sitják az iskolaügyünk állapotáról a vallás- és közoktatási 
minister ur által az országgyűléshez 1870—73-ban tett je-
lentések. 

Ezekből kiderül, hogy a körülbelül két millió két száz 
ezerre menő tanköteles gyermekek kellő iskoláztatására, egy 
tanitóra 80 gyermeket számitva, legalább 28 ezer tanitó kí-
vántatnék, van pedig 18—19 ezer, s igy hiányzik ínég kö-
rülbelül 10 ezer tanitó. Ezeket beállítani az ország nem 
tudja most, de évtizedekig sem lesz képes azt tenni. Az 
1870-ki jelentéskor történt számitás szerint még vagy 15 év 
kellene, hogy ez megtörténvén, Magyarország elemi iskola-
ügye a tanitókra nézve egészen a törvényhez alkalmaztas-
sák. En azonban tamáskodom benne, hogy ez minden erő-
feszítés mellett nem 15, hanem még 30 év alatt is eléressék. 

Ugy számittatott akkor, hogy a felekezeti és állami 
tanképezdékből évenkint 1600 képesített tanitó léphet ki. 
Azonban már az 1873-iki ministeri jelentés szerint a 19 ál-
lami és a 38 felekezeti, összesen tehát 57 képezdéből alig 
várhatunk évenkint kilépő 800 képesített tanítónál többet ; 
miután a tanitóképezdékben készülők száma 2400-at tévén, 
ez összeget a rendeden három évi tanfolyamra felosztva, a 
tanitó pályára kijövő harmadévieket csak 800-ra tehetjük; 
pedig ennyi a 19 ezer tanitó között haláleset, életmódvál-
toztatás, elbocsátás és nyugdíjazás által támadt hézagokat is 
alig lesz képes pótolni ; honnan magyarázhatni a jelentés 
azon tételét is, hogy egy egész év alatt, 1873-ban, a tanitók 
száma csak három száz egygyel szaporodott. Tehát, hogy 
a tanügy a törvény követelményeihez idomittassék, ennek 
már legelső feltétele is: a tanitók kellő számú kiképeztetése 
és beállítása sem olyan dolog, melyet az ország egy pár év-
tized alatt elérni remélhetne, annál kevésbé a legközelebbi 
időben, és még kevésbé másfél vagy két év alatt, mely 
időközben egy felekezeti iskola megintetvén, ha talán e te-
kintetben nem felel meg a törvény követelményeinek, a tör-
vény szabta módon, s mi ebből legtöbbször szükségképen 
bekövetkezik, jellege elvesztésével bűnhődik. De továbbá 
azon jelentésekből azt is tanuljuk, hogy jóllehet nagy áldo-
zatkészséggel járult az elemi tanügy emeléséhez a nemzet; 
mert az 1869-ben a negyedfél millióra számított elemi isko-
lai évi jövedelmeket 1873-ig megkétszerezte, ez évben 
ugyanis nyolczadfél millióra rúgván már az elemi tanügyre 
tett költségek, mindamellett egy tanitóra közép számítással 
289 frtnál több jövedelem nem esett, tehát átlag még annyi 
sem, mennyit a törvény minimumként felállít ; mihez, ha te-
kintjük, hogy vannak tanitók, kik 6—7—800 frtnál is több 
jövedelmet húznak, ezeknek fizetési többlete is azon a mi-
nimum alatt álló átlag összeg lecsökkentésére szolgál. 

Ha evvel összevetjük azt, mi általánosan méltán mon-
datik, hogy t. i. az ország alig képes már ez irányban sok-
kal nagyobb uj terheket viselni, tehát nem csak a beállítani 
kellő 10,000 tanitó díjazására, hanem a meglevők jövede-
lem-minimuma kiegészitésere is a költségeket kiszerezni : 
ott azt kivánni, hogy a felekezeti iskolák egy két év alatt, 
ha bűnhődni nem akarnak, tökéletesen megüssék a tanitó-
fizetés nagyságára nézve a törvénynek mértékét; ez oly el-
járás, mely semmi esetre sem képes buzdítani, hanem igenis 
elkedvetleníteni, elkeseriteni azokat, kik vallásosságból kö-
telességökön tul is áldoznak felekezeti iskoláikra. 

IgajZ, az mondatik, hogy nekünk a törvény készítmé-
nyét nem kell oly forrón megennünk, mint a hogy azt a 
törvény elénk tálalja; s ez valóság. Es midőn a törvényt 
megtámadom, igazságosnak és méltányosnak kell lennem a 
kormány iránt. 

A múltra nézve az ő ily egyenes actiója miatt — jól-
lehet más keletkezésű, sajnálatos elközösitési törekvések ta-
nodáim körében is fölmerültek — ellene panaszom nincs, 
sőt azzal dicsekedhetem, hogy midőn iskolaügyi igyekeze-
teim elé nehézségek álltak, a kormánynak lelkes férfiai több-
ször segitettek rajtam. 

Volt eset, hogy a belügyminister hatalomszavára volt 
szükség azon akadályok elhárítása végett, melyeket a tan-
ügyemelési jó akarat elé gördített az elfogultság ; — volt 
eset, hogy a közoktatásügyi minister ur, hozzá távirat utján 
intézett megkeresésemre táviratilag intézkedett a megindí-
tott akadékoskodások megszüntetésére. 

De itt törvénynyel állunk szemben és nem egyes kor-
mányférfiak jó vagy rosz akaratán fordul meg a dolog. 
Mi velők együtt vagyunk és elmulunk, hogy kik jönnek 
utánunk s utánok, azt nem tudjuk ; de azt tudom, hogy 
ha ezen törvényjavaslat intézkedései megmaradnak, nincs 
igazságtalanság, melyet egy elfogult cultusminister ne kö-
vethessen el a felekezeti iskolák ellenében. En épen azért 
nagyon kérem a méltóságos főrendeket, hogy azon módosí-
tást, melyet ajánlani bátor leszek, — mert, hogy a 68-diki 
törvénynek illető határozmányai az igazság szerint egészen 
eltöröltessenek, ahhoz semmi reményem nem levén, a dolgot 
gyakorlati oldaláról véve, csak a reménylhetőleg kivihető 
kisebb jobbitmányt indítványozom,elfogadni méltóztassanak. 

Hangzik az következőképen : 
A 6-ik szakasz 4-ik pontja ezen szavai után „harmad-

szori megintés után" tétessenek a következő szavak: „az il-
letők vétkes hanyagsága vagy előre látható tartós tehetetlen-
sége miatt sem felel meg a törvénynek". (Élénk helyeslés.) 

T ü k ö r d a r a b o k 
Nogáll kátéiból szemben Deharbe ,magyar' kátéival. 

(Folyt.) 

Hagyom már a mondatokat ; de nem hagyhatom szó 
nélkül a szavakat. A szives olvasó alkalmasint már észre-
vette, hogy Nogáll mily finom dogmatikai érzékkel, mily 
remek didaktikai tapintattal választja meg a szavakat ; hogy 
nála egy-egy szó, már maga a szó — sajátságos sulylyal bír 
és igen alkalmas a tanfogalom észleltetésére, mert nála a 
szó maga védvet szolgáltat ; hogy nála minden lépten-nyo-
mon szólamokkal találkozunk, melyek sajátságos kenetes-
séggel bírnak, melyek mondhatatlan kellemmel szívhez szól-
nak, melyek oly jól esnek a magyar embernek, mert hát az 
egyház liturgiái szótárából, a szent hajdan remekíróinak 
aranybányáiból, a hivő keresztény nép ajkairól szedte ösz-
sze a magyar egyházi nyelv drága ereklyéit ! Hozok fel pél-
dákat, összevissza, mozaik módra, amint következnek. No-
gáll szerint az Ur Isten nem ,szellemi lény', hanem mivol-
tára és természetére ,lelki valóság' — az örök mindenható 
Isten — az Ur Jézus — a Szentlélek-Isten — a három 
isteni személy egy ,élő' Isten — a teljes Szentháromság-egy-
Isten — ,ő szent felsége' csupa jóság, csupa bölcseség, csupa 
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igazság, maga a szentség, égen-földön mindeneknek legfőbb 
ura, egy igaz Isten. — A boldogságos Szűz a magyarok 
Nagyasszonya, a Boldogasszony, kinek szivre, dicsőségre 
nincsen párja, szeplőtelen szent szive tükör ; az oltári szent-
ség nem legfelségesebb', hanem a ,legméltóságosabb' szent-
ség ; az egyház Isten országa, mert az élő Isten országol, az 
Ur Jézus él és uralkodik benne ; az ember voltaképen Isten-
képe, mivoltához és természetéhez tartozik, hogy testből és 
lélekből áll, — Istenképe, mert vallási képességékkel bil-
es ,képes' az Istent megismerni, tisztelni, szeretni, képes az 
Istent majdan sziliről szinre látni ; az igaz keresztény ember 
a fiúi viszony jogán reményt tart az örök üdvösségre, érde-
mekre tesz szert, szemmel tartja a hit igazait és reményeit, 
számba veszi és szemelőtt tartja, amit az Ur számunkra biz-
tosított ; — mit használ élnünk, ha czélszerüleg nem élünk ? ! 
— az Isten igaz bíró, ki megjutalmazza a jót és megbünteti 
a gonoszt, megfizet kinekkinek érdeme szerint ; — ugy kell, 
azon hell lennünk, hogy ő szent felségének kedvébén jár-
junk s örökre üdvözüljünk; — a dolog természetéből kö-
vetkezik, hogy aki czélszerüleg élt, czélját is érje, aki Isten-
nek szolgált, szolgálatjának jutalmát is lássa: — maga rend-
jén van, hogy aki az élet czélját elejtette, az czéljától eles-
sék ; ha ő szent felségének nem szolgált annak rendje sze-
rint, maga lássa, mert bizony nem jutalomra, csakis bünte-
tésre tarthat számot; — az ember eredeti boldog állapotjá-
nak kárát vallotta, minélfogva immár minden ember ily ke-
gyelemvesztett állapotban jő e világra; — az Ur Jézus az 
Atya-Istennek édes Fia, a bold. Szűz az ő édesanyja ; — a 
Szentlélek az anyaszentegyház éltető lelke ; — az Ur apos-
tolait hatalommal ruházta fel, maga hatalmát rájok ru-
házta ; — mi igaz ker. létünkre az Ur Jézus igaz hivei va-3 o o 
gyünk, igaz ker. voltunkat igazoljuk ; —• a szentséges római 
pápa Krisztus helytartója, a püspökök az apostolok tiszt-
folytatói ; — mi a szenteket viszont hitből tiszteljük, re-
ménynyel segítségül hivjuk, szeretettel követjük; — Isten-
nek tartozunk imádatos tisztelettel ; — az Istent megkövet-7 o 
jük, midőn bűneink bocsánatját tőle kérjük; — Krisztus 
Urunk kötelességünkbe tette, hogv ellenségeinket is sze-O ' O J O 
ressük ; — hiszszük és valljuk, (nem egyszerűen igaznak, 
hanem) szent igaznak tartjuk, amit az egyház hinnünk 
elénkbe ad ; — megteszszük Istennek kedves szent akarat-
ját, nem azt, ami ,tetszik neki', hanem azt, ami kedves előtte, 
hogy ő szent felségének ,kedve teljék bennünk'; — megkell 
tartanunk a szorosan vett böjtöt, ha böjtölünk, igaz keresz-
tény voltunkról vagyis (mert Nogáll szerint a dolog egyre 
megy !) katholikus voltunkról vallást teszünk ; — midőn 
isteni félelemmel kerüljük a bünt, midőn minden, de minden 
áron Krisztussal tartunk, szert teszünk a mennyország ko-
ronájára Kell még több ? ! (Vége köv.) 

Észrevételek Ilamar Pál, 
közalapitványi kir. ügyigazgatónak 

v é l e m é n y é r e 
a tanulmányi alap jogi természete kérdésében. 

Alig jött napfényre Hamar Pál, kir. ügyigazgatónak a 
közalapítványokra vonatkozó jogi véleménye, olvashattunk 
a szabadoncz napilapok hasábjain oly nyilatkozatokat, me-

lyek a királyi ügyigazgató urnák igazságszeretetét két-
ségbe vonták. 

A szabadonczok e támadásaira el lehetett készülve a 
kir. ügyész ur, valamint az ország katholikusai is, kik félté-
kenyen őrzik ősi jogaikat s azokat más felekezetbeliekéihez 
hasonlón tiszteltetni s becsben tartatni óhajtják ; s hiszszük, 
hogy mielőtt e fontos okmányokat, melyekre jogi vélemé-
nyét fekteté, közrebocsátani elég bátor volt, számolt is ön-
magával s el nem vakittatva az ócska népszerűség csábin-
gerü fénykörétől, nevéhez méltó tiszta jellemmel s katholi-
kus meggyőződése szent érzetével lépett ki a jog küzdterére, 
hogy ismert ügybuzgalmának s tekintélyes tudományának 
fegyvereivelkivivhassa a megtámadott igazságügyének hőn 
ohajtott diadalát. 

Justum ac tenacem propositi virum 
Non civium ardor prava iubentium 

Mente quatit solida. 
Midőn azonban a kir. ügyigazgató ur ily bátor fellé-

pésével a jog terén, nevének, tudományának s érdemeinek 
„monumentum aere perennius" emelt s dicsőségét az egész 
ország előtt méltán kivivá, őszinte tiszteletünk s mély hódo-
latunk nem tilthatja meg azt, hogy ne közöljük szerény 
észrevételeinket azon állításaira,melyekben a tanulmányi alap 
kath. jellegének kimutatását Jézus társasága feloszlatásá-
nak történelmi kérdéseivel kapcsolatba hozza, s melyeket, ha 
a történelmi Ítélőszék előtt mélyebben vizsgál, bizonyára a 
tényállásnak megfelelőleg tüntet vala fel. Egyébiránt a ta-
nulmányi alap jogi természetének megállapítására, valóban 
nem foghatjuk fel, miért volt szükség a jog teréről átlépni a 
történelmire akkor, midőn annak katholikus jellege anélkül 
is elvitázhatlanul kimutattatott ? Nem foghatjuk fel, miért 
volt szükséges ez esetben e történelmi kitérés ? Mert igény-
telen nézetünk szerint nem követelte azt a méltányosság, 
nem a jogigazság, nem az ügyszeretet. De minthogy az 
mégis megtörtént, s ezzel oly állitásoknak adatott kifejezés, 
melyek a könnyenhivőket s elfogultakat tévútra vezethetik, 
ennélfogva a történelmi igazság felderitése érdekében szük-o o o 
ségesnek véltük a felhozott állitások tarthatatlanságát a tör-o o 
ténelem világánál hiteles adatokkal kimutatni. 

„Jézus-társasága — úgymond a jogi vélemény —Ma-
gyarországon a tanulmány téreni fénypontját a 17-dik szá-
zad végével érte el ; itt megállott ; a 150 év folytán alkal-
mazott tanrendszerét a felmerült ujabb nevelési elvekhez 
nem idomította ; a tudományok fejlődésével párhuzamosan 
nem haladt". [,Rel.' 18. sz. 140. 1.] 

Valóban csudálom, hogy miután a kir. ügyész ur a 
tanulmányi alap fejlődésének s jogi természetének kimuta-
tására czélszerünek és szükségesnek találta e vádat felhozni 
a nevezett társaság ellen, annyi búvárkodás mellett nem jö-
hetett annak nyomára, hogy Jézus társasága 1753-ben ke-
beléből a nagytudományu Stepling és Hoffmann atyákat 
azon megbízással küldötte vala ki, miszerint a magas kor-
mánynyal közreműködve, a tanterv javitását eszközöljék ; 
hogy 1756-ban a classikus irályu Maister György atyának 
megyhagyá, miszerint a császári felségek s az akadémiai ta-
nács jelenlétében az egyetem uj épületének átengedése alkal-
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mából a társaság örömét fejezze ki l) afölött, hogy a kor-
mány a tanrendszer javitásában segédkezet nyújtott; hogy 
a társaság a széptehetségii Noghera atyának, kit a kormány 
e czélra kiszemelt, kiválóan szivére köti, hogy alkalmas isko-
lakönyvek készítése fölött nagy gonddal őrködjék. Ha a kir. 
ügyész ur mindezt tudja, bizonyára nem terhelte volna sú-
lyos vádjával Jézus társaságát, mely valamint akkor, ugy 
most is nem a tudományok fejlődése követelte idomitásnak, 
hanem az átöröklött helyes elvek felforgatásának ellensége. 
Ily idomitást kérvényezett a társaság visszaállítása után 
egybehívott első általános gyűlés. Ily idomitást engedélye-
zett a társaság által e joghatalommal felruházott Roothaan 
rendfőnök, midőn „ad praepositos provinciales, rectores col-
legiorum,praefectos studiorum ac professores" igy ir : „Tem-
porum nos cogit nécessitas a Patrum nostrorum usu rece-
dere, cui eatenus servire non modo nefas non est, sed rationi 
Institvti nostri ad maiorem Dei glóriám vei maxime con-
sentait eum. 

Et in 8tudiis quidem altioribus pertractandis, quam 
multa, quae olim ne in controversiam quidem vocabantur, 
hac autem iniquitate temporum acriter oppugnantur, firmis 
argumentis constituenda sunt . . . Quam multa vicissim, quae 
olim prolixe etiam agitabantur, nunc utilius omittenda. 

Eadem necessitas plus nunc temporis, quam olim 
physicis ac mathematicis studiis tribui postulat. 

Denique in scholarum inferiorum ratione illud provi-
dendum est, ut in illis tum accessoriis quibusdam rebus ad-
discendis aliquid temporis assignetur, tum praesertim lin-
guae ac litteraturae patriae diligentior detur opera, ita ta-
rnen, ut salvum semper maneat ac praecipuum Studium lati-
narum graecarumque litterarum". 

Roothaan és a jeleztem általános gyűlés elődeik kívá-
nalmainak valának viszhangja. Ily idomitást akart s miként 
a felhozott adatokból látható, tett is a társaság a 18. század 
derekán, vádolható-e tehát, hogy tanrendszerében, a tudomá-
nyok fejlődésével párhuzamosan nem haladt ? Korántsem ! 

S ép ezért Jézus társaságának tanintézetei virágoztak 
a 18-ik században is. Bizonyságul hivom fel ez intézetek le-
véltárait ; 2 ) bizonyságul hivom fel azon tudósokat, kik e le-
véltárak poros füzeteit áttanulmányozták. Csak egyet emlí-
tek. „A jezsuiták magyar családja — úgymond Toldy Fe-
rencz 3) — épen élete végszakában érte el virágzása legszebb 
korát. Soha iskoláikban a tudományosság nem állt e fokon, 
soha az irodalomban annyi és oly erők nem találkoztak, mint 
köztök épen ekkor". 

Ily adatokkal szemben fogja-e állitani a kir. ügyész 
ur, hogy a 17-dik század végén s a 18-ik elején csökkent 
Jézus társasága iránt a katholikusok bizalma ? ! 

Nem térek át e vádról másra anélkül, hogy a kir. 
ügyész figyelmét Kleutgenre ne irányoznám. Olvassa el ké-
rem e tudós „Über die alten und neuen Schulen" czimű 

' ) V. ö. Panegyrius Francisco et Mariae Theresiae dictus ctc. Vin-
dobonae 1756. De Luca. Gelehrtes Osterreich. 

2) 1768-ban is dr. Juhász Norbert ő nsgának 1865-ben kiadott egri 
programmja szerint Egerben a jezsuiták tanonczainak száma oly nagy 
volt, aminő korunk utóbbi éveiben soha sem. 

3) Faludy Ferencz minden munkái. Pesten 1853. Előszó. 

munkáját 4) s nem fog pálczát törni Jézus társaságának régi 
tanrendszere fölött. 

Ama ténynyel szemben, hogy „az évtizek hosszú során 
át meghiggadt kedélyek inkább a maguk körébe vonuló, 
ildomos és békét terjesztő kegyesrendüekhez, mint a szaka-
datlan tudományos és kérlelhetlen politikai vitatkozásokba 
elmerült Jézus-társasághoz vonzódtak" — az elismert te-
kintélyű, tudós kegyesrendüek könnyűvé teszik a választ. 

Jézus társasága, miként a kezeim közt levő régi név-
tárak tanúsítják, el volt halmozva sok dologgal, örült tehát, 
hogy a minden tekintetben kitűnő uj munkatársakkal meg-
oszthatá a fáradalmakat. Szerette egymást e két Rend s mi-
dőn Jézus társasága sirba szállt, őszinte bánatával adózott 
a gyászoló Kegyesrend a kimúlt testvérnek s az eltörölt né-
pes társaság szétszórt tagjai közöl nem egynek adott ven-
dégszerető lakában biztos menedéket. 

Hol ily tények tanúskodnak, felesleges a vitatkozás. 
Elismerjük még most is egész készséggel, hogy a kegyes-
rendüek már a mult században is a tudományosság első rendű 
csillagai voltak ; elismerjük, hogy a neveiészetet azon mos-
toha időkben is mesterileg kezelték : de — kérem — ne kö-
vetkeztessünk ebből semmit Jézus társasága ellen, valamint 
abból sem, mit a kir ügyész ur — mint mondja — a törté-
nelem fonalán a nevezett társaság ellen felhoz. (Vége köv.) 

Szepesi egyházi műkincsek, 
melyek Budapesten 

az á r v i z k á r o s u l t a k j a v á r a 
rendezett országos miítárlaton kiállíttattak. 

Császka György szepesi püspök ur ő méltósága a leg-
előzékenyebb buzgalommal karolván fel a vizkárosultak 
javára rendezendő magyarországi iparműkincsek, és törté-
nelmi emlékek kiállításának ügyét, Trefort Ágoston vallás 
és közoktatási miniszter ur ő nagyméltósága és az illető 
rendező bizottság megkeresésének folytán egyházmegyéje 
templomaiban létező néhány ritkább műdarabot — a men-
nyire ezt az idő rövidsége engedte — állíttatott össze, óhajt-
ván ezáltal nemcsak a kiállítási czélt előmozdítani, de egy-
szersmind alkalmat nyújtani a művelt közönségnek azon 
rendkívüli tehetség, képzettség, magas műizlés, munkaedzett 
szorgalom s vallásos lelkesültség felismerésére, mely hajdani 
műhelyeinket oly kiválóan kitüntette. 

Középkori iparéletünk e virágzását városi intézmé-
nyeinknek köszönjük s azon fönmaradt száznál több kehely, 
ötvennél több szentségtartó, jelentékeny számú áldozó ke-
hely, kereszt, szárnyoltár, érczöntetü keresztelőkut, ritka mű-
szövetü miseöltöny, számos még nem is lajstromozott kitűnő 
faragványu és festményü szentkép, nagybecsű falfestvény, 
és maga a 100-nál több román és gótkori templomépitmény 
ékesen szóló hálás emlékei azon városi s czégkiváltságoknak, 
melyek élvezetében honi alkotmányunk aegise alatt a szepe-
si műmesterségek a külföldi hasontörekvésü művelődéssel 
versenyezhettek. E középkori műtörekvések első jelző kor-
szakából nem birunk Szepesben sok kisművészeti arany ezüst 
jelesebb maradványt, mely a tiszta román alakítás modorát 

4) Kleutgen, Kleinere Werke I I I Bd. Über die alten und neuen 
Schulen. Münster. 1869. 
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ugy tüntetné föl, mint e korbeli számos templomunk és ke-
resztelő medenczénk. De annál termékenyebb volt a kifejlett 
góth korszak e nemű műkészitményekben, melyekkel a Sze-
pességet nemcsak a külföld termékei színvonalán állani, de 
azokat sok hasonló tárgyra nézve fölülmúlni is látjuk, mint 
azt a felkai és iglói szentségtartó és remeklő mutatványul 
szolgáló ereklyekeresztek bizonyítják. E szepesi műemléke-
ink honi szakkönyveinkben megemlittetnek ugyan, de kellő 
tndomány- és műkészülékkel még mindig nincsenek lerajzol-
va s leirva. Kézikönyveinkben is sokszor inkább kü'földi da-
rabok rajzai szerepelnek, holott nem egy, sokkal értékesebb 
példány, saját földünkön létezik valóságban. Reméljük, 
hogy e kiállítás is lenditend e tekintetben honi műleírásun-
kon, miután oly műtárgyak kerültek ez izben Budapestre 
Szepesből is, melyeket még az 1873-ki bécsi világkiállításra 
sem lehetett összeszerezni. Hajdan a szepesi templomok sok-
kal gazdagabbak voltak ily műkincsekben, azonban a mohá-
csi országos csapás ezeket is érintette annyiban, hogy a hadi 
segély czéljából több ily egyházkincset feláldozni kellett, 
mely alkalommal egy-két város vissza is élvén e szomorú 
időben a nyert fölhatalmazással, az átvett egyházi műtár-
gyakból sokat visszatartott. 

Hogy mégis több műkincs a legveszélyesebb időzava-
rokban is föntartatott, ezt hiteles okmányok tanúsága szerint 
azon körülménynek köszönhetjük, hogy az értékesebb tár-
gyak nem egyszer a templomban befalaztattak, mint Bélán, 
vagy földbe ásattak, mint Iglón, vagy egyes magán hívek-
nél elrejtettek, mint a Magurahegységben. A szepesi székes-
egyházi kincsek a szepesi várban őriztettek, de azokból is 
ott sok elveszett. 

Ide iktatjuk a kiállított műtárgyak lajstromát, melyek 
koráról átalán megjegyezzük, hogy mindezek — egy-két ki-
vétellel — a 15-ik s 16-század első felének alkotásai, mely 
századokban legkifejlettebb volt Szepességben az arany, 
ezüst és zománcz művészet. 

1. A felkai szentségtartó sugár merész góth toronyka-
alkotás támpillér, diszes menyezet-fülkékbe állitott nyúlánk 
szoborkákkal, dus szőlőlombozattal, ékes keresztrózsákkal, 
rémes torzalakokba takart vízhányókkal ékitett, 109 cm. ma-
gasságú toronyház. Készült 1480—1520 körül. Lábtalapza-
tán az 1781. évi helyreállitás jegyezve vagyon. 

2. Az iglói szentségtartó erőteljes építészeti, ámbár 
már a gótika hanyatlását mutató görbített tornyú, de tiszta 
rajzú s bámulatos műszorgalmu pontossággal kivitt 117 cm. 
magasságú hármas toronyalkotás, melyen különösen az aloe 
és cardus virágcsomók a technika csodatökélyével birnak. A 
mennyezeteken előforduló pajzsokból következhető, hogy a 
bányászok s érczöntők csináltatták e műtárgyat. 

3. Az iglói nagyobb ereklyekereszt 74 cm. magas, 
ugyanazon műhelyből, teljesen hason rajzú alkotás, egyidejű 
az előbbi munkával, s az utóbbi oly épségben tartatott fön, 
mintha ma került volna ki a remekmester műhelyéből. — 
Talapzata belsején a suly, érték s évszám jelöltetik : marck 
41 nessig 11 — Summa facit X C I I flor. — 1520. 

4. Az iglói zománczozott remek ereklyekereszt 42 cm. 
magas, mely a 14-ik század végéből való s hazánkban uni-
cum, mint rajza ugy kivitele tekintetéből. A négy kereszt-
karban áttetsző rekeszes zománczmüvű ezüst alapon vésett 

bold. Szűz, sz. János evang., sz. Szilveszter pápa, sz. Ilona, 
valamint a hátoldalon levő evangélisták állatjelvényei, ma-
iuscula-feliratu neveikkel, ugy a jelvényes üröm, epheu és 
szőlő szirom-vésmények valódi remekei az idomított góth 
rajznak, melynek itteni modora e korú kölni és olasz meste-
rek irányát követi. Talapzata belsején 15-dik századbeli 
cursivbetükben olvasható : nova villa iglo. 

5. A szepesi székesegyházi kehely, mely az áttetsző 
sodronyzománczos magyarországi ötvösművészek 15-ik szá-
zadbeli egyik remekpéldánya, s méltán a hires klosterneu-
burgi e nembeli kehely mellé helyezhető. 

6. A szepesi székesegyház regi, gazdag, sodronymű-
vészetű kehelye. 

7. A szepesi székesegyházi, kitűnő vésményekkel diszi-
tett s zománczozott kehely a 15. század első feléből. 

8. A szepesi székesegyházi, ugyanily munkáju s drága 
kővel ekitett kehely a 15-ik század végéből. 

9. A szepesi székesegyházi 1480—1520-ból származó, 
a többi e korbeli munkát sok tekintetben felülhaladó s kü-
lönösen a sodronyzománczozás egyik válfaját mutató góth 
alkotású, drágakővel s gyöngykörrel ékitett, dus sziromzatu 
kehely, melyet a hires kalocsai érsek, győri püspök és kirá-
lyi személynök, hetesi Pethő Márton, mint terrae Scepusien-
sis praepositus, templomának régibb időből megszerzett 
1603-ban. A talapzatra illesztett körpajzs az adományozó 
cimerét s neve kezdőbetűit viseli : M P — D H — A R — C O 

10. A poprádri sz. Egyedről czimzett templom a 16-
ik század első tizedeiből való legkitűnőbb verművű kelyhe. 
Talapzatán sz. Egyed vadászata vésett s gyöngygyei ékitett 
gazdag lombozatban szarvasok, ebek, vadászok vadászfegy-
verekkel látható. Kupája sodronyzományczos virágokkal s 
liliomdiszitménynyel be van keritve. 

11. A f'első-lapsi szentségtartó igen tiszta, stylszerü és 
különösen szépizlésü alaprajz szerint egyik legügyesebb 
művész által készíttetett 1490—1530 között. Belső felirata 
szláv nyelven a helyreállitás előtti s utáni súlyt fejezi ki : 
wazyla Mar. 2 Teraz Mar. 2% 4 gwar 

12. Az alsó-lapsi szentségtartó, mely sajátságos, a töb-
bitől eltérő, a horizontál irányt a vertikállal összekötő ere-
deti rajz szerint készülhetett 1460 körül. 

13. A toporczi, a 15-ik század első feléből származó szűz 
Mária tiszteletére készített kehely gyöngéd mérarányaival 
s tölcséralaku kupáján levő köriratával : „f benedictus ma-
rie qui venit in nomine domini" kiképzett finom korai góth 
szép Ízlést mutat. 

14. A bélai 51 cm. magas góth ereklyekereszt a leg-
kitűnőbb ötvösművészetű alkotásokhoz tartozik. Talapzata 
belül következő feliratot visel: xtoforus plebanus de Bela. 
marg. I I I . I / X I nessig. 1518. 

15. A körtvélyesi áldozókehely kupáján lévő 14-ik 
századbeli igen jeles vésészeti munka kölni stylben, passio-
jeleneteket és egyes szenteket ábrázol. 

16. A körtvélyesi pacificale, 16-ik századbeli munka, 
az iglói szentségmutató mesterétől származik. O O 

17. Az odorini kisebb ereklyekereszt valamivel régibb 
az előbbinél. 

18. A kis-lomniczi szentségmutató, egyik példánya azon 
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stereotyp öntött 15-dik századbeli alkotásoknak, melyek ol-
csóságuknál fogva átalán falusi templomokban találhatók. 

19. A malduri templom tulajdonához tartozó ugyané 
századi kis ereklyetartó valamely előkelőbb magános birto-
kában lehetett azelőtt. 

Ezekhez csatolva van három 15-ik századbeli tempe-
rakép és öt miseruha mutatványául azon modornak, mely 
szerint az e korbeli szepesi számos festmény és himzés jobb 
vagy roszabb kivitellel, különösen a szárnyoltárokra készít-
tetett. A képek közt. 

20. A poprádi bold. Szűz képe a madárral játszó isten-
gyermekkel, a kereten a művész nevét is tartalmazza, mi ho-
ni műemlékeinken nagy ritkaság. A keret felirata : Nicolaus 
de leuczia a. d. 1484. pinxit. A szűz fősugárkörén : ave regi-
na coelorum mater regis angelorum. A Jézus gyermekéén : 
ego sum alpha et omega. 

21. A ml. szepesi püspök birtokában levő kép — 
Krisztus holtteste fájdalmas anya ölén — ellen állhatlan áhi-
tatvonzással tölti el a néző keblet. 

22. A szepesi székesegyházi ugyané századbeli képe sz. 
István első királyunknak, mely festőinknek is irányul szol-
gálhatna ezen védszentünk előállításában. 

A miseruhák ékesen szóló tanúi azon költséget s szor-
galmat nem kímélő műérzésnek, melylyel a 14-ik s 15-ik szá-
zadban vallásbuzgalomtól ihletett hölgyeink váraikon, vá-
rosainkban, s nőzárdaink szent magányában a Mindenható 
magasztalására vartak s himeztek. Ezek között : 

23. A leibiczi zöld casula a 15-dik század idomított 
alakzatú szövészetének, s a dombor-képhimzésnek még igen 
jól föntartott példánya. 

24. A másik leibiczi, kissé régibb vörös miseruha a mai 
Ízlésnek is eleget tenne szövetrajzával s lapos hímzésével. 

25. A kis-lomniczi 1520-ban készült vörös miseruha, 
melynek keresztjén levő dombor himzett szentképeknek szin 
összeállítása kitűnő. 

2(3. A felső-lapsi és 
27. A krighi casulákról ugyanez áll ez utóbbi a 16-dik 

század első tizedeiben készülhetett. 
28. Végre a podolini gobelin, melyen a görögkeleti szer-

tartás stylje szerint a még most is dívó, selyem szövetű, 
körtől körülvett keresztdiszitményü ezüst himzés Szt. Mik-
lóst ábrázolja. A kép keretfelirata cyrill betűkben a követ-
kező görög szertartású istenszolgálati dicséneket (troparion) 
tartalmaz, emiitett szenthez ó-szláv nyelven : „pravila viery, 
obraz krotosti, vozdrzania ucitelia javiltia stadu tvojemu ; 

jar/.e ve.îtsei istiny, scho rady stazialje si smirenijem vyso-
kaja, nizcetoju bohotaja, otce sviaztenitie Nikolaje, moli 
Krista boha spastisa dúsam nasim." A szent fejének két olda-
lán ezek állanak : IC XC (Jézus Krisztus) MR OU (Isten any-
ja) Sz. Miklós hatalmas csodatevő. E himzési munka ritka 
műbecsü, s valószínűleg igen régi, keletkezési ideje azonban 
nehezen határozható meg. Dr. Vajdovszky, 

szepes-olaszi plébános, a magyarországi 
műemlékek bizottságának kültagja. 

Megjegyzendő, hogy mindezen, fent elősorolt nagy-
becsű műkincsek, Schrecker Ignácz, kir. udv. fényképész 
által, (Budapest, Erzsébettér 9. sz.) lefényképeztettek s 
ugyanannál igen jutányos áron kaphatók is. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, május 12. A n é p i s k o l a i h a t ó s á g o k és a 

f e 1 s ő h á z. Ha nagy érdekkel néztünk egy időben eléje 
azon tárgyalásoknak, melyek a népiskolai törvénynek, a kö-
zösiskolákat hazánkba is beerőszakolt pontja felett folytat-
tattak : nem kevesebb érdekességgel vártuk ama pillanatot» 
melyben szóban hozandó és tárgyalandó volt a felsőház által 
a népiskolai hatóságokról szóló törvényjavaslat, melyről 
annak idején, midőn t. i. az alsóház által tárgyaltatott és el-
fogadtatott, azon szerény nézetünket bátorkodtunk kinyilat-
koztatni, hogy az az 1868-ik 38-ik tv.czikknek nem correc-
tiója, hanem corruptiója, levén az uj törvényjavaslat oda 
irányozva, hogy minél több felekezeti iskola közösittessék el. 

Mennyire igazolt volt feszült várakozásunk, mennyire 
helyesnek tűnt ki szerény nézetünk, erre nézve bátran utal-
hatunk a felsőház f. h. 6-án tartott ülésére. A mltság-os fő-
rendiház f. h. 6-án valóban örvendetes eseménynek volt ta-
nuja szemben azon minden felekezeti iskolát elközösiteni 
törekvő iránynyal, mely az alsóház által elfogadott törvény-
javaslatban foglaltatik. Mig az alsóház minden felekezeti 
iskolát a mindenható államnak kész volt áldozatul oda dobni, 
a felsőház mltságos szónokai, elismerve az állami felügyele-
tet az iskolák felett, az állam által tiszteletben tartatni 
követelték az egyház jogát is, utalva különösen azon igaz-
ságtalanságra, hogy a törvényjavaslatban az állam felhatal-
maztatik bezáratni a felekezeti iskolát, ha ez a törvény kö-
vetelményének meg nem felelne, holott tényekkel kimutat-
ható igazság, hogy az államnak saját iskolái sem felelnek 
meg a törvények követelményeinek ; de azért ez]utóbbiakról 
még sincsen intézkedés a törvényben az adott esetben, hogy 
bezárattassanak, mig az előbbiekre a megsemmisítő szózat 
ki van mondva. 

Örvendetes tudomásul fogják venni hazánk katholi-
kusai bizonyára, hogy nm. főpásztorainak szavai, hathatós 
érvelései sikeresek voltak olyannyira, hogy a kormány sem 
zárkózhatott el azok elől, hanem az ajánlott módosításokat 
elfogadta; örvendetesnek mondjuk e jelenséget azért, mert 
ebből kitűnik nem csak az, hogy a jelen áramlat mellett is 
sulylyal bir a katholikus szózat a kormány előtt, hanem az 
is, hogy ugyanott a jog is kellő tiszteletben részesül, hogy 
tehát még nincsen minden elveszve, arra nézve, hogy a jog-
alapon állva, teljes biztosságba helyezhetjük egykor isko-
láinkat a mindenható és mindent közössé tenni törekvő ál-
lam erőszakoskodása ellenében. Az ajánlott és a felsőházban 
elfogadott módosítás értelmében a tanfelügyelőt nem fogja 
feljogosítani a háromszoros sikertelen megintés, hogy a kor-
mánynak javaslatot tegyen a felekezeti iskola bezárására és 
közösiskola alapítására nézve, nem ad továbbá jogot a kor-
mánynak a felekezeti iskola bezárathatására a mondott ala-
pon, ha nem csak akkor mindkét esetben, ha kitűnnék vagy 
a menthetetlen hanyagság, vagy az absolut lehetetlenség. 

Örvendünk mondjuk, hogy a megdönthetlen katholi-
kus érveknek, habár csak ennyit is sikerült a jelenben ki-
vinni ; s hogy a kormány csak ennyit is engedett ; ezt mi 
haladásnak jelezzük irányunkban és iránta elismeréssel va-
gyunk, ámbár más részt nem tagadhatjuk meg magunkat 
annyira, hogy ki ne nyilatkoztassuk, miszerint álláspontunk-
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hoz képest vajmi csekély mindaz, amit nyertünk, ami az 
uralkodó áramlat ismeretes szükkeblűségének tudatható be 
irántunk. Nagyon kitűnt ez azon körülményből, hogy Hay-
nald ő excjának azon mélyreható, és a kath. egyház autonó-
miáját az iskolák körül megóvni törekvő módositványa el-
vetetett, mely az iskolai hatóságnak nem ,intézkedő', hanem 
csak ,felügyeleti' jogot akart engedni a tekintetben, váljon 
a ministeri rendeletek végrehajtattak-e vagy sem? Az elfo-
gadott szövegezés szerint nagyon félő, hogy e tényezők mé-
lyebben fognak iskoláink jogaiba beavatkozni, mint külön-
ben azt a módositás szerint tehették volna. Még inkább ki-
tűnik pedig, hogy mennyire távol állanak bizonyos körök a 
mi álláspontunktól, mennyire nem hatotta még át őket a ta-
pasztalati igazság, azon körülményből, hogy nem igen szive-
sen látszottak a közös iskolák krit ikáját hallgatni. Pedig 
mind hasztalan, bármikép szépitik azon iskolai politikát, 
mely jelenleg uralkodik, az idő ki fogja mutatni, hogy leg-
jobb iskolai politika, a felekezeti, a vallásos iskolai politika. 

Nem fogunk jelenleg e pontra bővebben kiterjeszkedni, 
mert már számtalanszor volt alkalmunk ujjal mutatni azon 
gyászos következményekre, melyeket a közösiskolás politika 
önmaga után von, hanem inkább felemiitjük azon szomorú 
viszonyt, melybe a közös iskolák az államot az egyházzal 
szembe helyezték. Valljuk meg, hogy a szerencsétlen közös 
iskolás politika volt kiinduló pontja az ellenségeskedésnek, 
mely csendesen ugyan, hanem folyton tart és nem is fog meg-
szűnni mind az időig, mig az állam az iskola tekintetében a 
vallási alapra nem áll. A közös iskolák felerőszakolásával 
mutatta meg legelőször az állam nálunk, hogy az ő szelleme 
más mint az egyházé, hogy nem akar az egyházzal egy uton 
járni, s ha van, ki ezt tagadja, pedig vannak ilyenek, ugy az 
vagy az egyház, vagy a közös iskolák szellemét nem ismeri, 
vagy legalább ugy teszi, mintha nem ismerné. Mondjanak 
bármit is, annyi bizonyos a tényekből, hogy a közös isko-
lák által az állam magát ellentétbe helyezte az egyházzal, s 
azért azt mondani, hogy a közös iskolák nem rejtenek ve-
szélyt magukban a felekezeti iskolákra nézve, phrasisnak jó, 
de igazságnak nem ; mert ha ma még nem félhetünk is, hogy 
az állam minden iskoláinkat elközösiti, biztosítva vagyunk-e 
a holnapi napról? Az eszme, a közös iskolák eszméje, mint 
ellenség megvalósítva él köztünk, hogy ma még mindenün-
ket el nem foglalja, nem akarat-, hanem képesség hiányának 
tartható be. Kezdetben alig egy néhány, később amint a 
hatalom, a képesség növekedett — növekedett a közös is-
kolák száma is, ugy hogy ma már számuk 1500-ra megy, 
ki áll jót érte, hogy a korlátlan hatalmú állam, amint te-
hetsége növekednék, hogy mondjuk, e számnál megállapo-
dik, hogy lassankint nem fogja e többi iskoláinkat is elkö-
zösiteni. Ellenséges szelleme kezdetben csak csekélységben 
nyilatkozott, de mindig jobban növekedett, több-több isko-
lánkat foglalta el, azt jelenti-e ez, hogy a közös iskola nem 
veszedelmes a felekezeti iskolákra ? azt jelenti-e ez, hogy a 
viszony az egyház és állam közt olyan, mint aminőnek lenni 
kellene ? azt jelenti, hogy barátságos és nem ellenséges ? 

A közös-iskolás politikának mesterei és pártfogói be-
láthatnák, ha akarnák, hogy azon viszony, melyet e politika 
alkotott, sok tekintetben hátrányos volt a nemzetre, mert 
egyik fél sem fejthette ki erejét a culturalis érdekek tekinte-
tében, ugy mint különben teendette, ha vállvetve békésen 
működtek volna. Egy nagy jó , egy nagy roszért lett felál-
dozva, a haladás a stagnatióinak, a valláserkölcsös nevelés 
az indifferentismusnak. Avval, hogy több iskolaház van en-
gedve, mint volt, még semmi sincsen nyerve, hanem inkább 
vesztve, ha az azokban honoló szellem olyan, mint minő a 
közös iskolákban. A szellem teszi az iskolát jóvá, vagy rosz-
szá, és nálunk az utóbbi időben, az utóbbi választatott, mely-

lyel az egyház, mint magától értetik, nem működhetett 
közre, innen van hátramaradásunk, visszaesésünk, ha az 
állam valóban haladni akar, ugy ez egyetértést kell vissza-
állítani azon szellemben, mely a felsőházban is hangsulyoz-
tatott, akkor fog helyes iskola-politikával bírni a kormány, 
de különben nem. • 

VEGYESEK. 
I I Mai számunkban a nmlgu kalocsai érsek urnák az 

iskolaügyi tárgyalások alkalmával a felsőházban mondott, 
remek és nagyhatású beszédét van szerencsénk hozni, mely 
e főfontosságu kérdést Kalocsa lángeszű főpásztorához méltó 
módon fejtegeti. Meg vagyunk győződve, hogy t. olvasóink 
ez alapos tájékoztatást a legilletékesebb s egyúttal legéke-
sen szólóbb főpapi ajkakról szívesen s velünk együtt köszö-
nettel veszik. 

— A magyarországi vizkárosultak javára rendezett 
műemlékek kiállítása f. hó 10-én délben 12 órakor nyitta-
tott meg, nagyszámú, fényes közönség jelenlétében. Egyházi 
méltóságok részéről ott láttuk a kalocsai érsek ur ő exját, 
a pécsi, beszterczebányai, szatmári, szepesi és fehérvári püs-
pökök s a jászói apáturat ő xnlgaikat. Szám s valamint mű-
ugy belérték tekintetében az esztergomi czikkek kiváló he-
lyet foglalnak el, ezekenkivül a kalocsai, győri, szepesi és 
beszterczei megye is vannak képviselve ; utmutató catalogu-
sokról gondoskodva van ; az esztergomi czikkek számára a 
,Religio' múltkori czikkének külön füzetbe foglalt lenyo-
mata szolgál annak. Szándékunk e névtárakat, melyek ösz-
szeállitva igen becses műtörténeti vázlatot képeznek, a mint 
terünk engedni lassankint közölni. 

A kiállítás körülbelül május végéig lesz nyitva, s lá-
togatása kettős czélból felette ajánlható, mint alkalom jót 
tehetni, s nagy élvezettel sokat tanulhatni ; mert az egyházi 
műkincseken kivül még számos egyéb, világi főuraktól, sőt 
magának Ö Felségének magántulajdonából is kiállított tárgy 
bilincseli le szemünket s gyönyörködteti a szakértőt, de a 
laicust is. Délutáni 3 órakor a belga királyné ő Felsége is 
szerencsélteté a kiállítást magas látogatásával, kinek az esz-
tergomi kincseknek gondozója, ft. Pellet József, papnöveldei 
aligazgató ur volt szerencsés vezetőül szolgálhatni. 

— A Szent-László-Társulat X l - i k rendes közgyűlését 
f. évi május 18-kán, délelőtti 10 órakor, Budapesten, a köz-
ponti papnövelde földszinti nagy termében tartandja, melyre 
a társulat tagjai tisztelettel meghivatnak. A gyűlést az egye-
temi templomban reggeli 9 órakor tartandó csendes szent 
mise fogja megelőzni. — Kelt Budapesten, a Szent-László-
Társulat 1876. márczius 9-kén tartott választm. gyűléséből. 

— A Szent-László- Társulat t. cz. tagjai, vonatkozás-
sal a mult hó 24-kén kelt tudósításra, értesíttetnek, misze-
rint a májushó 18-iki közgyűlésre utazó tagoknak még az 
osztrák államvasút, (a mellékvonalak kivételével), a magyar 
nyugoti vasút, az alföld-fiumei vasút nagyvárad-eszéki része, 
az első magyar-gácsországi és a tiszavidéki vaspálya igazga-
tóságai is (ez utóbbi az arad-temesvári vonalra nézve is) 
33°/o-nyi személydij-leszállítást engedélyeztek. A tit. hivatal. 

— ,Uj Magyar Sión'. Áprilisi fűzet. Tartalom: Az is-
mereteknek bizonyosság-fokozat szerinti osztályozása. Cseh 
Ferencztöl. — Claudius de la Colombiére életrajza. Rosty 
Kálmán S. J . — La-salette. Meszlényi Gyulától. — Száz év 
a budavári főtemplom történelméből. Némethy Lajostól. — 
A kulturharcz alapelvei. Palkovics Viktortól. — Irodalom 
és művészet. 

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő : báró Hornig Károly, hittudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatott Budapesten 1876. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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Pesten, május 17. 40. I. Félév, 1876. 
Tartalom. Dogmatikai tanulmányok. — Tükördarabok Nogáll kátéiból szemben Deharbe,magyar' kátéival. — Észrevé-
telek Hamar Pál, közalapítványi kir. ügyigazgatónak véleményére a tanulmányialap jogi természete kérdésében. — Egy-
házi tudósítások : Pest. Az igazságszolgáltatás napjai. Pest. A trójai fal-ló. Kalocsa. Piispökszentelés. Irodalom. — Vegyesek. 

Dogmatikai tanulmányok.*) 
„Ego nullum primum, nisi Christum sequens . . . Cathe-

drae Petri communione consocior" ; (S. Hier.) si itaque, 
praeter mentem, fragilitas nostra quidquam minus recte 
diceret, me totum, tenuesque hos conatus, iudicio magi-
strae veritatis subiicio. 

A természetes istenismeretről. 
Istennek természetes ismeretére, már a, hit előtt 

és természetfölötti kinyilatkoztatás nélkül is, az 
emberi ész természetes erejével emelkedhetünk. Ezen 
istenismeret léte és belső mivolta körül i tudniva-
lók beható fejtegetése tu la jdonképen a bölcsészet 
.feladatai közé tartozik ugyan ; mindazonáltal a 
theologia is, leginkább azért foglalkozik vele, mi-
vel, ha a természetes istenismeretet helyesen föl-
fogtuk és megitéltiik, a természetfölött i istenisme-
ret lényegét és természetét, valamint az embernek 
Istenhez való viszonyát is könnyebben és tisztáb-
ban fogjuk föl és helyesebben í tél jük meg. Azután 
a természetes istenismeret a theologia forrásaiból 
még inkább földerithetö, mint a pusztán bölcsésze-
tiekből ; végre e tá rgygyal már csak azért is — fő-
leg napjainkban — igen nagy szorgalommal és be-
hatóan kell foglalkoznunk, mivel, részint a hit-ér-
dekek előmozdításának ürügye alatt , részint pe-
dig a hit i ránti ellenséges szándékból a természetes 
istenismeretet illetőleg téves, sőt veszélyes nézetek 
és tanok széltiben terjesztetnek. Emiat t a hit szen-
ved, az erkölcsiség sülyed, az emberi társadalom 
alapjai inganak. A természetes istenismeret a ke-
resztényre és kath. theologusra nézve még azért is 
nagy fontosságú, mivel az hitelőzmény — praeam-
bulum fidei — s mint ilyen az isteni kegyelemből 
eredő természetfölötti hitélet egyik föltétele. 

E tá rgyban az egyház többször és nyomatéko-
*) Mutatvány egy munkában levő nagyobb, rendszeres 

magyar dogmatikából. Szerk. 

san nyilatkozott. Igy, midőn sz. Kelemen kárhoz-
tat ta Quesnell eme tételét : „Omnis cognitio Dei etiam 
naturalis , etiam in philosophis ethnicis, non potest 
venire, nisi a Deo". Vagy midőn XVI. Gergely a la t t 
Bautain, s t rasburgmegyei áldozár, a következő té-
te l : „Ratiocinatio Dei existentiam cum certi tudine 
probare valet" — aláirására szoríttatott . Egyenesen 
azonban és ünnepélyesen a vatikani zsinat foglal-
kozik e kérdéssel, midőn Const i tut iójában de fide 
cath. (2-ik fej. de Revelatione) ezeket m o n d j a : „S. 
Mater ecclesia tenet et docet, Deum, rerum omnium 
princípium et finem, natural i humanae rationis lu-
mine e rebus creatis certo cognosci posse, invisibi-
lia enim eius, a creatura mundi per ea, quae facta 
sunt, intellecta conspiciuntur (Rom. I. 20)" — és 
az erre vonatkozó canonban m o n d j a : „S. q. d. Deum 
unum et verum, Creatorem et Dominum nostrum, 
per ea, quae facta sunt, natural i rationis humanae 
lumine certo cognosci non posse, anath. sit." 

A Vat ikanum idézett nyilatkozata tehát azt 
mondja, miszer int : „az ember természetes eszével 
képes, a teremtet t dolgokból, az egy igaz Istent , 
mint mindenek létokát és czélját, mint a vi lág Te-
remtőjét és Urát, bizonyossággal megismerni ." Az 
egyház beszél az emberről ál talán véve ; tehát nem 
csupáncsak a keresztényről ; nem csupáncsak arról , 
akinek hite van, hanem csak az emberről és annak 
természetes eszéről : következéskép minden embert, 
biinbeesett á l lapotában is, keresztényt, zsidót, po-
gányt ta r tá szeme előtt, midőn ezen hit tani határo-
zatát hozta. Ez tehát, hogy az ember, természetes 
esze vi lágánál Is tent (természetes módon) megis-
merheti, de fide vagyis dogma, melyet kétségbe 
vonnunk nem szabad. A tá rgy fontossága azonban 
megkívánja, hogy e kérdést behatóbban vizsgáljuk. 

E hitczikkely meghatározásánál az egyház a 
40 
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szentírásra (Róm. I. 20) hivatkozik s valóban a 
természetes istenismeretröl a szentirás nemcsak 
egyszer és futólag, hanem több helyütt és igen tü-
zetesen nyilatkozik. A főhelyek ezek : 

18-ik Zsoltár. 2 — 5: „Az egek beszélik Isten 
dicsőségét és az ő kezei alkotmányát hirdeti az ég-
boltozat. Ezt beszéli a nap a (jövő) napnak, erre 
tani t ja az éj a (jövő) éjt. Nincs nyelv, sem beszéd, 
melyen nem hallatnék az ő szavok; egész földre el-
hat az ö szózatuk, és a földkerekség határaira igéjök." 

Bölcs. Jc. 13. 1—9 : „Hívságosak (azaz, eszte-
lenek, oktalanok) pedig mind az emberek, kik-
ben az Isten tudománya nincsen; és a látható jók-
ból nem ismerhették meg azt, ki vagyon (azaz, a 
létező Istent), és a munkákra figyelmezvén, nem is-
merték meg, ki az alkotó ; hanem vagy a tüzet, vagy 
a szelet (spiritum), vagy a gyors levegőt, vagy a 
csillagkört, vagy az igen nagy vizet, vagy a napot 
és holdat tartották a földkerekség igazgató isteneiül. 
S ha szépségűkben gyönyörködvén, isteneknek ta-
nították ezeket; tudhat ták volna, mennyivel szebb 
azok u ra ; mert a szépség teremtője alkotta mind-
ezeket. Avagy, ha azok erejét (virtutem) és műkö-
dését (opera, görögben éf£(>/í/ar=hatás, erőkifejtés) 
csudálták, megérthették azokból, hogy aki ezeket 
alkotta, még erősebb. Mert a teremtmények szépsé-
gének nagyvoltából elég nyilván (cognoscibiliter, a 
görögben még ávaKóyutg =haszonszeriileg ; vagyis, 
mintha az volna mondva : szépen szerkesztett mű-
ből értelmes szerzőre kell következtetni) megismer-
hető azok teremtője. Mindazonáltal ezekre nézve 
kevesebb panasz van ; inert ezek talán csak téved-
nek, az Istent keresvén és megtalálni akarván. Mert 
midőn az ő munkái közt forgolódnak és vizsgálód-
nak, meggyőződnek, hogy jók, amiket látnak. De 
ezeknek sem lehet megengedni ; mert lia annyit tud-
hattak, hogy ismeretet nyerhettek a világról (ut 
possent aestimare saeculum) : mikép nem találhat-
ták meg könnyebben annak Urát!" (Az egri kiadás-
ban ezen utóbbi versszak igy van értelmezve : „A vi-
lág alkotóját könnyebb megtalálni, mint a teremt-
mények fölött vizsgálódni ; mert, hogy a világnak 
kell lenni alkotójának ez oly könnyű és megfogható, 
hogy erre a gyermek is rájöhet"). 

Apóst. Cselek, c. 14, 14—16: „Férfiak! miért 
cselekszitek ezeket ? Mi is hozzátok hasonló, halandó 
emberek vagyunk, hirdetvén nektek, hogy e hiúsá-
goktól térjetek az élő Istenhez, ki az eget, földet és 
tengert, és mindazt alkotta, mi azokban vagyon ; ki 
az elmúlt időkben minden nemzetet a maga utain 

engedett járni ; jóllehet magát sem hagyta bizony-
ság nélkül, jóttevén az égből, esőt adván és termé-
keny időket s eledellel és vigaszsággal betölté szi-
veinket". (E helyet az egri Szentirás ily megjegyzés-
sel kiséri : „Isten a pogányoknak nem küldött pró-
fétákat és tanitókat, s ennyiben megengedé, hogy 
szenvedélyeik és tévelyeik utain jár janak ; de adott 
nekik bizonyságot az ő létéről és isteni tulajdonai-
ról a' természetben ; ebből alkalmuk volt megis-
merni öt, mint mindenható Teremtöt, s megtanul-
hatták őt, mint jótevőjöket szeretni, és mivel tölök 
kegyelmét sem tagadta meg, az üdvöt Isten közvet-
len tanitása nélkül is megnyerhették volna".) 

Apóst. Cselek, c. 17, 22—31: „Megállván Pál 
az areopagus közepén mondá : Athénéi férfiak ! min-
denből azt látom, mintha tulbuzgók (superstitiosio-
res) volnátok az istenek szolgálatában ; mert kö-
rül járván és látván a ti bálványaitokat (a görög-
ben : szentélyeiteket), találtam oly oltárt is, melyen 
irva vala : Az ismeretlen Istennek. A kit tehát ti, mint 
ismeretlent, tiszteltek, azt hirdetem én nektek. Az 
Isten, ki alkotta e világot és mindazokat, mik ab-
ban vannak, a mennyek- és földnek ura lévén, nem 
kézzel épitett templomokban lakik, sem emberi kéz 
szolgálatára nem szorul (nec manibus colitur hu-
manis, azaz, nincs emberi müvekre szüksége, hogy 
azokból tiszteltessék), mintha valamiben szűkölköd-
nék, mivel ö ad mindennek életet, lehelletet (inspi- # 

rationem, fensöbb ihletet) és mindeneket. És egy-
ből (a görögben : egy vérből) alkotta az egész em-
beri nemet, hogy az egész föld színén lakjék; meg-
határozván itt lakásuknak bizonyos idejét és helyét, 
hogy keressék Istent, ha talán tapasztalás által 
megtalálnák öt (si forte attrectent eum aut inve-
niant, azaz, ha talán észrevevés által a teremtmé-
nyekből, melyek létéből az ö léte és tökélyei vissza-
tükröződnek, megtalálnák őt), jóllehet egyikünktől 
sincs messze; mert ö benne élünk, mozgunk és va-
gyunk (amennyiben t. i. mindenünk tőle van), amint 
némelyek a ti költőitek közül is mondották : „mert 
az ö neméből is v a g y u n k ( A z a z , részesei vagyunk 
— hasonlóság által — az ö lényegének, amennyi-
ben szellemi, értelmes lények vagyunk. Szent 
Pál fönebbi szavai Aratus, ciliciai költőnél, föl-
dijénél, valamint Kleantes- és Pindárnál találtat-
nak.) Isten neméből lévén tehát, nem kell állíta-
nunk, hogy aranyhoz, vagy ezüsthöz, vagy köhöz, 
a művészet faragványához és az ember találmányá-
hoz hasonló az Isten. E tudatlanság idejét elnézte 
ugyan az Isten stb". 
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Se. Pál a Kóm. 1, 18. 25: „Az Isten haragja is kije-
lentetik mennyből azon emberek minden istentelensége és 
hamissága fölött, kik az Isten igazságát a hamisság által 
tartoztatják (azaz : mivel Istenről a jobb ismeretet magok-
ban és másokban fejlődésre jutni nem engedik, úgymond sz. 
Anselm.) ; mert ami ismert Istenről (quod notum est Dei), 
az nyilván van elüttök ; mivel az Isten kijelentette nekik; 
mert ami benne láthatatlan, úgymint, örökkévaló ereje és 
Istensége, a világ teremtésétől fogva munkáiból megérthető, 
ugy hogy őket mentegetni nem lehet. Mert ámbár megis-
merték az Istent, nem ugy dicsőitették, mint Istent, és nem 
adtak hálát : hanem hiúkká lettek gondolataikban és meg-
homályosodott az ő esztelen szivök ; magokat bölcseknek 
mondván bolondokká lettek. Fölcserélték a halhatatlan Is-
ten dicsőségét a halandó ember, sőt a madarak, négylábúak 
és csúszómászók képmásaival. Ezért az Isten őket szivök kí-
vánságaira, a tisztátalanságra hagyá, hogy gyalázattal illet-
nék testeiket önmagokban, kik az Isten igazságát hazudság-
eal cserélték föl s inkább tisztelték és szolgálták a teremt-O ° 
ményt, mint a Teremtőt, ki mindörökké áldott legyen". 

Sz. Pál Píóm. 2, 14—16: „Ugyanis, midőn a pogányok, 
kiknek törvényök nincsen, természet szerint azokat cselek-
szik, miket a törvény tart, az ilyenek, törvényök nem lévén, 
önmagok törvényök magoknak, kik megmutatják ; hogy szi-
vökbe van irva a törvény rendelése, bizonyságot tevén nekik 
(erről) lelkismeretök, és magok közt egymást vádoló vagy 
mentő gondolataik, az napon, midőn Isten az emberek tit-
kait megitéli az én evangéliumom szerint Jézus Krisztus 
által". És igy több más helyen is. (Folyt, köv.) 

T ü k ö r d a r a b o k 
Nogáll kátéiból szemben Deharbe ,magyar' kátéival. 

(Vége.) 

Tessék sorról sorra, szóról szóra végig menni Nogáll 
kátéján, s aki aztán mégsem látja Nogállnak tiszta szeplő-
telen magyarságát, igazán készakarva behunyja szemét s 
mondja: sötétség van! Hogy N. mily micrologikus lelkis-
meretességgel csiszolt minden szón, mennyi gondot fordí-
tott minden betűre, pontozatra, arra nézve hozok fel példá-
nak — egy szót. N. sohasem irja ,menny' vagy ,mennyek', 
hanem mindig ,mennyeg'. Miért igy ? Azért, mert eupho-
niának is jobban járja, a nyelvérzék szintén ,g'-re utal ; de 
van a dolognak még más bibéje. A palócz magyar igy 
mondja: „mennyég", és Nogáll ezt remekül értékesítette, 
midőn a magyar szójárás szerint különböztetést tévén ,égt 
meg ,ég' közt, a physikai eget ,levegő-ég'-nek, a szellemi 
eget, a ,mennyországot' ,mennyég'-nek vagy ékvesztve ,meny-
nyeg'-nek irván, azt mondja a teremtés hetedéről, hogy 
„2-ik nap alkotta Isten az égboltozatot vagyis a levegő-
éget". A magyar nyelvből vett ezen éles distinctiója manap-
ság jó szolgálatot tehet. Valamint akadt boncztanár, ki 
bonczkésével összevissza vagdalván az asztalára teritett tes-
tet, nagy bölcsen constatálta, hogy voltaképen nincsen lé-
lek : ugy akad természettudós (és van manapság arra gond, 
hogy már az elemi-iskolában s a felnőttek oktatása alkal-
mából a „nép"-nek is jusson efféle felvilágosodásból!), akad, 
ki távcsővel szertenézvén az égen s nem látván meg benne 
az Istent, nagy triumphussal conclamálja, hogy nincs Isten ! 

S valamint ama boncztanárt eléve figyelmeztethetjük, hogy 
majd holta után bonczkéssel ,észt' sem fog találni collegája 
ő kegyelmében : ugy efféle természettudósnak azt felelhet-
jük, hogy ha nem találta is meg látcsővel az Istent, ahol 
kereste, a levegő-égben, majd meglátja, ha majd megjele-
nik előtte — ott, ahol ő szent felségét az ő választottjai 
szinről szinre látják. Lám, mily jó hasznát vehetjük a ma-
gyarban ama kis „g"-nek annak magyarázatára, hogy más a 
levegő-ég meg más a szellemvilág, a lélek hazája ; mely di-
stinctióval aztán szépen megmagyarázhatjuk azt is, hogy 
minő „ég" nyilt meg Jézus fölött a Jordánnál, hogy „hová" 
szállt fel az Ur, midőn „felméne mennvegbe", mikép történt 
az, hogy Saul Damaskusba mentében találkozott az Úrral 
és hallotta szavát az égből, vagy azt, hogy szent István 
látta Jézust mennyei Atyja jobbján állni. Lám, ez a kis ,g< 
mily nagy előnye N. kátéjának ! Nem hiába mondta Nogáll, 
hogy a káté „szentségtartó", jó lesz, ha „aranyból-ezüstből" 
lesz; jó, hogy akadt ciseleur, ki tűhegygyei vésett rajta min-
den sort, minden pontot. Szinte röstellem már feltenni a 
kérdést, hogy tehát a két kátéból melyik bir előnynyel a 
másik fölött ? ! . . . 

Zárom már jelen czikksorozatomat, azzal zárom, hogy 
felemlítem azon két utolsó kérdést, mely Nogáll kátéjának 
ép oly méltó zárkövét képezi, mint amily remek tájékozásul 
szolgál kezdetnek az egész rendszer vezéreszméje. Deharbe 
nem is kötött zárkoszorut maga kátéjának ! N. végezetül, 
miután a hit, remény és szeretet eredményéről ,a keresztény 
igazság'-ról s legvégül a ker. igazság koronájáról a „ker-
tökéletesség"-ről szólott volna, ily kérdést tesz : ,Az igaz 
ker. mit szokott megtenni, hogyan él napról napra ?' A fele-
let pompás utasításul szolgál igaz ker. hitéletre, midőn pla-
stice elmondja, hogy mit szokott tenni az igaz keresztény 
1) naponkint, 2) napfolytában, 3) szabad óráiban, 4) társal-
kodás közben, 5) viszontagságok s kellemetlenségekben. S 
az utolsó kérdésre : ,Már igy az igaz keresztény minő életet 
folytat ?' imígy felel : 

„Az igaz ker.,Istennel kedves viszonyban'„hitből él:" 
szemelőtt tartja az Istent és halhatatlan lelke örök 
üdvösségét; azon van, hogy maga állapotjában a 
Krisztust kövesse ; vasárnapról vasárnapra, ünnepről 
ünnepre az egyházzal t a r t . . . 
Istennek kedve telik benne és méltónak fog találtatni 
az örök üdvösségre!" 

Méltó záradék ! Ki van fejezve benne a ker. hitélet 
három vezérelve: 1) Az igaz ker. „hitből él". Justus ex fide 
vivit. A hit a remény alapja és biztositéka. Fides speranda-
í'um substantia rerum, argumentum non apparentium. 2) Az 
igaz ker. Krisztus nyomdokain indul; tudja,hogy utja hová 
visz ! Aspicientes in auctorem fidei et consummatorem Je-
sum ! 3) Az igaz keresztény, midőn az egyház hitéletét osztja 
évről évre, biztos benne, hogy Krisztussal tart. Ecclesia eet 
corpus Christi. Krisztus lelke fog erőre kapni benne. In 
men8uram aetatis et plenitudinis Christi. S leszünk többen 
és gyarapodni fog az Isten országa siron innen és siron 
tul. Ugy kell. Az egyház, éljen az egyház, az egyház min-
denekfölött ! 

Ez Nogáll kátéjának,ez Hitrendszerének philosophiája. 
S ez ne jusson érvényre ?!! Ismételve és ismételve hangsu-
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lyozoiu azért, mit már multévi hozzászólásomban (L. ,Rel.' 
I I . f. 21. sz.) kiemeltem: „Ha tehát van magyar Nogállunk, 
kire büszkék lehetünk, miért szoruljunk forditott munkára ? 
Mindig csak a külföldtől éljünk? Ha eredeti tehetségünk s 
általa létesitett eredeti (s minden tekintetben oly kitűnő) 
munkánk van, ignoráljuk-e s kicsinyeljük azt? !" . . . Oh, a 
,magyar' Deharbenak oly sűrű fogyatkozásait tekintve ; te-
kintve, mennyi nehézséggel jár annak iskolai használata 
,magyar' gyermekeknél ; tekintve, mily ékes s tiszta eredeti 
Nogáll nyelvezete, nem is emlitve rendszerre s feldolgozásra 
sokkal, de sokkal kitűnőbb voltát ; térden szeretnék könyö-
rögni hazánk legmélyebb fiúi hódolattal tisztelt kegyes fő-
pásztorainak, emeljék érvényre Nogáll kátéját, emeljék ér-
vényre Hitrendszerét, a magyar nép apraja nagyjának szive 
lelke vágyakozik érette ! 

(U. i.) Magamnak tartozom még pár szóval, követ-
kezőkben : 

1) Hangsúlyozom, hogy reflexióimmal nem volt szán-
dékom Deharbe ellen támadni — Deharbét, ha kell, Kele-
téri-féle helytelen s meggondolatlan támadások ellen kész 
vagyok csakúgy megvédelmezni mint Nogállt. Reflexióim-
ban csakis relativ appretiatióról van szó. 

2) Hangsúlyozom, hogy az eredeti német Deharbét 
szóval sem volt szándékom bírálatra fogni ; én csupán a 
,magyar' D.-ról szólok és pedig a czikksorozatom elején jel-
zett editióra vonatkozólag. 

3) Végül hangsúlyozom, hogy csakis a provocatio 
folytán hozakodtam fel azzal, amivel a védelem szent köte-
lességének tartoztam, amit Nogáll a ,Religio' részéről meg-
érdemlett •— szemben oly olvasó-körrel, minőre a ,Religio' 
maga méltán büszke lehet. 

Oraviczán, márczius 7. Rí ess Gáspár. 

Észrevételek Hamar Pál, 
közalapítványi kir. ügyigazgatónak 

v é l e m é n y é r e 
a tanulmányi alap jogi természete kérdésében. 

(Vége.) 

De váljon nem vették-e ki a püspökök papnöveldéik 
vezetését Jézus társasága kezeiből ? Erre nézve is szolgálunk 
némi felvilágosítással. 

A trienti szent zsinat határozványai értelmében a püs-
pökök hivatvák arra, hogy a papnöveldék ügyeit rendez-
zék, elöljáróit kinevezzék. Jézus társasága, belszervezeté-
nél fogva, ily ügyállás mellett a papnöveldék vezetését ma-
gára nem vállalhatta s ha mégis azok birtokába jutott, el-
vállalta a nem kért tisztet, elvállalta a püspöktől felhivatva, 
de ugy vállalta el, hogy szabványaihoz hű maradt. A püs-
pökök lemondtak a társaság elöljáróinak javára jeleztem 
befolyásukról, s lemondtak nagyrészt azért, mert nehéz 
körülmények sulyosodván megyéjökre, saját csekély számú 
papjaik közt nem találtak alkalmas egyéneket, kiknek se-
gélyével a növendékpapokat kiképezhették. 

Multak az évek, tünedeztek a nehézségek. Az egyház-
megyék a 18. században már számos és minden tekintetben 
•eles papsággal rendelkeztek ; ki vehette tehát rosz néven a 

püspöki karnak, ha jogával, melyről csak a szükségtől kény-
szerítve mondott le, ismét élni szándékozott. Egyébiránt 
helytelenül emlitem itt a püspöki kart ; mert míg a többi 
papnöveldék Jézus társasága feloszlatásáig vezetése alatt 
maradtak, gróf Barkóczy Ferencz volt csak az, ki papnövel-
déit a társaság kezéből kivette. O mentette föl Jézus társa-
ságát 1754-ben az egri s 1760-ban (s nem 1754-ben mint a 
kir. ügyész ur mondja) a kassai papnövelde gondozása alól; 
s az esztergomi székre 1761-ben (s nem 1763-ban) áthelyez-
tetvén a bold. Szűzről nevezett Szelepcsényi-féle nagy-
szombati papnövelde növendékeit is világi papok oktatása 
alá helyezte. 

S váljon mi jogosit fel engem arra, hogy a bold, em-
lékű főpap ily eljárását az általam fennebb kiejtett alapon 
értelmezzem ? Az érseki levéltár Egerben. I t t olvasható a 
levél, melyet a nevezett főpap Jézus társasága tartományfő-
nökéhez menesztett akkor, midőn a társaságot 1754-ben jul. 
21-én papnöveldéje gondozása alól fölmenti. „Deo auspice 
— igy szól a főpap — in cathedrali mea Ecclesia Agriensi 
ad mentem Tridentini cum consilio et consensu Capituli mei 
erexi praebendam Theologalem, eius Possessori très alios de 

Clero meo Sacerdotes adiunxi Quia igitur très Societa-
tis Sacerdotes qui per Decessores meos requisiti hucusque 
Stipendiis mei Seminarii pro tradenda Theologia morali et 
polemica, sacrisque Canonibus Agriae alebantur, deinceps 
mihi necessarii haud sint futuri, de opportuna in sequentem 
annum scholasticum mutatione iis providendum esse Adm. 
R. Paternitati Vestrae hoc suarum dispositionum tempore 
insinuo; tum tnultas et perhumanas Sacrae Societati ago gra-
tias, quod eorum operam mihi meisque Decessoribus in tam 
necessario munere ad hue commodarit. Siquid a mea medio-
critate in Sacrae Societatis usus et commoda proficisci un-
quam poterit, summa curae, studii, industriaeque meae 
promptitudine testabor, mihi officia eorum et grata et utilia 
esse exstitisse. Quaesoque, nolit A. R. P. Vestra hoc meum 
propositum animi vel alieni vel non contenti notam inter-
pretari: sciai imo me et Societati isti esse addictissimum, 
et permagni facere labores ac sudores, quos erudiendae iuven-
tuti impendit utilissimos, sed e Clero meo Professores isthic 
malo, tum ut Tridentino, Praebendam Tlieologalem in Catlie-
dralibus Ecclesiis erigi praecipienti, quando me posse video, 
satisfaciam; tum ut hoc docendi munere, alioquin Statui Pa-
storum proprio, amplius ac solidius Clero meo modum et sti-
mulum suppeditem". Igy szól gróf Barkóczy Ferencz levele, 
s e levélben kifejtett indokai vezették őt 1760 és 61-ben is, 
s részemről ellenkezőről tanúskodó okmányokat nem isme-
rek. Ez okmánynyal szemben állithatja-e a kir. ügyész ur, 
hogy az egri püspök a jezsuiták iránti bizalmatlanságát 
nyiltan kimondta,hogy tanitási rendszerök felett pálezát tört ? 

XIV. Kelemen pápa feloszlatási brevéjét is idézi a 
kir. ügyész ur. Ez esetben óhajtottuk volna, hogy tekintetbe 
vegye a körülményeket is, melyek e brevét előidézték, mert 
csak igy lehet a történetirónak érdemleges Ítéletet hoznia. 

') Tényleg is megmutatta Jézus társasága iránti vonzalmat, mi-
dőn 1757-ben a collegium hátterében épitendett nyaralóhoz megadta a 
szükséges anyagot, 1760-ban elengedte a collegiumnak jövőre az évenkiiit 
beszállítandó 60 akó szôllôtizedet s még egy 14,000 négyszög ölnyi kert-
tért is ajándékozott Jézus társaságának. E kertről szóló okmány a eist, 
rend egri társodának levéltárában van. 
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Azért méltóztassék Ravignant, 2) Riffelt3) vagy Kohlért 4) 
dr. Heinrich Jánost5) olvasni s meggyőződik arról, hogy a 
kir. ügyész ur jogi véleményében közölt felfogása téves. 
Üsse fel, kérem, Murrnak leveleit6) vagy Buss 7) a „Domi-
nus ac Redemptor"-hoz adott magyarázatát, be fogja látni, 
hogy csak egy oka volt Jézus társasága elnyomatásának s 
ez a béke helyreállítása ; azon béke helyreállítása, mely az 
által zavartatott meg, hogy a hitetlen fólvilágosodás s az 
erkölcstelen művészet s tudomány előharczosai, kik a kath. 
egyház s a ker. állam romlására törtek, saját elveiknek meg-
nyerték a ministereket s udvaronczokat, ezek elámitották s 
rászedték a bárgyú József portugay, XV. Lajos franczia s 
I I I . Károly spanyol fejedelmet s királyt, kik aztán Rómá-
ban tekintélyük egész hatályával dolgoztak Jézus társasá-
gának föloszlatásán. Róma ellenállt. A fejedelmek erőszak-
hoz nyúltak . . . X I I I . Kelemen férfiasan ellenszegült e durva 
erőszakoskodásnak s az egyház üldöztetése fölötti fájdalmá-
ban halt meg. Ezek voltak a körülmények, melyek közt 
Ganganelli Lőrincz, XIV. Kelemen név alatt a pápai trónra 
lépett. Azonban ő is minden erővel rajta volt, hogy a ziva-
tart lecsillapítsa. De az istentelen ministerekről, kik a társa-
ság elnyomását minden áron követelték, zaklattatva, álla-
mainak egy részéről megfosztatva, borzasztó schismával 
fenyegettetve, a fejedelmektől főpásztori hivatása gyakor-
lásában akadályoztatva : a két rosz között végre a kisebbi-
ket vélte választani s feláldozta Jézus társaságát, hivén, 
hogy ez áldozattal, bármennyire fájt flegyen is neki az, az 
egyház ellenségeinek dühét mérsékelni fogja. Ez a történe-
lem által hitelesitett tényállás. Ezek igy levén, ki vádol-
hatja a kormányost, ha a felzudult zivatartól kényszerítve, 
meggyőződése szerint szükségesnek látja, hogy a hajón levő 
czikkek egy részét, bármily nagy becscsel bírjanak is, a ten-
gerbe vesse, hogy a másik részt, a hajót s ezekkel együtt 
magát is megmentse? És aztán állithatni-e okos észszel, 
hogy a zivatart ama czikkek okozták, hogy a hajót ezek ve-
szélyeztették, hogy a kormányost azok kényszeritették, 
hogy tengerbe vesse, főleg ha a hajónak e könnyítése s a 
czikkek elvesztése után is a zivatar még nagyobb erővel, 
bőszültséggel s pusztitóbban dühöngött, mint annak előtte? 
É í váljon nem igy volt-e a dolog a társaság feloszlatása 
után? Váljon az egyházak s ker. államok nem lettek-e a 
legborzasztóbb fölforgatásoknak kitéve ? Váljon nem fosztot-
ták-e meg országaiktól, nem üzték-e el s nem tették-e el a 
láb alól ép azon királyokat? Váljon nem ejtették-e fogságba 
magát a pápát ? Váljon Európa s az egész föld kereksége 
1773 óta egész napjainkig nem-e az emberiség minden réte-
geibe elterjedt iszonyú felforgatások és rombolásoknak, egy 
folyton dörgő vulkánhoz hasonló színhelye? Talán bizony 
ez is a kiirtott Jézus társaságának műve? Jézus társasága 
az emberiségért dolgozott, harczolt, szenvedett, áldozott, 
vérzett s végre fejét a Jézus Krisztus helytartója iránti en-
gedelmesség oltárára hajtotta le s az ő akaratjának csapása 
alatt ártatlanul halt meg. (V. ö. Patiss-Mladoniczky Ignácz : 
A Jézus társasága ellen intézett vádak. Győr 1867.) 

2) Ravignan, Clément XIII. et Clément XIV. Paris 1856. ') Riffel, 
Die Aufhebung des Jesuiten-Ordens.Mainz 1855.4) Kobler, Die Aufhebung 
d. Gesellschaft Jesu 1773. Linz 1873. — 5) Die Reaction des sogenannten 
Fortschrittes gegen die Freiheit d. Kirche u. des relig.Lebens, Mainz 1863. 
— 6) Murr, 28 Briefe über die Aufhebung d- Jesuitenordens. Nürnberg 
1774. — 7) Buss, Die Gesellschaft Jesu. Mainz, 1853. 

A kir. ügyész ur jogi véleményében Jézus társasága 
ellen felhordott még sok más vádra kellene válaszolnom, de 
minek adjam kivonatban azt, mi oly jelesen van kifejtve 
azon kitűnő műben,9) mely logikájának éles fegyverével 
nem rég szétvagdalá bizonyos férczműnek álokoskodásait, 
melyekre művelt ember csak szánalommal tekinthet. De 
ha e vádakra nem felelek is, nem hagyhatom a kir. ügyész 
két más nyilatkozatát megjegyzés nélkül. 

Egyik az, hogy a „társulat a fogadalom természete és 
mikori életbeni léptetése, ugy tagjai kikebelesítése s azoknak 
a fogadalom előtti 9) papokkái avattatása kérdésében, a ró-

8) Tomcsányi János. Mit szól a történelem Toldy Pist:i jezsuitái-
val szemben? — Szabadka 1857. 257. lap. 

9) A mi a Jézus társasági egyszerű fogadalma természetének s 
egyházjogi érvényének iiemtudásából eredő azon támadást illeti, erre 
nézve e kettős canonjogi tényt hozzuk fel: 

1) XI I I . Gergely pápa „Ascendente Domino" bullá-
jában 1584. határozottan kimondja : „hac nostra perpetua 
Constitutione scientia et potestatis plenitudine . . . statui-
mus atque decernimus... tria vota huiusmodi, etsi sinipli-
cia... esse vere substantialia Religionis vota etc. . . ; sed et 
Scholares ipsos, ac supradictos alios oinnes et quoscuinque 
qui in ipsam Societatem admissi, biennio Probationis a quo-
libet eorum peracto, tria vota substantialia praedicta tametsi 
simplicia emiserint, aut emittent in futurum, vere et proprie 
Religiosos fuisse et esse et fore et ubique semper et ab omni-
bus censeri et nominari debere : non secus atque ipsos tum 
Societatis tum quorumvis aliorum Regularium Ordinuin 
professos " Azután ugy ezen, mint az egész társasági al-
kotmány bármely pontjának megtámadóira egyházi bünte-
téseket szab, s nézeteiket „falsas omnino et temerarias esse 
et censeri debere" nyilvánítja. 

Ezen kiváltság, mely különben a szerzetesi fogadal-
mak belső lényegéből s egyházfői értelmezéséből folyik, — 
teljesen megadja a rend növendékeinek azon „szegénységi 
jogczimet", melynek alapján a papi fölszentelés más szerze-
teseknél is jogszerűen történik. (L. különben : Index Insti-
tuti, litt. „Ordines", a hol kijelöltetik a pápai bulla, mely 
bármely püspök által és „etiam ante professionem" megen-
gedi a szentelést.) 

2) A társaság eme kiváltsága, hogy t. i. tagjai az egy-
szerű fogadalmak által, az ujoncz pár év után azonnal, „veri 
nominis religiosi" váljanak, ujabb időben a canonjogi gya-
korlatban egészen otthonos és közönséges tüneménynyé lett. 
Mert hisz az újonnan keletkező CongregatióJc ünnepélyes 
professiót nemis tesznek s mégis egyszerű fogadalmaik alap-
ján ordináltatnak. Sőt szentséges atyánk IX. Pius 1857. 
márcziushó 19. kelt s a szerzetes rendek főnökeihez intézett 
körlevelével valamennyi szerzetes rendekre nézve kitérj észté 
s kötelezőnek nyilvánitá azon gyakorlatot, hogy az ujoncz 
év után, mihelyt az illetők a trienti sz. zsinat követelte kort 
elérik, egyszerű fogadalmaik által a rendbe valósággal be-
kebleztessenek. A régi canonjogi gyakorlat szerint a szerze-
tekben csak „professio", az az ünnepélyes, nyilvános fogada-
lom létezett, tehát csakis ennek letétele után lépett érvénybe 
a „titulus paupertatis". Ámde a társaság ezen professiót 
17 évi rendpálya után adván meg — ami apostoli, nehéz, 
küzdelmes éltében szükséges próba-idő — igen természetes, 
hogy legalább egyszerű fogadalmak által le kellett kötnie 
tagjait, különben sem rendtagjai, sem áldozárai nem lehet-
nének 17 év előtt. (V. ö. III . Pál pápa 1546. évi jun. 5-ről 
kelt brevéjét, hol világosan kimondatik.. . „Coadiutores 
ad omnes etiam sacros et Presbyteratus ordines de licentia 
t u i . . . si alias idonei fuerint, promoveri valeant : sintque 
omnes, et singuli eorum, omnium bonorum operum, quae in 
dicta Societate fient, ac meritorum illius participes, et illius 
plene gaudeant, prout alii dictae Societatis Professi parti-
cipant et gaudent.) 
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mai szentszék szabványaitól eltérő véleményt követett", a 
másik pedig az, melyben azt állitja, „miszerint a társulat a 
keresztény hitágazat elveit azon szigorral, mint azt papi ál-
lása kivánta, nem kezelte". Súlyos mindakét vád, de hol 
vannak a bizonyítékok? Méltóztassék kijelölni, melyik az a 
ker. hitágazat, melyet Jézus társasága nem az egyház szel-
lemében kezelt? S mit válaszoljak az első vádra? Azt,hogy 
a kir, ügyész ur a trienti szent zsinattal áll szemben, mely 
25-ik ülésében „institutum pium"-nak nevezi Jézus társasága 
szabványait ; szemben áll több pápával s jelesül XI I I . Ke-
lemen pápa bullájával, melylyel fölötte gyümölcsösnek s 
hasznosnak vallja a társaság szabványait ; szemben áll végre 
a nagy VII . Pius pápával, ki a borzasztó zivatartól hánya-
tott és szorongatott ker. társadalomnak segélyére jönni 
akarván, e szabványok által képzett egyénnek apostoli buz-
galmát s tevékenységét vevé igénybe, annál is inkább, mint-
hogy erre majd az egész ker. világ egyhangú kívánsága ér-
sekek és püspökök, minden rendű és rangú kitűnőségek is-
mételt kérése által indíttatott. 

„Dispersio ipsa lapidum Sanctuarii, — igy szól e dicső 
pápa a társaságot visszaállító bullájában, — ob recentes ca-
lamitates et vicissitudines, quas deflere potius iuvat, quam 
in memóriám revocare, fatiscens Disciplina efflagitant, 
ut tarn aequis et communibus votis assensum nostrum prae-
beamus. Gravissimi enim eriminis in conspectu Dei reos 
Nos esse crederemus, si in tantis Reipublicae necessitatibus 
ea salutaria auxilia adhibere negligeremus, quae singulari 
P r o v i d e n t i a Deus Nobis suppeditat, et si Nos i n Petri navi-
cula assiduis turbinibus agitata et concussa, collocati, ex-
pertes et validos, qui sese Nobis offerunt, remiges ad f r a n -

gendos Pelagi, naufragium Nobis et exitium quovis momento 
minitantis ductus respueremus". (,Sollicitudo omnium Eccle-
siarum' dto 7-o Augusti 1814.) 

Legyen ennyi elég a kir. ügyész ur a jezsuitákra vonat-
kozó kitéréseire. Ha a szabadonezok serege lép föl Jézus 
társasága ellen, nem keltünk volna védelmére; minthogy a 
gondolkozni tudók és akarók úgyis tudják, mit kelljen tar-
tamok az éretlenség ilyetén szüleményeiről. De midőn ka-
tholikusaink egyik kitűnősége, kath. ügy védelme mellett 
egyházunk által jóváhagyott intézmény fölött itél helytele-
nül, ezt puszta hallgatással mellőzni nem lehet, nem szabad. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest. máj. 16. A z i g a z s á g s z o l g á I t a t á s n a p -

j a i . A kath. hírlapirodalom hosszas discussiója, a többszö-
rös alsó- és felsőházi interpellatiók, az erdélyi katholikusok 
szivós magatartása s erélyes repraesentatiói végre megter-
mették gyümölcsüket egy törvényjavaslatban. A vallás- és 
közoktatásügyi, nemkülönben a pénzügyministerium már 
elismerte, hogy nem csak a protestánsok és zsidóknak, ha-
nem a katholikusoknak is igazság szolgáltatandó a hazában, 
erdélyi kath. testvéreink jogos követeléseinek kielégítése 
legalább kilátásba van helyezve. Május 12-ke bizonyára 
emlékezetes lesz erdélyi katholikus testvéreink előtt, mert e 
napon nyújtatott be az íme itt következő, annyi igazságta-
lanságot jóvá tenni törekvő törvényjavaslat az alsóházban. 
A törvényjavaslat igy hangzik : 

1. §. A nagyszebeni kir. Teréz-árvaház, a károlyfehér-

vári r. kath. káptalan, valamint a nagyszebeni és brassói sz. 
ferenezrendű zárdák javára tett királyi alapítványok czimén 
a kincstárt terhelő hátralékos és az 1876. kezdve folyó ala-
pítványi járulékok kiszolgáltatása végett. I. a nagyszebeni 
Teréz-árvaház részére a) az 1876. évre folyó javadalomkép 
17690 frt ; b) ezen javadalom után az 1873 évtől 1875 évig 
terjedő időszakra hátralékos járulék gyanánt 53070 f r t ; II. 
a károlyfehérvári káptalan részére a) az 1876 évre kijáró 
folyó javadalom fejében 5985 f r t ; b) ezen javadalom után 
az 1868—1875 évi időszakra hátralékban lévő járulék gya-
nánt 47,880 frt ; I I I . a nagyszebeni és brassói sz. ferenez-
rendű zárdák javára a) az 1876 évre folyó javadalomképen 
egyenkint 140, összesen 280 f r t ; b) ugyanezen évi járulék 
után az 1868—1875 évi időszakra hátralékban maradt java-
dalom fejében egyenkint 1120, összesen 2240 frt, a vallás-
és közoktatásügyi miniszteri tárcza terhére póthitelül en-
gedélyeztetik. 

2. §. A vallás- és közoktatási, valamint a pénzügyi mi-
niszterek egyidejűleg utasíttatnak, hogy a fentelősorolt évi 
a'apitvány járulékok fejében 1877 évtől kezdve, a nagysze-
beni Terézárvaház számára 17690 frtot, a gyulafehérvári 
káptalan javára 5985 frtot, a nagyszebeni sz. ferenezrendű 
zárda javára 140 frtot a vallás- és közoktatásügyi ministe-
rium költségvetésében ,alapítványok' czimén állandó java-
dalmakkal irányozzanak elő. 

Ezen törvény végrehajtásával a vallás- és közoktatás-
ügyi és pénzügyi ministerek bízatnak meg. Budapesten 1876. 
május 10. Trefort Ágoston. 

A mily gyakori eset, hogy bizonyos, eljárásokkal 
szemben ellentétes és kifogásoló álláspontot kénytelenittet-
tünk elfoglalni, oly ritka, fájdalom ! az eset, hogyvmit külön-
ben szivesen tennénk, elismerésünket fejezhetnők ki irányadó 
köreink iránt. Mindenkor csak az igazság, soha sem párt-
szenvedély vezetvén tollúnkat, örömmel ragadunk is meg 
minden alkalmat, midőn kormányunk iránt elismerésünket 
fejezhetjük ki, mert ez mindannyiszor bizonyítéka az igaz-
ság győzelmének. A pénzügyi bizottsághoz utasított fen-
tebbi törvényjavaslat ily kedvező alkalmat nyújt nekünk, s 
mi megragadva az alkalmat, köszönetünket, elismerésünket 
fejezzük a nm. vallás- és közoktatásügyi, ugy mint a pénz-
ügyminiszter urnák, hogy, bár hoszadalmas idő után, de ta-
nulmányozásuk által végre is meggyőződtek az erdélyi ka-
tholikusok követelésének jogos- és igazságosvolta felől és 
ebből kifolyólag alkalmat adtak az országgyűlésnek, hogy 
szavazatukkal egy régi sérelmet meggyógyítson. Mi nem 
kételkedünk, hogy ugyanezen ügyre nézve hasonlóképen 
fog érezni az ország katholikus közönsége is a kormány 
iránt e tény után, hogy tekintélye emelkedni fog előtte, hogy 
nagyobb bizalommal fog tekinteni feléje ama kérdések eldön-
tésénél is, melyek még függőben vannak, s melyek bennün-
ket magától érthetőleg oly közelről érdekelnek ; igenis jár-
jon el a kormány irányunkban más kérdéseknél is igazsá-
gosan és tapasztalni fogja, hogy mi tulbőkezüek leszünk 
iránta elismerésünkkel. 

Anélkül azonban, hogy legkevésbé is alterálni akar-
nók ezen elismerésünket, legyen szabad mégis a fen-
tebbi törvényjavaslatra egy pár megjegyzést tennünk. A 
törvényjavaslat t. i. kir. Teréz-árvaházat ismer, mi nagyon 



•319 

óhajtanok, hogy az kir. kath. jelzővel láttatnék el^-mert 
. tagadhatatlan, hogy a szóban forgó árvaintézet, habár ki-

rályi alapítvány, mégis egyúttal katholikus is, és sem nem 
állami, sem pedig más felekezethez nem tartozik. Második 
megjegyzésünk pedig az, hogy a törvényjavaslat ugyan visz-
szafizettetni rendeli e hátralékos járulékokat, de nekünk 
ugy látszik, hogy nem egészen, hanem a hátralékos járulé-
kok kamatjainak hiányával, holott az igazság megkövetelné, 
hogy ha a kormány ennyi éven keresztül visszatartotta a 
járulékokat, azoknak kamatjait is tartoznék visszatéríteni. 
Számitsa ki bárki, mint mi azt tettük és meg fog győződni, 
hogy a járulékok kamatai csakugyan hiányzanak a múltra 
nézve. Ez correctivumot igényel.* A pénzügyi bizottságnak 
lesz most feladata, hogy e kettős hiányt pótolja, de nem 
csak ez feladata, hanem az is, hogy a nm. ministerium kettős 
igazságszolgáltatása ne húzódjék végtelenig, hanem, hogy 
az mielőbb ténynyé váljék. Erdélyi, de leginkább kath. papi 
képviselőinktől meg is várjuk, hogy ez ügyet a pénzügyi bi-
zottságban a nm. ministerium nemes intentiójához képest 
előmozdítsák, sőt nem kételkedünk, hogy a bizottság a nm. 
ministerium által is sürgettetni fog feladatának mielőbbi tel-o O 
jesitésére, mert hiszszük, hogy ők is örvendenek, ha a katho-
likusoknak mihamarabb igazság szolgáltattatik. J 

P&at, május 16. A t r ó j a i f a - l ó . A felsőház mult-
heti tárgyalásától, midőn ott a tanügyi hatóságról szóló 
törvényjavaslat megrostálása volt szőnyegeu, nem válhatunk 
meg anélkül, hogy már felőle közlött egy pesti levelünkön 
kivül, még egy másikkal is meg ne emlékezzünk róla. Ten-
nők ezt egyedül magát az ügyet tekintve is, teszszük most 
annál inkább, mert a kérdés tárgyalása óta nem egy czikk 
jelent meg ez ügyben, melyet figyelmen kivül nem hagy-
hatunk, már azért sem, mert általuk megerősítve találjuk, 
mily helyesen fogtuk fel a felsőház vitáinak irányát a neve-
zett kérdésben. 

Mellőzzük itt Szász Károly ur replicáját, mely a tar-
talom után Ítélve csak azért mondatott, hogy mondassék 
valami. Szász Károly ur beszéde ugy annyira nem tartalmaz 
semmi mentséget az uralkodó áradat irányára nézve, hogy 
inkább bevallása annak, miszerint az ma még csak azért nem 
közösit el minden iskolát, mert nem teheti, nem enged-
vén azt az állam ereje. Itt első sorban a ,P. N.' első czik-
kére reflectálunk, melyben e. lap oly nyilatkozatot imputál 
egyik főrendi szónoknak, minőt az nem tett, nem tehetett. 
Egy nagytudományu püspök ő méltóságáról szólva, a,Napló1 

azt mondja, hogy a püspök ő méltósága elismerte, természe-
tesen az iskolákban ,az állami érdekek elsőbbségét'. Honnan 
vette, kitől nyerte a ,Napló' e tudósítását, nem tudjuk, nem 
keressük, de azt tudjuk, hogy a beszterczebányai püspök ő 
méltóságának beszédében ily passus, oly értelemben, mint 
azt a ,Napló' neki tulajdonitja, nem fordul és nem is fordul-
hat elő, egyszerűen azért, mert nem létezik kath. püspök, ki 
az államomnipotentiát vallaná és vallhatná. A ,Napló' nyi-
latkozatában nem az van, amit a méltóságos püspök ur mon-
dott, hanem amit a ,Napló' óhajtott,hogy a püspök ur mon-
dott légyen, de ez nem egy és ugyanazon dolog, hanem ez 
az a bizonyos fa-ló, melyről a ,Napló' másik czikkében be-
szél, melylyel ama fenkelt szellemű beszédet meg akarja fosz-
tani érdemétől. Mi katholikusok igenis elismerjük és ezt szí-

vesen teszszük, hogy az állam is érdekelve van az iskolában, 
de az állami érdekek elsőségéről csak az beszélhet, ki, mint 
a ,Napló' az állam omnipotentiáját vallja dogmájának, nem 
mi katholikusok, kik azt haeresisnek nevezzük. 

Van a ,Napló'-nak még egy másik czikke, mely szin-
tén ez ügygyei foglalkozik, s ha az előbbi megengedett ma-
gának oly nyilatkozatot, mely a valóság, sőt a valószinüség 
határán is kivül esik, az utóbbi már nem-tetszését fejezi ki 
azon szellem felett, mely a felsőházban az illető elfogadott 
módosítások alkalmával lengett. Igaz, hogy a ,Napló' czik-
ke kicsinyléssel néz le azon módosításokra, melyek elfogad-
tattak ; igaz, hogy azokat olyanoknak nézi, melyek sem nem 
ártanak, sem nem használnak a felekezeti ügynek, de hát 
akkor, lia csakugyan ilyen ártatlanok azok a módositások, 
miért fél tőlük annyira czikkező, hogy azok még szintén 
trójai fa-ló is lehetnek, melyek szétrobbanthatják azt a kö-
zös iskolai politikát? Nem mondtuk, most sem mondjuk, 
hogy az ismeretes módositások elfogadása által valami rend-
kívüli nagy siker vivatott volna ki a felekezeti iskolák ré-
szére, csak örvendettünk, hogy ennyi is kivivathatott és ha-
bár a vivmány nem oly nagy is, habár kicsinyeltetik is az-
ellenfél által, habar nyiltan megmondatott is a czél, mely 
miatt a módositások megtörténtek, a ,Napló' mégis nem 
átallja gyanúsítani fa-lóvával főpásztorainkat, mintha a ka-
tholikusok époly ravasz kétszínűséggel szoktak volna eljárni 
ügyeik védelmében, mint a liberálisok. 

Ha az idő el fog jönni, midőn szét fog robbantatni a 
közös-iskolás politika, nem lesz arra szükség, hogy trójai 
fa-ló módjára robbantassék szét, épen oly nyilt lész akkor a 
támadás, mint ma volt más szempontból. Nekünk katholiku-
soknak ily eljárást nem vethet szemünkre senki sem ; ke-
resse a ,Napló' a trójai fa-ló vezetőit saját soraiban, ott fel-
találhatja, mert, ha van valami, ami trójai fa-lóként hoza-
tott be az országba, az maga a közös, felekezetlen, vallásta-
lan iskola. A törvény tudtunkkal ma sem ismer ,közös', ha-
nem csak ,állami', ,községi' iskolát, s tudjuk igen jól, hogy 
annak idejében a ,közös' kifejezést, amennyire lehetett elke-
rülték; tudjuk, hogy a ,községi' iskolákat mennyire ajánlot-
ták, mennyire védelmezték, csakhogy helyet biztosítsanak 
számára az országban és közvetve a hitetlenség számára is. A o o 
szegény nép hitt a szép szavaknak, de már látja, hogy ellen-
séget vittek soraiba, mely lelkileg meg fogja őt ölni. Vagy, 
ha más fa-lovat is akar a ,Napló' találni, keresse csak és 
meg fogja találni saját táborában a polgári házasság képé-
ben, ezt is, mint valami társadalmi boldogság forrását ajánlja 
a ,Napló' társaival együtt, pedig nem más az, mint a társa-
dalom szétbomlására vezető eszköz. Ilyen és hasonló trójai 
fa-lovaknak köszöni hazánk, hogy ott van, a hol van, de el-
jön az idő, midőn az ily ellenség száműzetni fog hazánkból, 
mit azonban a katholicismus, mint mindent, nem titokban, 
hanem nyilt uton fog végrehajtani; mert nem fél a világos-
ságtól, mint a — liberalismus. -(-

Kalocsa. P ü s p ö k s z e n t e l é s . T. szerkesztő ur ! 
Előttem fekszik két alkalmi költemény, az egyik magyar, a 
másik latin, melyeket a Jézus társasága vezetése alatt álló 
itteni érseki főgymnasiumának növeldéje és társodája, mint 
a magyarnak czimfelirata mondja: mlgos s ftdő Kubinszky 
Mihály, tinnini félsz, püspök ur, pápa ő szentsége házi fő-
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papja, B. Sz. M. hatvani prépostja, főmegyei érseki tanigaz-
gató, a sz. hittan bekebelezett tudorja sat. sat. püspöki fel-
szentelésének örömünnepén hódolva áldozott. 

Tudom, hogy a ,Religio' nem hoz költeményeket ; 
azonban ez egyszer engedje meg t. szerkesztő, hogy e költe-
mények legalább egyikéből, a magyarból néhány szakaszt 
idézzek, a bekezdőket, azért; mert azokban, mit mindnyájan 
érzünk, tudunk s itt ott halkan el elmondunk is, ritka szép 
alakban van kifejezve, mondhatnám: gondos meditatio tár-
gyául elénk tűzve ') ; — avagy nem igaz, midőn a költő igy 
szól az újonnan felszentelt buzgó főpaphoz : 

Nem lágy olajlomb, nem puha rózsagaly 
Köriti most a püspöki fürtöket ! 

Letépi durva vész a rózsát 
S a mi marad : diadem tövisből ! 

Pásztorjogarát nem födi gyöngy, arany,— 
Köny raj ta gyémánt, vér becsesebb rubin ; 

Nyakláncz helyett most rabbilincs vár, 
Trónja helyett örökéjü börtön ! 

Roskadt falán a gyászkoszorús Sión 
Most Cypriánt kér, kér Athanázt, Cyrillt : 

Kit martir ihlet lánggyürűje 
Szentele püspöki vőlegénynyé ! 

De ép' azért, mert ilyenek a viszonyok, aminőknek e 
sorok szerzője oly fájdalmas élethűséggel ecseteli ; épezért 
szerencsésnek mondható az ily választás, minőt nmlgu érse-
künk ejtett, midőn egy Kubinszkyt kért maga mellé segéd-
püspökül, kit szerzőnk egy másik szép szava szerint: 

„ győzelmes H A J N A L U N K segélő 
Csillagául hiva most egére" 

De már többet nem idézek, hanem röviden csak azt 
mondom, hogy Jézus társasága köztünk működő, fáradozó 
atyjái ezen két rendbeli költemény által ujolagos bizonyít-
ványát adák azon magasztos, szép szellemnek, melyben a 
classical s honi nyelvészet intézetökben ápoltatik, azon in-
tézetben, mely városunknak, de az országnak is egyik disze, 
kegyelmes főpásziorunknak féltett kincse, a haza annyi re-
ménydus csemetéjének áldott dajkája. 

Maga a felszentelés aprilhó 30-án kegyelmes főpász-
torunk ő Exja által, a mlgos pécsi s szatmári püspökök se-
gédkezése mellett hajtatott végre, őszinte örömére mind-
azoknak, a kik az uj tinnini püspöknek magas erényeit, 
tiszta jellemét s a szent dolgok körüli fáradhatlan buzgósá-
gát ismerik, s kik bizony velem együtt tiszta szivből han-
goztat ják neki: „Ad multos annos!" 2) x -f- x. 

IRODALOM. 
• „Vallás, Politika és Társadalom". Báró Jósika Kál-

mán ily czimü művére hirdet előfizetést a,Hunyadi Mátyás' 
irodalmi és könyvnyomdai intézet. A mű szerző jól sikerült 
arczképével ékitve, aug. 1-én fog megjelenni. E mű kere-
tébe öleli Magyarország jelen politikai, egyházpolitikai és 
társadalmi életének irányeszméit. — Egyszerű példány ára 
1 ft. 50 kr. ; díszkiadás 2 ft. 50 kr. 

-(-,Társulati Értesítő' m i n t , Jézus sz. szivének Hírnöke'. 
1876. májushó. Tartalom : Azoknak, kik a világban élnek, 
apostolkodása. — Általános szándék májushóra. P . Ramière 
Henrik után. — Az ima-apostolsághoz tartozó egyik vezér-
könyvecske. — Jézus szentséges Szive apostolsága. — Az 
engesztelő áldozási szövetségről. — Nyilvános hálaadás Jé-

') Egyidejiilog e jelen sorokkal az azokban emiitett két alkalmi 
költeményt is vettük, s megvalljuk, alig tudtuk megtagadni magunktól, 
hogy mind a kettőt per extensum ne közöljük. — T. tudósítónknak eme 
kivánatához legyen szabad teljes szivből nekünk is csatlakoznunk, kik a 
mlgos tinnini püspök úrral több esztendőn át közvetlen hivatalos össze-
köttetésben állottunk s ezen idő alatt példás papi jellemét s számos ki-
tűnő tulajdonait őszintén tisztelni tanultuk. Szerk. 

zus szent Szivének. — Az anyaszentegyház (költemény.) F. S. 
— Kis hóvirág (folyt.) M. T. — Az ártatlanság öröme (köl-
temény.) Sz. — Tudósitás.— A legszentebb Sziv Asszonyá-
ról. — Részletes szándékok májushóra. — A borítékon Né-
meth Sándor közleménye. (Vége.) Melléklet: „/i tökéletes-
ségnek és keresztény erényeknek gyakorlásaSzerzé tiszte-
lendő P. Rodriguez Alf. Jézus-társaságbeli áldozár. Jáky F. 
II-dik kötet, 22. iv. 

VEGYESEK. 
|~] Miután Budapesten a Sartory Károly-féla ismeretes 

kath. könyv- s műkereskedési czég fenállását legközelebb 
beszüntette, s miután hazánk fővárosában jelenleg oly könyv-
kereskedés nem létezik, mely kath. irodalommal és vallásos 
műtárgyakkal foglalkoznék, igen kellemesen meglepettünk, 
midőn e napokban a fentjelzett czég utódjának, t. ez. Ürge 
László urnák a körlevelét vettük, melyben jelenti, miszerint a 
Sartorinak visszavonulása óta a kath. irodalom terén kö-
zönségesen érzett hiányt kellőleg pótolni akarván, a meg-
szűnt czég helyében, ugyancsak Budapesten, a régi helyiség-
ben — városháztér, a belvárosi plebánia-templom sarkán, 
hasonirányu könyvkereskedést nyitott. 

Az emiitett körlevél egyúttal azt is ígéri, hogy az uj 
czégnek legfőbb törekvése s összes igyezete oda irányuland, 
miszerint a kath. közönség minden igényeinek teljesen, pon-
tosan s lelkismeretesen megfelelni képes legyen, amiért is, 
ismerve a fentnevezett urat, s tekintve a körlevélben jelzett 
könyvkereskedési összeköttetéseit s raktárának már is gaz-
dagon berendezett voltát, az uj czéget t. olvasó közönségünk-
nek ép oly őszintén mint sürgősen ajánljuk. 

— Egyik régebbi római levelünk emiitette már azon 
káros befolyást, melyet az oktalan ásatások s széles, nagy 
utczáknak nyitása a szent város egészségügyi viszonyaira 
gyakorol, oly annyira, hogy a halálozási arány soha sem 
volt akkora Rómában, mint most, mióta a régészek, külön-
ben dicséretes buzgalmát nem szabályozza többé a város ta-
lajának helyi viszonyaira való tekintet. Az e miatt egyre 
szaporodó sűrű panaszokat, mint a ,papalinó'-k alkalmat-
lankodásait illető helyen egyszerűen ignorálni tetszett ; de 
mióta a porosz követségi palotában több typhus-eset merült 
fel, s az orvosok kijelentették, hogy ezek a számos ásatások 
következtében keletkezett, álló, poshadt vizekből támadtak, 
sőt maga a nagykövet ezért felszólalt, azóta az efféle mun-
kálatokat kissé megszorítják, sőt a municipium legújabban 
elhatározta, hogy miután nincs mód a Rosa-féle ásatások 
folytán a Colosseumban keletkezett mocsár vizeit elvezetni 
mész által keilend azokat megfertőzteleniteni. Ekként,fiasco' 
a liberalismusnak sorsa még ezen a téren is ! — A ,vaticani 
kérdés rendezése' végett a jelenlegi olasz külügyminister ál-
tal megindított tárgyalások, melyeket lapunk már ezelőtt 
néhány héttel említett, nagyban foglalkoztatják a katholi-
kus sajtót. Kérdés azonban: lesz-e Melegari uramnak elég 
ideje, tervét keresztülvinni ; de ha lenne, vagy ebbeli üzel-
meit netaláni utódja folytatná is, a katholikus világra nézve 
mindig csak az egyház fejének magatartása leszen irányadó. 
— Hasonlókig a lapok nem régen sokat irtak bizonyos con-
ferentiákról külföldi diplomaták és bibornokok közt, me-
lyeknek színhelye állítólag a Vatican volt. Ezen hirekre 
nézve a ,Rome' biztos forrásból hallja, hogy teljesen alapta-
lanok. — Florenczi tudósitások szerint Cecconi érsek ur 
legújabban falura vonult, hogy ott azon nagyszerű munkát, 
melyre a szentatya megbízásából vállalkozott s melynek első 
kötetét már birjuk : a vaticani zsinatnak történelmét, zavar-
talanul folytathassa s mielőbb befejezhesse. 

Szerkesztői üzenetek. 
Szatmárra : Szivesen veszem, csak az egészet kérem egyszerre, 

nehogy fennakadjunk. Lev. lapot nem vettem. 

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő: báró Hornig Károly, hittudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatott Budapesten 1876. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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Mozgalmak az anglikán egyházban. — Irodalom/— Vegyesek. 

Dogmatikai tanulmányok. 
(Folytatás.) 

Az idézett szentírási helyek világosan tanit ják, 
miszerint a pogányok, kik nem részesültek a termé-
szetfölötti kinyilatkoztatás jótéteményeiben, az egy 
igaz Istent, mint Tereintöt és TJrat megismerhették ; 
tanit ják, miszerint ily istenismeret szükséges és va-
lóban létezik is (Róm. 1, 18—25 és a parallel he-
lyen: Bölcs. 13, 1—9); tanit ják, miszerint ily ter-
mészetes istenismeret elöföltétele a positiv hitnek s 
lépcső a természetfölötti istenismerethez ; azaz, ta-
nitják, hogy a természetes istenismeret valódi prae-
ambulum fidei, mint ilyen értékesíthető és értékesí-
tendő is (Sz. Pál, bysztraiés athenei beszéde ; Apóst. 
Cselek. 14, 14—16 és ugyanott 17, 22—31.) — 
Idézett szentírási helyeken továbbá nagy suly van 
fektetve az elménkben és lelkiismeretünkben támadó 
belső szózatra, mely arra ösztönöz, hogy a terem-
tett világ létéből, bölcs és gyönyörű berendezéséből, 
föntartása- és kormányzásából Istenre és az ö töké-
lyeire következtessünk, vagyis természetes istenis-
meretre emelkedjünk. Ugyanis : 

a) A 18-ik zsoltár szerint, a természet nagy-
szer ü volta és szépsége, néma hallgatásában is, az 
egész földkerekségnek és a föld minden népeinek, 
megragadó ékesszólással hirdeti az Isten dicsősé-
gét és fölségét. Ugyanezt olvassuk Jób könyvében 
(12, 7—9): „Kérdezd meg csak a barmokat és meg-
tanítanak téged; és az égi madarakat és megjelentik 
neked. Szólj a földnek és megfelel neked és elbeszé-
lik a tenger halai : Ki nem tudja, hogy ezeket mind 
az Ur keze alkotta?" Ugyanezt bizonyitják a 96. 
zsoltár (1—6) szerint, Istennek, a világ és népek 
történetében nyilatkozó Ítéletei, melyeknek jelképei 
a természetet koronkint megrendítő elemi hatalmak. 

b) A Bölcs. k. (13, 1—9) a hitetlenekkel (pogá-
nyokkal) szemben kinyilatkoztatja, hogy ők józan 
eszök által, Istent és a természetes erkölcsi törvényt 
a külvilágból, történelemből és saját lelkiismere-
tökből megismerhették volna s csak raj tok mult, 
ha azt nem tették s az okból nem lehet őket mente -
getni. A szentiró világosan mondja, miszerint az 
igaz Isten nemcsak a természetfölötti kinyilatkoz-
tatásból, hit által, hanem a látható teremtményből 
észokok és következtetés által „hasonszerüleg" ugyan 
csak, de mégis bizonyossággal megismerhető ; mert 
a józan ész, látva a teremtményt, észépségét és 
egyéb tökélyeit, igen könnyen és biztosan következ-
tethet a Teremtöre és tökélyeire; e miatt tehát nem-
csak a pogány bölcsészek kárhoztatandók, hanem 
általában mindnyájan, akik Istent ilymódon megis-
merni nem akarják. 

c) Ugyanezen gondolatot, csakhogy még éle-
sebben és határozottabban ismétli sz. Pál ott (a 
Róm. 1, 18—25), hol azt akarván bebizonyítani, 
miszerint minden ember, zsidó vagy pogány, Isten 
előtt bűnös és valamennyien csak Krisztus kegyelme 
miatt a megigazulás által üdvözülhetnek, azt is bi-
zonyit ja: miszerint a bálványimádás korántsem 
valami menthető tévedés, hanem igen súlyos bün és 
pedig azért súlyos, mivel eszök világa által a po-
gányok is az igaz Istent a teremtményből megis-
merhették és Isten gyanánt tisztelhették volna ; ők 
azonban ezt tenni elmulasztották, miért is, bünte-
tésül, lelki sötétségbe és bálványozásba estek s a 
legundokabb bűnök örvényébe sülyedtek. Igaz 
ugyan, miszerint az emberek, kezdetben, nem azál-
tal lettek pogányokká, hogy a természeti vallástól 
elestek ; hanem azáltal lettek bálványozókká, hogy 
az ősatyáknak kinyilatkoztatott természetfölötti val-
lástól elpártoltak ; — ámde sz. Pál e helyen, első 
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sorban nem azt veti a korabeli pogányok szemére, 
hogy ősatyáik valamikor az ős kinyilatkoztatást 
meg- és elvetették, hanem azt, hogy valamint a ré-
gibb, ugy a későbbi pogányok is, ámbár Istent 
eszök világánál könnyen megismerhették volna, 
mégis hamis isteneket imádtak és a szivökbe vésett 
erkölcsi törvény ellenére a legfertelmesebb bűnök-
ben fetrengtek. Sz. Pál — e helyen — épen azt 
hangsúlyozza leginkább, hogy minden józaneszü 
ember könnyen és teljes bizonysággal képes Istent 
természetes módon megismerni és a pogányok ezen 
ecry io-az Istent mégis semmibe vették s öt, mint Ö J O o ' 
Teremtöt és Urat, nem tisztelték. Ezért nem lehet 
őket mentegetni : mert — úgymond az apostol — 
ami Istenből ós Istenben természetes módon megismer-
hető (quod notum est Dei, ellentétben a titkokkal 
— profunda Dei, melyek természetes módon soha 
sem ismerhetők) ez a pogányok előtt, t. i. természetes 
kinyilatkoztatás utján, nyilvánvaló-, Isten ugyan ma-
gában véve láthatatlan, de az ö örök hatalma és isten-
sége, minden értelmes teremtményre nézve, a látható 
dolgokból nyilvánvaló, azaz, könnyen és bizonyosság-
gal megismerhető. 

d) Ugyanezt tanit ja az apostol (Róm. 2, 14 — 
16) az erkölcsi törvényt illetőleg, midőn mondja, hogy 
a pogányoknak is (tehát nemcsak a zsidóknak és ke-
resztényeknek, kik természetfölötti kinyilatkozta-
tásban részesültek), van szivökbe irt törvényük, mely 
szerint a jót a i'osztól megkülönböztethetik s a sze-
rint cselekedve erkölcsi cselekvényeket véghezvihet-
nek s e törvény szerint Isten Ítélőszéke előtt felelősek. 
E helyen ugyan a természetes erkölcsi törvény léte 
van leginkább hangsúlyozva ; hanem a törvény tör-
vényhozót és birót föltételez s az apostol csakugyan 
mondja is, hogy Isten az emberek titkait megitéli 
t. i. ama törvény szerint is, mely szivökbe irva 
van, s melyről lelkiismeretök bizonyságot teszen. 
Tehát ezen hely is a lelkiismeret bizonyságából 
mondja Istent, természetes módon, mint létezőt, 
mint törvényhozót és birót, megismerhetőnek. 

e) Az Apóst. Cselek, könyve (14, 14 —16) em-
líti sz. Pál- és Barnabás apostoloknak Lysztrában 
ejtett szavait, melyekben ezen igazságok nyernek 
határozott kifejezést: Csak egy élő Isten van, aki 
mindeneket teremtett s ámbár a pogányokat, mult 
időben, a magok utjain járni engedé, mindazonáltal 
nekik is a láthatókban tanúbizonyságot adott ma-
gáról. Az évszakok rendes visszafordulása, a teremt-
mények fóntartása- és táplálásának minduntalan 
megujuló jótéteménye oly kinyilatkoztatása az is-

teni jóság- és hatalomnak, hogy az emberek már 
csak ezekből is a Teremtöt, kormányzót és föntar-
tót megismerhették, s iránta hálára buzdulhat-
tak volna. 

f) Sz. Pálnak az athenei areopag előtt tar tot t 
beszédében hasonló eszmemenet uralkodik ; csak-
hogy a lysztrai beszédben kifejtett igazságokat itt 
még világosabban adja elő. Athenben ugyanis az 
epikur-féle és a stoikus iskolához tartozó sophisták 
vitatkozásba elegyednek az apostollal, a hallottak 
fölébresztik íigyelmöket, hogy tehát még bővebb nyi-
latkozatokat nyernének tőle, az areopagba viszik öt. 
Ezt szükséges itt megemlíteni, mivel e körülmény 
nagyobb fényt vet az apostol azon beszédére, mely-
ben részint egyenesen, részint közvetve az epiku-
reusok és stoikusok főbb tévelyeit is czáfolja. E be-
széd már magában véve is bizonyíték az egyház 
által védett jelen igazság mellett. Mert ha sz. Pál 
apostol, emiitett vitatkozásaiban, ama bölcsészek 
ellenvetéseire felelt, bölcsészek ellen kétségkívül 
bölcsészeti érveket kellett használnia. És hogy ö 
csakugyan, inidön ama discussióba ereszkedett, a 
sophisták elleni érvelését nem csupáncsak tekintélyre 
alapította, hanem észokokkal is harczolt ellenök, ezt 
bizonyítja az ama vitatkozásokra következett areo-
pagi beszédének a szentírásban (Apóst. Cselek, k. 
17, 22—31) rövid vázlata. Ebben sz. Pál a léleknek 
az egy igaz Isten mellett a pogányságban is nyilatkozó 
tanúbizonyságából kiindulva, észokokkal beigazolja, 

ogy csak egy Isten van, aki a világ Teremtője és 
Kormányzója, és hogy a látható világban és az em-
berinem történetében nyilatkozó isteni müvekből s a 
gondviselésből az igaz Isten és igy a bálványimá-
dás hiu volta megismerhető. Keresni az igaz Istent 
és megtalálni, sz. Pál szerint is, az ember legfőbb 
feladata. Ez pedig nem nehéz, mert ő közel van 
mindnyájunkhoz, mivel benne élünk és mozgunk: ez 
okból minden, ami bensőnkben és ami kívülünk lé-
tezik, Ot hirdeti. Sz. Pál szerint tehát Istent lehet 
és kell megismernünk természetes módon, valamint 
azt is be kell látnunk, miszerint 0 nem lehet az 
emberi kéz alkotmányaihoz hasonló, hanem — mivel 
belénk szellemi lelket teremtett — 0 maga is szel-
lem. A magokra hagyatott pogányok ezen igazságot, 
önhibájokból, csak félig-meddig ismerték meg, s 
emiatt ezt az igaz Istent, mint „ ismeretlent t isztel-
ték, holott őtet világosan megismerhették s mint 
„ismeretest" tisztelhették volna. 

Ha tehát az apostol észokokkal bevitatja a so-
phisták ellen az egy igaz Isten létét s nein hivat-
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kőzik természetfölötti tekintélyre, már ez által is eléggé 
megmutatta, hogy az emberi ész, saját erejével, képes Istent 
természetes módon megismerni. Egyébiránt sz. Pál eme be-
szédében még tartalmilag is benfoglaltatnak ama elvek, me-
lyeket a kath. egyház, a hitet megelőző természetes istenis-
meretről és a hit s ész közti viszonyról örökké vallott és 
tanitott. A vatikani zsinat e szerint teljes joggal emelhette 
hitczikkelylyé azt, ami a szentírásban oly határozottan és 
nyomatékosan taníttatik. Egyházunkban, — mint alább fog-
juk látni — kezdet óta megvolt a természetes istenismeret-
ről való hit és tudat, és igy, ha a Szentlélek által vezetett apos-
toli tanhivatal ezt csak korunk tévelyeivel szemben jónak és 
szükségesnek tartotta dogma gyanánt ünnepélyesen kimon-
dani s a kex-esztény századok általános meggyőződését a 
legnagyobb nyomatékkal hangsúlyozni, nem állított föl ujat, 
hanem csak az ősi hitet frissité föl emlékezetünkben. 

(Folyt, köv.) 

Lourdesi emlékeim. 
Soha szebb, soha kedvesebb napjai nem voltak életem-

nek, mint azok, melyeket Francziaország, de bátran lehet 
mondani, az egész világ leglátogatottabb bucsuhelyén, Lour-
desban eltöltöttem ! S ki csudálkoznék azon, hisz lehet-e 
kedvesebb visszaemlékezés, mint az, midőn az ember érzi, 
hogy várakozásában nem csalódott s elérte azon czélt, me-
lyet magának kitűzött ? Azon sz. s vallásos benyomások, 
melyeket egy hivő kebel érez, midőn egy oly helyen szeren-
csés időzhetni, a melyen az Isten különös módon szól a 
szivhez, felejthetlenek, édesek, mert az ember mintegy érzi, 
hogy közelebb van Ahhoz, kiért teremtve van, Istenhez ! 

Szeptember 7-én hagytuk el Toulouset s szomorodott 
szivvel láttuk még a pusztulásokat, melyeket Délfranczia-
országnak a mult év nyarán a vizár okozo.t, hittük-e 
akkor, hogy hazánkat a következő évben még borzasztóbb 
vizár fogja érni ? Öt órakor reggel ültünk fel a vonatra, s 
bár a Lourdesba menő zarándokok száma igen nagy volt, 
mi mégis szerencsések voltunk meglehetős kényelemmel 
utazhatni ! Tarbesig a vonat csak rövid ideig időzött a köz-O <~> 

beeső állomásokon, de ott majdnem félóráig állt meg. S én 
alig vártam, hogy meginduljon, hisz minden percznyi kése-
delem késlelteté szivem forró vágyának teljesülését. Mig a 
rendkívüli szép vidék sem volt képes gondolataimnak más 
irányt adni, a Pyreneék hegylánczolatának hóval fedett 
magasabb csúcsai csak pillanatra birtak rám érdekkel, Lour-
des, ez volt kívánságomnak netovábbja ! Egy óra volt dél-
ben, s mi még nem is gondoltuk, hogy czélunknál vagyunk, 
midőn a vonat megáll, s e szót halljuk: „Lourdes !" Habár 
Páris után alig van állomás, a melyen annyi utas kiszállana, 
mint Lourdesban, mégis a pályaudvar igen jelentéktelen s 
hazánk másodrendű pályaudvaraival is alig állja ki előnyére 
az összehasonlítást. 

Bár a lourdesi kegyhely története hazánkban is eléggé 
ismeretes már, mégis azt hiszem, hogy kedves szolgálatot 
teszek azoknak, kik arról kevesebbet hallottak, vagy olvas-
tak, ha lehető rövidséggel annak leírását közlem. 

1858-ig Lourdes kicsiny, jelentéktelen városka volt 
körülbelül negyedfélezer lakóval, s e város egyszerű mun-
kás lakossága bizonyára nem hitte, hogy egykoron száz meg 

százezren fognak a világ minden részéről ide zarándokolni. 
E városkában lakott a szegény napszámos, Soubirous Fe-
rencz, ki mégis gazdag volt, mert Isten jó gyermekekkel 
áldotta meg őt. Leánya volt a bold. Szűz azon kiválasz-
tottja, ki hivatva volt, hogy az ég királynéjának tiszteletét 
terjeszsze. Bernadette, igy hivták a leánykát, gyermekségé-
től fogva gyenge, beteges vala. Meglehet, hogy épazért, 
mert szülőinek szeretetére leginkább szorult, volt ő kedven-
cze azoknak. Oh igen, megfoghatlan az anyai szív ! Egy 
szerető anya különbség nélkül kész lehet meghalni gyer-
mekeiért, s mégis azt hinné az ember, hogy azon gyermek, 
ki a gyöngéd anyának gondviselésére leginkább rá van szo-
rulva, háttérbe szorítja a többi testvért ! Egy jó anya meg-
tud feledkezni egy időre, hogy több gyermeke van s önfel-
áldozókig fogja ápolni azt, ki beteg, erőtlen ! Ez volt az eset 
a Soubirous családban is. 

Szép csendes téli nap volt 1858-ban február 11-én és 
11 óra lehetett, midőn a szegény anya, kinek nem volt fája, 
hogy az egyszerű ebédet elkészítse, egészséges másod szü-
lött leányát, Máriát elküldé, hogy a Gave folyó partjain fát 
szedjen. A szegény Bernadette szomorúan tekinte szerencsés 
húgára, s mintegy felsőbb hatalom által ösztönöztetve, kérte 
anyját, mit eddig nem mert megtenni, hogy ő is elkísérhetné 
nővérét. Az anya erről hallani sem akart ; „te beteges és 
gyenge vagy gyermekem, nem szabad elmenned!" Ekkor 
Abadie Janka, a szomszéd 15 éves leánya belép a szobába, 
kit szülői szintén elküldtek fát szedegetni. Ez is ostromolja 
az aggódó anyát, s Bernadette oly keservesen sirt, hogy a 
szerető anyai sziv tovább ellent nem állhatott. Bernadette 
melegebb ruhába öltöztetik s megkapja az engedélyt, mi-
után a gyermekek ünnepélyesen megígérték, hogy vigyázni 
fognak rá. 

Gyermeki örömmel távoznak a leánykák, de Berna-
dette nem volt képes velük lépést tartani. A két másik 
leányka elérkezik azon helyre, hol a Gave folyó igen sekély, 
s mert daczára a télnek befagyva nem volt, levetik faczipői-
ket s átlábolva a folyót, szerencsésen elérkeznek a túlpartra. 
Bernadette nem meri példájukat követni s kéri őket, hogy 
vessenek köveket a folyóba, hogy száraz lábbal mehessen át 
rajta. Ez fárasztónak látszik a leánykáknak és azt válaszo-
lák: „Ha át akarsz jőni, tégy ugy mint mi", s ugrálva ha-
gyák el a partot, Bernadette-t sorsára bizván. Bernadette 
kényszerülve látá magát társnői példáját követni, s elhatá-
rozá magát a hideg Gave folyót átgázolni. Átérvén a mas-
sabieli barlang előtt állott. A két másik leányka nagy szor-
galommal szedegeté a fácskát, Bernadette még semmit sem 
gyűjtött, mert gyors társnői mindent felszedtek előtte ! 

Egyszerre Bernadette nagy szélrohamot érez, a plé-
bánia templomában épen délre harangoztak. Ijedve tekint 
fel, mert félt, hogy talán vihar van készülőben, de a fák 
csendesen állottak. Most a massabieli sziklára néz s annak 
barlangjában egy alakot lát, mennyei fénytől környezve. A 
jelenés hoszu fehér nőiruhába volt öltözve, oldalán égkék-
szinü fátyol volt látható, kezében fehér olvasót tartott, mely-
nek szemei aranyzsinórra voltak fűzve. Lábai a barlang be-
járásánál levő vad rózsabokrot érinték. A megjelenés szere-
tetteljesen tekint Bernadettera, ki térdre borul s olvasóját 
kezébe veszi. De ereje elhagyá, ő nem volt képes keresztet 
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vetni. A megjelenés észrevette a leányka zavarát s a jobb 
kezében levő olvasóval keresztet vetett ; Bernadette érzi 
visszatérni erejét, a „keresztények segítsége" oltalmába vette 
a leánykát 1 Miután Bernadette elvégezte imáját, a megje-
lenés eltűnt. Még mindig látta az üreget, a vad rózsabokor 
régi helyén maradt, de a megjelenés eltűnt. Bernadette elra-
gadottságából magához térve körültekinte s kisérőit meg-
elégedetten játszani látja. 

„Mit, nem láttatok ti semmit?" —ezek voltak Berna-
dette első szavai. 

„És te", szólának a gyermekek, „láttál-e valamit?" 
„Ha ti nem láttatok semmit", feleié gyorsan Berna-

dette, „ugy nincs nekem mondani valóm". 
De a gyermekek nem tágitottak, ezer kérdéssel ostro-

molják, égre földre fogadják, hogy senkinek sem fognak 
szólani, végre Bernadétte enged s elmondja nekik a történ-
teket. De ki fogja elvárni a gyermektől, hogy a rá bizott 
titkot megörzendi ? Alig értek haza s Marie, Bernadette 
nővére már mindent elmond anyjának. Az anya nem ad hi-
telt az elbeszélésnek, de megtiltá a gyermekeknek a sziklá-
hoz való járást. 

Fájdalmasan szorult össze Bernadette szive e tilalom 
hallatára, de ő hozzá volt szokva az engedelmességhez, s 
bár sokat szenvedett, még sem zúgolódott. De bármint is 
vett erőt magán, ő nem tudott lelkében megválni a kedves 
megjelenéstől, folyton szemei előtt látta Öt ! Eljött a vasár-
nap, farsang utolsó vasárnapja volt az. Bernadette unszolá-
sára egy csoport gyermek ostromolja az anyát a tilalom 
megszüntetésére s az anya enged. A gyermekek félig kíván-
csiságból, félig félelemmel eltelve, útnak indulnak a barlang 
felé, magukkal vivén egy kis üvegben szenteltvizet, s mert a 
templom mellett kelle elmenniök, belépnek oda s imádkoz-
nak. A gyermekeknek meg kelle igérniök, hogy visszatér-
nek a vecsernyére. Bernadette még a vallási dolgokban elég 
járatlan volt, oly annyira, hogy a szenteltvíz használatát 
sem ismerte. A gyermekek útközben oktaták s azt mondák :  

„IIa meglátod a megjelenést, hintsd meg szentelt vízzel s 
mondd : ha Istentől vagy, jöjj közelebb, de ha a gonosztól 
vagy, akkor távozzál !" 

A gyermekek a barlanghoz érnek s térden állva imád-
kozzák az olvasót. Egyszerre felkiált Bernadette: „Oh néz-
zétek, itt van Ö !" A gyermekek mitsem láttak s oda nyújt-
ják neki az üvegecskét a szentelt vizzel. A kis exorcista 
meghinti a megjelenést a szentelt vizzel és e szavakat mondja : 

„Ha Istentől vagy, jöjj közelebb", többet nem mondhatott, 
mert a megjelenés túlvilági mosolylyal közeledik Berna-
dette-hez. 

Bernadette kezébe veszi olvasóját, s midőn azt elvé-
gezte, eltűnt a megjelenés. A gyermekek félelemmel eltelve 
kinyilatkoztatják, hogy többé nem kisérik el a barlanghoz. 
Villámgyorsan terjedt el a történtek hive, s még az nap 
Soubirous háza megtelt kiváncsiakkal ; mindenki Bernadet-
te-t kivánta látni, ajkairól hallani a dolgot. Ezer meg ezer 
kérdéssel ostromolják s Bernadette oly világosan, oly egy-
szerűen felelt, hogy mindnyájan csudálkoztak. 

Eljő a hamvazószerda, február 17-ike, s két még most 
is élő nő, Millet asszony s Peyret Antoinette kisasszony ké-
rik Bernadette szülőit, engednék meg nekik, hogy másnap 

Bernadett-tel a barlanghoz mehessenek. Az anya beleegye-
zik, és miután február 18-án sz. misét hallgattak volna, a 
barlanghoz indulnak. Oda érve, Bernadette alig térdel le, 
midőn arcza egyszerre átváltozik. „Itt van Ö, én látom", 
rebegi Bernadette ! 

„Kérdezd meg", suttogják kisérői, „ki ő, s ha talán egy 
szenvedő lélek a tisztitó helyről, kérdezd, hogy nem akar-
ja-e, hogy misét szolgáltassunk érte?" 

Téntát s papirt nyújtanak Bernadett-nak s a leányka 
kéri a megjelenést, hogy irja fel, ki ő, s mit akar? A meg-
jelenés visszavonul s Bernadette térdein követi a barlang 
belsejéig. „Gyermekem", szól a megjelenés kegyteljesen, „a 
mit mondandó vagyok neked, nem szükség felirnoin, tedd 
meg kedvemért, hogy 14 napig egymásután megjelenj a 
barlangnál !" 

„En megígérem", szól örömtől repeső szivvel Berna-
dette, s a megjelenés oly megnyerő nyájassággal tekint a 
leánykára, hogy ez mennyei boldogságot érez szivében. A 
megjelenés folytatja: „Gyermekem, én boldoggá foglak 
tenni, nem ugyan ezen, hanem a más világon !" 

Bernadette anélkül, hogy tekintetét a megjelenéstől 
elfordítaná, visszatér kísérőihez s tudtukra adja a megjele-
nés kívánságát. 

„Kérdezd meg", szólanak ezek, hogy megengedi-e ne-
künk, hogy téged elkísérhessünk ?" Bernadette azonnal hallá 
a választ: „Igen, kisérjenek el téged s mások is, én azt kí-
vánom, hogy sol ember jelenjék meg itt !" 

A megjelenés eltűnt, miután még egy szeretetteljes 
pillantást vetett volna Peyret kisasszonyra, ki egy jámbor 
társaságnak volt tagja. 

Bernadette hiven beszélt el mindent szülőinek, más-
nap százan, vasárnap már ezren voltak a barlang előtt, s 
mégis mindezen emberek az egy imádkozó gyermeken kivül 
mitsem láttak. 

Az emberek ostromolták Peyramale plébánost, hogy 
vegye az ügyet kezébe, de Peyramale teljesen visszavonta 
magát, sőt mint a kerület esperestje szigorúan megtiltotta a 
papságnak a barlanghoz való menést. 

Bernadette a 14. megjelenés 3-ik napján, vasárnap, el-
jött a barlanghoz s elimádkozá olvasóját. A lourdesi orvos 
megtapogatá Bernadette kezét s a felindulás legkisebb nyo-
ma sem volt észlelhető. Egyszerre elváltoznak Bernadette 
arczvonásai, a megjelenés látható lesz, de a szép nő oly szo-
morú volt, hogy könyek tódulnak Bernadette szemébe. 
Könytől elfojtott hangon kérdi a leányka a megjelenést, 
hogy mi legyen oka szomorúságának ? „A bűnösökért kell 
imádkozni", volt a megjelenés válasza s két nagy könycsepp 
lőn a megjelenés szemében látható. A szép nő imádságba 
látszott elmerülve lenni ; egyszerre kiderül arcza, imája ki-
hallgattatást látszott nyerni, mosolya visszatér túlvilági 
szép arczába. 

Bernadette vissza akart térni szülői házába, midőn egy 
rendőri szolga közeledik hozzá és őt a törvény nevében fel-
szólítja, hogy kövesse. Bernadette elvezettetik Jacomet, a 
rendőrfőnökhez ; a nép iszonyú fenyegetések között követi 
Bernadette-t. Jacomet felszólítja Bernadette-t a megjelenés 
eseményeinek elbeszélésére, s ugy mutatta magát, mintha a 
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legnagyobb érdekkel viseltetnék iránta ; itt ott néhány kér-
dést tett, s jegyzeteket csinált az előtte fekvő papiron. 

Bernadette elvégezte elbeszélését, de most egyszerre 
megváltozik Jacomet viselete. Kemény, haragos szavakkal, 
a legnagyobb fenyegetésekkel kisérve, felszólítja Bernadet-
tet, hogy vallja be, miszerint őt valaki mint a csalás eszkö-
zét felhasználja, de Bernadette állhatatos maradt, s bár kü-
lönféle kérdéseket tett a legnagyobb ravaszsággal, mégsem 
volt képes a leánykát ellenmondásba hozni. 

Nyilsebességgel terjedt el a hir Lourdesben, hogy 
Bernadette el van fogva s az egész város forrongott. Egy-
szerre a réndőrfőnök ajtaján dörömbölni kezdenek s Soubi-
rous az egyszerű napszámos, Bernadette atyja, lép be. „Gyer-
mekemet, leányomat adja vissza", szól a szorongatott atya a 
biróhoz. A ravasz Jacomet azonnal felismerve az egyszerű 
ember félelmét, s mert fenyegetéseivel nem.birt hatni Ber-
nadette-re, az atya által akarta elérni czélját. 

„Soubirous atyus", szóla ő, „tudja-e, hogy leánya azon 
utonvan,hogy bezárassék ?" „Még most az egyszer szaba-
don bocsátom, de tudja meg, ha meghallom, hogy még egy-
szer elmegy a barlanghoz, nem oly könnyen fogja kikerülni 
büntetésemet ! " 

A szorongatott atya megigéré, hogy el fogja tiltani 
leányának a barlanghoz való járást s Bernadette szabadon 
bocsáttatik. Örömkiáltással fogadja a nép az apát s leányt 
s szerencsésen haza érnek. „Gyermekem", szól a megijedt 
apa, „te eddig engedelmes leányom voltál, én megtiltom a 
barlanghoz való járást s reméllem, hogy leányom nem lesz 
első izben életében engedetlen atyja iránt!" 

„Atyám, szól Bernadette zokogva, „én iparkodni fogok 
engedelmeskedni s ellentállni tehetségem szerint szivem 
vonzalmának". 

Szomorú este volt az, melyet a Soubirous család ez 
napon átélt. Másnap Bernadette-t már kora reggel elküld-
ték az iskolába, s a barlang előtt összetódult sok nép hasz-
talan várta megjelenését. Az iskolában kemény próba vára-
kozott Bernadette-ra : a gyermekek gúnyolva fogadják, ál-
szentnek, csalónak nevezik, ki magát másoknál jobbnak 
tartja s azt állítja, hogy megjelenései vannak. 

Mit érezhetett e szegény leány szive ? 
Iskola után hazatértek a gyermekek. Iszonyú harcz tá-

mad a szegény Bernadette szivében. Ő megigéré a megjele-
nésnek, hogy tizennégyszer megjelenik, de atyja tilalma aka-
dályozá őt Ígéretének teljesítésében. Magányosan, szomo-
rúan folytatja útját hazafelé. Egyszerre megszólal a torony 
harangja, dél volt, az Urangyalára jel adatik. 

Bernadette szive vágya által kényszerítve, megfe-
ledkezik mindenről, sebes léptekkel siet a barlang felé. De 
i t t várakozott csak reája a legkeserűbb próba ! Bernadette 
letérdel, szokása szerint elimádkozza olvasóját, de ah ! a szép 
hölgy nem jelent meg ! kisirt szemekkel tér vissza szülői-
hez, és bevallá, hogy nem vala képes azon hatalomnak el-
lentállani, mely őt a barlanghoz vonzotta. Meghatva gyer-
meke szomorúsága által az apa megszünteti a tilalmat, és 
megengedé Bernadettenak, hogy elmehessen a barlanghoz, 
valahányszor a hivást érzi. 

Villámgyorsan terjedt el a hir, hogy Bernadette a 
megjelenést nem látta többé. A hitetlenek diadalmaskodtak, 

a félig hivők kételkedtek, csak Bernadette maradt rendü-
letlen hitében. Jacomet is mindent megtudott, s magához 
hivatá Bernadettet. „Hogy mertél tilalmam daczára a bar-
langhoz menni?" szólt nyersen hozzá. „En megígértem a 
hölgynek", feleié Bernadette szendén, „hogy tizennégy na-
pon át el fogok jőni". „Ostobaság" kiáltá Jacomet fölhe-
vülve, „én mindnyájatokat bezáratlak". 

„Oh Istenem!" mondá Bernadette, „én egyes egyedül 
fogok elmenni, hisz én nem teszek roszat,ha a barlanghoz men-
vén, ott imádkozom?" „Csalás, képmutatás" feleié Jacomet, 
s mérgét magába fojtván elbocsátá Bernadettet. (Folyt, köv.) 

A Szent-István-Társulat 
f. hó 11-én tartá meg szokott havi ülését Tarkányi Béla 
apát-kanonok elnöklete alatt, ki a választm. t. tagok üdvöz-
lése után bemutatá Cantu Caesar „Világtörténelméből" a 
X V I I I . könyv 1. és 2. kötetét, melylyel a nagy jelentőségű 
munka be van fejezve, csupán a „Kor- és betűrendi Mutató" 
van még hátra, mely a műhöz nélkülözhetlen kiegészítésül 
szolgáland s még ez év folytán kikerül sajtó alól, s teljessé 
teendi a IX-ik évfolyamot, melyre, valamint az előbbi, 
egyenkint 90—90 ives nyolcz évfolyamra az előfizetés 3 ft. 
15 krval évfolyamonkint még élfogadtatik, miről e nagy-
becsű történelmi mű barátait szivesen értesítjük. — Az 
april-havi ülés óta következők lettek a társulat tagjaivá : 
Droppa Dániel, vásáruti gazdatiszt, Dr. Vályi János theol. 
tanár Ungvár tt. Hillay Lajos m. kir. adó-hiv. főpénztára ok 
u. ott, Lipcsey Józsefné szül. Molnár Mária úrhölgy u. ott, 
Kanyurszky György bécsi szt. Ágoston-intéz. áldozár 
kiknek a társulati könyvilletmény szabályszerűen megkül-
detni rendeltetett. — A pénztárnok jelentése szerint f. évi 
január 1-től a jelen ülés napjáig a társulat bevétele 29.556 
k r ; kiadása 29.252 frt 9 kr ; pénztári maradvány 304 ft. 19 
kr. — Az ügynökségnél f. é. april hóban elkelt 14.811 pél-
dány könyv, 9835 szentkép, bevétel 5865 ft. 42 kr. Ezek ör-
vendetes tudomásul vétetvén, a jegyzőkönyv hitelesítésére 
Bartlia Béla s Degen Titus választm. tagok kérettek föl, s 
ezzel az ülés bevégeztetett. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest. máj. 19. A c 1 i q u e-u r a l o m az a l s ó h á z -

b a n. Vannak nevek, melyekkel a fanatismus, a katholicis-
mus elleni gyűlölet ugy összefort, hogy azok egymástól el-
választhatlanok, s ha ilyenek valahol befolyásukat, talán 
maguk sem tudnák megmondani mi uton módon, megalapí-
tották, ott másoknak gyávasága, gondolkozási restsége vagy 
bármi más okok közreműködésénél fogva, korlátlan ural-
mat gyakorolnak. 

E tapasztalatot tettük már nem egyszer az alsóház bi-
zottságainál, valahányszor oda a felsőházat méltán megillető 
bölcseség, igazságszeretet következtében egyik vagy másik 
törvényjavaslaton történt módosítás átküldetett. Csak nem 
rég volt alkalmunk kifejezni örömünket azon módositások 
miatt, melyeket a felsőház a törvényjavaslatban létesített, 
melyek alkotmányos tárgyalás végett az alsóházhoz, ettől pe-
dig a tanügyi bizottsághoz tétettek át. E bizottságban ta-
lálkozunk nevekkel, melyek előlegesen épen semmi ga-
rantiát nem nyújtanak az iránt, hogy a ott valaha oly 
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módosítás keresztül nenjen, mely a felekezeteknek, illetőleg 
pedig a katholikusoknak kedvező lenne, kivált ha még a 
módositá8t egy katholikus főpap teszi. Csengery Antal, 
Molnár Aladár ur nevei elég kezesség, bármely módositás 
megbuktatására, mely reánk kedvező lehetne. E miatt aggo-
dalommal tekintettünk az az alsóház tanügyi bizottságának 
tárgyalása elé. 

Aggodalmunk nem volt alaptalan. A clique megtette 
a magáét. Nm. Haynald érsek urnák, a jövőre mélyen kiható 
s a kath. iskolákat bizonyos erőszakos elközösitési törek-
vések ellenében védelmező módosítását a felsőház a mily 
igazságosan elfogadta, oly igazságtalan módon, a katho-
licismus iránt gyűlölettel eltelten utasította azt vissza az 
alsóház tanügyi bizottsága. Az alsóház tanügyi bizottsága 
veszélyt lát abban, ha a törvényben kitétetik, mit az egy-
házát és hazáját forrón szerető, nagyszellemü kalocsai ér-
sek indítványozott és a felsőház elfogadott, hogy az állam-
nak csak akkor legyen joga a felekezeti iskolát bezáratni és 
helyette államit, vagy közöst emelni, „ha a felekezeti iskola 
az illetők vétkes hanyagsága, vagy előre látható, tartós te-
hetetlensége miatt sem felelne meg a törvénynek". Ezt ve-
szélynek látja a bizottság, de hogy miért, azt nem mondta 
meg, megmondjuk mi. Veszély bizonyos értelemben, de nagy 
nyereség más értelemben. Veszély a közös iskolákra, mert a 
módositás értelmében, nem lehetne oly könnyen a felekezeti 
iskolákat beszüntetni és a közös iskolákat, feleljenek meg 
ezek a törvény követelményének vagy sem, gomba módra 
szaporítani ; de másrészt épen ebben rejlenék a nyereség a 
nemzetre nézve, mert a corruptio fészkei nem terjeszked-
hetnének oly kényelmesen. 

Az alsóház tanügyi bizottsága fenntartja a törvény 
eddigi dispositióját, mely a ministernek jogot ad háromszoros 
sikertelen megintés után a felekezeti iskolát bezárni és 
helyette államit emelni, fenntartja egyúttal a damoklesi 
kardot a felekezeti iskolák felett és folytatja, folytattatni 
akarja a felekezetekkel az élet-halál harczot. Amit a felső-
ház a felekezeti iskolák részére megszavazott, bizonyára 
nem a maximum amit a felekezetek követelhetnek, hanem 
csak a minimum ; nem azt jelenti még az, hogy az iskoláért 
megszűnt a harcz az állam és az egyház közt, hanem hogy 
némileg csak szelídült, de az alsóház bizottságának e szeli-
dités nem kell, neki mindegy ha az ország anyagilag, erköl-
csileg tönkre megy is, csak a felekezeti iskolák száma apad-
jon. Az alsóház bizottsága megczáfolja Szász Károly ur fel-
sőházi beszédét, — melyre őszintén mondjuk,különben sem 
fektettünk súlyt, — melyben a ministeri tanácsos ur azt 
mondta, hogy a „felekezetek a törvény rendelkezése által 
nincsenek fenyegetve h°gy egyáltalában nem czél, 
hogy az állam az összes népoktatásügyet saját kezébe con-
centrálja". Ha a ministeri tanácsos állítása egyáltalában 
alappal bírna, ugy nem értjük, miért akadályozná a bizott-
ság azon módositás elfogadását, mely semmiféle létező kö-
zös iskola bezáratására nem irányul, értjük azonban akkor 
ha, amint valóban van, a törvény rendelkezése által a fele-
kezeti iskolák fenyegetve vannak, ha a czél az, hogy az ál-
lam a népoktatást saját kezébe concentrálja, ez pedig harcz 
in optima forma, melyet nem az ország, nem a nemzet, ha-
nem a nemzetnek egy alig észrevehető töredéke, egy néhány 

protestáns ember, egy clique akar, akaratját az alsóházra, 
ez pedig a nemzetre erőszakolja. 

A clique-uralom, mint mondók, bizonyára fog oly ha-
talmasnak mutatkozni, hogy azt, mit a bizottság által elha-
tároztatott, elhatároztassa az alsóház által is — és nagyon 
kellene csalatkoznunk, illetőleg pedig nagy mérvű nézet-
változásnak kellene az alsóházban beállani, ha a bizottság 
jelentésének elvetésével, a felsőház módosításait elfogadná ; 
eddig azonban nem találunk támpontot, hogy reményked-
jünk, miszerint az alsóház a clique-uralom hatása alól magát 
emancipálni fogja. Azért ismét a felsőházon lesz a sor, hogy 
amit elkezdett, azt be is fejezze, azaz, hogy szilárdan ragasz-
kodjék elfogadott álláspontjához, hogy az adott viszonyok-
hoz képest, ha már nem is lehet a 68-ik törvények illető 
határozatait egyszerre megszüntetni, legalább megtétessék 
a kezdet a jövő megszüntetés lehetőségére nézve. Ezt tenni 
a felsőháznak lelkismeretes kötelessége, — lelkismeretes kö-
telessége azon állásnál fogva, melyet a törvényhozás terén 
elfoglal, lelkismeretes kötelessége a nemzettel szemben, 
melynek kell,hogy erkölcsi javát szivén hordja,shogy valóban 
szivén hordja, hogy nem indul clique-szerű behatások után, 
ezt bebizonyította, midőn az igazság hatása alatt Haynald ő 
excja módosítását elfogadta. Reményijük, hogy nem lesz 
okunk megbánni, hogy a május 6-i határozat miatt örömün-
ket kifejeztük. Q 

Zágráb. A h ú s v é t i ü n n e p é l y e s s é g e k . Azon 
szertartások, melyekkel a kath. egyház megváltásunk nagy 
munkájának emlékét ünnepli, bizonynyal minden időben 
üdvösen hatottak a hívőkre, de ha valamikor üdvös volt a 
nagyhéti szertartásokat látni és felettük elmélkedni, ugy 
napjainkban nemcsak üdvös hanem szükséges is ez, mert igy 
erősödik hitünk, hogy a kath. egyház győzelme ellenségei 
felett bár késik, de bizonynyal megérkezik. A nagyhét tanit 
erre bennünket ; ott látjuk ugyanis először a világ harczát 
Isten országa ellen ; ott Üdvözítőnk ellenségeinek látszóla-
gos és ideiglenes győzelmét ; de ott látjuk egyszersmind az 
ellenségek örökké tartó megszégyenítését s ott halljuk az 
örvendetes alleluját, melylyel magasztalják Isten fiai mennyei 
atyánkat, hogy feltámadt a jó pásztor ; feltámadt mint ígérte 
volt, Alleluja ! Valamint tehát akkor az ellenségnek győzel-
met csak azért engede a világ bölcs kormányzója, hogy an-
nál nagyobb legyen megszégyenítésük, ugy most is csak 
azért enged oly sok csapást ejtetni egyházán, hogy egykor 
annál jobban feldicsőitse szeretett jegyesét. 

Mindezt, mint emlitém, a nagyhétből tanuljuk, és épen 
ezért, legyen szabad ismételnem röviden a nagyhéti szertar-
tásokat különös tekintettel arra, mint végeztük azokat itt. ' ö 

Virágok vagy pálmák vasárnapján, szép idő levén, 
körmenet a székes egyház körül tartatott, mi alatt a kar 
Hosannát énekelt. Kinek nem jut eszébe, e szertartás látásánál 
önkénytelenül is a nép, mely rosz tanitói által még félre nem 
vezetve az üdvösség útjáról s felismerve Urunkban a leg-
jobb mestert, hálája s öröme jeléül pálmaágakkal te-
ríti be annak útját, kit a farizeusok kevés idő múlva ke-
reszttel vállán, elcsúfítva és eléktelenítve arczát Kálváriára 
vezettek. Mily csudálatos hasonlatosság a nép fogadtatása 8 
farizeusok tette egyfelől és az isteni tannak egyházunk általi 
terjesztése között másfelől. A népek ezrei átlátva e tan bol-
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dogitó és üdvözítő voltát örömmel telt szívvel köszöntik an-
nak hirdetőjét, „benedictus"-t énekelvén annak „ki az Ur 
nevében jön" ; mig a modern farizeusok keresztre szeret-
nék feszíteni és eltemetni ; nem tudva, hogy akkor, midőn 
eltemetve vélik lenni, akkor fog dicsőségesen feltámadni, ha 
jegyese az égben ily csapásokat engedni fog. S akkor bánni 
fogják, hogy a lamentatiókból, melyeket minden évben há-
rom napon át hallanak, legalább azon egy mondatot nem je-
gyezték meg maguknak: „Jerusalem, Jerusalem convertere 
ad Dominum Deum tuum". 

A nagyhét három utolsó napján ő nm. az érsek végezte 
a szertartások nagy részét : nagy csütörtökön, miután a de-
rűst megáldoztatta, végezte az olajszentelést, a sz. mise ál-
dozat bemutatása után pedig a tizenkét öreg láb mosását, 
kiket később rne0 vendég elveri} püspökileg ajándékozott meg. 
Igy tanit a kath. egyház alázatosságra bennünket, mert csak 
az, aki alázatos, lesz felmagasztalva, s minél nagyobb aláza-
toságunk, annál nagyobb lesz felmagasztalásunk. Az aláza-
tosság azonban legnagyobb fokát a kereszten érte el, mely 
eseménynek emlékét nagypénteken üljük. Ez alkalommal ő 
nm. püspöki trónja alatt volt jelen a szertartásoknál, s mi-
dőn a celebrans a sz. keresztet az oltár lábainál elhelyezte> 
háromszori térdeplés és rövid imádás után megcsókolta 
azon sebhelyeket, melyek életet adtak nekünk. Szép és meg-
ható volt e jelenet, midőn főpásztorunk oly alázattal, oda-
adással közeledett megváltásunk szent jeléhez, és ez bizony-
nyal mindenkiben az ajtatosságot növelte. Az oltári szent-
séget ő nm. vitte a sirba, mely egyszerű, de izlésteljes. 

A szomorú események hoszu során átmenve, méltók 
lettünk arra, hogy a feltámadás dicsőséget láthassuk és ben-
sőleg, szivünk mélyéből örülhessünk neki ; mert csak az 
értheti kikeletkor a természet szépségét, a ki a tél zordon-
ságát látta, s igy csak az érezhet nagy örömet feltámadás-
kor, aki azokat látta, mik a feltámadást megelőzték. Re-
ményiem, hogy ilyen nagy örömet éreztünk mindannyian, 
midőn ő nm. kimondta: „surrexit pastor bonus, alleluja". 

Husvétnapján a sz. mise és pápai áldás megadása után 
ő nm. a szószékre ment, s felemiitvén először Urunk feltá-
madása igazságának erősségét, az ellenvetésekét semmiségét 
bebizonyította, különösen azon ellenvetések, melyeket az 
evangélisták elbeszéléséből hoznak fel a hitetlenek, miután 
mult évben ez alkalommal a többit megezáfolta volna. 

Igy ünnepeltük az idén a nagyhetet és húsvétot, en-
gedje az ég, hogy az alleluja, melyet annyiszor hallottunk és 
magunk mondtuk, szivünk mélyéből eredt s lelkünk üdvét 
elősegité. 

Berlin. I g a z s á g s z o l g á l t a t á s i m o n s t r u m . 
Lapjaink legváltozatosabb rovata, vagy legalább is a leg-
tömöttebb még mindig az, mely a katholikus papoknak 
,culturharczi' megbüntetését hozza. Naponta egy pár tu-
czat eset a birodalom minden zegezugából már oly közön-
séges dolog, hogy alig ütközünk meg benne ; sőt feltűnnék, 
ha egyszer oly lapot kapnánk, melyben nincs megbünte-
tett' pap. A democrata irányú ,Frankf. Ztg.' régóta azon 
fáradságot veszi magának, hogy a napról napra előforduló 
eseteket számozza s összeállítja, melyeknek összege eleddig 
már egy jó vastag kötetet tenne ki. Én ugyan már régen 
nem írtam önnek ezekről, mert azt tartottam : minek nyo-

morúságunknak ezen, nagyjában mindig egyforma részlete-
zésével talán untatni olvasóit ; ma pedig kénytelen vagyok 
kivételt tenni, s oly esetet említeni, mely mint, ez idő sze-
rint csakis Poroszországban előfordulható ,igazságszolgál-
tatási' monstrum minden esetre figyelmet érdemel ; mert azt 
mutatja, hova sülyedtek már nálunk azok, kiknek köteles-
ségök lenne hivataluknál fogva a napi vitákon s párttusá-
kon kivül állani ; de a kik manap épen e párttusáknak nem 
ritkán szolgalelkü eszközei. 

Esetem a következő : A tavali év augusztus havában a 
,Köln. Vztg.', köztudomás szerint igen jól szerkesztett kath. 
lap, egy tudósítást hozott Ivoblenczből, mely többi közt azt 
beszélte el, hogy a trieri plébánosnak, Classen urnák, a tem-
poraliák felfüggesztése helyeztetett kilátásba, hahogy a 
májusi törvényeket haladéktalanul el nem ismeri; hogy pe-
dig az emiitett plébános egyházias álláspontjához „hiven 
ragaszkodva", ez utóbbi tenni nem fogja. 

A tudósítás azután, más dolgoknak elmondása után 
ekként végződött: „Épen most hallom, (a levelező) megbíz-
ható forrásból, azon négy plébánosnak nevét, kik a trieri 
kerületbén a ,papéheztető' törvény követelte nyilatkozatot 
tették, s ennélfogva minden fentartás nélkül kijelentették, 
hogy ők az állam „minden" törvényének alávetik magokat". 
Következtek négy plébánosnak nevei, többi közt Steinlein, 
laufeldi plébánosé is, ki ezáltal „megsértve" érezvén magát, 
pert inditott a lap, illetőleg annak felelős szerkesztője ellen, 
annak daczára, hogy a tudósítás a magában véve igaz tény-
nek felhozásán kivül egy sértő szót sem ejtett ellene. 

S ime, mi történt? A lap 300 marknyi birsággal súj-
tatott ; mert, mint a közvádló pharisaicus képpel elmondá : 
azáltal, hogy Classen plébánosnak „egyházias álláspontja" 
ama másik négy plébánosnak nyilatkozatával szembesitte-
tett, ez utóbbiak községeik előtt ,gyanusittattak' s ezáltal 
csakugyan megsértettek ! ! — Kell-e ehhez még commentár, 
hogy mivé lett a mi ,igazság'-szolgáltatásunk ? . . . De kell-e 
világosabb bizonyítvány ennél, mely ekként hivatalból ki-
állíttatott, arra nézve, hogy ezek az ,államhű' papok csak-
ugyan ,gyanúsak' a katholikus nép előtt ? . . . 

Hát ez nem ,Canossa', hogy most mind azon papok, 
kiket a politikai hatóságok nem jeleznek ,államveszélyesek'-
nek, egy legujabbi kormányrendelet szerint, régebbi élvez-
ményeikbe visszahelyeztetnek, ha a fentebbi májustörvényi 
nyilatkozatot nem teszik is ? . . . Ugy látszik, miszerint itt is 
az a régi história ismétlődik, hogy miután a hegy nem akar 
Mohamedhez jönni, hát Mohamed elmegy a hegyhez ; — 
nálunk pedig ugy hivják ezt, hogy: Canossa! 

Angolország. M o z g a l m a k az a n g l i k á n 
e g y h á z b a n . Ugyanakkor, midőn Németország katholi-
kus püspökei az egyház elévülhetlen jogai s szabadsága vé-
delmére nehéz küzdelmeket vívnak, azon országban, hon-
nan a németek a keresztény vallással együtt polgárosodá-
sukat is nyerték, Angliában, épen ellenkező természetű lát-
ványnak vagyunk szemtanúi. G a z d a g o n javadalmazott »egy-
házi' sinecurák élvezetében oly férfiakat látunk, kik ,püspö-
kökének nevezik magokat; kik azt állítják, hogy ezen or-
szágban ők az apostoloknak egyedüli törvényes utódai; kik 
azt követelik, hogy a nép istenrendelte atyjái s ne az állam-
nak alázatos, jól fizetett szolgái gyanánt tekintse és tisz-
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t e l j e . . . . Azonban e férfiak ugy cselekesznek e, ugy bán-
nak-e az állítólag lelki gondozásukra bizott néppel, ugy vi-
selik-e magokat, mint a hogy az apostolok igazi utódaikhoz 
illenék ? . . . Cselekedeteik megfelelnek-e szavaiknak ? . . . De-
hogy ! Elmulasztották, elárulták a püspöknek legelső, leg-
szentebb kötelességét, mely abban áll, hogy a hit isteni leté-
teményét hiven s tisztán megőrizze s hogy azt a világ és 
annak hatalmasságai ellenében védelmezze ; eladták az egy-
házat, a szabad egyházat az államnak, s mind ezt nem talán 
kényszerítve tevék, hanem szabad önelhatározásból, mond-
hatnók : önként ajánlva fel judási szolgálatukat, s e szolgá-
latot nem csak a magok személyében végezték el, hanem 
ugyanarra az alájok rendelt papságnak legnagyobb részét is 
kényszeritették, — s mindezt semmi más okból, mint az egy 
igaz egyház elleni gyűlölet és ellenszenvből. 

Történt pedig ez, midőn az anglikán püspöki kar ez-
előtt két évvel a „Public Worship Regulation Act", ama tör-
vényt elfogadta, mely a nyilvános isteni tiszteletet (ivorship) 
,szabályozta', mely törvénynek egyedüli czélja az volt, hogy 
a katholikus elvek- és szokásoknak az anglikán papság s 
nép kebelében való mindinkábbi terjedése elé hatalmas gá-
tot vessen. E törvényt merő gyűlöletből a római katholikus 
egyház ellen elfogadva, az anglikán püspöki kar minden 
egyházi joghatóságról mondott le, és a hittan, a fegyelem 
és a cultus feletti, legfőbb döntő hatalmat az államra, illető-
leg egy a parliament által kinevezendő laicusra ruházta, 
egyúttal pedig a püspöki hivatalt „állami szolgálattá" — 
mint a canterburyi érsek mondá, — degradálta, saját magát, 
a szónak legteljesebb értelmében megsemmisítette. Hiába 
volt az alpapságnak felszólalása, hiában a canterburyi gyüle-
kezetnek felirata a püspöki karhoz ezen törvényjavaslat el-
len, — a „hű főpásztorok" elárulták, eladták az egyháznak 
s a papságnak jogait, szabadságát s szabadalmait, nem tö-
rődve vele, hogy ezért egy roppant feltűnést okozott nyilt 
levélben, melyről legott szó leszen, hitetlenségről vádoltattak. 

A „Public Worship Regulation Acf-nek hivatalos ki-
hirdetése után ugyanis nagy mozgalom keletkezett az an-
glikán papság közt, mely még öregbedett, midőn a püspö-
kök azt hivatalos körleveleikben dicsérni és védelmezni mer-
ték, nevezetesen egy közös, a papsághoz intézett nyilatko-
zatban, melyet, — eléggé különösen, a ,Times' hoztak. En-
nek folytán a Róma felé hajló papság erősebben kezdé el-
veit hangoztatni, mint valaha, annál nagyobb nyomatékkal, 
mert érzé, hogy e törvény főképen az ő törekvései elnyomá-
sára hozatott. E férfiaknak tisztább fogalmuk van az egy-
ház szabadságáról, mint a püspököknek ; belátják ők, hogy 
az angol egyháznak a római szentszékkel elébb utóbb egye-
sülnie kell, s mert ezt belátják, azért fáradnak ezen egyesü-
lésnek előkészítésén és siettetésén, csakhogy manap még sok-
kal gyengébbeknek érzik magokat, semhogy ilyetén egye-
sülést tettleg végrehajthatnának. S most jön ez a ,Regula-
tion Act' azon nyiltan bevallott czéllal, hogy az állam ha-
talmi eszközeinek segítségével gátolja meg azt, minek ke-
resztülvitelét ők lelkismeretbeli, szent kötelességnek tekin-
tik, — hogy ne háborodnának tehát fel ? ! 

Mért eléggé különös egy mozzanat az egészben az, 
hogy a mit mi legegyszerűbb s legrövidebb útnak s módnak 
tekintenénk, hogy lelkismeretök a törvénynyel való emez 
összeütközést kikerüljék — az t. i., hogy az anglikán egy-
házból ki- s a katholikusba visszatérjenek ; azt e férfiak szin-
tén lelkismeretellenes eljárásnak tekintik. Megmaradtak te-
hát anglikán papoknak, csendesen tovább működtek az 
egyesülés érdekébén, szóval és tollal iparkodtak nézetöket 
terjeszteni és társakat szerezni, az isteni tiszteletre nézve 
pedig mindinkább jobban és jobban simultak és alkalmaz-
kodtak az igazi katholikus, a római egyházhoz. Szerény, 

csendes működésöket máris szép siker koronázta: külön 
központi hivatalt szerveztek, az Englùch Church Union-1 
Londonban, Burleigh-Street 13; külön lapjok van,,Church 
Union Gazette', a tagok száma a folyó év kezdetén 11 851-re 
rúgott, mely azonban már azóta is tetemesen növekedett, az 
Union-nak összes bevételei pedig a lefolyt évben 3978 font 

(Folyt, köv.) sterlinget tettek. 

IRODALOM. 
-}- Megjelent és a sz. Yincze-egylet javára 20 krért 

kapható a következő czimü kis füze t : „Paulai sz. Vincze 
élete". Szent beszéd, melyet paulai sz. Yincze születésének 
harmadik százados évfordulóján a budapesti sz. Vincze-
egylet felhivására az egyetemi templomban tartott Breznay 
Béla, esztergommegyei áldozár, közp. papneveidei tanfel-
ügyelő, egyetemi hittanárhelyettes, hittudor. A sz. Vincze-
egíjlet javára kiadta (a sz. ügy előmozdítására saját költsé-
gén) a „Hunyady Mátyás" intézet. Budapest 1876. Kapható 
tömegesen a sz. Vincze-egyletnél, Budapest, IV. közp. pap-
nevelde ; tömegesen vagy egyenként Ürge László, katholikus 
könyvkereskedésében, Budapest, IV. városháztér. A jó czél 
iránti tekintetből ajánljuk t. olvasó közönségünk figyelmébe. 

— A váczi növ. papság „Pázmány egylet" tagjai előfi-
zetést hirdetnek Laikus Fülöp „Silvio" czimű vallás-erköl-
csi regényére. A két kötetes, körülbelül 40 ivre terjedő re-
gény ára 1 frt. 50 kr. A mű még ez iskolai évben fog meg-
jelenni és szétküldetni. A megrendelések folyó hó 15-ig 
teendők meg. 

VEGYESEK. 
— Eddigi tudósításaink szerint ő szentsége szeptem-

berhóban consistoriumot fog tartani, melyben több bibornok-
nak kinevezése várható. 

— Régebben emiitettük, hogy Nürnberg mellett fekvő 
Für th városának községtanácsa, midőn a tartományi hely-
tartóság tudtára adta, hogy közös (hitfelekezetnélküli) is-
kola mellett zsidót tanítóul alkalmazni nem szabad, ezért a 
ministeriumhoz felebbezett ; de ez most utóbbi a tartományi 
főhatóság határozatát helybenhagyta. — A ,májusi törvé-
nyek, következtében az egy trieri megyében jelenleg százti-
zenhárom plébánia üres. 

— Több némethoni kitűnő katholikus Löwenstein 
herczeg meghívására f. hó 9-én előzetes értekezletet tartott 
Mainzban, melynek czélja volt egy az egész német biroda-
lomra kiterjesztendő katholikus egyletnek megalapítása felett 
tanácskozni. Az eszme elfogadtatott ; az alapszabályok nagy-
jában megállapittattak, s ha a nemsokára kibocsátandó 
nyilvános felhívás, mint előrelátható, kellő viszhangra talál 
a német katholikusok szivében, ugy az egylet alakitó köz-
gyűlését még e nyár folytán tartandja. Isten áldása le-
gyen rajta. 

— Svajczban itt ott a protestánsok is kikapnak már 
kissé a j C u l t u r k a m p f ' - b ó l . Bernben april 30-án az ottani 
franczia protestáns templomban ,nagyszerű dalár-ünnepély' 
tartatott, mely a templomi gondnokság és a kormány közt 
egész kis ,culturharczi' súrlódásra szolgáltatott alkalmat. A 
dalárda ugyanis azt követelte a gondnokságtól, hogy az em-
iitett napon ne tartassék istenitisztelet; mert a templom reg-
gel a főpróbára, délután pedig az előadásra kell. A gond-
nokság természetesen csak a délutáni órákra volt hajlandó 
a templomot átengedni ; de a dalárda a kormányhoz folya-
modott, s Teuscher tanácsos, az egyházi ügyek vezetője s a 
jurai katholikusok üldözője ráparancsolt a gondnokságra, 
mely aztán tiltakozva engedelmeskedett is, ugy hogy a berni 
francziaajku katholikusok kénytelenek voltak e napon más-
hol „templomozni", mint nálunk mondják. 

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő: báró Hornig Károly, hittudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatott Budapesten 1876. Kocsi Sándor saját nyomdájában, oi-Bzágut 39. szám alatt. 
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ből. Korona. Angolország. Mozgalmak az anglikán egyházban. — Vegyesek. 

Dogmatikai tanulmányok. 
(Folytatás.) 

II . A természetes istenismeretre vonatkozó kath. elvek 
részletesb megvilágítása a szentírás éz a ker. hagyomány 

alapján. 
A Vaticanum á l t a l a természetes istenismeret-

röl kihirdetet t hitczikk részletesb magyarázatá t a 
következőkben adjuk : 

1) E hitczikk szerint minden ember, aki eszé-
vel él, Is tent természetes módon megismerheti, vagyis 
természetes istenismeretet szerezhet magának. Ez 
ugy értendő, hogy minden ember, tehát — kivétel 
nélkül — nemcsak keresztény, hanem zsidó és po-
gány, müveit és művelet len; nemcsak a volt pa-
radicsomi ár ta t lan állapotban, hanem a bűnbe-
esés után, a vállási és erkölcsi e l fajul tság legmé-
lyebb ál lapotában is, minden természetfölötti ki-
nyilatkoztatás nélkül, egyesegyedül józan eszének 
természetes ereje és természetes segédeszközei ál-
tal, az egy igaz Istenről ( létéről és tökélyeiről) teljes 
bizonyossággal szerezhet magának természetes ismeretet, 
sőt kötelessége azt szereznie, ugy, hogy ha azt nem 
teszi, vagy ezen ismeretet megveti, megtagadja , 
semmibe veszi és az ily ismeretből folyó (természeti) 
valláserkölcsi kötelességeit elmulasztja, Isten Ítélő-
széke előtt felelős. Ez dogma. E hitigazságot az egy-
ház — mint később dogmatikánk folyamában látni 
fogjuk — a protestáns ul t ra-supernatural ismus, 
bajanismus, jansenismus, ontologismus, t radi t iona-
lismus, skepticismus stb. mindenféle tévelyek és 
áltanok ellen, hi t tani lag definiálta. E hitczikkely a 
fönebbi §-ban idézett szentírási helyek által teljesen 
beigazoltatik, mind a természetes istenismeretre, 
mind pedig az abból eredő valláserkölcsi köteles-
ségekre nézve. 

E hitczikkely továbbá azt is foglal ja magában, 
miszerint a természetes istenismeret valódi liitelöz-
mény — praeambulum fidei — még pedig két irány-
ban is. Először, mivel, ha természetes módon Isten-
ről tudomást nem szerezhetnénk, ha létéről mit-
sem tudhatnánk, természetfölött i hi tre sem volnánk 
képesek ; másodszor pedig, mivel, ha nem bí rnánk 
elégséges képességgel némely érzékfólötti igazsá-
gokat az ész világa mellett megismerni, ha a ter-
mészetfölötti kinyilatkoztatás ismérvéit (criteria 
revelationis) nem tudnók megbírálni, a természet-
fölötti hithez szükséges ily kinyilatkoztatás reánk 
nézve szintén hasztalan volna. Értelem nélkül nincs 
sem hit, sem tudomány ; természetes megismerö-ké-
pesség nélkül sorsunk és ér tékünk ugyanaz volna, 
mi az esztelen állatoké. 

Az egyház kezdet óta ismervén hivatását, mely 
abban áll, hogy az emberi nemet természetfölötti 
rendeltetésének ut ja in vezesse, a természetes isten-
ismeret lehetőségét és valódi létét, mint az üdvözitö 
hit elöföltételét, mindig tanította. Az egyházi hagyo-
mány e kérdésben csudálatosan összhangzó. Alig 
van szentatya, vagy egyházi iró, aki a természetes 
istenismeretröl nem oly értelemben nyilatkoznék, 
mint nyilatkozott róla a vat ikáni zsinat. Az atyák 
nagy része nemcsak a Bölcs. k. 13. és a Róm. 1, 2. 
fejezeteit s az ál talunk idézett többi helyeket a po-
gányokra nézve is lehetséges, pusztán természetes 
istenismeretre magyarázzák, hanem még más szent-
írási helyeket is, melyekből e tan nem oly egyene-
sen vezethető le, a természetes istenismeret bizonyí-
tékainak körébe vonják. Például a 4-ik zsoltár (7. v.) 
eme szavait : „Ránk van jegyezve, Uram, orczád 
világossága." Vagy Jób. k. (36, 25 )e szava i t : „Min-
den ember lá t ja öt, kiki messziről nézi-' ; — a te-
remtett dolgokból merí thető istenismeretre vonat-
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koztatja Nagy-Gergely (Moral. 27, 2) s mások. A 
régibb atyák, mint Juszt in vért., alex. Kelemen, 
Irenaeus s mások különbséget tesznek a természe-
tes és természetfölötti istenismeret közt s az egyi-
ket épugy, mint a másikat lehetségesnek tar t ják. A 
2 — 3-ik századbeli atyáknál igen gyakran találko-
zunk ama gondolattal, miszerint a „Logos" (Ver-
bum) kétféle módon is szólt hozzánk: a világ te-
remtése és az ö megtestesülése és szóbeli oktatása által. 
Athanáz (contr. Gent. n. 36) irja, hogy valamint a 
távollevő művész, kit sohasem láttunk, müveiből 
megismertetik; ugy a világ berendezése- és kor-
mányzásából az alkotó és föntartó Isten. Ágoston 
(de Trinit. lib. 15. c. 4) mondja : „Nemcsak a szent-
irás tekintélye, vagy Isten maga hirdeti nekünk lé-
tét a próféták és apostolok szája által, hanem az 
egész világ-egyetem és saját bensőnk is azt mondja, 
hogy Teremtője a legfölségesebb lény". Nagy Ger-
gely (orat. 34) hasonlattal é l ,mondván: „Ha valaki 
szépen és czélszerüen alkotott hárfát lát és egy-
másba olvadó hangjait hallja, bizonyosan a hang-
szer készítőjére és a zenészre gondol; ugy, aki a 
világot látja, Teremtőjére eszmél stb." Damaseusi 
János (de fide orthod. lib. 1. c. 3) a világi dolgok 
változandósága és a világegyetem fóntartásából 
stb. természetes istenismeretre következtet. Tertul-
lián (adv. Marcion. 1. I .e. 10) i r j a : „Istenről tanús-
kodik mindaz, ami vagyunk, és amiben vagyunk". 
Lactancz (Div. instit. lib. 1. c. 2) szépen mondja : 
„Nincs oly vad és műveletlen ember, aki midőn az 
égre föltekint, — ha nem is tudja , mely Istennek 
gondviselése által kormányoztatik a látható világ 
— nem következtetne a természet nagyságából, 
szilárdsága — szépsége — hasznosságából stb. 
arra, miszerint mindaz valami fönséges terv szerint 
történt" . Nagy-Vazul az ember természetéből ha-
sonló tanúságot von le. Boëthius (de consol. lib. 3. 
pros. 12) mondja, miszerint a világban észlelhető 
ellentétekből, melyek mégis a világegyetem össz-
hangját alkotják, az ember képes Isten ismeretére 
jutni . — Ugyanazt később a scholastikusok elmé-
sen kigondolt ragyogó érvekkel bebizonyitották. 
(lásd alább az Isten léte melletti bizonyitékokat.) 
A symboluin tekintélyével biró Catechism. Roma-
nus (edit. Vienn. 1833. p. 13) egyenesen azt mondja, 
miszerint azok által, mik az érzékek által észrevé-
tetnek, a lélek végre Istennek láthatatlanairól el-
mélkedik, s öt, mint mindenek létokát, megismeri. 
Mindezekből világos, miszerint a Vaticanum által 
kihirdetett hitezikkely az egyház régi hite. 

2) Ezen ismeret tá rgya az egy igaz Isten, min-
denek Teremtője és Ura. (Cone. Vat. de fide, II. can. 
1.) Tehát nem valami képzelt, személyes lét nélküli 
és a teremtett világgal azonos, vagy abban benfog-
lalt föltétlen lény ; hanem a világtól tárgyilag és 
állagilag különböző, nem öntudatlan, hanem valóban 
élő, szellemi természettel biró, személyes Isten ; 
ugyanazon legfőbb lény, aki, csakhogy sokkal tö-
kélyesebben és természetfölötti módon, a hit által 
ismertetik meg. Ily értelemben veendő tehát a ne-
vezett canonban kihirdetett dogma. Ezt az egyház 
a Kant iskolájából eredő ideotheismus, vagyis azon 
tévely ellen, mely szerint Isten nem egyéb, mint 
csupáncsak alanyi gondolat s legfölebb a józan ész 
követelménye; továbbá a deismus, pantheismus stb. 
ellen hirdeti ki. Mindezekről alább leend szó. 

3) Természetes istenismeretet minden ember, 
aki eszével él, szerezhet magának. Az istenismeret-
szerzés képessége tehát az egyéni észnek (rationi in-
dividuali), függetlenül az úgynevezett általános em-
beri észtől (independenter a ratione universali) és 
függetlenül az emberi közmegegyezéstől (indepen-
denter a sensu communi) tulajdonittatik. Az egyéni 
ész alatt pedig a kath. theologusok minden egyes em-
ber ép szellemi tehetségeit értik, melyek — kellően 
használva — az ész által megismerhető igazsá-
gokra nézve nemcsak, hogy tévedésbe nem ejtenek, 
hanem inkább megnyugtató bizonyosságot szülnek 
mibennünk. Ily értelemben vett „emberi ész" egé-
szen mást jelent, mint az úgynevezett „egyéni, ma-
gán lélek", melyről némely rajongó protestáns fele-
kezetek álmodoznak, s mely nem egyéb, mint téves 
valláselvekből eredő gőgös önhittség, vagyis a lé-
leknek ama veszélyes és kárhozatos elfogultsága, 
melynélfogva az saját rajongó képzelgése- és ál-
következtetéseihez makacsul ragaszkodva, egyéni 
téves Ítéletét, a vallási kérdések eldöntésére Isten 
által rendelt törvényei és csalatkozhatlan tekintély 
Ítéletének alávetni nem akarja. A kath. értelemben 
vett egyéni ész tehát valamint távol áll az emiitett 
protestáns elfogultságtól, ugy más részről a Bonald, 
Lamennais s a többi traditionalisták értelmében vett 
közmegegyezést, vagy általános emberi észt (szellemet) 
sem jelenti. 

A Vaticanum a „naturalis humanae rationis 
lumine" kifejezés alatt minden épeszű emberben 
levő természetes megismerő képességet érti, hi-
vatkozván sz. Pálra, aki (Róm. 1, 18) mondja : 
„Az Isten haragja is kijelentetik mennyből azon 
emberek minden istentelensége és hamissága fölött, 
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kik az Isten igazságát hamisság által tartoztatják". És va-
lóban, ezen igazság a szentírás más helyei által is megerő-
síttetik. Igy Jób k. (36, 25): „Minden ember látja őt, kiki 
messziről nézi." Üdvözítőnk maga is az egyéni észre hivat-
kozik, midőn sz. Jánosnál (5, 39) mondja: „Vizsgáljátok az 
Írásokat ezek azok, melyek bizonyságot tesznek felő-
lem". Ezekkel megegyez a keresztény hagyomány is. Sz. 
Athanáz pl. (contr. gent. c. 30) í r ja : „Mindenki a maga lel-
kében, mint tükörben, Megismerheti a Logos-t s benne az 
Atyát ; Istent azonban a látható világból is megismerheti, 
mivel a teremtett világ, a benne uralkodó rend és összhang 
által, nyitott könyvként hirdeti Urát és Teremtőjét. Egyéb-
iránt Quesnell 41; Bajus 22; és Bautain 1-ső tételeinek a 
pápák általi kárhoztatása ugyanezt bizonyitja. Ez is tehát 
benfoglaltik dogmánkban. O O 

4) Az emberi ész képes ugyan Istent természetes mó-
don megismerni ; hanem teljes és tiszta, minden gyarlóság-
tól ment istenismeretet a magára hagyatott ész nehezen sze-
rezhet magának. Ehhez ugyanis a szellemi tehetségek szor-
galmas és szerencsés kiművelése, továbbá, ha nem is termé-
szetfölötti kinyilatkoztatás és malaszt, de mindenesetre Isten-
nek, a teremtmények cselekvőségéhez szükségelt ama álta-
lános hozzájárulása, melyet műkifejezéssel „concursus uni-
versalis "-nak nevezünk, valamint a természetes isteni gond-
viselés segélye, megkívántatik. Kezdetleges, és ha mondani 
szabad, elemi istenismeret azonban, a szentírás s egyházatyák 
tanítása szerint, könnyen szereztetik. Ily istenismeret még 
azért is mondható természetesnek, mivel az ész legelső fóléb-
redése után, az ember szellemerkölcsi természetéből, azon-
nal, könnyen, mintegy magától és szükségkép fejlődik ; tehát 
nem kivülvől ered, nem tudományos vagy bölcsészeti okta-
tás által származik, hanem a legkedvezőtlenebb befolyások, 
személyes erkölcsi elfajultság mellett is, jelentkezik és, 
mintha az ember szellemerkölcsi természetéhez tapadna, 
soha teljesen ki nem irtható. Ez ugyan a Vaticanum által 
nincsen egyenesen kimondva, de mivel az általunk fentidé-
zett szentírási helyekben eléggé érthetően foglaltatik s az 
atyák és theologusok által majdnem általánosan taníttatik, 
ha már nem foglaltatik benn a dogmában, legalább is fidei 
proximum. 

Ezt a szentírás az által jelzi, hogy a) ezen természetes 
megismerést (Róm. 1, és Bölcs. k. 13.) nem valami mestersé-
ges és fáradságos kifejtésnek, hanem látás-nak — mivel t. i. 
a dolog mintegy előttünk áll — tünteti elő. b) a Bölcs. k. 
13. hangsúlyozza, miszerint ily istenismeretet könnyen sze-
rezhetjük ; a Róm. 1, 18. pedig a pogányoknak nem azt 
rój ja föl vétkül, hogy az ily megismeiéshez szükséges tanul 
mányozást elhanyagolták, hanem azt, hogy az ember sze-
mei alatt levő nyilt igazságot elnyomták. Az erkölcsi tör-
vényről pedig azt mondja (Róm. 2, 14), hogy az a pogányok 
szivébe is (Isten által) irva van ; a Bölcs. k. (13, 1) pedig 
ezen ismeretre nem figyelőket hívságosaknak (azaz, igazságot 
tagadóknak, vagy esztelenek) mondja. Az atyák és a legré-
gibb egyházi Íróknál is, főkép az apologetáknál e helyek az 
itt jelzett értelemben magyarázva fordulnak elő és az igaz-
ságot belátni nem akaró pogányok megszégyenítésére mint-
egy fólhasználtatnak. Szépen mondja pl. alex. Kelemen 
(Stromat. V. pag. 612): „Az igazság (Isten) megismeréséhez 

jutni nem nehéz, kezeinkben, szánkban és szivünkben hord-
juk A világ Teremtőjét és mindenek Atyját, mindenki 
már természeténél fogva, tanitó és tudomány nélkül, ismeri." 
Hasonlóan irnak Origenes,Tertullián (De animae testimonio), 
Athanáz, Lactancz s mások. (Folyt, köv.) 

Lourdesi emlékeim. 
(Folytatás.) 

Másnap, február 23-án Bernadette ujolag megjelent a 
barlangnál, szokott eljárása szerint térdre borult s olvasó-
ját imádkozá. Aggódás s félelem volt arczán látható. Sok 
nép jöt t a barlanghoz, aggodalmas várakozásbau nézte, vál-
jon szerencsésebb lesz-e Bernadette ma, mint tegnap? Ber-
nadette folyvást imádkozik, minden szem rá van irányozva. 
Egyszerre megváltozik a térdelő gyermek arcza, leirhatlan 
lelkesedés s öröm tükröződik onnan vissza; Bernadette látja 
a szép hölgyet. 

„Leányom", szólt hozzá a megjelenés nyájasan, „én 
titkot akarok veled közölni, mely egyedül téged illet, igé-
red-e, hogy azt soha senkivel nem fogod közölni?" „Oh 
igen, én igérem", feleli a boldog Bernadette. És Bernadette 
figyelni látszott. 

A megjelenések ideje alatt három izben közölt a szép 
hölgy titkot a leánykával, mely titkok egyedül Bernadet-
tem vonatkoztak, s soha senki nem tudta meg azokat. A 
szerencsés gyermek talán sirjába viendi azokat, anélkül, 
hogy az emberiség azokból valamit megtudna. Miután a 
megjelenés közölte volna a titkot, tovább igy folytatá : „És 
most leányom, menj el a papokhoz s mondd nekik nevem-
ben, hogy kivánom, miszerint nekem itt kápolnát építse-
nek s körmeneteket tartsanak!" S újra eltűnt a szép hölgy. 

Bernadette felemelkedék, a nép körülfogá őt. Az ég 
küldöttje a város felé irányozza lépteit, a nép követi. A 
plébániaiak elé érve Bernadette belép s a nép csendesen 
várakozik. Lourdes plébánosa a még most is élő Peyramale, 
kivel Lourdesban létünkkor sokszor találkoztunk, s ki mo-
dorára s megjelenésére nézve eszünkbe juttatta hazánk 
kedélyes esperestjeit, most egy erőteljes aggastyán, ki kö-
zel van a hetvenhez. Midőn először látám, eszembe jutott 
egy hajdani kedves emlékii tanárom, a pesti egyetem 
egyik disze, s midőn mosolygott, mintegy visszaképzelém 
magamat papnövendéknek, ki az arabs nyelvet magyarázó 
tanárát látja távol hazájától, — Lourdesban. Meglehet, 
hogy e hasonlatosság csak egyéni képzelődésemnek szüle-
ménye, de annyit őszintén mondhatok, hogyha tévednék is, 
egyéni véleményemről a magam részéről le nem mondok. 

Peyramale a kis Bernadette-t csak egyszer látta az 
utczán, de azonnal megismerte s szigorúan tekinte a belépő 
leánykára. „Mit akarsz tőlem?" kérdé komolyan. „Plébános 
ur", szóla a gyermek tiszteletteljesen, „a szép hölgy, ki ne-
kem a barlangnál megjelent, küld engem!" „Oh, oh", vi-
szonzá Peyramale, „te megjelenésekről beszélsz, mit jelent-
sen az?" S Bernadette elmondá egyszerűen, de értelmesen a 
megjelenés minden körülményeit. A tisztes plébános, kivel e 
dologról körülményesen társalogtunk, megvallá, hogy az 
ártatlan gyermek elbeszélése mélyen meginditá, de arcza 
komoly, változatlan maradt. 

„Tudod-e, ki legyen a hölgy, kiről azt állítod, hogy 
42* 
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neked megjelenik?" „Nem, én nem tudom", feleié Berna-
dette, „ő nem mondá meg nekem!" „Az emberek azt mond-
ják, viszonzá Peyramale, hogy a bold. Sziiz ; de tudd meg, 
ha te hazudva állitod, hogy őt látod, te azon uton vagy, 
hogy őt soha se lássad. Mindnyájan fogják őt egykoron 
látni, csak te nem!" „Ki legyen a megjelenés, azt nem tu-
dom", feleié meghatottan Bernadette, „de azt tudom, hogy 
láttam, s hogy engem ő küldött, miszerint az ő nevében 
felszólítsam, hogy neki kápolnát építtessen". 

Peyramale mélyen meg lőu hatva a gyermek szavai 
által, de arcza nem árulá el belső megindulását. Gondola-
tokba merülve állt ablaka előtt s mélán tekintet ablakán át ; 
a természet téli ruhába burkolva szunnyadóit. „Leányom", 
szóla ő Bernadettehez közeledve, „én tehetségem szerint 
azon leszek, hogy a megjelenés kivánsága teljesüljön, de 
csak ezen feltételek alatt: a megjelenés mondja meg, ki ő, s 
ha csakugyan a bokl. Szűz, tegyen csudát ! Te azt mondod, 
hogy midőn megjelenik, lábai egy vad rózsabokrot érintenek ; 
jól van, ha azt akarja, hogy kápolnát épitsünk neki, tegye 
meg a csudát, hogy a rózsabokor most, télen kiviruljon". 

„Főtisztelendő ur", kérdők a kedves aggastyánt, mi-
dőn ő mosolyogva mondá el nekünk ezen történetet, „nem 
érzett-e lelki nyugtalanságot, midőn a kis hirnököt ily ka-
tegorikus válaszszal elbocsátá?" „Persze, persze", viszonzá 
mosolyogva, „én egy pillanatig azt gondolám : mégis csak 
különös eljárás, ha a megjelenés csakugyan a bold. Szűz, 
hogy ily követeléssel lépek eléje ; egész éjjel nyugtalan va-
lék, de végtére avval vigasztalám magamat, hogy legjobb 
szándékom volt, s hogy a kivánt. csuda csak a bold. Szűz, ha 
ő az, dicsőségének előmozdítására fog szolgálni". 

Hihetlen gyorsasággal terjedt el a hir, a plébános nem 
keresett dicséretekkel lőn elhalmozva s a hitetlenek már 
örültek diadaluknak ; örömük rövid ideig tartott. 

Másnap Bernadette ismét eljött a barlanghoz, a szép 
nő látható lesz s Bernadette tudtára adja a plébános üzene-
tét. A megjelenés mosolyogva hallgatta Bernadette-t, s mi-
dőn ez bevégezte elbeszélését, — eltiint. A rózsabokor nem 
virult ki, a hitetlenség diadalmaskodott. Lázas izgatottság 
fogta el a kedélyeket. 

De nagyobb s következményeiben áldásosabb csudát 
akart tenni a hold. Szűz. Mit, mi haszna leendett az embe-
riségnek abból, ha egy rózsabokor felvirul, hogy a nap 
legelső heve alatt ismét elhervadjon? 

Február 25-kén Bernadette ismét megjelenik a bar-
langnál, a megjelenés látható lesz s Bernadett-tal a harma-
dik titok közöltetik. „És menj leányom", szól a szép hölgy 
kegyteljesen, „menj el a forráshoz, mosakodjál és igyál a 
vizből". Bernadette a mintegy liusz lépésnyi távolságban 
folyó Gave felé irányozva lépteit, mert sehol vizet nem lá-
tott, de midőn már az útnak felét megtenné, a jelenés intett, 
hogy ne a folyóhoz menjen s kezével egy helyre mutatott, 
hol néhány száraz fűszáll volt látható. A leányka kaparni 
kezd gyenge kezeivel azon helyen, a nép kíváncsian nézte őt. 
Egyszerre a fold nedves lesz, piszkos homokos viz kezd 
csergedezni s Bernadette háromszor viszi ajkaihoz, de mind-
annyiszor oly undor fogta el, hogy nem volt képes abból 
inni. A szép hölgy komolyan tekint rá s Bernadette erőt 
véve magán, iszik a tisztátalan vizből. 

A barlang később tudományosan megvizsgáltatott s 
bevégzett tény, hogy ott soha forrás nem volt azelőtt. A 
vizsugár elejénte vékony, mindig vastagabb s vastagabb lőn 
s most naponta 2000 akó vizet ad. A viz tiszta, friss s kel-
lemes izü, s a tudomány férfiai által vegyészileg megvizs-
gáltatott s megállapittatott, hogy magában véve semmi 
gyógyerővel nem bir. Tiszta kellemesizü forrásvíz az, s mi, 
kik szerencsések voltunk itt is, mint La-Salette-ban a 
gyógyforrásból ihatni, őszintén mondhatjuk, hogy a rosz-
vizü Francziaországban egyedül itt s La-Salette-ban ihat-
tunk jóizü vizet. 

„Csuda, csuda!" kiáltá a nép s seregesen tódultak a 
for ráshoz, bemarták kendőiket s legott számtalan gyógyu-
lás történt. A hivő nép ujongott örömében, a hitetlenség 
dühöngött s gyalázatára szokott fegyveréhez, a hazugság-
hoz nyúlt, hogy a kétségbe nem vonható eseményt nevetsé-
gessé tegye. 

Bernadette naponta eljárt a barlanghoz, de csak rit-
kán látá ezentúl a megjelenést. De volt-e még erre szük-
ség? A kegyelem forrása, mely az ő parancsszavára fakadt, 
fennen hirdeté hatalmát s dicsőségét ; a csudák, melyek 
mindinkább gyakoriabbakká lőnek, fennen azt kiálták: „Itt 
az ég királynéjának hatalmas keze működik!" 

Már bizonyos dolog volt, a hivők legalább nem kétel-
kedtek, hogy a megjelenés az ég küldöttje volt, de hogy ki 
legyen ő, az még kétséges volt. Bernadette fel lőn szólítva, 
hogyha szerencsés lesz még egyszer a megjelenést láthatni, 
kérdezze meg, ki legyen ő, de a szép hölgy, ugy látszott 
hogy eltűnt, — örökre ! 

Végre eljött márczius 25-ke az egyház gyümölcs-
oltó boldog Asszony ünnepét üli e napon. Bernadette e na-
pon megjelenik anyja társaságában, a megszámlálhatlan so-
kaságú nép tiszteletteljesen helyet csinál neki s suttogja : 
„A szent jő, a szent jő!" Bernadette mitsem hallott, mitsem 
látott s elfoglalja helyét a barlangban. Alig térdel rövid 
ideig s imádkozza olvasóját, midőn arcza egyszerre átvál-
tozik. Égből alászálló angyalnak nézné valaki az imád-
kozó, átszellemült gyermeket, minden jelenlevő mélyen meg 
volt hatva. Habár a megjelenést senki sem látá, csak Ber-
nadettera kelle tekinteni s minden kétely elmúlt. 

Bernadette ajkai mozognak, ő következő kérdést intéz 
a megjelenéshez: „Oh kedves hölgy, mondd meg nekem, ki 
vagy?" Háromszor ismétli e kérdést, anélkül, hogy feleletet 
nyert volna s Bernadette negyedszer kérdezi. Most a meg-
jelenés kiterjeszti eddig imádságra összekulcsolt kezeit, 
mintha az egész világot szerető szivéhez szorítaná, tekintete 
az ég felé irányul és a legnagyobb alázattal mondja e sza-
vakat : „Én a Szeplőtelen Fogantatás vagyok !" 

A megjelenés szobra odaállítva azon helyre, hol a meg-
jelenés történt, a legtisztább carrarai fehér márványból, re-
mekmű, elkészitve Bernadette leírása szerint, azon felírást 
viseli, melyet az ég királynéja választott: „Je suis 1' Imma-
culée Conception". A betűket, ha az ezt elközeledik, a grot-
tában levő óriási gyertyatartóban éjjel nappal égő 60—70 
gyertya égi fénynyel világosítja meg. 

A kétely megszűnt, már tudva lőn, hogy az ég király-
néja maga jelent meg, hogy az emberiséget pártfogása s 
oltalmáról biztosítsa. A napról napra mindinkább megujuló 
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csudák ismeretesekké lettek, ezer meg ezer jámbor zarán-
dok jött a legtávolibb vidékekről. Az egyházi hatóság elér-
kezettnek látta az időt, hogy az egész ügyet kezébe vegye. 

A tarbesi püspök bizottságot nevezett ki, mely az ese-
ményeket, a megtörtént csudákat megvizsgálja. Még egy-
szer felemelte büszke fejét a hitetlenség ! A barlanghoz za-
rándokolok gazdag alamizsnát osztottak az építendő kápol-
nára, de a világi hatóság lefoglalta azokat s a barlanghoz 
való járás hatóságilag be lőn tiltva. A tilalom áthágóira 
nagy pénzbírságok rovattak, de Francziaország első család-
jai jelentek meg a barlangnál, lefizették a pénzbírságot s a 
barlang előtt felállított katonaság nem merte a parancsolt 
szigort alkalmazni, midőn sokszor elsőrangú neveket hallott, 
kik odasiettek. 

Az egész ügy végre III . Napoleon császár elé került, 
ki 1858-ban az ősz kezdetén Biarritzben időzött. Napoleon 
kérvényekkel ostromoltatott mind a lakosság, mind a zarán-
dokok részéről, hogy engedné meg a szabad járást a bar-
langhoz. Napoleon, lehet, hogy nem annyira vallási meg-
győződésből, mint inkább, hogy a nép kegyét, melynek trón-
ját köszönheté, el ne veszitse, egy rendeletet bocsátott ki, 
melyben nemcsak a barlanghoz való szabad járást engedé 
meg, hanem mindazokat, kik visszaélve hivatalos állásuk-
kal, akadályokat gördítettek a zarándokok elé, Francziaor-
szág távoliabb helyeire tétette át. 

Lehető rövidséggel írtam le e páratlanul szép kegy-
helynek történetét, s ha valaki körülményesebben akarná 
ismerni annak leírását, olvassa el Lassere Henrik könyvét, 
mely hazai nyelvünkön is megjelent, s szép, élvezetes olvas-
mányt fog találni. (Folyt, köv.) 

IPOLYI ARNOLD 
beszterczebányai püspök által 

a m a g y a r á r v í z k á r o s u l t a k j a v á r a 
rendesett mü-, ipar- és történeti emlékek kiállítására küldött 

egyházi mű- és régiség-tárgyainak névsora. 
1) Ereklyetartó, kis házalakban, középkori bizanti íz-

lésben, kék és fehér zománczczal borítva, oldalain vésett 
alakok domború főkkel ; Krisztus dicsőségében, a kereszt-
fán, Táborhegyén, Lázár feltámasztása. Érczből. Ipolyi 
gyűjteménye. 

2) Feszület, érczből, középkori bizanti utánzati modor-
ban. Ipolyi gyűjteménye. 

3) Feszület, középkori román-izlésben, érczből. Ipolyi 
gyűjteménye. 

4) Oltárkereszt, középkori román-izlésben, utánzat, 
érczöntvény megaranyozva és zomáopzozva. A talapzaton 
szentek szoborkái, három ülő alak. Ipolyi gyűjt. 

5) Oltárkereszt, leveles, ágas, faalakzattal, ezüstből 
megaranyozva, sodronyos zománcz-részletekkel, talapzatán 
ezüst levelekkel, üveg-kövekkel. X V — X V I . századi késő 
góth-izlésben készült érdekes művezettel. Beszterczebánya 
városa tulajdona. 

6) Oltárkereszt, ezüstözve és zománczozattal érczből, 
talapján domború képes alakzatokkal. Végei liliom-virág-
kép alakitva. XIV. századi gótizlésü utánzás. Ipolyi gyűjt. 

7) Oltárkereszt, ezüstből, megaranyozva, domború ékít-

ményekkel. Négy végén evangélisták domború alakzatai. 
Késő gót XVI . századi mü, a renaissanceba átmenetet ké-
pező szép virág- s álczafüzér ékítményekkel gömbjén. A 
beszterczebányai székesegyház tulajdona. 

8) Oltárkereszt, aranyozott érez, XV. századi gótizlésü 
utánzat dombormű alakzatokkal talapzatán s a kereszt kar-
jai végén. Ipolyi gyűjt. 

9) Kehely, érczből, megaranyozva, kis román-modoru 
tölcséres alakzatú felső részszel. Ipolyi gyűjt. 

10) Kehely, ezüstből, megaranyozva, régibb tölcsér-
alaku felső részszel, X I V — X V . századi gótizlésü mű. Ta-
lapzatán ékitmény-vésetek, rózsák és fejek, ez alatt áttörött 
mérmű vezet. Gömbjén kiálló köldökökön kék zománezban 
aranyozott gót uncialis betűkkel: Maria. Hajniki egyház-
nak, a beszterczebányai megyében tulajdona. 

11) Kehely, ezüstből, megaranyozva, későbbi XVI . szá-
zadi gótizlésü mű. Alján bevésve 1519. G. L. Áttörött mér-
és virágművezettel kupája és talapzata alján, részben zo-
mánezozva és vésve szentek alakjaival. A gömb felett s alatt : 
Jhesus. H. Maria olvasható, kékes kitöredezett zománcz ala-
pon, kezdő, részben gót uncialis betűkkel. Hajniki egyház 
tulajdona, a beszterczebányai püspöki megyében. 

12) Kehely, ezüstből, megaranyozva, dus zománczo-
zattal. A XV. századi gótizlésü és magyar sodrony-zomán-
ezozatu érdekes és diszes művek egyik nevezetes példánya. 
A gömb felett s alatt lévő szárban bevésett zománczczal is 
diszitve. A hatlevelü talapzaton s a kupán áttörött virág-
művezet. A szent-kereszti egyháznak, a beszterczebányai 
püspöki megyében, tulajdona. 

13) Kehely, ezüstből, megaranyozva, dus zománezo-
zással. XV—XVI . századi gótizlésü és magyar sodrony-
zománezos érdekes és diszes müvek egyik nevezetes példá-
nya. A hat levelű talapzat alatt s a kupán áttörött virág-
művezet. Lent későbbi bepontozott felirat. Ecclesia Arcen-
sis (t. i. beszterczebányai vártemplom) Germanica. Ezen 
egyház tulajdona. 

14) Kehely, ezüstből, megaranyozva, XVI . századi gót-
izlésü mű. Talapzatán ujabb vert művezetü levélékitmé-
nyekkel, szárán hasonló ezüst domború alakzatok, szentek 
mellképei. Mig gömbjén késő gótizlésü architektúrával ké-
pezett csúcsos árkádok, támoszlopok, fiaiák és toronykák 
öntött műben. A csucsives fülkékben zenéző angyalok ezüst 
szoborkái állanak. Alsó szélén bevésve olvasható ujabb ini-
tiálisokkal : Balzer. Perger. Paul Kutler Z. M. Wolf. Kons-
bol Fecit. A talapzaton alkalmazott vértalaku ezüst lapon a 
bányász-czimer, két keresztbe tett kalapács, 1574. domború 
évfelirat áll. A legkésőbbi durvább hazai gót-műizlésü öt-
vesművek egyik érdekes példánya. Urvölgyi egyháznak, a 
beszterczebányai püspöki megyében, tulajdona. 

15) Kehely, ezüstből, megaranyozva, zománcz és ezüst 
sodrony külön művezettel. XV. századi gótizlésü mű ujabb 
utánzata. Ipolyi gyűjt. 

16) Szent olajok tartója, a bérmálás alkalmára. Kehely-
alaku, tornyos fedelű XIV. századi gótizlésü mű ujabb után-
zata, érczből, megaranyozva. Ipolyi gyűjteménye. 

17) Kannák, (ampullák) bor és vizre a szent misénél. 
Ezüst, aranyozott tálezán, vertművezetü virág- s állatfüzé-
rekkel. XVII . századi renaissance Ízlésben, érdekes mű. A 
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kristályüveg kannák hasonló aranyozott, ezüst foglalatban 
talapzaton, szájnál s fogókkal. Ipolyi gyűjt. 

18)—19) Oltár-gyertyatartók, két darab, érez, aranyozva 
kis románizlésü alakzatban, ujabb utánzás. Ipolyi gyűjt. 

20)—21) Oltár-gyertyatartók, két darab, érez, aranyozva 
kis románizlésü alakzatban, ujabb utánzás. Ipolyi gyűjte-
ménye, sajátja. 

22) —23) Oltár-gyertyatartók, egy pár, rézből, zomán-
ezozva s üvegkövekkel diszitve, gótizlésü alakzatban. Ujabb 
utánzás. Ipolyi gyűjteménye, sajátja. 

24)—25) Oltár-gyertyatartók, egy pár, érczből, ara-
nyozva és zománezozva. Gótizlésü alakzatban. Ujabb után-
zás. Ipolyi gyűjteménye, sajátja. 

26)—27) Oltár-gyertyatartók, egy pár, érczből, ara-
nyozva és zománezozva, gótizlésü alakzatban. Ujabb után-
zás. Ipolyi gyűjteménye, sajátja. 

28)—29) Oltár-gyertyatartók, egy pár, érczből, ara-
nyozva és zománezozva. Nagyobb románizlésü alakzatban, 
talapzatán áttört műben állatalaku ékítmények, lábak sat. 
Ujabb utánzás. Ipolyi gyűjteménye, sajátja. (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P e s t . máj. 23. E 1 a v u 11 v á d a k u j k i a d á s b a n . 

A protestantismus és annak védői mindig avval kérkednek, 
hogy az a haladást képviseli, tapasztalatból azt mondhatjuk 
azonban, hogy ez a ,haladás' szemben a katholicismussal 
nem mást jelent, mint azt, hogy az atyafiak a régi, százszor 
megezáfolt vádakba annyira beleélték magokat, hogy még a 
19-ik században sem képesek elfogultságukból kibonta-
kozni, hanem ismét és ismét előállanak régi vádjaikkal, mint 
megdönthetetlen történeti igazságokkal. 

A debreczeni ,Evangyéliumi Protestáns Lap' e tekin-
tetben egy hajszállal sem jobb a többi collégáinál; ott, ahol 
csak lehet törekszik az is ,felvilágosítani' protestáns olva-
sóit a felől, hogy az a kath. papuralom mi mindent tett a 
protestantismus napjainak felkelte előtt, sőt tesz még ma is, 
midőn az teljes fényében ragyog. A nevezett lap 19-ik szá-
mából a protestáns olvasó közönség megtanulhatja, ha még 
eddig nem tudta, hogy ime a „reformatio kivette a papura-
lom elzárt szentélyéből az irást, az isteni kegyelem ez örök 
eszközét, s megszüntette a kegyeszközök ezen monopolizá-
lását, azt az összes kereszténység közkincsévé tette." 

Igazán alig hittünk szemeinknek, midőn e sorokat ol-
vastuk. Hogyan, mikép lehetséges a 19-ik század alkonyán, 
egy, bár protestáns lapban, melynek szerkesztője hittanár, e 
váddal előállani. Mi, megvalljuk, szintén szégyeljük ma-
gunkat, ama lap helyett, hogy ellenében kénytelenek va-
gyunk a legismertebb tényekre hivatkozni, melyeket, ha 
nálunk az l-ső éves theologus nem képes elősorolni, felsőbb 
osztályba nem bocsáttatik. Valóban nevezetes dolog, hogy 
épen a reformatio volt, mely a sz. irást a papuralom kezé-
ből kivette és az összes kereszténység közkincsévé tette, — 
nevezetes, de — nem uj. Ugyan kérjük szépen, váljon pro-
testáns prédikátorok másolták-e le nagy fáradsággal az ere-
deti szöveget, mielőtt a könyvnyomtatás feltaláltatott ? ami 
pedig kath. szerzeteseink által lemásoltatott, csak azért tör-
tént, hogy épen meglegyen, de különben senki más által 
ne, csak szerzeteseink által használtassék ? Midőn pedig a 

könyvsajtó feltaláltatott, jóval a reformatio előtt, nem is 
nyomtattak egyebet, mint a sok sz. irást és görög, meg la-
tin classicusokat és ezt nem tudják Debreczenben ? Nálunk 
minden, iskolai használatra szánt könyvben, mely a szent 
iratok történetét tárgyalja, különös, természetes rész szól 
arról, hogy a szentírás a reformatiót megelőző korszak-
ban hányszor, minő helyeken, kiáltal nyomatott, e nélkül 
a könyv teljes egészet nem is képezne, és Debreczenben, hol 
pedig a szentírást a hit egyedüli forrásának tartják, nem 
tanúsítanának annyi tiszteletet a sz. írás iránt, hogy an-
nak történetét előadnák ? vagy Debreczenben a sz. irás sor-
sának története csak 1517-el kezdődik? vagy ha e történet 
mégis és pedig hitelesen előadatik, hogy történhetik az, 
hogy más hirdettetik a kathedrán, más ismét a lapban ? 

A reformatio vette ki a papuralom elzárt szentélyéből 
az irást, mondja a debreczeni lap, holott a Vulgata 1462— 
1500-ig 180 teljes kiadásban jelent meg, holott Olaszor-
szágban a velenczei fordítás 1471—1500-ig 17-szer adatott 
ki, francziául Párisban és Lyonban 1473 óta többször, spa-
nyolul 1478-ban, Guttenberg ós tanítványai német sz. irást 
nyomtattak a hitújításnál legalább 60 esztendővel koráb-
ban, mikor tehát az ,E. Pr. L.' szerint még igen ,sötét' lehe-
tett ; strassburgi kiadás 1466-ból való ; az augsburgi 1469-től 
fogva 8-szor, a nürnbergi 1471-től a század végéig 12-szer 
nyomatott újra. Ebből talán mégis csak más valami tűnik 
ki, mint az, hogy a reformatio vette ki, a papuralom elzárt 
szentélyéből, az i r á s t , . . . . hogy az tette a kereszténység köz-
kincsévé, vagy nem? vagy talán a katholicismusnak bűnül 
rójják fel Debreczenben, hogy a könyvnyomtatás feltalálása 
előtt, miért nem másoltatta oly mérvben a sz. irást, és oly 
gyorsan, mint minő mérvben és gyorsan azt ma nyomtatni 
lehet ? Valóban szánandó dolog lenne, hogy még egyszer 
említsük, ha a debreczeni collegiumban a történelmi igazsá-
got épen ugy ; hogy más és élesebb szóval ne éljünk, elho-
mályosítanák, mint az a debreczeni lapban történik ; de 
azért az igazság mindig igazság fog maradni, hogy a sz. 
irás százezernyi, és millió példányokban létezett, mielőtt a 
reformatio létezett volna és azokból egy példány talán a 
debreczeni collegiumban is feltalálható. 

Az emiitett vádon kivül van még egy másik is a ne-
vezett lap idézett számában, melyet szó nélkül nem hagy-
hatunk, habár épen ugy mint az előbbi, mindenki előtt, ki 
a kath. theologiának csak elemeit is ismeri, nevetségesnek 
tűnik fel. „A római katholikusok — úgymond a debreczeni 
lap — hajlandók a kijelentés végtelenitésére ; mert ezen (az) 
uton sanctionálhatták minden uj (?) dogmáikat, u. m. Mária 
szeplőtelen fogantatása, a pápa csalhatatlansága, s a mi még 
következni fog". Ilyesmit csak az beszélhet, aki kath. dog-
matikát még soha sem olvasott, de ha nem olvasott az illető 
czikkező, ugy miért szól olyan dologhoz, amihez nem ért? 
miért erőszakolja fel saját agyának szüleményét kath. ta-
nitmány gyanánt ? vagy hol olvasta kath. szerzőnél azt, 
hogy mi hajlandók vagyunk a revelatio végtelenitésére? 
sehol sem, mert ilyesmit semmiféle kath. szerző sem állit. 
Ha eddig nem tudták Debreczenben, hát tudják meg most, 
hogy midőn az egyház zsinatban, vagy a pápa által lo-
quente ex cathedra, valamit mint hitezikkelyt hirdet ki, az 
nem azt jelenti, hogy a zsinat, vagy a pápa uj revelatiót 
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nyer, hanem hogy azon hitczikkely a már adott és befejezett 
revelatióban benn foglaltatik ; ezt tanitja ami egyházunk, 
amit bármely iskolai könyvben is fel lehet találni, csak tes-
sék utána nézni, hanem ugyebár, hogy lehetne akkor a 
protestáns közönséget ,felvilágosítani' ,kellőleg' arról, hogy 
mi az a katholicismus, mit tanit, ha csakugyan azt adnák 
elő collegiumok és prot. lapokban a mit az egyház tanit ? 
Hiába, csak ma is gyakorolják azt az atyafiak, calumniare 
audacter semper aliquid haeret. Q 

Szombathelyi egyházmegyéből, május 16. K o-
r o n a. A szent-gotthárdi alesperesi kerület május 9-én Dob-
rán tartotta ez évi koronáját. Tekintetbe véve, hogy — mél-
tóságos püspök urunknak a mult évi korona jegyzőköny-
vére adott kegyes válasza szerint — „az ilyetén kölcsönös 
érintkezések a papság közt szükséges közszellem ápolására 
szolgálnak, hogy a lelkipásztoikodás terén felmerülő fonto-
sabb esetek megbeszélése, a tanügy s püspökmegyei ren-
deletek körüli értekezések az eszmék tisztázására io-en ked-ö 
vező alkalmul kinálkoznak" : a megtartott kerületi tanács-
kozmányból, a mit a „Religio" t. olvasóira nézve érdekes-
nek tartok, röviden köztudomásra hozni hasznosnak vélem-
A már több napig és azon nap is tartott eső és rendkivül 
rosz ut daczára a kerület majdnem összes lelkipásztorkodó 
áldozárai megjelentek. Dobrának egyharmad részben katho-
likus és kétharmad részben ágostai hitvallású lakossága 
szembetűnő kíváncsisággal várta az érkező lelkészeket és 
bizonyára nagyon épült, midőn a kerület papságát Isten 
házába sietni látta. I t t a helybeli plébános Brábecz Ferencz 
ur feltűnően sok nép jelenlétében, egyházi ségédlet mellett 
a Szentlélek Úristen segítségül hívásával elkezdé az isteni 
szolgálatot a legmélyebben imádandó oltáriszentség kité-
tele mellett. Az épületes ajtatosság s a gyönyörű összhang-
zatu népének, az ezeket egyébként megszokott lelkészeket 
közel a könyezésig meghatotta. Ily kedvező auspiciumok 
mellett az Isten házából a katholikus iskolába vezetteténk, 
hol a szűken kimért idő miatt csak a magyar nyelvből tar-
tatott meg a vizsgálat. A tanító, Höbausz József, és az igaz-
gató-plébános ur dicséretére legyen a korona egyhangú Íté-
lete folytán feljegyezve, hogy az egészen németajkú tanulók 
szép előmenetelt tanúsítottak a magyar nyelvben. 

Ezek után visszatérve a plébániaiakba a kerület ales-
perese, Perger Ferencz ur az egybegyűlteket szívélyes sza-
vakkal üdvözölvén, az igazán keresztény köszöntéssel: „Di-
csértessék a Jézus Krisztus", a koronát megnyitottnak 
nyilvánitá. 

A felolvasott legnagyobb horderejű főpásztori körle-
velek közöl csak egyről teszek emlitést : ez azon hazafias 
püspöki szózat, mely ezen év elején a nem magyar ajkú is-
kolákban a magyar nyelv tanítását elrendelé. Alesperesi 
kerületünkben csupa német és vendajku gyermekek látogat-
ják az iskolát. Magától értetik, hogy méltóságos püspök 
urunk ezen és minden rendeleteit fiúi örömteljes engedel-
mességgel iparkodunk életbe léptetni. Nem is ismerek me-
gyénkben papot, ki különösen az elébb emiitett körrende-
letnek csak gondolatban is ellenszegülni merészkednék. És 
ime mégis egy mind fejében mind minden egyes tagjaiban 
szóval és tettel mindenkor kitűnő hazaszeretetet tanusitó 
szomszéd alesperesi kerületet igy képes gyanúsítani, rágal-

mazni . . . valaki (nem a volt követjelölt ur ?) a „Hon" után 
a „ Vasmegyei Lapok" ez évi 32. számában is: „Ez intézke-
déstől szép eredményt lehet várni ; kezdetben alighanem 
csak lassan fog sikerhez vezetni, mert ismerve az egyéneket, 
ép azok nem fogják mindannyian a püspök urat hazafias in-
tentiójában támogatni, kikre számítani vélt". Én is azt mon-
dom e szavakra : „mint egy éles tőr hatottak azok keresz-
tül szivünkön ; és érzékenyen megsértették nemcsak azon 
egypár, de az összes kath. papság becsületét." (Vége köv.) 

Angolország. M o z g a l m a k az a n g l i k á n 
e g y h á z b a n . (Folyt.) A ritualisticus mozgalomnak ilye-
tén növekedése, főleg a ,Regulation Act' megjelenése után 
és folytán csak elkeseritette ama törvénynek teremtőit az 
u. n. Church Association-t, kik alatt a voltaképeni angol 
protestánsok értendők. Ezek, élőkön a püspökök elhatá-
rozták a ritualismusnak elnyomására mindazon eszközöket 
alkalmazásba hozni, melyeket a ,Regulation Act' e czélra 
kezeikbe szolgáltat. Kivitték, hogy egy általánosan tisztelt 
ritualisticus pap idéztetett lord Penzance Ítélőszéke elé, 
ez lévén azon világi személy, melyre a parlament a leg-
főbb egyházi joghatóságot ruházta, ki tehát a mai angli-
kán egyházat feltétlen hatalommal kormányozza, kinek egy-
házi dolgokban minden anglikán hitű egyén, legyen az pap 
vagy világi egyaránt alávetve van, s kinek Ítéletei meg-
változtathatlanok. Ennek birói széke elé állították a fol-
kestoni plébános, Ridsdale urat, de ebben hibás lépést kö-
vettek el, mely ügyüknek minden esetre csak árthat, mely 
a ritualisticus mozgalmat nem elnyomni, hanem ellenkező-
leg, hathatósan elősegíteni fogja, amint azt legott látandjuk. 

A bevádolt pap, Ridsdale ur, folkestoni lelkész, igen 
tiszteletreméltó s közszeretetben álló egyén, mint lelkipász-
tor példás buzgalmat fejt ki, mi által nyájának ragaszkodá-
sát s becsülését ritka mérvben sikerült kivívnia ; sőt, mint 
a lapok nem egyizben róla tett nyilatkozatai tanúskodnak, 
még ellenségei táborában is. Ez az ember tehát bevádolta-
tott lord Penzance előtt oly körülmények közt, melyek az 
ellene emelt vádat még gyűlöletesebbé teszik. Köztudomásu 
dolog ugyanis, miszerint „az illetők", kik elitéltetését ki-
vánják, e czélra három igen roszhirü, a társadalom legal-
sóbb rétegéhez tartozó egyént heréltek fel: egy favágót, 
egy czipészlegényt és egy pálinkamérőt, kikről az egész világ 
tudja, hogy különben soha sem szoktak a templomnak, még 
csak feléje sem nézni, de kik, hogy plébánosukat feladhas-
sák, úgyszólván: ,ad hoc' egyszer megjelentek az isteni tisz-
teleten, s akkor azon ,meggyőződést' szerezték, miszerint a 
lelkész „Róma s a papistaság felé hajlik". Azok „az illetők" 
pedig, kik e három tisztes egyéniséget ekként felhasznál-
ják, mind egy személyben központosulnak, mely a canter-
bury i érsek ő magassága, ki ezen vád által sértett személyes 
hiúságának akar eleget tenni. Ezelőtt két évvel ugyanis a 
folkestoni egyházközségnek gondnokai az érseki hivatal elé 
idéztetvén, mivel szent Péter templomában, melynek lelké-
sze Ridsdale, keresztutat emeltek, emiatt az érseki biróság 
által természetesen elitéltették, de a gondnokok fellebbez-
ték az ügyet, s a magasabb forum csakugyan felmentette 
őket, s a per költségeit az érsekre hárította. Ezeknél fogva 
a közvélemény azt hiszi, hogy Ridsdalenek ujabbi vád alá 
helyeztetése semmi egyéb, mint személyes boszu az érsek 
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részéről, mi az anti-ritualisták ügyének épen nem szolgál 
előnyére. 

Maga a vádlevélnek legfigyelemreméltóbb pontjai a 
következők : Ridsdale 1-ör oly szekrényt állított fel a fol-
kestoni templomban, melyen egy feszület látható ; 2-or : ke-
resztutat állított fel, és 3-or :,celebrált', midőn csali három 
személy j á r t az Ur asztalához. A vizsgáló biró, maga Pen-
zance lord a Lambeth-palotában lakik, mely a canterburyi 
érseknek tulajdona, s e körülmény ismét csak arra szolgál, 
hogy a népet a per indokaira vonatkozó nézetében meg-
erősítse. 

Ezen eljárás a ritualisták ellen, ezeket, mint magától 
érthető, nem csekély mérvekben megsértette, mondhatnók : 
f lingerelte, fellázította. Erkölcsi önérzetök tiltakozott azon 
árulás ellen, melyet, nézetök szerint, a püspökök követtek 
el az egyház irányában ; lelkismeretök tiltakozik azon iga 
ellen, melyet ugyanezek a ,Regulation Act' elfogadása által 
híveikre rájok erőszakoltak, — s most még e gyűlöletes vád-
levél, — a mérték csakugyan megtelt, s nem csuda, ha a 
soká elfojtott panaszhangok végre kitörtek, és az elnyo-
mottak elnyomóik ellen felléptek, borzasztó váddal sújtván 
őket. „Kereszténység vagy Erastianismus /" ez a kérdés — 
hangoztatja egy a ,presbyter anglicanus' álneve alatt rejlő 
író, nagy feltűnést okozott nyiltlevélben az angiikan püs-
pökök, a papság és a hivek felé ') s mi a dolognak még na-
gyobb érdekességet kölcsönöz, az azon körülmény, hogy e 
nyilt levél, a nagynevű főpapnak különös engedelmével, Man-
ning bibornohiak van ajánlva. Kétséget sem szenved, hogy 
jobb időt s kedvezőbb alkalmat e levél közzétételére nem is 
lehetett volna választani a mostaninál. Ridsdalenek esete 
amugyis általános, az anglikán püspökökre nézve nem épen 
kellemes feltűnést okozott, s most jön ez a másik ritualista, 
s ragyogó irálylyal, megczáfolhatlan érvekkel bebizonyítja 
nekik, hogy hűtelen, árulkodó pásztorok, kik a Róma felé 
hajló törekvéseket ily nemtelen eszközökkel el akarják 
nyomni ; mert — maguk a szónak teljes értelmében hitetle-
nek, kik, mig a tengerszorosán tul egy másik egyháznak 
püspökei élethalálharczot vivnak az egyház szabadságáért, 
a maguk nyáját eladták, és a békét lelkismeretök árán vá-
sárolták meg az által, hogy még a harcznak kitörése előtt 
is, gyáva árulásuk által a casus belli-t elmozdították s el-
viselhetlen igát raktak a papokra s gondolkozó híveikre . . . 

Hogy ily hangú nyiltlevél a hatalmas és dúsgazdag ang-
likán püspökökhez villámcsapás gyanánt hathatott azokra, 
kiket oly igazságosan megbélyegzett s hogy az egész biroda-
lomban roppant sensatiót keltett, az természetes. Egyházi s 
világi körök egyforma érdekeltséggel olvassák s commen-
tálgatják, s a sajtó, kivétel nélkül, hónapok óta foglalkozik 
vele. A benyomást illetőleg, melyet e bátor nyilatkozat a 
legszélesebb körökre tett, mondhatjuk, hogy az a ritualismus 
ügyének nagyon kedvezett s azt tetemesen előmozdította. 
„E nyiltlevél, mondja a ,Morning Post' hatalmas pártnak 
jól átgondolt nyilatkozata, mely épezért teljes figyelmet ér-
demel U j korszaknak kiinduló pontját jelzi az angli-
kán egyházban". Es ebben, valamint általában az angol saj-
tónak nézetét fejezte ki, ugy helyesen is fogta fel a röpirat-
nak nem csak értelmét, de jelentőségét is. Mert e röpirat 
megczáfolhatlanul bebizonyítja, miszerint a ,Regulation Act' 
nrm csak helyre nem állitja, nem csak meg nem erősiti, ha-
nem egyenesen tönkre teszi az anglikán egyházat, minthogy 
oly helyzetbe hozta azt, mely nem sokára mindazokat, kik-

') Christianity or Erastianism '? A letter, adressed by permission, 
to His Eminence Cardinal Manning, Archbishop of Westminster, by 
Presbyter Anglicanus London 1876. 

,Erastianismus' alatt az angolok épezen államegyházi törekvése-
ket értik,melyekazegyházatapolitikaikormányzat egyik ágává devaválják. 

ben még egy szikrája van a lelkismeretességnek, ezen alter-
natíva elé állitandja: vagy kilépni az anglikán egyházból, 
vagy oly rendszernek vetniök alá magokat, mely a legride-
gebb absolutismus ! Azon erős keresztény érzület pedig, 
mely angolhoni világi híveknek egy jó részében még meg-
van, elég okot szolgáltat józan reménykedésre, miszerint so-
kan inkább oda hagyandják az államegyházat semmint az 
erastianismus szolgáivá szegődjenek ; — de hova fordulan-
danak aztán, minthogy uj felekezetek alapítására nincs ked-
vök ? . . . Aligha nem oda, mint a , Times' a maga idején, Ripon 
őrgr. megtéréséről szólva mondák: „oda, honnan már annyi,az 
anglikán egyház romladozó épületétől elvált töredék áthul-
lott : a római egyháznak, bár ellenséges, de szomszéd terii-
létére". S igy is lesz. Az ut meg van törve, a Döllinger nyo-
morék felekezetével egyidőben meginditott alkudozások mi 
eredményre sem vezethettek ; mert az angol ritualisták be-
csületes emberek, kik ily söpi-edékkel nem szövetkezhetnek; 
hozzájárul, hogy Presbyter Anglicanus annyira — s helye-
sen, magasztalja a német püspökök hithű bátorságát, kik a 
római egyházért küzdenek, hogy a jóindulatuaknak közfi-
gyelme kettőztetett mérvekben fordult ismét a győzhetet-
len, mert halhatatlan Róma felé. (Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
-f- Figyelmeztetjük t. olvasóinkat mai mellékletünkre; 

a jelzett munka kapható Urge László könyvkereskedésében, 
Pest, városháztér. 

— A maga szűkebb körében a bajorországi katholikus 
nemesség is önálló egylétté kiván alakulni a münsteri hason-
természetü s hasonirányu egylet példája szerint; az élőzetes 
értekezleten már több mint 60 családfő találkozott, ugy 
hogy a kérdéses egyletnek létesülése már most is biztosí-
tottnak tekinthető. A franczia nemesség után lassankint már 
a németre is kerül a sor, hogy ezen tételnek örökké igaz 
volta mellett tanúskodjék,miszerint: vexatio dabit intellectum. 

— Római lapok jelentik, hogy az osztrák aristocratia 
és papság julius havára nagy katholikus gyűlést készit elő. 
I t t nem igen hallani még ilyesmiről. — A párisi iparegye-
sületnek egyleti ünnepe f. hó 15-én még soha nem látott 
diszszel ületett meg Notre-Dame templomában. Az óriási 
székesegyház zsúfolásig megtelt mesteremberekkel. Jelen 
volt a bibornok-érsek is, mellette msgr de Segur, a nagy 
iparegyesületnek elnöke. Brettes abbé, igen népszerű szó-
noklatban fejtegeté az iparos-egyesületeknek czélját s fel-
adatát. Megható volt, midőn az ünnepély végén 10,000 hang 
a ,Magnificat'-ot intonálta. Az egyesület tagjainak száma 
egész Francziaországban egy millióra rug. 

— A svajczi egyházüldözőknek ismét egy ezeréves 
zárda esett áldozatul, Sancta Verena Zurzachban, melynek 
elnyomását az aargaui nagytanács f. hó 17-én 81 szavazat-
tal 41 ellen elhatározta. — Mig a ,liberális' zsidók hallani 
sem akarnak arról, hogy ők még valaha Palaestinába visz-
szatérjenek, s a zsinagógai imákból minden ide vonatkozó 
helyet már régen ki is törültek, addig az orthodoxok, ha 
mindjárt ők sem kívánkoznak vissza oda, a hol sem tőzsde, 
sem megnyúzandó goj nincs elegendő számmal, mégis leg-
alább Palaestina visszavételének eszméjével kezdenek, ugy-
látszik, legújabban foglalkozni. Több londoni gazdag zsidó 
márczius 24-én írásbeli ajánlatot nyújtott be a sultánhoz, 
melyben nagyobb területeknek örök áron való átengedését 
kérik Palaestinában s ennek fejében nagyobb mennyiségű 
török állampapírok átvételét ígérik. A sultán még nem vá-
laszolt ezen ajánlatra; s reményijük, hogy visszautasitandja ; 
mert már csak az kellene, hogy még a szent sir is zsidó ke-
zekre kerülne. 

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő: báró Hornig Károly, hittudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatott Budapesten 1876. Kocsi Sándor saját nyomdájában, oi-Bzágut 39. szám ala t t . 
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Dogmatikai tanulmányok. 
(Folytatás.) 

5) A természetes istenismeretnek alanyi alapja 
mibennünk a lelkünkbe nyomott istenképmás, mely-
nélfogva a lélek nemcsak arra van hivatva, hogy az 
igaz Istent keresse, hanem elegendő képességgel is 
bir, hogy öt természetes módon megismerje és tisz-
telje ; tárgyilagos alapja pedig a természet- és törté-
nelemben rejlő természetes kinyilatkoztatás. Innen 
ama istenismeret, amelyről dogmánk szól, azért is 
természetes, mivel az ember értelmi természetéből kifo-
lyó és annak sajátságain alapuló módon képződik. Nem 
a külső tekintély (akár emberi, akár isteni tekin-
tély) iránti vak hódolatból ; nem a léleknek valami 
benső vak kényszerűségéből: hanem saját észlelé-
sén alapuló belátásból ered ezen ismeret. Belátás 
által a lélek titokszerü sejtelme is emberhez méltó 
észszerüségre emelkedik és a később bekövetkező 
oktatás vagy külső tekintély szava kész ta la j ra és 
visszhangra talál az ember szivében. Ennyi álljon 
itt röviden az emiitett alanyi alapra vonatkozólag. 

De természetes, vagy még helyesebben szólva, 
csupáncsak természetes az ily istenismeret azért is, 
mivel az, ha tárgyilagos alapját tekintjük, a véges 
(belső és külső) természet által közvetítve származik 
mibennünk- Lelkünkben megvan az istenképmás 
(imago et similitudo Dei); érzékeink által észrevesz-
szük a külső természetet; lá t juk az abban uralkodó 
rendet, szépséget, a mindenütt megismerhető czél-
szerüséget s tb ; mindezek ama meggyőződésre kény-
szerítenek, hogy elismerjük, miszerint Isten, aki 
mindezek Teremtője és Ura, csakugyan létezik, él 
és munkálkodik ; hogy elismerjük, miszerint ezen 
Isten értelmi (szellemi) valóság és mindennemű tö-
kélyekkel b i r ; végre; hogy elismerjük, miszerint a 

Teremtő és teremtmény között kell egy bizonyos, 
mindkettőnek természete által követelt viszonynak 
léteznie s ebből reánk nézve oly kötelességek ered-
nek, melyek alul magunkat, a Teremtő és Ur meg-
sértése nélkül, ki nem vonhatjuk. 

Ami az elsőt illeti ; erre nézve a Vaticanum 
nem mond többet, mint, hogy ily, tulajdon észlelésen 
és belátáson nyugvó, természetes istenismeret lehetsé-
ges ; mert a zsinat azt mondja : ,.Deum natu-
ral i humanae rationis lumine certo cognosci posse". 
A szentirás azonban (Róm. 1. és Bölcs. k. 13) arra 
látszik bennünket utalni, miszerint ezen megismerés 
az ember lelkére és érzéki tehetségeire ható mani-
festatióra (a teremtményekben rejlő természetes ki-
nyilatkoztatásra) vezetendő vissza. Ennek megje-
lölésére a szentirás latin szövegében ezen kifejezé-
seket olvassuk: „intellectaconspiciuntur" (Róm. 1.) 
és „cognoseibiliter videri" (Bölcs. k. 13.); mindkét 
kifejezés — de főkép az első — igen erőteljes és a 
nyilván érthetőre, vagy érthetően láthatóra, tehát érzé-
keinket és lelkünket elfoglaló képre mintegy, azaz 
észrevehető nyilvánulásra s igy természetes kinyilat-
koztatásra utal bennünket; ebből származtatja isten-
ismeretünk lehetséges voltát, az Isten léte- és töké-
lyeiről való észszerű meggyőződésünk bizonyossá-
gá t ; valamint azt is, hogy ily meggyőződést sze-
rezni kötelességünk és hogy bűnösök vagyunk, ha 
e meggyőződést nem szereztük meg magunknak, 
vagy azt megtagadtuk. Nem áll a traditionalismus-
hoz hajló irók abbeli véleménye, mintha eme szent-
írási helyeken, különösen sz. Pál idézett helyén, az 
igazi Isten létéről való meggyőződés bizonyosságá-
nak alapja gyanánt az alanyi hit volna föltételezve ; 
mert hiszen a szentirás pogányokról beszél, kikben 
nincsen hit, és különösen sz. Pál a Róm. 1. főkép 
azt bizonyítgatja, hogy tulajdonképen mi az alapja 

43 



•338 

az Isten létéről való általános és megdönthetlen 
bizonyosságnak ; e bizonyosságot pedig abból szár-
maztatja, hogy a természetben Isten, müvei által, 
van kinyilatkoztatva; mi e müveket, ezen természe-
tes kinyilatkoztatást látva, észszerűen, tehát belátás-
ból eszmélünk Istenre s őt — mint Teremtöt és 
Urat stb. megismerjük. 

A másodikat, vagyis a tárgyilagos alapit illető-
leg sz. Pál (Róm 1, 20) világosan mondja, hogy: 
„ami benne (Istenben) láthatatlan világ terem-
tésétől fogva munkáiból megérthető és látható". A 
Bölcs. k. (13) pedig ezt egészen részletesen adja 
elénk. Az egyházi hagyomány pedig — mint már a 
fónebb idézett atyák és egyházi Írókból meggyő-
ződhettünk — szinte ezen felfogásunk mellett szól, 
mivel számtalanszor arra utal, hogy a teremtett vi-
lág szemléletéből beláthatjuk, miszerint Isten létezik ; 
tehát ők is föltételeznek külső isteni (természetes) 
manifestatiót és lelkünkben abból eredő belátást : 
ezért azt hiszszük, miszerint ez is fidei proximum. 

Továbbá, mivel a belátás világos okokból (e ra-
tionibus evidentibus) származik ; ami pedig ily mó-
don származik, azt tudásnak és a maga nemében töké-
lyesnek mondható : tehát az ily istenismeretet is va-
lódi tudásnak és a maga nemében tökélyesnek 
mondhatjuk, amennyiben t. i. az ész, előtte fekvő, 
tehát világos (evidens) okokból belátja,hogy Isten, 
mint Teremtő, fóntartó stb. létezik. De nem mond-
hat juk az ily istenismeretet egyszerűen, vagyis fel-
tétlenül tökélyesnek, mert a természetfölötti kinyi-
latkoztatás, hit és kegyelem által szerzett istenis-
meret tökélyesebb a pusztán természetesnél, mely 
az ész világával szereztetik: még tökélyesebb az 
angyalok és dicsőültek istenismerete ; legtökélye-
sebb pedig Istennek ismerete önmagáról. 

6) Természetes istenismeretünk csak közvetett 
ismeret ; mivel az emberi, és általában véve a te-
remtett ész, nincs oly természetes képességgel föl-
ruházva, hogy annak erejével Istent közvetlenül,ben-
söleg és lényegében megismerhesse. I ly módon csak 
Isten maga ismeri magát s ily ismeret csak neki 
természetes. Természetök erejénél fogva az angyali 
karok és dicsőültek lelkei — ámbár istenismeretök, 
mivel tisztán szellemi módon ismerik öt, sokkal 
tökélyesebb a miénknél — sem képesek Isten lénye-
gét oly módon megismerni, hogy azt teljesen föl-
foghassák (non vident essentiam Dei visione com-
prehensiva) ; Istent, természetűknél fogva, ök is 
csak teremtményileg és a teremtményekből ismer-
hetnék meg, mert a megismerés módja — mint sz. 

Tamás (Summ. I. qu. 12. art. 4) mondja — a meg-
ismerő létmódjának megfelel és a megismert (mint 
kép) a megismeröben az ö megismerésének módja sze-
rint van-, azaz, minden ismeret az illető megismerő-
nek természete szerinti A fensöbb szellemek tehát 
— mivel teremtmények — sem láthatnák Istennek 
teremtetlen lényegét (ens a se, substantiam incre-
atam) hacsak nem a kegyelem által. „Non potest 
intellectus creatus Deum per essentiam videre, nisi 
in quantum Deus per suam gratiam se intellectui 
creato coniungit, ut intelligibile ab ipso" — úgy-
mond sz. Tamás az idézett helyen. Annálinkább te-
hát mi emberek is csak közvetve, teremtményileg 
és a teremtményekből, természetes módon, megis-
merjük Istent. Ezen ismeretünk tehát nem közvetlen, 
azaz, az isteni lényt nem ismerhetjük ugy, amint 
magában van (ut in se est ; per essentiam), hanem 
csak ugy, amint ö magát nekünk a teremtmények-
ben és a természetes világkormányzásban kinyilat-
koztatta. (Ily értelemben a teremtett világ helyesen 
mondatik természetes isteni kinyilatkoztatásnak.) 
Mivel tehát mi Istent, természetes módon, csak a 
teremtményekből ismerhetjük meg, s ezek nekünk 
tükör gyanánt szolgálnak, melyben lelki szemeink-
nek Isten teszi magát láthatóvá : természetes isten-
ismeretünk is olyan, mint ama kép, melyet tükör-
ben látunk, azaz, hasonszerü (cognitio Dei analogica) 
de azért mégis olyan az, hogy Istent belőle megis-
merhetjük : mert ha nem is Ot magát és az ö lénye-
gét, de mégis az ő orczájának hasonmását vissza-
tükrözve látjuk. Ezt fejezi ki a Vaticanum, midőn 
(Cap. 2) mondja : „e rebus creatis" és (can. 1): 
„per ea, quae facta sun t " ,— hogy a teremtmények-
ből, teremtmények által közvetve és igy teremtmé-
nyileg megismerjük Istent. — Ámbár pedig az 
ekként szövegezett hitczikk kétségkívül ugy értendő, 
hogy az emberi ész a maga erejével csak a teremt-
ményekben, mint tükörben, tehát csak közvetve és 
hasonszerü képben megismeri Is tent ; közvetlenül 
azonban sem öt magát, sem isteni lényegét nem lát-
ha t j a : ezen közvetett ismeret, mint ilyen, mégis va-
lódi és biztos ismeret, s olyan, mely Istenről helyes 
képet és teljes bizonyosságot nyúj t az észnek. To-
vábbá az ekként szövegezett hitczikk nem zárja ki 
egyenesen a közvetlen látáson és az Isten lényegébe való 
bepillantáson alapuló valami másnemű, közvetlen 
istenismeret lehetőségét; vagyis nem zárja ki azt, 
hogy a közvetett mellett még egy más, valamikép köz-
vetlen ismeret is lehetséges ne legyen. A kinyilat-
koztatás azonban nem nyúj t nekünk egy ily köz vet-
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len ismeretről semminemű fölvilágosítást és mind ama kísér-
letek, melyek egy ilyennek fölállítására czéloztak, nemcsak 
hiúknak bizonyultak be, hanem részint az Isten láthatatlan-
ságáról, részint pedig a közvetett istenismeretre vonatkozó 
képességünkről szóló kath. tant veszélyeztették. Ha ős szü-
lőink, ha a patriarchák, próféták, apostolok s némely szent-
életű keresztények Istent már e földön is közvetlenebbül, 
mint embernek természetes erejével rendesen lehetséges, 
megismerték, ez bizonyosan nem természetes képességök, 
hanem a kegyelem világának műve volt. (Folyt, köv) 

Lourdesi emlékeim. 
(Folytatás.) 

Szeptember 7-én értünk, a komáromi apát-plebános ur 
s e sorok irója azon helyre, mely a bold. Szűz megjelenése, az 
ott napjainkban is történendő számtalan csudák által oly 
látogatottá lőn ! 

Kiszállván a vasúti kocs'ból az omnibusok megszám-
lálhatlan serege lőn látható. Minden szálloda-tulajdonosnak 
van omnibusa, s az oda érő zarándok, ha már elhatározta, 
mely fogadóba akar szállani, minden nehézség s hoszu ke-
resés nélkül jut el rendeltetése helyére. Nekünk szándékunk 
volt a kegyhelyhez legközelebbi szállodába, a „Hotel de la 
Grotte"-ba menni, de már minden szoba le lévén foglalva» 
kénytelenek voltunk máshol lakást keresni. Kiszállván a ko-
csiból, egy előkelő uri ember kifizette helyettünk a vitel-
bért. Kellemes meglepetés ! nem ugyan a pénz végett, hisz 
az egész csak 1 frank volt, hanem azon előzékenységért, 
melylyel az uri ember ezt tette. 

Lourdesban magánylakot is lehet kapni, s néha, ha 
valaki jóravaló családot talál, ily lakás kellemesebb, mert 
nyugodtabb. Hoszu kei-esés után végre mi ilyen hajlékot 
találtunk, s az alku hamar meg volt kötve. Szállásunk nem 
volt teljesen független, mert meg kelle Ígérnünk, hogy ott-
hon fogunk étkezni ; de körülményeink ugy alakultak, hogy 
ez igéretünk csak ígéret maradt. 

Gyönyörű nap volt szeptember 7-én, az ég a déli kék 
szinben ragyogott fölöttünk, mintha velünk együtt örülne, 
hogy utunk főczéljánál voltunk. Bár fáradtak s lankadtak 
voltunk, s rövid pihenés jól esett, mégis sokkal rövidebb 
időt engedénk elfáradt testünknek, hisz szivünk nyugtala-
nul dobogott; oda, oda a szent helyhez vonzottak érzel-
meink ! Bár a nap hevesen sütött, mi hajadon fővel tettük 
meg az első utat a sz. helyhez s midőn megláttuk a gyönyörű 
templomot, mily leirhatlanul kedves volt az első benyomás ! 
E templom, mely külseje által is kedves benyomást gya-
korol, meglep, ha az ember abba belép. Kápolnát kivánt a 
bold. Szűz s nagyszerű templom lőn épitve, melynek min-
den szépsége, nagysága s gazdagsága mellett mégis egy hi-
bája van, s ez az : hogy kicsiny azon ezer meg ezer zarán-
dok befogadására, kik kivált Mária-ünnepeken a világ min-
den részéről ide zarándokolnak. 

Midőn egykoron az épitész Peyramale plébánosnak az 
épitendő kápolna tervét a grotta előtt megmutatná, ez szét-
tépé a tervet s a Gave folyóba veté. „Mit csinál, plébános 
ur?" kérdi az építőmester csudálkozva a buzgó papot. „Hisz 
látja", viszonzá Peyramale komolyan, „én szégyelem ma-

gam azon szűkkeblűség miatt, melylyel az Isten anyjának 
egy templomocskát ajánl, s sietek a fösvénység ezen lealázó 
nyomait megsemmisíteni. A massabieli sziklán ne emelked-
jék szegény falusi templomocska, kathedralisnak kell annak 
lennie, szép, nagyszerű legyen az, olyan diszes, milyet a mű-
vészet kigondolhat ! Alkosson remekművet, semmi se aka-
dályozza lelkét. Ne tekintsen a költségekre, Az, ki e száraz 
sziklából forrást fakasztott, képes lesz a buzgók szivére 
hatni, hogy gazdag alamizsnát nyújtsanak!" S a plébános 
nem csalódott. 

A templom, mint legnagyobb részt Mária kegytem-
plomai Francziaországban, két részből áll; az alsó s felső 
templomból. Az alsóban, melynek főoltára a grotta fölött van, 
összesen öt oltár áll; ezen alsó templom mystikus homályba 
van burkolva, s ép e homály az, mely a zarándok szivét 
igazi ájtatosságra készteti. A felső templom, melynek főol-
tárán a megjelenés szobra látható, világos, s tizenöt kápol-
nából áll. A felső templom tele van zászlókkal s becses 
ajándékokkal. Soha nem tapasztalt érzelem fogta el szivün-
ket, midőn a bold. Szűz e szentélyében térdeltünk. S még a 
megjelenés tulajdonképeni helyén nem is valánk. 

Miután azt hallottuk, hogy fölötte sok pap van jelen, 
már aggodalom fogta el szivünket, váljon leszünk-e oly sze-
rencsések másnap, Kisasszony napján e sz. helyen misézhetni. 
Az apátur fölkereste a missionariusok elöljáróját, s miután 
megmutatta volna formátáinkat s az előljáró látta volna, 
hogy egyházi dignitáriussal van dolga, szivesen teljesité ké-
réseinket, sőt egész ottlétünk alatt egy magunk által vá-
lasztott órát 8—9-ig engedett át, melyen naponta a kegy-
helyen misézhettünk ; de sőt előzékenysége annyira ment, 
hogy az apáturnak meg kelle Ígérnie, hogy naponta a mis-
sionariusoknál" reggelizzünk s ebédre is a mikor tetszik, 
megjelenjünk. Valóban, mi hoszu utunkon annyi előzékeny-
séget tapasztaltunk nemcsak papok, hanem világiak részé-
ről is, mely kellemesen meglepett. 

Szerencsésen elvégezvén dolgunkat a misézést illető-
leg, a grottához siettünk, azon helyhez, mely ott létünk 
alatt napról napra kedvesebbé lőn. Mi, miután a templom 
mögötti utat nem ismertük még, a város felé a grottához 
vezető utat választottuk s oda érénk. Sok zarándok volt 
már ott egybegyűlve, s mi is térdre borultunk ; könyek, az 
öröm- s hálakönyei folytak szemeinkből, miért szégyellenők 
ezt bevallani, hisz oly édesek, oly vigasztalók voltak e kö-
nyek. Hoszan, hoszan tekinték a megjelenés szobrára. Ez 
tehát azon hely, melyet egykoron az ég királynéja lábaival 
érintett ? Oh, talán a boldog Bernadette ép azon helyen tér-
delt, a melyen mi, váljon az irgalom anyja tekinthet-e ránk 
is szeretettel, mint egykoron a szerencsés Bernadettéra ? 
Hoszan térdelénk e sz. helyen, de hasztalan, ajkaim imára 
nem nyiltak, csak szivem, lelkem érezte, hogy avval társa-
log, kihez eljöttem, szerencsés felgyógyulásomért leróni a 
hála adóját. A grotta előtt balra van az úgynevezett gyógy-
forrás, ennek vizéből iszik minden zarándok, mi tehát szin-
tén odatartánk. A forrás, kivált, ha a búcsúsok száma na-
gyobb, folytonosan ostromnak van kitéve s csak nagy ügy-
gyei, bajjal sikerül egy-egy italt nyerhetni. A zarándokok 
többnyire maguk hoznak ivószereket : kagylót, pléh- s üveg-
poharat, melyeket meglehetős drágán minden a templom-
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hoz vezető uton nagyszámú, többnyire sátoros boltok-
ban vehetni. 

Gyorsan s kellemesen mult az idő, s hamarább mint 
vártuk, az est utolért a grottánál. Miután láttuk, hogy egy 
a magyarországi fráterekhez hasonló egyéniség hevesen gesti-
kulálva, sürgölődik s a grotta belsejéből az embereket ki-
tuszkolni, sőt a grotta előtti térről is elparancsolja őket, 
mi, habár szándékunk volt már hazamenni, kiváncsian 
vártuk a történendőket. Már egészen sötét volt, midőn 
egyszerre a grotta fölött álló basilikából énekszó hallék, 
mely mindig közelebb és közelebb lőn kivihető. Most egy-
szerre gyertyafény lesz a templom háta mögötti, a grottá-
hoz vezető uton látható, a legszebb rendben, párosával járva, 
kezökben égő gyertyát tartva, láthatók lesznek azok, kik a 
körmenetekben részt vesznek. Minden Lourdesba jövő za-
rándok egy ily processióban szokott részt venni, s mert, bár 
mi több körmenetben vettiíhk ugyan passive részt, de a bel-
giumi és német processióban active is, a körmenetek leirá-
sát elhalasztom. Most csak annyit mondok, hogy ily kör-
menet fenséges egy látványt nyújt, s mi, mert fáradtak vol-
tunk s a következő ünnepen az egész napot a szent helyen 
szándékoztunk eltölteni, esti 9-kor megelégedetten, boldo-
gon tértünk vissza lakásunkra, hogy a bold. Sziiz védszár-
nyai alatt nyugalomra hajtsuk fejünket. 

(Folyt. köv.) 

IPOLYI ARNOLD 
beszterczebányai püspök által 

a m a g y a r á r v í z k á r o s u l t a k j a v á r a 
rendezett mü-, ipar- és történeti emlékek kiállítására küldött 

egyházi mü- és régiség-targyainak névsora. 
(Vége.) 

30) Szentségtartó, ezüstből, aranyozva, ritka nagyságú, 
mintegy 120 centimeter magas. X V — X V I . századi késő 
gótizlésü mü. A nyolczlapu s lent áttörött művű talapzat-
ról emelkedő szárnak gömbjén gótizlésü architektonikái 
motívumokkal képzett toronyalkotmány csúcsos födéllel, 
támfalakkal, csucsivekkel diszitve. E felett emelkedik a 
nagyobbszerli művezet, az ostensorium köralaku üveg-sze-
lenczéje körül. Ez is késő gótidomu alakzatokkal képezett, 
nagy toronyalkotmányt állit elő, csucsivezetekkel, tárnok-
kal, fialákkal, mennyezetekkel, melyek alatt két szent alak-
nak s Ecce Homo szoborkája áll. Fent a hoszu torony csú-
csán, a keresztvirágon gyermekeit vérével tápláló pelikán 
szoboralakja áll. A diszitmény részletek ágas-bogas késő 
gótművezetet mutatnak. Itt-ott kis vérteken, melyek mint 
zárkövek lefüggve vannak alkalmazva, rosettek vannak be-
vésve. Privigyei egyháznak, a beszterczebányai püspökség-
ben, tulajdona. 

31) Szentségtartó, ezüstből, aranyozva, ritka nagyságú, 
mintegy 120 centimeter magas. XV—XVI . századi késő 
gótizlésü jobb mű. A nyolczlapu s lent áttört művű talap-
zatról emelkedő szárnak gömbje gótizlésü, egyházalaku ar-
chitektúrát mutat, támfalakkal, nagy ablakokkal, vimper-
gekkel, fialákkal s toronyfedélzettel. E felett emelkedik a 
nagyszerű művezet, az ostensoriumnak hatszögü, üveges, és 
ciselirozott négyszögülemezekkel befoglalt szekrénye körül. 
A magas tornyozatu hármas baldachinumok alatt három 

szentnek, sz. János ev.. Katalin- és Borbálának kitűnő művű 
szoborkája áll. Az alsó négy hiányzik, valamint a csúcson 
is. Ezek helyett most ujabb kereszt és barock vert művű 
alakzatok vannak alkalmazva. Más részleteken is hiányok és 
görbületek mutatkoznak. Az utóbbiak részben már a ké-
sőbbi izlés jelzői. Architektonikái alakzatai azonban min-
dig kitűnő művé teszik. Bnjmóczi egyháznak, a beszter-
czebányai püspöki megyében, tulajdona. 

32) Misekönyv táblája érczből, aranyozva és zománcz-
czal vertművezetű szentek képei alakjaival diszitve; két 
lap, bizanti Ízlésben, hasonló nevezetes műemlékek ujabb 
hű utánzata. Ipolyi gyűjt., sajátja. 

33) Misekönyv táblája érczből, aranyozva, vertműve-
zetű szent képek alakjaival diszitve ; két lap, bizanti ízlés-
ben, hasonló nevezetes műemlékek ujabb utánzata. Ipolyi 
gyűjt., sajátja. 

34) Misemondó öltöny, XV. századi gótizlésü mű, kö-
zepén domborun kiálló aranyrészletekkel és selyemmel hím-
zett szent alakzatok, gót architektúra közepett. Két oldala 
egykorú régi bársonyszövet, érdekes mintával. Ipolyi gyűj-
teménye, sajátja. 

35) Misemondó öltöny, XV. századi gótizlésü mű. kö-
zepén arany nyal domborun és selyemmel himzett szent alak-
zatok, gótizlésü architektúra közt. Két oldala ujabb restau-
ratió, melynek szövete utánozza a régi szövetmintát. Ipolyi 
gyűjteménye, sajátja. 

36) Miseöltöny, XV. századi gótizlésü casulák hímzé-
sének és alakjának ujabb utánzása. A Megváltó keresztfán 
s a négy Evangélista hímzésével. Ipolyi sajátja. 

37) Püspöksüveg, románizlésü, XI I . századi hasonló 
kölni püspöksüveg ujabb utánzása. Románizlésü himzés-
minta, topáz, amethist és gyöngyékitményekkel. Ipolyi saj. 

38) Püspöki pásztorbot, ezüst és aranyozott X I I I . 
századi románizlésben hasonló eredeti minta után készült 
ujabb utánzás, kamójában a keresztes sárkány kigyóalak-
jával, gömbjén és szárán következő feliratok: In baculi for-
ma, presul datur tibi norma. Per curvum attrahe vaga. Me-
dio rege firma, sustenta infirma. Punge per imum mala, sti-
mula lenta. In corrigendis pie saeviens, cum iratus fueris 
misericordiae memor eris. Arnoldus I. episcopus Neoso-
liensis. Ipolyi sajátja. 

39) Püspöki mellkereszl, ezüst, aranyozott, zománcz-
czal s amethistkövekkel hátlapján; előlapján mesteri farag-
ványban virágfüzérékitménv és a négy Evangélista jelvénye 
kék zománczalapon. Benne ereklyék. XIV. századi hasonló 
gótizlésü aacheni mellkereszt ujabb művészi utánzása. Ha-
sonlón stylizált agraffal, topázkapocscsal és lánczczal. Ipo-
lyi sajátja. 

40) Püspöki mellkereszt, aranyból, ciselirozva és türki-
zekkel előlapján, középső türkiz angyalfő cameával, hátlap-
ján vörös korálokkal diszitve. XVII . századi Ízlésben. Ha-
sonló türkizes és gyémántos velenczei művezetü és zomán-
czu gyűrűvel. Az egész török-magyarkori ékszer jellegével 
bír. Állitólag a szentség hirében megholt Ipolyi Gáspár, 
esztergomi kanonok sajátja volt a mult században. Ipolyi 
Arnold sajátja. 

41) Püspöki mellkereszt aranyból, római mozaikinü ka-
takombai jelvényekkel. Hasonló gyűrűvel. Ipolyi sajátja. 
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42) Páspöki mellkereszt zománcz feszületképpel, kis 
rubin, safir, chrisolit, topáz és gránát foglalattal és agraffal, 
XVII . századi mű. Ipolyi sajátja. 

43) Püspöki gyűrű, arany, románizlésü foglalatban, 
gyöngyökkel ujabban alkalmazott régi középkori bizanti 
művezetü nagy vérjaspis kamea, az Üdvözitő alakját áldva 
előállítva. Ipolyi sajátja. 

44) Ezüst kancsó, erdélyi zománczczal. Ezen zománcz-
művezetre nézve érdekes, ritka példány. Ipolyi gyűjtemé-
nye, sajátja. 

45) Ezüst billikom, renaissance aranyozott diszitmé-
nyekkel vésve: Jupiter sassa, Juno hattyúja, Minerva bag-
lya alakjaival. Közepén más kéztől vésve Bethlen czimere. 
Felette G(abriel) B(ethlen) vésve 1621. Ipolyi gyűjtemé-
nye, sajátja. 

46) Ezüst tálcza, aranyozott fülekkel, rajta vertműben 
tájkép domborműve. Böhm, hires bécsi gyűjteményéből 
való. Ipolyi gyűjt., sajátja. 

47)—57) Négy pár kés és villa és három régi ezüst-
Jcanál. A kések és villák egyik párja ezüstbe foglalt gyöngy-
ház, másik csont, a többi porczellánnyéllel. A kanalak ren-
naissance ékitményü domborművekkel, fejekkel és ciseliro-
zással. XVII—XVII I . századi művek. Családi tárgyak : 
J . S. S. M. és G. M. kezdő betűkkel s czimer-verttel jelelve-
Ipolyi sajátja. Összesen 11 darab. 

58)—59) E gy par gyertyatartó keleti zomanczozattal 
-érczből. Velenczei középkori s ujabb műtechnika. Ipolyi 
gyűjteménye, sajátja. 

60) Triptichon, hármas kis oltárkép XV. századi tos-
canai iskolamű ; közepén a boldogságos Szűz a kis Jézussal 
ölében trónon ülve. Egyfelől sz. Katalin, másfelől sz. Margit. 
Ajtószárnyain egyfelől sz. Antal ós Lőrincz, másfelől szent 
Pál és Ferencz. Fent mindkettőn az angyali üzenet. Alól 
uncialis betűkkel : Ave Maria Gratia plena. Bamboux kölni 
gyűjteményéből. Ipolyi gyűjt., sajátja. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest. máj. 26. Az á l l a m i ,n o n p o s s u m u s'. A 

modern állam és az utána rajongók, nem különben, mint a 
kegyei után esengők, hogy az egyházat meggyülöltethessék 
oly követelésekkel lépnek fel irányában, melyeket az egy-
ház kénytelen visszautasítani. ,Non possumus'-a a modern 
államnak már nem egyszer füleibe zengett, midőn azt akarta, 
hogy az egyház isteni jogairól lemondjon, s ha nem tette, 
ha ,non possumus'-sával előállt, mindannyiszor kigunyolta-
tott, minden haladás és felvilágosodás ellenségének ki-
kiáltatott. 

A modern állam, mely az egyházat minden áron hitelé-
től meg akarja fosztani, mely fenhéjazásánál fogva, minden-
ható önhittségében, nem akarja tűrni, hogy legyen egy ha-
talom a földön, mely nagyravágyásának határt szabjon ,non 
possumus'-sával, amily mértéktelenül, oly jogtalanul, de 
azért tagadhatatlan, hogy önmaga mégis gyakorolja a ,non 
possumus'-t. Nem szólunk azon állami ,non possumus'-ról, 
melyet az állam ministereinek önkénye által gyakorol, midőn 
p. o. vasúti, nemzetgazdászati, folyamszabályozási terveitől 
stb. a legjózanabb ellenokok daczára sem akar elállni, nem 
szólunk azon ,non possumus'-ról, mely igazolására p. o. tör-

vényszékek áthelyezésénél a ,sic volo'-nál más okra nem hi-
vatkozliatik, ez bennünket e helyen nem érint ; hanem igenis 
érintenek oly állami ,non possumus'-ok melyek mélyen be-
hatnak a ker. hitéletbe, a ker. lelkismeretbe, a ker. tanokba, 
midőn látjuk, hogy a modern állam feljogosítja érezvén ma-
gát e téreken is rendelkezni, a ker. lelkismeret feljajdulása, 
tiltakozása ellenére is kimondja, amihez joga nincsen, hogy 
,non possum' és a jogtalanságot fenntartja, midőn nonpossu-
mus-a mellett megmarad. 

Alig lehet nagyobb sérelmet képzelni, mint oly téren 
rendelkezni, mely a rendelkezőnek nem képezi tulajdonát, 
tetézi pedig e sérelmet az, ha a jogbitorló, bizva erejében, 
még mentegetődzik, azt mondva, hogy lehetetlen tennie azt 
amit tenni kötelessége, hogy t. i. a jogbitorlással hagyjon 
fel. Ilyen pedig a modern állam ,non possumus'-a. Fegy-
veres erőszakkal részben — részben törvényhozása utján 
betört az egyházba, bitorolja azon jogokat, melyekkel csak 
az egyház felszentelt szolgái bírnak törvényesen, kénye-
kedve szerint kinevez, letesz lelkészeket, püspököket, elő-
írja mit szabad, mint kinyilatkoztatott isteni igazságot 
hirdetni, mit nem, megfosztja egész vidék, egész tartomány 
hiveit a lelkivigasztól, ha a lelkészek nem akarják minden-
hatóságát elismerni, az alapitók legszentebb czélu végintéz-
kedéseit, mert azok vagy nincsenek a modern állam szelle-
mében téve, vagy ezer más okból, megsemmisíti, a ke-
resztény tökéletesedés menhelyeit, mint a modern állam 
szellemének nein megfelelőket megszünteti, lakóit, mint leg-
nagyobb bűnösöket földönfutókká, hazátlanokká teszi, a 
lelkismeret szentélyét sem tartja tiszteletben, s lia nem si-
kerül megtörni a meggyőződést, ha nem sikerül megtánto-
ritani és megingatni a hithüséget fényes hivatalok, nagy ki-
tüntetésekkeli kecsegtetések által, a börtön, vagy más még 
modernebb eszközök használtatnak fel, csakhogy mindenha-
tóságát az állam bebizonyítsa. S ha az erőszakoskodások 
következtében az állami béke és rend megzavartatik, ha 
inogni kezd minden, a vallási és erkölcsi téren elkövetett sok 
igazságtalanság miatt, ha a modern állam épen tekintettel 
a fensőbb érdekek helyreállítására, megóvására és biztosítá-
sára felszólittatik, hogy lépjen vissza a vészteljes útról, gő-
gösen : .non possum'-mal felel, Non possum ! nem teheti az 
állam azt, amit tennie kötelessége, nem teheti azt, amit to-
vább folytatva, ugyanannyi jogtalanságot és igazságtalan-
ságot követ el, nem teheti azt, ami létét biztosítaná, erősítené. 

Ez az állami ,non possumus', melynek alapja jogtalan-
ság, indoka gyűlölet, mely soha azon magasztos eszméknek 
szolgálatában nem áll, melyek az egyház non possumus-ának 
vezéreszméi. Vannak örök, változhatlan eszmék, igazságok, 
melyek az egyház birtokában vannak, vannak nézetek, vé-
lemények, melyek a modern állam tulajdonai. Az egyház 
,non possum'-ja nem más, mint az örök igazság csorbítatlan 
fentartása, az állam ,non possumus'-a ellenben nem egyéb, 
mint az ingatag nézetek, véleményeknek örök igazságként 
hirdetése. Az egyháznak eltérni non possumusától annyit je-
lentene, mint eltérni az örök igazságtól, az államnak eltérni 
non possumusától annyit jelentene, mint az örök igazsághoz 
visszatérni, az egyház midőn non possumusát kimondja, Is-
tenre, mint az igazság forrására hivatkozik, az állam ellenben 
saját ,én'-jét tolja előtérbe mondván: én állam nem tehetem 
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és hogy nem tehetem, ime önmagamra hivatkozom ; az egy-
ház ,non possumus'-a épen azért, mert az örök igazságon 
alapszik, biztosítja ugy az erkölcsi, mint az állami rendet, 
az állami non possumus, épen azért mert ingatag nézet és 
vélemény kifolyása, megrendíti mindkettőt. 

Mindkettő befolyását érezhetjük socialis viszonyaink-
ban ; mert az kétségbevonhatlan mindazok előtt, kik még 
látni képesek és akarnak, hogy azon rend, az eszméknek 
azon tisztasága, azon nemesebb és a szellemi javakra irány-
zott törekvés, mely még létezik, hogy mindez az egyház non 
possumusának köszönhető ; mig ellenben a fogalmak zavara, 
a szellemek téves iránya, az eszmék ziláltsága a modern ál-
lam non possumusának kifolyásai. Megfordított, a jog és 
igazságtól eltérő viszonyokat hozott az állami ,non possu-
mus' létre és megzavarta a szellemeket. Nem hiszszük, hogy 
legyen valaki, ki komolyan megfontolva a veszedelmet, mely 
az állami non possumusban rejlik, óhajthatná, hogy ez még 
sokáig fenmaradjon, felforgatással fenyeget ez mindent, mi 
eddig az örök elveken biztosan nyugodott, de ha ezt a vi-
lág el akarja kerülni, saját érdekében az egyház non possu-
musához kell visszatérnie. 

Szombat helyi egyházmegyéből. K o r o n a. (Vé-
ge.) A tanácskozmány egyéb tárgyai között figyelmet érde-
mel és figyelmökbe ajánltatik más alesperesi kerületeknek a 
következő kettő: 

1) A kerületi alesperes ur lelkésztársaival fájó szivvel 
közli azon szomorú tapasztalatát, hogy a „canonica visita-
tio" teljes érvényű szerződés szerint karcz és más plebánosi 
szolgálmánynyal terhelt birtokokat örökbér vagy eladás által 
a legparányibb részletekre látjuk feldarabolva, vagy nem 
katholikus kezekre átszármaztatva, mi által az egyes plébá-
niák jövedelme évről évre csökken, mert az illető tartozás 
vagy szerfölött nehezen vagy teljességgel nem behajtható. 
Az érdekes eszmecsere, mely ezen kérdés miképeni megold-
hatásához fűződött, kielégítő eredményhez nem vezetett. 
Van püspöki megyénkben eset rá, hogy a kath. birtokosnak 
izraelita és ágostai hitvallású jogutódja megadja a karczot ; 
de van arra is eset, hogy bizonyos plébános ily nem katho-
likus jogutódot a karcz miatt beperelvén, az elsőfokú biró-
ságnál perét elveszité, a legfelsőbbfokunál pedig megnyeré. 
Azért a kerület papsága, ámbár minden ténykedéseiben ezen 
elvet tartja szemelőtt: ,salus animarum suprema lex.esto': 
mégis megemlékezve a javadalom átvételekor mondott eskü-
ről az ügy érdemleges megoldását megyés püspök ur ő mél-
tóságától kérelmezi legalázatosabban. 

2) Nem kevesbbé fájós érzet fogta el keblünket, mi-
dőn emlékezetünkbe hoztuk a tekintetes Vasmegye által 
ránk rótt (a megyei levéltárban hiányzó) 20—30 évekről 
szóló háromrendü anyakönyvi kivonatok leírását. Mennyi 
pénzébe kerül a templomnak a papir beszerzése ! Mennyi 
drága időt rabol el tőlünk ezen irodai munka ! . . . Mi kötel-
münket megteszszük ; de nem lesz-e idő, midőn mi, vagy 
utódaink ily vagy ehhez hasonló tudósitást olvashatunk 
nyilvános lapokban: „A szóban forgó s bekivánt anya-
könyvi kivonatok . . . nem égtek ugyan el, hanem a nemes 
vármegye volt hűtlen sáfárkodója által — eladattak (jó ré-
szecskéjükben) ; s megvette, mint ezt magától a vevőtől tu-
dom, (írja Frideczky György, nagy-nardai plébános és tan-

felügyelő ur,) boldogult Mozer Ferencz, szombathelyi fű-
szerárus. Hogy ez tény, be tudom bizonyítani az által, hogy 
az 1862-ik évben a nevezett fűszerárus-boltban egyetmást 
vásárolván, a vásárolt egymás különféle tárgyak, ilyen két 
iv : a felső-patyi róm.-kath. anyaegyház kereszteltek jegy-
zőkönyvi kivonatába pakoltattak be, melyek egyikét, mint-
hogy azon évben is több évi ily kivonatok beküldése kíván-
tatott tőlünk a vármegye részéről, 1862-ik april 28.10. sz. a. 
a ft. püspökmegyei hivatalhoz küldém be, minek nyoma lesz 
az épen most emiitett levéltárban mai nap is ; kimutatandó, 
hogy miért hiányzanak ezek a t. vármegyei levéltárban". 
(„ Vasmegyei lapok" 1875. évi 74. sz.) 

Ehhez egy-két megjegyzésem van. A lelkipásztorkodó 
papság, mely nálunk annyi ingyen munkát teljesit a megyé-
nek és államnak (p. o. az évenkinti anyakönyvi kivonatokon 
kivül katonaállitáskor, egyes árva-, nagyobb bűnvádi s 
más ügyekben,) és ezektől annak fejében semmi elismerés-
ben sem részesül, csak megérdemli, hogy az anyakönyvek 
vezetését továbbra is nála hagyják; és mivel a jelen eset 
arról tanúskodik, hogy a megye néha nem képes azon anya-
könyvi kivonatokat csak megőrizni is, melyek vezetésében 
a papság oly utólérhetlen lelkismeretességgel eljárt és eljár : 
tehát, hogy az állam saját léte elemeit szüntelen nyilván 
tarthassa, nem elkerülhetlenül szükséges, hogy az állam sa-
ját közegei által vezettesse a szülöttek s házasultak lajstro-
mait, sem nem következik, hogy a polgári házasság és pe-
dig nem a permissiv, hanem a kötelező behozandó, miként 
mondotta vala képviselőjelölti programmbeszédében Hor-
váth Mihály [cz.] püspök ő méltósága. 

Angolorsság. M o z g a l m a k az a n g l i k á n 
e g y h á z b a n . (Folyt.) Érdekes, miként okadatolja Pres-
byter Anglicanus azon, első pillanatra kissé feltűnő lépését, 
hogy nyiltlevelét épen Manning bibornoknak ajánlja, mely 
lépést, mint maga is mondja, hitrokonai közül „sokan ke-
ményen megbírálni, sőt elitélni is fognak". Ezen okadato-
lás oly ritualistát mutat be nekünk, ki igazi hazáját a ró-
mai anyaszentegyházban keresi, mely valóban „Mater omni-
um Ecclesiarum", oly, habár tévedő lelkészt, ki az anya-
szentegyház javát s felvirágoztatását őszintén szivén hordja. 
„Eszem, melylyel mint ember birok, — úgymond, — lelkis-
meretem, mely gondolatainak, akaratának s cselekvésének 
zsinórmértékét Krisztus tanában birja, e kettő megtiltja 
nekem az anglikánhitüek közt annyira elterjedt ezen nézet-
hez csatlakoznom, miszerint az anglikán egyháznak minden 
tagja köteles a római egyházra mint kiengesztelhetlen ellenség 
tekinteni. Ily gyűlöletes felfogása a kölcsönös viszonynak 
sem Isten akaratából, sem az egyház alapelveiből nem szár-
mazik; mert ép ellenkezőleg, minden jóindulatu keresztény-
nek azon kellene lennie, hogy a 16. században keletkezett,, 
szerencsétlen hitszakadásnak megszüntetésére működjék 
közre, de ne annak állandósítására, örökkévalóvá tételére". 
De épen az a baj, hogy az anglikán püspökök, a pápaság-
nak eme halálos ellenségei ezt nem akarják. Inkább szövet-
keznek az unitáriusokkal, ha arról van szó, hogy a szentira-
tok angol nyelvre lefordíttassanak ; inkább mennek a pres-
byterianus templomban, inkább látogatják Mordy s Sankey 
uraknak vándor-istentiszteletét. Ily körülmények közt rosz 
néven vehető-e az anglikán papságnak, ha ily zilált viszo-
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nyok közt vigaszt s segítséget keresve, szemei oda fordulnak^ 
hol ez egyedül fellelhető: „azon nagy s tiszteletreméltó egy-
házra, melynek ő eminentiája, Manning bibornok, egyik fe-
jede lme" . . . . Ha a hitben elszakadottaknak szive már nyu-
godalmas időkben is Róma felé vonzódik, minél inkább tör-
ténik az most, „midőn az anglikán egyháznak viszonyai oly 
nagyonis rendkívüliekké lettek"; most, midőn az „Esta-
blishment" [az anglikán egyház] elvei ellentétbe helyezked-
tek Krisztus tanainak alapelveivel ! nem feláldozandók-e 
amazok ez utóbbiaknak ; nem kell-e a kereszténynek álta-
lános kötelmeit magasabbra becsülni, mint azokat, melyek 
oly társasághozi viszonyunkból származnak, melynek csak 
azért vagyunk tagjai, mert — Angliában születtünk. Nem 
kell-e mindezen kérdések felett elmélkedni akkor, midőn az 
anglikán egyház oly stadiumba lépett, hogy annak minden 
«gyes tagja nem sokára azon komoly kérdéssel látandja ma-
gát szemben: „Hallgatagon ki akarsz-e lépni az Establish-
mentből, vagy oly rendszernek alávetni magadat, melynek 
legbensőbb lényege tiszta Erastianismus?".. . 

Igy a ,presbyter anglicanus'. De mi szülte e szeren-
csétlen viszonyokat? Halljuk, miként felel e kérdésre egy 
szűnni nem tudó lelkismereti gyötrelmek áltak kinzott 
sziv: „Méltán hitetlenségről fogja az utókor vádolni azokati 
kik a Lambeth-palotában, (a canterburyi érseknek lakában) 
Baját egyházuk, annak szabadsága s kiváltságai s saját pap-
jaik ellen összeesküdtek ; kik az anglikán egyháznak szer-
vezetét s fegyelmét oly parliament önkényének rendelték 
alája, melynek tagja nem-keresztény is lehet, s kik a ,Public 
"Worship Regulation Act'-et számos ellene felszólalt hangok 
daczára is, ugyané parliament segítségével erőszakolták!" 

Borzasztó vád ez, oly borzasztó, hogy az ember merő-
ben képtelen az anglikán püspököknek eljárását érteni, ha 
•csak a Róma elleni, vak gyűlöletből nem magyarázzuk azt. 
S e vádat Presbyter Anglicanns nem csak amúgy egysze-
rűen kimondja, hanem alapos voltát is bebizonyítja. „A keresz-
tény egyház — úgymond, a maga hatáskörében független a 
világi hatalomtól ; azért szükséges, hogy oly tekintély lé-
tezzék benne, melynek joghatósága nem emberi forrásból 
származik, amiért is bármiféle világi hatalomnak döntvé-
nyei, akár törvényhozási, akár bíráskodási, a Krisztus ala-
pította társulat belügyeire csak kívülről kölcsönzött, de 
soha bennök rejlő tekintélylyel nem bírhatnak". Ez a ke-
resztény egyháznak ősi szervezete; s váljon az anglikán püs-
pökök védelmezték, fentartották-e azt ? Fájdalom — nem ! 
Szerző, midőn ezt bebizonyítja, sötét, szomorú képét nyújtja 
azon állapotnak, melyben az ekként elárult egyház jelenleg 
.flinylődik s melyet a ,püspökök' csak névleg s látszólag igaz-
gatnak, miután joghatóságukat feláldozták, eladták az ál-
lamnak. Az 1874-i esztendőben megszűnt az anglikán egy-
ház kebelében az egyházi fegyelem ; az egyházi törvényszé-
kek, melyek a hitújítást, de még a György alatti nagy for-
radalmat is túlélték, elnyomattak. „A püspök — úgymond 
— megszűnt megyéjének püspöke lenni, az összes papság 
egy laicusnak ítélőszéke elé vonható, eljárását ez szabályozza. 
Ez a laicus a nemzeti főpüspök, a parliamentnek egyházi 
ügyekbeni általános helynöke, ki a királyságnak minden 
megyéjében, északtól délig, a legfőbb joghatóságot gyako-
rolja. Ez a laicus határozza el, mit kell, mit szabad tanítani ; 

mit kell hinni, mit nem ; ki bocsátható a szentségekhez, ki 
nem ; ő tehát az angl. egyháznak nem csak legfőbb „tév-
mentes" tanítója s legfőbb kormányzója, hanem a szentsé-
geknek per eminentiam kiszolgáltatója is. Ez az, mit a püs-
pökök a ,Regulation Act,'-nek elfogadása által nem csak 
megengedtek, de egyenesen el is ismertek. 

Ez már aztán csakugyan ,Erastianismus'. Mily dicsők 
e tekintetben Némethon püspökei, kik egytől egyig oly fér-
fiaknak bizonyították be magokat, kik személyes önérde-
küknél többre, magasabbra becsülték kötelességüket s ez 
által az egyházat s a papságot, de világi híveiket is meg-
menték azon szégyenteljes szellemi rabszolgaságtól, melybe 
az anglikán püspökök a magok egyházát döntötték, kik, 
miután e szomorú müveletet véghez vitték, még annyi — 
bátorsággal is rendelkeztek, hogy külön közös nyilatkozat-
ban az alattok álló papságot is hitszegésre szólítsák fel, s 
pedig hivatkozva arra, mi minden pap előtt a legszentebb s 
a legmagasztosabb : a püspöknek esküvel fogadott engedel-
mességre. „A törvényes hatóság iránti köteles engedelmes-
ségnek megtagadása — mondák ők — egyike azon bajok-
nak, melyek napjainkban az egyházat marczangolják ; a 
püspöknek joga van, hivatala fogalmánál fogva, engedel-
mességet és alávetést követelni a papságtól" „De — 
kérdi viszont Presbyter Anglicanus — fogalma van e azok-
nak a püspöki hivatal lényegéről, kik segédkezet nyújtot-
tak arra, hogy az angol egyház feletti legfőbb joghatóság 
laicus kezekre bizassék?" Valóban maró sarcasmus, de 
annál sujtóbb igazság; mert a püspökök magok lemondtak 
a jogról, papjaiktól engedelmességet követelni, akkor, mi-
dőn a legfőbb joghatóságot Pensanze lordra ruházták ; mert 
ha ennek egy szép reggelen tetszik elrendelni, miszerint 
mától fogva ezt vagy azt kell hinni, mi a püspököknek nem 
tetszik, váljon képesek-e oly papot, ki ebben hozzájok csat-
lakozik, a nemes, lord ellen megvédelmezni? — dehogy ké-
pesek ! — hogy akarnak tehát „papi engedelmességet" kö-
vetelni ? . . . 

Ez Albionnak „szabad s független" egyházának je-
lenlegi alkotmánya, szervezete s helyzete ; csak hogy fi j8Zâ" 
bad' rabszolgaéletet él, hogy a ,független' megbecstelenítő 
bilincsekben hever! „S ez legyen Krisztusnak jjigazi egy-
háza ? — kérdi Presbyter A. — hasonlit-e ez azon képhez, 
melyet magok, a fentemiitett allocutiónak szerzői, arról 
szolgáltatnak? Azok, kik a kereszténység alapelveit elárul-
táks kik mindezen felül még felelősek ama beláthatlan 
lelki károkért is, melyet a közremüködésök mellett alapí-
tott laicus joghatóság az egyházban okozand. (Vége köv.) 

IRODALOM. 
= A .Hunyadi Mátyás' intézet előfizetési felhívást hir-

det, Czobor Béla és Kazaly Imre szerkesztése mellett meg-
jelenő ily czimü lapra : „ Tájékozó", irodalmi, szépművé-
szeti és kritikai hetilap, mely a programm szerint a hazai és 
külföldi irodalom és szépművészet körében fog mozogni s 
„nemcsak minden politikai színezettől, hanem a mélyen el-
harapódzott, következményeiben káros ,baráti tekintetektől' 
is ment leszen". 

Közöl: 1) Fejtegetéseket az irodalom, szépművészet és 
kritika köréből. 2) Eredeti és fordított költeményeket, be-
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szélykéket, novellákat. 3) A tárczákban a heti fontosabb 
mozzanatok kedélyes felfogású mozaik-képét. 4) A hazai és 
külföldi irodalom figyelemreméltó termékeinek kritikai is-
mertetését. 5) A „Különfélék" rovataiban irodalmi, szépmű-
vészeti, társadalmi újdonságokat, 6) A hazai és külföldi ne-
vezetesebb ujabb irodalmi termékek könyvészeti összeállí-
tását. Megjegyzendő, hogy eddig már 2 szám jelent meg. 
Előf. egy évre 6 ft., félévre 3, negyedre 1 ft. 50 kr. 

(•) Jsten igéje szent beszédekben' 5. füz. Tartalom : Hús-
vét utáni IV. s Y. vasárnap. — Krisztus Ur. mennybemene-
tele napján. Áldozó csütörtök utáni vasárnapra.— Pünkösd 
vasárnap. — Árvízveszély után. Vázlatok : Böjt I I I . s IV. 
vasárnapra ; Gyümölcsoltó B. A., Fekete vasárnapra. — Isten 
igéje az iskolában. 

+ Ft . Pellet Ödön, székesfehérvári esperes plébános, 
előfizetést hirdet ily czimü munkára : ,Primi.czia-beszédek', 
mely juniushó végén jelenend meg, Ára 1 ft., előfizethetni 
szerzőnél, s minden magyarországi hiteles könyvkereske-
désben. 

g A ,Szellemi kincstár' előfizetői és megrendelőivel tu-
datja az I. Sz , hogy a mű megjelenése még mindig kérdéses, 
mivel eddig annyi előfizető és megrendelő nem jelentkezett, 
mennyi a mű kiadását lehetővé tenné. Azonban még foly-
ton érkeznek megrendelések, ugy hogy a szerző talán képes 
leend becses munkáját sajtó alá adni. 

X Paly Ede, r. k. káplán Ungvárott, előfizetési felhi-
vást küldött szét ily czimü könyvre: .Krisztus Urunk hét 
szava a kereszten'. A mű májushóban fog még megjelenni. 
Ára 1 ft. Az előfizetések szerzőhöz küldendők. 

I I ,Egyházpolitikai czikkezések' czimen adta ki Gundy 
Mihály azon czikkeit összegyűjtve, melyeket a kath. közlö-
nyökben évek hoszu során át irt. A terjedelmes kötet előfi-
zetési dija 2 ft., mely akár szerzőhöz Bakonyára, (u. p. Sz.-
Lőrincz) akár a ,Hunyadi Mátyás' katholikus irod. intézet-
hez küldendő. 

f t Dr. Zafféry Károly, dr. Stöckl Albert ,Lehrbuch der 
Philosophie' czimü három kötetes, mintegy 130 ivre terjedő 
művét magyaritá. Kik a fentnevezett művet bírni óhajtják, 
ez óhajtásukról f. é. junius első napjáig értesítsék szerzőt. 
Ha a fentemiitett napig annyi példányra történik megren-
delés, mennyi a mű kiadását csak megközelítőleg is bizto-
sítja, akkor a „Lélektan" és „Gondolkodástan" még ez év-
ben látnak napvilágot. Megrendelhető a „Lélektan" és „Gon-
dolkodástan" külön-külön, vagy pedig az egész mű egy-
szerre. A „Lélektan" ára 1 ft. 50 kr., a „Gondolkodástan" 
1 ft. 40 kr. Az egész műnek (lélektan, gondolkodástan, me-
taphysika, bölcsészet történelme) ára 11 forint. 

£2. Megjelent és beküldetett : A kulturharcz áldozata 
vagy : egy bezárt pap viszontagságai'. Katholikusok számára 
németből magyariták Varga József és Zibrinyi Gyula, növen-
dékpapok. Eger, 1876. k. 8. 64 1., ára 20 kr. Érdekes kis 
részlet a ,culturharcz'-ból. 

= ,Havi Füzetek', szerkeszti Winter Ágoston, pestbel-
városi káplán, évenkint 12 füzet, 1 ft. o. é. I I . évf. 3 ft. „A 
Boldogságos Szűz csudálatos érme". 

-f- Megjelent s beküldetett : „ Dicsbeszédek arany-száju 
szent Jánostól", német kiadás (alkalmasint az 1845 s 61-ben 
Tübingában megjelent „Chrysostomus-Postille") után for-
dította Pongrácz Felix• Kapisztrán szent Jánosról nevezett 
ferenezrendi áldozár. Ára 30 kr. Megrendelhető az egri ér-
seki lyceumi nyomdában. 

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

jesztésére Antunovich János, a Boldogságos Szűz Mária 

Körös melletti kürüi vagyis kereki apát ját és kalocsai főkáp-
talan nagyprépostját bosoni czimzetes püspökké kinevezem. 

Kelt Bécsben, 187G. évi május hó 8-án. 
FERENCZ .TÓZSEF, s k. 

Trefort Ágoston, s. k. 

VEGYESEK. 
— A szentatya a wiesbadeni katholikusoknak, kiket 

tudvalevőleg a porosz kormány legközelebb templomuktól 
fosztott meg, igen szép s értékes kelyhet ajándékozott. 

— Lateau Louizáról írják a lapok, miszerint szenve-
dései a nagyhét alatt oly magas fokra értek, hogy környe-
zete halálát minden perezben várta. Kínjai csak nagyszom-
bat napján az Ur teste vétele után szüneteltek rövid ideig, 
és Húsvét vasárnapján; de azóta ismét folytonosan szenved. 
Hogy is ne, midőn ily boti'ányokról olvasunk, minő Ohlau-
ban, porosz Sziléziának egyik nagyobb városában véghez 
vitetett. Történt ugyanis, hogy Jaros, az Ohlau melletti 
Zottwitz nevű falunak plébánosát ,májustörvényileg' bezár-
ták, minélfogva Beer, ohlaui plébános, mint esperes az ol-
tári szentséget a maga templomába átvitte. Ebben a kerü-
leti főnök ,illetéktelen functiót' látván, hogy a tényálladé-
kot constatálja, közcsendőrt küldött a kath. templomba, 
ki a tabernaculumot feltörte, a consecrált hostiát sajátke-
züleg a hivatalba hozta, s miután ott a ,Befund', felvétetett 
volna, ismét visszavitte a tabernaculumba ! Ezen eset már 
interpellatio tárgyául szolgált a porosz alsóházban, melyre 
a belügyminister azt válaszolta, hogy ő ebben nem lát meg-
feddendő kihágást a csendőr részéről ; ha a katholikusok-
nak ezen megütközni tetszik, hát — csak tessék ! — Mün-
sterben legújabban a kath. papnevelde, Collegium Ludge-
rianum és Borromaeum elöljáróságának tudtára adatott, 
miszerint nevezett intézeteknek feloszlatása legközelebb vár-
ható. — Hasonlólag agneseni leányneveléssel foglalkozó or-
solya-apáczáknak is tudtukra adatott, miszerint kiutasitta-
tásuk legközelebb várható ; egyúttal pedig az érsekségnek 
,királyi biztosa', Nollau, kérdést intézett a gneseni városi 
képviselőséghez; nem volna-e hajlandó, „tekintve a tanerők 
folytonos csökkenését" az ottani protestáns diaconissákat 
pénzsegélyben részesíteni ? Hogy a kath. képviselő testület 
határozott ,nem'-mel válaszolt, az természetes. 

— Az olasz liberalismus ujabban is nagyszerű, fényes 
tettet hajtott végre, amennyiben Nicotera belügyminister 
két zsidót, Ártom Izsákot és Massarani Tullust neveztetett 
ki senatorokká. Hogy kettő neveztetett ki egyszerre, ennek 
oka az, hogy Ártom zsidót, ki különben már Cavour alatt 
is államtitkár volt a külügyministeriumban s magasfoku 
szabadkőműves, még a legközelebb lelépett ministerium 
terjesztette volt fel a koronának, minélfogva Nicotera a má-
sikat azért neveztette ki, hogy neki is legyen saját zsidaja a 
felsőházban. — A berni liberális kormány nagybölcsen el-
határozta, hogy az ottani egyetemhez, mint ötödik kart a 
baromgyógyászatot is csatolandja, sőt ezt már tényleg végre 
is hajtotta, ugy hogy a legközelebbi tanácsülésre ezen, kü-
lönben igen hasznos ,kar'-nak képviselői is megjelentek. 
Ennélfogva a protestans-hittani, jogi, orvosi és bölcsészeti 
karnak tagjai tiltakozás mellett hagyták oda a tanácster-
met, csak az ,ókatholikus kar' maradt, s ez által bebizonyí-
totta, miszerint helyzetének követelményeit igen helyesen s 
gyakorlatilag felfogja. Mert először az ókatholikus ,hittan'-
hallgatók, classical előképzés dolgában körülbelül ugyan-
azon magaslaton állanak, mint a ,lótudomány' jelöltjei ; má-
sodszor pedig a baromgyógyászat különösen hivatva lehet 
arra, hogy az ókatholicismusnak törekvéseit , tudonányosan' 
támogassa. Prosi t ! 

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő: báró Hornig Károly, hittudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatott Budapesten 1876. Kocsi Sándor saját nyomdájában, oi-Bzágut 39. szám alatt. 
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Pesten, május 31. 44. I, Félév, 1876. 
Tartalom. Dogmatikai tanulmányok. — Lourdesi emlékeim. — Nmlg. dr. Zalka János püspök ur által az emlék-müki-
állitásra küldött egyházi tárgyak. — Egyházi tudósítások : Pest. A holt kezek. Angolország. Mozgalmak az anglikán 

egyházban. — Vegyesek. 

Dogmatikai tanulmányok. 
(Folytatás.) 

Hogy a természetes és általán véve a földön 
lehetséges minden istenismeretünk nem közvetlen 
látás, ez az Isten lá thatat lanságából folyik (miről 
később) és sz. Pá l által (1. Kor. 13) világosan ta-
nít tat ik, hol az apostol m o n d j a : „Most tükör ál tal 
homályban látunk, akkor pedig (tudniillik menny-
ben) szinről szinre". Azonban szent Pá l (Róm. 1. 
egyezöleg a Bölcs. k. 13) mégis határozottan bizo-
nyí t ja , miszerint a teremtményi tükör nem csak 
arra való, hogy a hivő embernek eszközül szolgál-
jon magának az Istenről fogalmat szerezni, hanem 
arra is, hogy szellemi látképességét, vagyis belá-
tását elősegítse s lelke előtt Is ten hata lmát és 
fölséges tu la jdonságai t leábrázolja ugy, hogy ezen 
tükörből és e tükör által Is tent meglássa s az ö lé-
téről és tökélyeiről már a hit előtt meggyőződjék ; 
mert alig lehet kétség az iránt, miszerint ez fog-
laltatik az „intellecta conspiciuntur" kifejezésben, 
mely által a (Bölcs. k. 13) „cognoscibiliter poteri t 
videri" kitétel magyarázva van, melyet az egri 
kiadás helyesen igy forditott , hogy : „a teremt-
mények szépségének nagyvoltából elég nyilván meg-
ismerhető". A szentirás e két helyéből eléggé vilá-
gos, miszerint istenismeretünk — jóllehet az csak 
teremtményi tükör által közvetittetik s emiatt az 
égi szellemek közvetlenebb, vagy a földön termé-
szetfölötti kinyilatkoztatásból és hit ál tal eredő 
tökélyesebb istenismerettel összehasonlítva, viszony-
lag tökéletlen — magában véve és magától mi-
bennünk mégis teljes bizonyosságot szülhet. Sz. Pá l 
nem azért, mintha e bizonyosságot gyengiteni akarná, 
vagy mintha a közvetett istenismeretnek valamely 
más, nem az ész belátása ál tal eredő nemét ál l i taná 

föl, hanem csupáncsak azért, hogy a közvetett meg-
ismerés által Is tenről és tökélyeiről szerezhető fo-
galmaink teljességének és t isztaságának viszonyla-
gos tökéletlenségét jelezze ; vagyis, hogy bebizo-
nyítsa, miszerint az „intellecta" mégis csak tükör 
ál tal „conspiciuntur" ; hogy a tükör csak hasonsze-
rüleg „in speculo et aenigmate" muta t és hogy a 
„cognoscibiliter poterit videri" mégis csak „távol-
ról nézést ( intueri a procul, Job . 36, 25)" j e l en t : 
lysztrai és athenei beszédében a közvetett megis-
merésről ugy nyilatkozik, mintha az, az Isten lété-
ről s tökélyeiről a teremtményekben rejlő tanúbi-
zonyságnak megfigyelése vagyis hallása (observatio 
perceptio) volna s mintha azt az ember, Is ten mii-' 
veiből kikémlelné, mintegy ki tapogatná (si forte 
attrectent, aut inveniant) ; vagyis, mintha Is tent 
azokból fölfedezné. De az athenei beszédben az 
apostol azonnal hozzá is teszi, miszerint, — hogy 
Istent megtalá l juk — nincs hosszas és fáradságos 
keresésre, a külső világban, szükségünk, mivel öt 
már önmagunkban, az általa adott és föntar tot t éle-
tünkből , mozgásunk- és létünkből, mint velünk jelen-
levőt, észrevehetjük és igy róla meggyőződhetünk. 

Az atyák hite e kérdésben az ál talunk i t t fej-
tegetett elveket igazolja. Nagy Vazul (contr. Eunom. 
lib. 2. cap. 32) igy ir e r rő l : „A teremtményekből 
lá tha t juk ugyan a Teremtő hatalmát , bölcseségét 
és művészetét, de nem lá tha t juk az ö lényegét. Sőt 
azok még a Teremtő egész hata lmát sem muta t j ák 
nekünk szükségképen ; mivel megtörténhetik, hogy 
a művész nem fesziti meg minden erejét, hanem 
olykor csekélyebb erőfeszítéssel is létesít valamit. 
És ha az alkotott műre egész erejét ford í t ja is, 
(mint ezt Isten tökélyes müvéről hinnünk illik), 
müvéből vonhatunk ugyan következtetést az ö te-
hetségeire (erejére,) de az ö lényegét azokból meg 
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nem ismerhet jük/ ' Vagyis : a teremtett világból 
tud juk , hogy Isten — mint Teremtő — létezik s 
ugyanabból az ő tökélyeire is következtetünk; az 
ö képét lát juk a természetből visszaragyogni, de 
az ő lényegét meg nem közelit jük: mert a termé-
szetben az ő müve lép szemeink elé, de nem egy-
szersmind lényege is. I ly értelemben magyarázzák 
a régi egyházatyák Móz. 2-ik k. 33, 20. 23. verseit, 
hol ezek állanak : „Orczámat nem láthatod, mert 
nem lát engem az ember, mig él íme, ug}r-
mond — van egy hely nálam, állj a kősziklára. És 
mikor az én dicsőségem átmegyen, a kőszikla ha-
sadékába állitalak téged, és befödlek jobb kezem-
mel, mig átmegyek ; és aztán elveszem kezemet, és 
meglátsz hátulról ; de orczámat nem láthatod". Sz. 
Irenaeus, nagy Gergely, Origenes s mások igy értel-
mezik e jelentős helyet, miszerint Isten orczáját látni 
embernek nem lehet ; mert Istent szinröl szinre csak 
a menny lakói látják. Mi emberek csak utána né-
zünk, ott, hol átvonult ; hol nyomai, azaz müvei 
maradtak. Hasonló értelemben nyilatkozik Pseudo-
Dionysius (de divin. nomin. c. 2. §. 8.) mondván: 
„Az okozott lények és okaik, az isteni princípiumok 
közt nincs teljes hasonlóság; mert ha a lények alak-
jaikat (hasonszerüségöket) Istentől veszik is, az 
okok mégis raj tok kiviil és felettök vannak". Az 
istenismeret ily meghatározása ellen Eunomius azt 
hozta föl : „Ha Isten lényegét" — úgymond — 
„nem ismered, akkor öt sem ismered; mert, ha va-
lakinak lényegét, vagyis amint az magában van, 
nem ismerem, belőle mit sem ismerek". Erre Nagy 
Vazul azt felelte : „Ami Istenről általunk ismerhető 
(quod notum est Dei) azt ismerjük, de azt is tud-
juk, hogy Isten felülhaladja ismereteinket. Isten 
lényegére vonatkozólag minden tudományunk — 
legbensőbb tudatunk szerint — abban áll, hogy 
tudjuk, miszerint az megfoghatatlan". Azt mondja 
itt Vazul : Ama istenismeret, melyet Istennek a vi-
lághoz való viszonyából merítünk, arra tanit, mi-
szerint ö Teremtője és Ura a világnak; ez tárgyi-
lag véve igaz és való s ebből tudjuk, hogy mi az 
Isten reánk és a világra nézve. Azonban a fogalom, 
melyet Istenről ily módon nyertünk, nem felel meg 
teljesen a tárgynak (Istennek); mert nem közvetlen 
látásból ered és nem muta t ja nekünk Istent ugy, 
amint ö magában véve, vagyis lényegében van. 

Látnivaló, miszerint az egyházatyák hite sze-
rint is, mi az Istenről, természetes erőnkkel, csak 
viszonylagosan tökélyes, vagy — ha tetszik — nem 
föltétlenül tökélyes, nem egészen szabatos (adae-

quat) ismeretet szerzünk magunknak, mivel az ö 
lényegébe nincs, közvetlen szemlélés, látás (d-iuiQÍa 
vagy siSijai^ által, semminemű betekintésünk .— r 
Ámde ezen ismeretünk, ha a szemlélésből eredthez 
viszonyítva tökéletlen is, magában véve mégis igazi 
és való ismeret. Ezt alex. Cyrill ily példával vilá-
gi t ja meg: „Valaki tud ja" — úgymond — »hogy 
időről időre holdfogyatkozás van, de azt nem t u d j a : 
mikor és mi módon; mig ellenben egy más valaki 
azt is tudja. Ebből nem következik, hogy az előbbi 
tévedésben és teljes tudatlanságban van s hogy 
csak az utóbbi bir ja az igazságot. Igy vagyunk az 
istenismerettel is : a mennybeliek többet látnak, mi 
kevesebbet, de az ismeret tárgya és a megismert 
igazság egy. 

7) Mindazonáltal az ily módon szerzett isten-
ismeretet, más alakban és más szempontból te-
kintve, többé-kevésbbé közvetlennek is mondhatjuk. 
Igy : a) ha az önkényt (spontanee) támad lelkünk-
ben, midőn elménknek valami belső sürgetéséből 
és ezen ismeretre czélzó minden előzetes elmélke-
dés, oktatás, bölcselkedő érvelés nélkül egyszerre 
itt van, anélkül, hogy tudnók, honnan származott; 
— b) ha az, az Isten reánk ható befolyásából, saját 
bensőnkben és lelkünk tükréből, nem pedig Istennek 
a lelkűnkön kiviil esö világban észlelt működéséből 
ered, — c) általán véve közvetlennek mondható a 
természetes istenismeret azon szempontból, ha az 
nem következtetés által szereztetik, hanem onnan 
ered, mivel annak gyökere és magva közvetlenül 
szellemi természetünkben (isteni képmás) rej-
lik, mely a megismerő léleknek valami egyenes 
összeköttetését Istennel föltételezi ; és ez képesiti 
a lelket arra, hogy a teremtett dolgok — mint 
lépcső — által, istenismeretre emelkedjék. Ily ér-
telemben mondja Tertullián (adv. Marczion. 1,19) : 
„Az emberi lélek régibb minden jóslatnál (ante 
anima, quam prophetia.) Az istentudat az ö termé-
szetes hozománya s ez nemzetiségi különbség nél-
kül közös mindenkivel". És sz. Athanáz: „Lelkében 
mindenki, ha bün által beszennyezve nincs s az 
isteni képmás benne tisztán megmarad, mint tükör-
ben, megismerheti a Logos-t s benne az Atyát stb". 

Ezekből már most könnyen megítélhető : 
a) Mikép kell azt értenünk, ha az egyházatyák 

némelykor velünkszületett istenismeretről, velünkszüle-
tett isteneszméról (cognitio, idea Dei innata) beszél-
nek s azt az ész által megszerezhető istenismeret 
alapjául tekintik. Ez által ők sem azt nem mondják, 
hogy ama velünkszületett ismeret tárgyilag véve 
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közvetlenül, sem pedig azt, hogy az mibennünk az észtől 
függetlenül és minden észtevékenység előtt már jelen van. 
Ők maguk is megvallják, hogy más ily ismeret nincs, mint 
az, melyet a lélek a teremtmények szemléletéből, mihelyt 
eszmélni kezd, azonnal szerez s mely a bölcselkedő elmél-
kedés által szerzett istenismerettől csak annyiban különbö-
zik, hogy ezen utóbbi világosabb és tisztábban fejlődik ki. 
Az, ami minden észtevékenységünk, vagyis eszünk ébredése 
előtt velünkszületett, az az ész maga. Mert ez isten képe lé-
vén, természeténél fogva már magában hordja az erőt és tö-
rekvést, hogy a teremtett létet Istenhez, mint föltétlen lét-
hez, mint minden lét kutforrásához viszonyítsa és különösen 
saját világosságát Istentől, mint a legfőbb és föltétlen igaz-
ság- és világosságtól függőnek elismerje s O hozzá, az élet 
és igazság kutforrásához fölemelkedjék. Ugyanily értelem-
ben velünkszületett isteneseméről is lehet szó ; mi szintén nem 
valami bennünk már tényleg és készen meglevő istenfogal-
mat, melynek képzéséhez az észnek cselekvöleg közremű-
ködni nem kellene, jelent, hanem az egyházatyáknál egysze-
rűen csak az az értelme, hogy lelkünkben potentialiter, 
vagyis, mint az ész természetes ereje által kifejleszthető, 
benne van s midőn az ész gondolkodni tud, azt a potentiá-
ból tényleges eszmévé, istenfogalommá fejleszti ki ; más szó-
val, hogy az emberi ész Isten által ugy van berendezve és 
oly törvénynek alávetve, hogy már természeténél fogva a 
teremtett s igy föltételes világ létének végokát, Istent, ke-
resni ösztönöztetve érzi magát s őt meg is találja. — Végre 
ugyanily értelemben veendő a régibb görög atyáknál elő-
forduló „logos spermatikos" O.oyoq cîtiïohutv/.Ôç, y.atù fitoog), 

melyet ujabban szintén a velünkszületett (kész) isteneszme, 
vagy pedig az ontologismus érdekében akartak némelyek 
kizsákmányolni ; holott az ama görög atyáknál némelykor 
csak az ész természetes megismerő képességét, máskor pe-
dig a lélek természetfölötti módon történő megviláo'ittatá-

o o o 
sát jelenti. Általán véve az atyák ily szólamai: „ingenitam, 
affixam, impressam, insitam animae, omnibus natura inesse 
Dei scientiam, stb." hasonlóan ily értelemben veendők. Igy 
például damask. János (Expositio accurata fidei orthod. 
1. 1), különbséget teszen a természetfölötti és természetes 
istenismeret közt s ez utóbbiról mondja: „Nemo quippe 
mortalium est, cui non hoc ab eo naturaliter insitum sit, ut 
Deum esse cognoscat". Ez okból Tertullián a lelket termé-
szettől kereszténynek (anima naturaliter Christiana) mondja : 
nem azért, mintha talán azt akarta volna tagadni, miszerint 
a ker. hithez természtfölötti elem is szükséges, hanem csak, 
hogy ama meggyőződést fejezi ki, miszerint a lélek már ma-
gában véve is képes, az az egy igaz Istent, természetes mó-
don megismerni. (Folyt, köv.) 

Lourdesi emlékeim. 
(Folytatás.) 

Szeptember 8-án reggeli l/,8-kor elhagytuk lakásun-
kat, a templomba menendők. A jámborok szakadatlan sorai 
körmenethez hasonlólag, ugyanazon czél felé tört. Csak ügy-
gyei bajjal vergődhetünk a sekrestyébe, s miután a sekres-
tyésnek a missionariusok elöljárójától kiállított misézési en-
gedélyt megmutattuk volna, kértük őt, hogy a Lourdesben 
divó szokás szerint hozza el a grotta fölött levő oltárhoz a 

misemondó ruhát, kelyhet s ostyát. Mi azalatt elmentünk az 
emiitett oltárhoz, hogy őrködjünk, mert nem valami rend-
kívüli eset az, hogy akadnak papok, kik anélkül, hogy en-
gedélyük lenne, lefoglalják az oltárt s miséznek. Lourdes-
ban nem ritkaság, hogy 3—4 pap várakozik az oltárnál, mig 
a sor misézhetni rá kerül. Az apátur szerencsés volt eljut-
hatni a szentélybe, de én kiszorultam, mert az oltár előtt 
összegyűlt nép áttörhetlen falat képezett. Az ott miséző pap 
épen a communiónál volt, s én már azt hittem, hogy közel 
vagyok czélomhoz, (t. i. az apát ur után misézhetni), de 
csalódtam. A papi áldozás után megáldoztattatnak a hivek, s 
annyi áldozó volt, hogy maga az áldoztatás majd félóráig 
tartott. Midőn az áldoztatásnak vége volt, a sekrestyés el-
hívta az apát urat a sekrestyébe, hogy, mi különös figyelem, 
ott öltözzék. Én nyomhan követve a sekrestyést, innocenter 
eljutottam a sanctuariumba s vártam, mig az apát ur eljő s 
ministrálhassak. Lourdesban ugyanis szokásban van, hogy 
egyik pap a másiknak ministrál, s mondhatom, hogy sok-
szor igen kellemes volt, hogy ketten voltunk, mert igy mi-
nisterről nem kellett gondoskodnunk. 

Francziaország templomaiban, s ezt Genfben is láttam 
a rend fentartására egy a mi mágnásaink portásaihoz telje-
sen hasonló felügyelő, hoszu bottal felfegyverkezve ügyel a 
templomban. Ez kiséri el a papot az oltárhoz, s csak egyet 
üt óriási botjával a földre, s az emberek, bármily összeszo-
ritottan álljanak is, azonnal helyet csinálnak. Hasonló cere-
móniával kisértetik a miséjét elvégezett pap vissza a sekres-
tyébe. Az ilyen templomfelügyelő roppant tekintély, mint 
egy király s hadvezér, ugy jár komolyan, méltósága teljes 
öntudatában ! 

Egy ily egyén van Lourdesban is, ki irántunk különös 
figyelemmel viselteték, e fontos egyéniséget láttam tehát az 
oltárhoz közeledni, utána egy 35 éves fiatal uri embert, ki 
maga ajálkozott, hogy ministrálhasson. Lourdesban nem 
valami feltűnő dolog előkelő embereket ministrálni látni. 
Mi láttunk ottlétünk alatt angol lordokat, spanyol bárókat 
stb. stb., kik a legnagyobb örömmel ministráltak fiatal pa-
poknak is. Az apát ur is a communio után áldoztatott, s én 
nem keveset csudálkoztam, midőn látám, hogy az áldozók 
száma ismét annyi, mint az előbbeni misénél. 

Végre rám került a sor, s az említett fiatal ur nekem 
is ministrált. A ki valaha kegyhelyen misézett, az tudni 
fogja, mit érez a pap a mise alatt. En is majdnem félóráig 
áldoztattam, s miután udvarias ministeremnek megköszön-
tem volna szolgálatkészségét, az apát ur társaságában a felső 
templomba indultunk, hogy a nagy misén jelen lehessünk. 
Már a sanctuarium tele volt papokkal, s én nem keveset 
csudálkoztam, hogy mikép misézhettek mindezek. I t t tud-
tuk meg azt, hogy nem minden pap volt oly szerencsés mint 
mi, hanem hogy 40—50 pap csak áldozott, mert a misézésre 
nem került rá a sor. Midőn a Sanctuariumba léptünk, a 
papok látván az apát ur keresztjét, püspöknek tartották, s 
engem is legalább secretáriusának, s e jóakaratú tévedés 
azon előnyben részesített, hogy igen kényelmes helyet kap-
tunk. A gyertyák meggyújtattak s a templom telve jámbo-
rokkal, megható érzést keltett. Egyszerre megszólal az or-
gona s az „Ecce sacerdos magnus" lőn hallható. A nép tisz-
teletteljesen helyet csinál s az assistentia a templomon ke-
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resztül az oltár felé lép. Az amiensi püspök jött, kisérve 
két superpellicium s fekete mucetumban felöltözött archi-
diaconussal, ennek fogadtatására indult tehát az assistentia 
a templom ajtajáig. A püspök elvégezvén egy a sanctuarium-
ban elkészített imazsámolyon rövid imáját, a stallumhoz 
lépett s egy egyszerű pap végezte a nagy misét. A püspök 
violaszinü talarisban, karing s violaszinü mucetumba felöl-
tözve, infulával a fején, volt jelen a sz. misén. Az evangé-
lium elolvasása után, (melyből közbe legyen mondva, bár 
latin nyelven olvastatott, Cicero mitsem értett volna, oly 
franczia kiejtéssél lett az elénekelve) a még fiatal s erőtel-
jes főpap felkelt, a sanctuarium rácsozatáig előlépett, s meg-
ható, tüzes szónoklatot tartott Mária, különösen a Lourdesi 
sz. Szűz tiszteletéről. 

A miseénekeket a jelenlevő papság énekelte, a Gloria-t 
s Credo-t egészen a sz. mise ez imáinak szövege szerint-
Lourdesban két orgona van, az egyik, mint nálunk a tem-
plom bejárásánál, a másik a főoltár mögött. Felváltva, 
majd az egyik, majd a másik szólott, s megvallom, hogy az 
ének a mily szép, époly megható is volt. Mise végén nem a 
miséző pap, hanem az amiensi püspök adta az áldást. Alig 
hano-zottak el a szavak : „Sit nomen Domini benedictum", mi-
dőn minden jelenlevő térdre borult s vette a püspök áldását. 

Az isteni szolgálat elvégezte után elhagytuk a tem-
plomot, már 12 óra közel volt s lépteinket egy a Gave in-
nenső partján álló csinos házacskához irányoztuk, a melybe 
a Lourdesba jövő püspökök elszállásoltatnak. A missiona-
riusok elöljárója szeretetteljes erőszakkal kényszeritett, hogy 
e napon vendégei legyünk. Én örültem, mert alkalmam nyí-
lott a rám a legjobb benyomást tett amiensi püspököt kö-
zelről láthatni. Midőn az említett házhoz már igen közel 
voltunk, több tisztes távolban álló papot látánk, azután két 
öregebb papot, kik meglehetős hangosan társalogtak egy-
mással. Mindkettő fekete talárisban volt, de a taláris vörös 
gombjai s gomblyukai azonnal figyelmessé tettek, hogy egy-
házi dignitariusok ; az egyik, a kisebbik, nyakán aranylán-
czot, ujján gyűrűt hordott. Mindkettő ősz volt s mi felé-
jük közeiedénk. 

A kisebbik magát mint toulousi érseket mutatta be, 
megölelte az apát urat, mig én tiszteletteljesen kezet csó-
kolék, a másik — Lourdes hires plébánosa, Peyramale volt, 
kinek személyisége a lourdesi megjelenések alatt oly óriási-
lao- kimagaslik. Az ősz hajak, a ránczok arczán önkénytelen 
árulói korának, de termete egyenes s szeméből, bár nincs 
messze a 70-től, még ifjukoru tüz lángol. Peyramale ünne-
pelt férfiú, s nincs pap Francziaországban, ki nevét büszke-
séggel ne említené. Lourdesba nem jő püspök, ki ne keresné 
fel őt, mindenki tiszteli, s a ki nem tiszteli, fél tőle. Peyra-
male Lourdesnak egyedüli plébánosa, s bár plébániája igen 
jövedelmes, még sincs pénze, mert fölötte adakozó. Mi hal-
lottuk, hogy szegényebb zarándokok számára évenkint nagy 
összeget fizet ; Lourdesnak hivei szeretik is őt, mert igen 
kegyes s nem enged magától eltávozni senkit, vigasztalás 
vagy segitség nélkül. Maga a sz. atya is szereti őt s praela-
tussá tette, de daczára e kitüntetésnek ő nem kevély. Jel-
lemvonása a nagy embereknek, hogy fel nem fuvalkodnak, 
ha mennyire ünnepeitettessenek is. Igazi nagyság nem az ön-
teltségben áll. 

E jámbor s nagy pap előtt állottam, ezer kérdést sze-
rettem volna hozzá intézni, de semmi sem jutott eszembe. 
Miután első megindulásomat legyőztem, latinul kezdtem 
szólani, tudtára adtam, hogy Magyarországból jövünk s ő 
szivesen hallgata rám. „Volt itt egy pap a mult hetekben", 
szólt hozzám, ki szintén Magyarországból jött. Kedves em-
ber, én nagyon megszerettem !" „Oh igen, viszonzám, Zá-
dory, theologiai tanár, szerencsétlen véletlen okozta, hogy 
égyütt nem utaztunk !" Most felénk közeledett az apát ur 
s én a toulousi érseket keresém fel. Hozzánk csatlako-
zott az amiensi püspök is, s miután néhány kegyes kérdést 
intéztek hozzám, persze crudelis franczia latinsággal, az 
ebédhéz hivtak. (Folyt, köv.) 

A Budapesten rendezett 
iparmű- és történelmi emlék-kiállitasra 

mélt. és főt, Dr. Zalka János, 
győri megyés püspök ur által küldött 

egyházi műtárgyak és régiségek. 
I. Egyházi edények és fémtárgyak. 

1) Német-járfalvi gótmivű szentségmutató. Talpán 
„Mater Dei memento mei" felirással, magassága 1 méter, 
készült 1515 körül ezüstből, a pozsonyi Clarissa-rcndü zár-
datemplom számára; a rendnek 1782-ik évi eltörlése után a 
n.-járfalvi (Jahrendorf) egyház váltotta magához a pozso-
nyi kamarától 277 ft. 22 kron. Megujittatott 1873-ik évben 
Brix és Anders bécsi műhelyében, s ki volt állitva a világ-
tárlatban. 

2) Gótművű zománczos aranyozott ezüst misekehely ; 
foganyty ujának felső hatszegü izén I. H. E. S.V. S.gót ma-
jusculák, az alján pedig M. A. R. I. A. szintén gót betűk-
ben ; gombjának hat csürlős bütykein pedig M., felette kis 
korona, egy virág, IHS, egy virág, XC, és egy ostáblaszerü 
paizska felett holló. Különben rajz, zománcz és művezetre 
nézve hasonló és egykorú a következő 

3) Gótművű kehelyhez, mely zöld, kék és fehér zo-
máncz közé foglalt reczeművű (filigran) diszitményeivel, s 
gombján bütykök helyett négyszirmu rózsáival majdnem 
ikerpárja az esztergomi Széchy Dénes-féle kehelynek, és 
azért I. Mátyás király korába helyezendő. A 2-ik számúval 
együtt a székesegyház sajátja, ki volt állitva a világtárlaton. 

4) Reczeművű (filigrán) s ujabbkori aranyozott ezüst 
misekehely, állítólag- gr. Zichy Ferencz, győri püspöké volt 
(-j- 1783.) és ez annál valószínűbb, minthogy a 13. számú 
püspökpálczával művezetére nézve egy műhelyből került ; 
emez pedig kétségkívül Zichy püspöké volt. 

5) Gótművű toronyalaku áldozókehely (Ciborium) 
aranyozott rézből ; egyszerű nemes gót idomai, tetejében a 
feszületke vízszintes karjai, felette a gót minusculák, végül 
hatszegü kupájának lapjain a Megváltó, sz. Péter, Pál, An-
drás, Bertalan és Lukács pontozva (tremolo) karczolt képei 
után ítélve 1375—1445-ig készülhetett. A halászi-i egy-
ház tulajdona. 

6) Gótművű s gömbalaku tornyos áldozókehely (Ci-
borium) fedelének gótrendü-támszerves, de románkori fél-
körű ablakokkal diszitett tornyozata és talpának szabályos 
karczdiszitményei miatt az 5. számúnál vagy 25—30 évvel 
ifjabb, 1400— 1430-ból való. Hatkarélyu talpán szűz Mária 
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kisdedével, sz. György, sz. János apostol és egy vértanú 
szűz képe karczműben látható. A Boldogasszonyi zárda-
templom tulajdona, aranyozott réz. 

7) Késő gótkori áldozó-pohár ezüstből ; talpának ido-
mítása I. Mátyás király korára utal. A Boldogasszonyi zár-
datemplom sajátja. 

8) Gótkori öblös, aranyozott ezüst áldozó-kehely ; 
öblös kupájának tölcséralakja, a gót korszak virágzó korá-
ból származtatja, tehát 1400—1450-ből, nem különben ket-
tős gombjának, valamint fogantyújának, sajnos ! roncsolt 
zománcz diszitménye; gombjának hengerded bütykein sz. 
Borbála, sz. Katalin és sz. Dorottya mellképecskéi, három-
szor pedig az Osli nemzetség (de genere osl) jelvénye a ba-
golykarom fordul elő, de ennek melyik ága : Kanizsai, Ostfi, 
avagy Viczai? ajándékozta azt Kismárton szab. kir. város 
plebánia-templomának, mely e napig birja, nem tudni. 

9) Gótművű áldozó-szelencze rézből ; födelének lőrés-
pereme és keresztrózsája a 15-dik század végére sorozza; 
szintén Kismarton sz. k. város plebánia-templomának sajátja. 

10)—12) Szarv-edények, bölényszarv vagy úgynevezett 
griffkörömből készülvék ; a Zichy-féle can. visit, szerint már 
Vethési Albert veszprémi püspök idejében t. i. 1457-ben a 
sz. kenetekhez voltak használva ; de a franczia háborúk ide-
jében a hadiköltségek fedezésére diszes gótkori ezüst fog-
lalványuktól megfosztva. 1873-ban eredeti gót minták sze-
rint Brix-Anders műhelyében újra aranyozott ezüstbe fog-
lalva, jelenleg ismét eredeti rendeltetésük szerint szolgálnak 
a győri székesegyházban. 

13) Gyönyörű reczeművű (filigran) ezüst püspökpál-
cza, mely a gombján látható zománczos czimer szerint gr. 
Zichy Ferencz (+ 1783) győri püspöké volt, s vele együtt 
hihetőleg a 4. számú kehely is. Most a székesegyház sajátja. 

14) Hetesi Pethe Márton győri püspök nagy fennálló 
ezüst oltárkeresztje 1603-ból, a székesegyház tulajdona. 

15) Gótkori oltárkő. Gyönyörű verde-antico kőtábla, 
melynek keretét áttört művű gót majuskulák, egyszerű sza-
lag közé szorítva képezik, ily legendával : „Agnus Dei qui 
tollis peccata mundi" ; sarkain ellenben szintén rézlemezbe 
karczolva a négy evangelista jelvies képei láthatók ; — ezek 
valamint a faburok sirmélyedésében talált hártyaszelvény 
gót irása a XI I I . század második felére utalnak. A kethelyi 
(Mannersdorf) templom sajátja. 

16) Draskovich György bibornok és győri püspök 3 
db. ezüst olajkorsócskája 1603. A székesegyház sajátja. 

17) Két darab u. n. pestis kanál ezüstből, fanyéllel ; 
ilyenek használtattak az 1710. évi pestis alkalmával Keresz-
tély Ágost bibornok s győri püspök parancsára az egész 
egyházmegyében e ragályos járványban szenvedők megál-
doztatására, mint ez az eredeti rendeletből kitűnik. E fent-
maradt ritka egyetlen példányok a soproni szent Mihály 
templom sajátjai. 

18) Remekművű s ritka nagyságú egy darabból fara-
gott filcsont-feszület, keresztfájában üveg alatt szent erek-
lyékkel. A székesegyháznak Dongó Mihály győri kanonok 
ajándékozá, hol a belső sekrestye oltárján tartatik. 

II . Egyházi díszruhák. 
19) Bornemissza Pál nyitrai, utóbb erdélyi püspök 

gyöngyös-infulája. Készült 1550-ben Erdélyből hozta 

Naprágy Dömötör győri püspök, kinek halála után 1619-ben 
a székesegyház sajátja lett. 

20) Felsőszelestei Gosztonyi János győri püspök (f 
1525.) infulájának gyöngyeiből készült hasonló alakú uj in-
fula ; himezték a bécs-döblingi apáczák 1873-ban. 

21) I. Mátyás király czimerével diszitett Casufe (mi-
seruha), sajnos a mult század vége felé átalakítva. A székes-
egyház sajátja. 

22) Ezüst dombor-himes Casula. Feketev. templomé. 
23) Bőr-casula, fém- és szinnyomattal diszitve, hasonló 

paszománt-szegélylyel. Köpcsényi templomé. 
24) Bőr-pluviale (vecsernyepalást) az előbbi Casulá-

hoz hasonló, szin- és fénnyomatu diszvirágokkal ; hajdan 
a majki kamalduli szerzetéseké volt, most a kocs-i tem-
plom sajátja. 

25) Nehéz-fehér selyemből készült aranyhímes plu-
viale, mely hasonló remekművű Casulával együtt Milanó-
ban Faustino Martini intézetében készült. Zalka János püs-
pök sajátja. 

I I I . Könyvek, Codexek. 
26) Hunyady Máty ás budai könyvtárából : Blondi 

Foroliviensis Viri Claríssimi Romae instauratae libri III . 
Florentiae 1467. Kézirat hártyán, kisebb kezdőkkel s hollós 
Mátyás czimerével. 102 levél. A győri székesegyházé. 

27) Petrus Lombardus; állítólag XI I I . századbeli 
kéziratos hártya-codex. A nagyobb papnövelde sajátja. 

28) Zápolya Zsigmond könyvtárából: („Sunt Johannis 
electi Regis Hungáriáé" felírással a tábla belsején) Institu-
tio Principis christiani, saluberrimis referta praeceptis, per 
Erasmum Rotterdamum. Basileae 1516. A székesegyházé. 

29) Báthory István, lengyel király könyvtárából : 
(„Stephanus Rex Poloniae spectabili mag. domino Nicolao 
de Bathor Comiti dono mittit, ut quemadmodum mundana-
rum rerum incrementum illi ex animo cupit, ita et spiritua-
lium agnitionem toto cordeprecatur".Utóbbi írás: Demetrii 
Napragi. De verae et falsae ecclesiae discrimine. Cracoviae, 
1583. Auctore Stanislao Socolovio. A székesegyház sajátja. 

30) Báthory Zsigmond, erdélyi fejedelem könyvtárá-
ból : („Sig. Bath. Ulmi. Princ. Trans." felirattal czimlapján) 
Thesaurus Lingvae latinae. Tomus III . Basileae 1576. A 
székesegyház sajátja. 

31) Antiphonarium Cathedralis Ecclesiae Jaurinensis. 
Gergely-féle hangjegyekkel és számtalan remekművű, gyak-
ran torzalaku kezdőkkel és szél-diszitvényekkel, nagy ivrét 
hártyán 179 és 139 levél. Kitűnők kötésének egykorú bronz-
sarkai, kerete és középfémere ; ez b. sz. Máriát, amazok az 
első fedelén a négy evangélistát, a hátulsón pedig keresztelő 
és evangelista sz. Jánoat, sz. Jeromost és sz. László királyt 
lovon kopját vetve ábrázolják. Az elhanyagolt mű 1873-ban 
uj czimlappal és stylszerü bekötéssel szereltetett fel Pesten 
és a világtárlaton ki volt állitva. A székesegyház sajátja. 
Miután pedig a Sienában készült esztergomi Bakács-féle 
antifonáriumhoz teljesen hasonló, avval együtt a XY-dik 
század végére helyezendő keletkezési kora. 

32) Perényi Ferencz, nagyváradi püspök (f 1526.) mi-
sekönyve. Missale secundum Chorum almae ecclesiae stri-
goniensis. Budae 1498. Hártyára nyomtatva, csinos kézzel 
festett kezdőkkel, diszszélekkel és Perényi festett czimeré-
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vei. Czimlapjára ez van írva: „Missale hoc post interitum 
ad Mohách D. Francisci Pereni epi varadiensis donatum est 
Etno, in Christo Patri D. N. Olaho archieppo Strigoniensi^ 
230 levél. A székesegyházé. 

33) Naprágy Dömötör püspök (f 1619.) misekönyvé-
nek dtlsan aranyozott ezüst sarkai, középfémere és csatjai. 
Zalka János püspök költségén Naprágy óta most már a 
harmadik misekönyv tábláinak szolgál diszfedésére. 

Végül megjegyzendő: hogy a 2., 3., 5., 6., 9., 10., 11., 
12., 19., 20., 25., 32. és 33. sz. alatti tárgyak a Győrött és 
megyeszerte 1872. óta megtartott canonica Visitatio alkal-
mából ő mlga Zalka János megyés püspök ur saját tetemes 
költségén vagy megujittattak, vagy régi minták szerint új-
ból készültek. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest. máj. 30. A h o l t k e z e k . Érdekesebb és érté-

kesebb statistikai kimutatást a jótékonyság terén hazánk-
ban alio- állithatna össze valaki, mint lenne azon statistikai 
kimutatás, mely csak egy évről szólva is és akkor is, ami a 
nyilvánosság előtt ismeretes, azt foglalná magában, mit a 
,holt kezek' e téren művelnek. Nagyon kifizetné a fáradsá-
got, ha ily kimutatás összeállitására valaki rászánná azon 
csekély időt, melyet e munka naponkint igénybe venné, na-
ponkint mondjuk, mert bizonyára nincsen nap, melyen va-
lami feljegyeznivaló nem volna. A holt kezek jótékonysá-
gára csakugyan alkalmazható, hogy ,nulla dies sine linea'. 
S mennyi mindenfele tárgyat lehetne ott összecsoportosi-
tani ! I t t iskola- ott templomépítés, itt szegény plébános és 
káplány, ott szegény tanitó vagy özvegye, itt egy hajdan 
hírneves, most elszegényedett, ott egy szerencsétlenség ál-
tal sújtott család, majd viz-, tűz- jégkárosultak, majd 
jótékony egyletek, hangversenyek, jótékonyczélu sorsjáté-
kok, majd a naponkinti koldusok serege stb. stb. veszik és 
pedig efficaciter veszik igénybe a holt kezek jótékonyságát, 
a krajczártól elkezdve a száz, az ezer forintig. 

A holt kezek e mindenre kiterjeszkedő universalis 
gondoskodása ott, hol a ker. szeretet igénybe vehető, azon-
ban nemcsak a nevezett pontokban ismerhető fel, hanem a 
tisztán állami czélok előmozdításánál is feltalálható. Az 
államférfiak azt jól tudják, hogy a pap, mondjuk hozzá a 
hatliolilius pap az áldozattól nem irtózik ; hogy ha csak lehet, 
ha van még miből, kész örömest nyújt is segélyt ; nem is 
késnek, kisebb és állami czélok elérhetésére a ,holt kezek--
hez' folyamodni és emlékezetemre még nem tudom, hogy 
csalatkoztak volna. Volt idő, midőn az állam pénzben meg-
szorult és a kormány a főpapság hazafiuságához folyamo-
dott és nem csalatkozott. Hazánkat a jó Isten ez évben 
ugyan bőven meglátogatta csapással és láttuk, tudjuk mind-
nyájan, hogy bár a hernalsi intézet részére ezreket áldozott 
a ,holt kéz', mégis ott találtuk ugyan e holt kezet, mely pe-
dig szintén százezreket veszített az árviz által, enyhíteni 
avval ami még megmaradt más árvízkárosultak nyomorait, 
nyomban reá pedig értesülünk, hogy a magyar hadügymi-
nisterium már készül felszólítani, vagy pedig már fel is szó-
litotta főpapjainkat, hogy járuljanak hozzá adományaikkal 
a honvéd nyugdij-alap létesithetéséhez. Ime a specifice állami 
czél, mely a holt kezeket igénybe venni szándékozik ! 

Nem azért emiitjük ezt, mintha talán meg akarnók 
támadni a hadügyminiszter ur intentióját, vagy mintha 
vissza akarnók utasítani a holt kezekhez intézett felszólítá-
sát, ellenkezőleg, — ha semmi mást nem találunk is a fel-
szólításban, egyet mégis találunk és ez a bizalom. A minister 
ur nem fordult gazdag zsidó bankárokhoz, sem gazdag ügy-
védekhez, sem más felekezet papjaihoz, pedig ezt jól tette 
volna, mert ezek mind velünk együtt élvezik a védelmet, 
melyet a katonaság nyújt ; hanem fordult a katholikus fő-
papsághoz és mi meg vagyunk győződve, hogy nem tekintve a 
végnélküli adományok sorozatát, nem tekintve a már ez 
évben különösen igénybe vett kath. papi áldozatkészséget 
nem tekintve, hogy a papság önmaga a különféle csapások 
átal sokat szenvedett, hogy mondjuk, mindamellett is meg-
fogja a lehetőség szerint a kath. papság a magáét e pont-
ban is tenni. A bizalom nagy kincs, mert bizonyítja, hogy 
érdemesek vagyunk rá, arról tanúskodik, hogy hazafiúi ér-
zületünknél fogva semmitől sem vonjuk vissza magunkat, ami 
a haza érdekében van, azt bizonyítja végül, hogy a kath. pap-
ság az az elem a hazában, melyet habár kormányi intézke-
dések vérig sértenek is a vallásügyében, habár fájdalommal 
tapasztalja is hogy legszentebb intentiói félremagyaráz-
tatnak is sok helyen és nem "sikerül érvényesíteni kéz-
zelfos-ható okok előadása mellett a hazának boldoo-itására 

o o 
intézett törekvéseit, habár végül keserűen tapasztalja is, 
hogy nemcsak, mint mondják a többi felekezetek vele egyen-
lőkiil tekintetnek, ami politikai szempontból még tűrhető 
lenne, hanem azok föléje emeltetvén, ő sokszor lábbal tipor-
tatik legszentebb ügyeinek védelmében; igen is, ezek daczára 
a kath. papság mégis azon elem az országban, melyhez 
egyedül lehet bizalommal fordulni, mert fájdalmát, nélkü-
lözését, mellőzését, lenézését a hazafiúi szeretet fátyolával 
befedi és a bizalmat csalatkozni nem engedi, hanem nagvlel-
küleg elfedve a sérelmeket bebizonyítja, mily nagy hazug-
ság ez, midőn felőle, mint ,holt kéz' felől beszélnek. 

Nem, százszor nem, a kath. papság vagyona nem holt 
kéz. Nincsen az országban vagyon, nincsen semmiféle birtok, 
mely ily gazdagon élőnek bizonyította volna magát és hasz-
nosnak az országra. Vagy mutasson fel valaki az ország-
ban birtokot, melyet csak távolról is összehasonlítani le-
hetne jótékonyság tekintetében a kath. papság jótékonysá-
gával ? Vannak az országban, kik milliókkal bírnak, kikre 
ujjal lehet rámutatni, de nem lehet-ujjal mutatni a haza ér-
dekében tett alkotásaira, a nemzet érdekében tett áldoza-
taikra, mig a kath. papság alkotásai minden tekintetben 
örök időkre szólnak. Valóban különös szeretettel gondosko-
dott a Gondviselés akkor a nemzetről, midőn fejedelmeinek 
bőkezűségéből terjedelmes vagyont adott a kath. egyház 
rendelkezésére, mert enélkül talán culturai tekintetben a Her-
czegovinával és más hasonló tartományokkal egy niveaun 
lennénk. Az a vagyon, mely ily gazdagon kamatoz a nemzet-
nek, mely kincseit pazaron szórja, ugy az egyesek nyomo-
rainak enyhítésére, mint az állami czélok létesítésére, nem 
holt, hanem élő kéz, nem holt, hanem élő tőke, hogy csak 
azt kell óhajtanunk, ha már e kifejezéssel kell élnünk, adjon 
Isten a magyar nemzetnek sok oly ,holt kezet', minő a kath. 
pap kezébe letett és jogosan soha meg nem támadható egy-
házi vagyon. S 
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Angolország. M o z g a l m a k az a n g l i k á n 
e g y h á z b a n . (Yége.) Ez tehát azon ,Erastianismus', me-
lyet az anglikán püspökök egyházuknak ezentuli ,hit'-rend-
szeréül fogadtak el, sőt, melyet szükség esetén még erő-
szakkal is ,hiveik'-re rájok kényszeríteni elhatároztak. „Be-
látja immár Mylord Bibornok — mondja Presbyter Angli-
eanus, miszerint a fenyegetés, e rendszernek uralmát egyhá-
zunkban, ha kell, erőszak utján is megalapítani s megerő-
síteni, számos anglikán lelkészt arra birt, hogy megkérdez-
zék önönmagoktól, váljon nem lenne-e üdvösebb elfordul-
niok ezen egyháztól, s odafordulniok oly egyházhoz, melynek 
tana jobban egyezik meg az újszövetségi kereszténységgel". 

,Presbyter Anglicanus' s vele sokan e kérdésre hatá-
rozott ,igen'-nel felelnek, s mégis azt hiszik, hogy ezt, a leg-
nagyobb szorongattatások daczára — sem tehetik, tenniök 
nem szabad ! 

Honnan e feltűnő ellenmondás? Válaszoljon e kér-
désre maga, a nagyfontosságú nyiltlevélnek szerzője. 

„Azt hiszszük — úgymond — miszerint nem szabad 
nyájunkat elhagynunk-, anglikán ordináltatásom érvényes-
ségéről meg vagyok győződve s ebbeli meggyőződésemben 
még megerősítve számos tapasztalat által, melyet tettem, 
mióta pappá szenteltettem. Sűrű lelki vigaszban részesül-
tem; az isteni Gondviselés működésének nem egy feltűnő 
példáját tudnám felhozni, csak a magam községének szű-
kebb köréből, melyet az ó-anglikán egyházi hithagyomány 
ösvényére, s pedig épen nem eredménytelenül visszavezetni 
iparkodtam. Eminentiád ugy vélekedik, hogy mind ezen ne-
hézségeknek legegyszerűbb s legkönnyebb megoldása abban 
állana, ha a római egyháznak alávetnők magunkat ; — de 
épen ez az, a mi lehetetlen ! " 

íme a fentebbi talánynak megfejtése. A ritualista-irá-
nyu anglikán lelkészek érvényesen ordináltaknak hiszik ma-
gokat, legnagyobb részt azonban házasok. Mindnyájan erejö-
ket ezentúl is fel szeretnék ajánlani az egyháznak, de attól 
tartanak, nehogy az egyházba végleges visszatérésük eseté-
ben felszenteltetésök vagy házasságuk érvénytelennek nyil-
váníttassák. Továbbá nem akarják nyájaikat az erastianis-
mus körmei közt hagyni. E nyájak számszerint s egyenkint 
kicsinyek lehetnek ugyan, de lelkesedésük, komoly meggyő-
ződésök s önfeláldozásuk egy uj egyházszervezet megbecsül-
hetlen értékű alapköveiül kéjtesitik őket. „Azt hiszszük — 
irja ,Presb. A.' — hogy az anglikán egyház egyik alkatré-
sze a nagy, általános, katholikus egyháznak ; azért el nem 
hagyhatjuk azokat, kiket a katholikus vallásban felnevel-
tünk. Ha csak a magunk személyes érdeke forogna szemünk 
előtt, akkor minden habozás s késedelem nélkül a római 
szentszéknek alávetnők magunkat; de kötelességünk egyút-
tal azokról is gondoskodni, kiknek lelkeit Isten ránk bizta, 
s kiket velünk együtt áthozni szeretnénk". 

E férfiak tehát valamely külső kötelék által szeretné-
nek a római anyaszentegyházhoz füzetni, s ezért egy, Man-
ning bibornok közvetítése által a szentszékhez intézett ; de 
a bibornok részéről hivatalosan át nem adott levélben a kö-
vetkező javaslatokat teszik: Az apostoli szentszék alapítson 
„anglikán-egyesült egyházat1', melybe minden angolhoni ke-
resztény — tehát az erastiánusok kivételével, kiket ,Presb. A.' 
már nem is tekint keresztényeknek — beléphetne. Erre, ha 

valaha, most lenne a legkedvezőbb idő. Amaz ,egyházgyil-
kolás' következtében, melyet az anglikán püspökök elkövet-
tek, az alsóbbrendű lelkészeknek nem sokára határozniok 
keilend jövőjük felett. Sokan talán alávetendik magokat, 
ama hazug állítás által, mintha a ,Public-Worship-ßegul.-
Act' mitsem változtatott volna az anglikán egyházon, lelkis-
meretöket mintegy elaltatván. De sokan nem fogják alávetni 
magokat és aztán le fognak tétetni, mig helyeiket mások, 
gyakran talán erőszakkal foglalandják el. 

Mit fognak az ekként hivatalvesztettek tenni? Néhá-
nyan a magánéletbe fognak visszavonulni, mások állami szol-
gálatba lépni ; sokan a római egyházba térendenek vissza ; 
de nem fognak hiányozni olyanok sem, kik minden vallás-
ból kivetkőzve, a közönyszülte hitetlenségnek esnek áldoza-
tul. Lesznek talán olyanok, kik az őket lelkészi hivataluk-
ból kiigtató birónak Ítéletét semmisnek tekintvén, működé-
söket, ha jövedelmöktől mindjárt megfosztatnak is, mint 
magán személyek fogják folytatni ; magán házban fognak 
letelepedni, s egyegy kis szobácskát rendezvén be imahe-
lyül, kisded nyájukat innen fogják igazgatni s vezetni az 
üdvösség utján. A hivek, mint ,tiszta' anglikanusok, ebben 
meg nem ütközhetnek, sőt anglikán szempontból ez ellen mi 
kifogás sem tehető. De lesznek mégis, kik megbotránykoz-
nak oly papban, ki a püspöknek joghatósága alól kivonta 
magát, s ime itt van egy uj szakadásnak csirája. „Megen-
gedheti-e, — kérdi ,Pr. A.' — a kath. egyház, hogy itt uj, 
habár csekély terjedelmű schisma keletkezzék ? Nem fog ez 
ujabb szerencsétlenség elhárítására legalább kísérletet tenni? 
Ha igen, akkor erre az egyedüli eszköz, nézetem szerint, oly 
anglikán-egyesült egyháznak alapítása, melybe a fentjelzett 
anglikán lelkészek és községek, a római szentszék oltalma 
alatt beléphetnének". 

A főkéráés, természetesen, az, váljon a római szentszék 
elfogadja-e ezen ajánlatot, s minő feltételek alatt. Ez utób-
biakra nézve azt hiszi ,Pr. A.\ hogy a ritualisták hajlan-
dóbbak lesznek feltételeket elfogadni, mintsem szabni, s csak 
a további tárgyalások alapjául szolgálható előleges Pro-
gramm' gyanánt ajánlja a következő pontokat mindazoknak 
figyelmébe, a kiket illet : 

1) Az ,anglikán-egyesült egyházba' felvétetni óhajtó 
lelkészek sub conditione még egyszer ordináltatnának, mi ál-
tal egyrészt azon anglikán papoknak lelkismerete nyugtat-
tatnék meg, kik felszenteltetésöket érvényesnek hiszik, más-
részt pedig azok sem sértetnének meg, kik ez érvényességet 
kétségbe vonják. 

2) Engedtessék meg, hogy az ekként keletkezendő 
anglikán-egyesült egyházban a szentségek honi nyelven szol-
gáltattassanak ki, s az Officium is e nyelven mondathassák 
el. Ez érdemben teendő engedmények, ugy véli ,Pr. A.' az 
egyesülés eszméjét hathatósan mozditanák elé. 

3) Egyes katholikus dogmák, különösen a pápai tév-
mentességröli hitágazat elfogadására vonatkozólag azt kérdi 
,Pr. A.': „Váljon miért ne fogadnók el azt ? Nincs jogunk, 
azt reményleni vagy várni, hogy a kath. egyház a mi ked-
vünkért akármelyik tanát is feláldozni fogná. De nem is lá-
tom be annak szükségét ; minthogy manap már minden mű-
velt és józan angol igen jól tudja, mi az igazság s mi a fer-
dítés abban, mit nálunk egyik másik kath. dogmáról hiresz-
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telnek ; minélfogva egy perczig sem habozom kijôlenteni, 
miszerint a szentszéknek ekként a hittani kérdések terén is 
nyilvánuló tekintélye az isméti egyesülésnek legkisebb aka-
dályát sem képezendi. Manning bibornok legyen kegyes ki-
jelenteni, hogy a kath. egyház ma ugyanazt hiszi, vallja és 
hirdeti, mit a 17. században hitt, mert mindezt az anglikán 
egyház is hiszi, mely, mint Sanderson püspök mondá: az 
alaptanok tekintetében a római egyházzal tökéletesen egyet-
ért ; mig ugyanaz a tévmentességi dogmára vonatkozólag 
akként nyilatkozott, hogy: „nyugodt s komoly gondolkodás 
után azon meggyőződésre jutottam, hogy e hitczikkely mi 
ujat sem tartalmaz, hogy itt csak hivatalbeli, de nem sze-
mélyes tévmentességről van szó, s hogy a pápa, midőn csa-
latkozhatlan nyilatkozatot tesz, csak azért csalatkozhatlan ; 
mert mint sz. Péternek utódja és az egyháznak feje oly hi-
vatalt visel, melynek tévednie nem szabad". 

Ezek nagyjában a nyiltlevélnek alapeszméi, melynek 
szerzője az anglikán egyháznak egyik előkelő tisztviselője, 
ki mint mondják, Manning bibornokkal folytonos, közvet-
len összeköttetésben áll. Mint e rövid vázlat is mutatja, 
figyelemre méltó dolgok azok, mik Angolországban készül-
nek; s habár Manning bibornok a jelzett programmot nem 
szolgáltatta is át hivatalosan Rómába, s habár a szentszék 
az idők s körülmények viszonyaiból eléggé megfejthető óva-
tossággal és tartózkodással jár el ez ügyben ; mégis azt 
óhajtjuk, hogy ennyi becsületes szándékú férfiúnak törek-
vése ne nélkülözzön oly sikert, mely egyrészt az egyháznak 
egyik ujabb diadalára, másrészt pedig számos hivő léleknek 
örök javára szolgáljon. 

VEGYESEK. 
= Betey-pap-seyélyzö egylet Merariban. A Dél-Tirol-

ban fekvő, hírneves enyhe levegővel bíró Meránból azon ér-
tesítést veszszük, miszerint ott számos elő egyénekből tár-
saság alakul, mely beteg-pap-segélyző egylet létrehozásán 
fáradoz. A hozzánk is beküldött értesítésből, illletőleg fel-
hívásból a ,M. A.' nyomán átveszszük a következő sorokat : 
„Hosszas és sok évi tapasztalatok után azon meggyőződésre 
jutottunk, miszerint a téli időszaknak Meranban való töltése 
kitűnő jó hatással van a légzőszervek oly hurutos állapotá-
nál, midőn a tiidőgümőkór nincs még kifejlődve. Sok re-
ményteljes ifjú áldozár visszanyerhetné újra egészségét s 
szolgája maradhatna tovább is az oltárnak, lia mindjárt a 
tüdőbaj kezdetén, legalább csak egy telet is Meran szeljél 
égalja alatt tölthetne el ! Fájdalom azonban, a legtöbb eset-
ben hiányzik a kellő eszköz. Mert havi 17—35 nyugdij-
ö s s z e f f o - e l — nemis száinitva a költséges utazást — lehetet-o o o 
len minden szükségest fedezni. E mélyen érzett bajon se-
gíteni tűzte ki feladatául a „beteg-pap-segélyző bizottság" s 
e végből segély-alap létrehozása czéljából kegyes adako-
zásra hivatik fel minden nemes emberbarát. A bizottság alá-
zatteljesen fordul egyszersmind a főpásztorokhoz, miszerint 
azok papjaikat a magasztos czél előmozdítására felszólítani 
méltóztassanak. 

Az adományok bármily csekélyek lehetnek s vagy 
Meranba a plébánia hivatalba, vagy a Meran melletti Mais-
ban székelő „Priester- Kranken und Unterstüzungs-Verein" 
bizottságához intézendők. (Hozzánk beküldött kegyadomá-
nyokat rendeltetésük helyére juttatunk.) 

Megjegyzendő egyszersmind, miszerint oly jótevők, 
kik az egylet számára egyszer mindenkorra 100 fr tot aján-
dékoznak : alapító tagoknak ; kik évenkint legalább 1 frtot 
(illetőleg egyszer-mindenkor 20 frtot) adnak : rendes tagok-
nak ; végre mindazok, kik az egylet részére tiznél több ta-
got nyernek meg: pártoló tagoknak tekintetnek s neveik 
ilyenkép fog az egylet albumába bevezettetni. Az egylet f. 
évi október hóban fog életbe lépni. 

A trienti főt. ordinariatus a hozzá intézett felhívásra 
következőleg méltóztatott válaszolni: „Ft . Monsignor D. 
Filip urnák, pápa ő szentsége kamarásának, cs. kir. udvari 
káplánnak stb. Mais-Meranban : Midőn a beküldött terve-
zetet visszaszármaztatnám, önnek vállalatát, mint a mely a 
gyógyulás végett Meranba utazó beteg papok lelki és anyagi 
gyámolitását czélozza, a nemes keresztény szeretet művé-
nek tekintvén, szívesen jóvá hagyom, mert általa lehetővé 
tétetik, miszerint nem egy beteg áldozár gyógyulás végett 
Meranba juthasson, ki mint idegen az idevaló egyházmegyei 
pap-segélyző egylettől semmi segélyben nem részesülhetne. 
Törekvéseire püspöki áldásomat adom. Trient, máj. 2.187(5. 
János coadjutor püspök." 

A hozzánk beküldött felhívást az előkészítő bizottság 
következő tagjai írták alá : Báró Schneeburg inful. prälatus 
s az olmüczi székesegyház prépostja, g. Fries Móricz cs. 
kir. követségi tanácsos, gr. Brandis Antal, Filip Dominik 
pápai kamarás s cs. kir, udvari káplán, Béli János az eszter-
gomi papnövelde kiérdemiilt spirituálisa, Jecminek Antal 
szentszéki ülnök az olmüczi egyházmegyében. 

— Jelenleg Belgium az egyedüli ország Európában, 
melyben a kath. pártból keletkezett ministerium áll az 
ügyek élén. De, ugy látszik, ennek napjai is meg vannak 
már számlálva. A belga alkotmány szerint mindig csak egy 
harmada a képviselőknek lép ki az alsóházból, s ez idén 
Antwerpen városa is választ, melynek magatartása több-
nyire dönt az alsóházi többség felett ; már pedig e város-
ban a szabadkőművesség az utóbbi választások óta nagyon 
megerősödött; más szóval, a katholikusok a hatalom birto-
kában, mint rendesen elaludtak. A tartománytanácsi válasz-
tásokban, melyekben a pártok rendesen megmérkőzni szok-
tak, már is Antwerpen s Nivelles városaiban, melyek eddig 
kath. képviselőkkel bírtak, a szabadkőművesség győzött. 

— A bajor katholikus nemeseknek, általunk egyik 
mult számunkban jelzett gyűlése, f. hó 21-kén csakugyan 
megtartatott Münchenben. Képviselve volt a bajor király-
ságnak majdnem minden tartománya. A tanácskozás ered-
ménye egy egyletnek alapítása ily czim alat t : „A bajorhoni 
katholikus nemeseknek egylete". Az egyletnek czéljai: a 
hitnek fentartása s védelme ; a keresztény felebaráti szeretet 
cselekedeteinek gyakorlása ; független, nemesirányu gondol-
kodásnak ápolása s egyáltalán a birtokos osztályhoz illő, ha-
zafias, conservativ eszméknek terjesztése és támogatása. — 
Az uj egyletnek ügyvivő bizottságában Bajorhon legelőke-
lőbb neveit találjuk. 

— Augsburgban az ottani socialdemocraták f. hó 21-én 
rendkívüli gyűlést tartottak, melyen többi közt azon körül-
mény is hozatván szóba, hogy Münchenben a legújabb vá-
lasztások alkalmával ismét a liberalismus győzött a katho-
likus hazafias párt ellenében, egyik szónok ekként nyilatko-
zott : „Ennek mi socialdemocraták csak örülhetünk, mint-
hogy ez biztos előjele annak, hogy München rövid idő múlva 
hatalmunkba kerül ; mert a liberalismus semmi egyéb, mint 
a socialismusnak szolgája, ki urának út já t egyengeti. Ultra-
montán helyeken a socialismus csak igen nehezen tud tért fog-
lalni ; mert ott az emberek mindent Istenre vonatkoztat-
nak, következőleg azt hiszik, hogy bajaikat s szorongattatá-
saikat is az küldi rájok ; de ahol e hiedelmet a liberalismus 
egyszer elűzte, ott a socialismus csakhamar képes mély s 
állandó gyökeret verni. A hol az atya él, ott a fiúnak is van 
joga élni. Manapamaz már megöregedett s tehetetlen aggas-
tyánná lett, s azért a fiu most igy szól hozzá : ,Elég soká 
gazdálkodtál, vonulj már vissza, hogy már most én rendez-
zem be a házat a magam ízlése szer int ' . . . . Ez a liberalis-
mus s socialismus közti viszony". Tökéletesen igy fogjuk 
fel a dolgot mi is. 

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő: báró Hornig Károly, hittudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatott Budapesten 1876. Kocsi Sándor saját nyomdájában, oi-Bzágut 39. szám alatt. 
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Imlgu s ftdő Peitler Antal váczi püspök 
s társulati elnök ur ő exjának megnyitó beszéde 

a Szent-László-Társulat 
május 18-ki közgyűlésén. 

Igen tisztelt nagygyűlés ! 
Krisztusban szeretett testvéreim ! 

A Szent-László-Társulat mai napon tar t ja főn-
állása óta tizenegyedik rendes közgyűlését. Jól 
esik lelkemnek, midőn az ország fővárosából és 
különböző vidékeiről ily diszes körét van szeren-
csém összegyűlve láthatni azon lelkes férfiaknak, 
kiket nem más hozott egybe, mint legmelegebb ér-
deklődés egy zaj nélkül működő, de magasztos és 
szent czélokért küzdő társulat iránt, mely életfeltéte-
lét csupán és egyedül a keresztény szeretetben birja. 

Az anyagiság mai korában, midőn a hitetlen-
ség élethalálharczot folytat nem csupán anyaszent-
egyházunk, de az egész keresztény vallás ellen, — 
midőn a politikai s társadalmi zilált viszonyok kö-
zött a felzaklatott kedély alig találja meg nyugal-
mát, midőn ember ember ellen küzd, és a teremtés 
titkainak elbizakodott kutatásában megvakult véges 
emberi ész nem lát ja az igazság világitó szövétne-
két, mely öt az eszmezavarból, s a lelket megölő 
kételyek harczából az igaz útra kivezérelni egyedül 
képes, — valóban buzditó megnyugtatásul és nagy 
lelki vigasztalásul szolgálhat mindnyájunknak, hogy 
hazánkban azon szerény egylet, mely a világegy-
ház zaklatott fejének segélyezését, templomok és 
iskolák épitését, Keleten csángó testvéreink és hit-
rokonaink egyházi és iskolai szükségeinek enyhité-
sét, tehát vallási s valláserkölcsi czélokat tűzött 
zászlajára, évről-évre lankadatlan érdeklődés között 
tar t ja közgyűlését. 

A titkári jelentés terjedelmesebben fog szólani 
a Társulat ügyeiről. 

Abból az igen tisztelt közgyűlés meg fogja 
érteni Társulatunk jelen állását és működésének 
eredményeit. 

Szerénynek fog talán a működés sokak előtt 
feltűnni, kik őszinte jő indulatból pezsgőbb életet, 
a Társulat vérkeringésében erősebb lüktetést óhaj-
tanának látni azon reményben, hogy ezáltal na-
gyobb siker, több eredmény lenne talán elérhető, 
— vagy kik kancsal szemmel tekintenek reánk, és 

" kicsinyléssel szeretnek rólunk szólni, mert nálok 
már megszokott dolog mindenben gáncsoskodni, 
mi katholikus jellegét nyiltan homlokán viseli. — 
Magam is az elsők közé tartozom, és bizonyára senki 
nálam jobban nem óhajtja, vajha a Szent-László-
Társulat az eddigieknél fényesebb eredményt tudna 
felmutatni. Az adott környülmények közt azonban, 
ugy hiszem, és bizonyára az igen tisztelt közgyű-
lés is velem egy nézetben lesz, hogy még sincs 
annyira okunk elégedetleneknek lenni azzal, mit 
társulatunk másfél évtizedet meghaladó fenállásá-
nak eddigi eredményeiben szemlélhetünk. 

Szerényen és zaj nélkül teszünk a mennyit te-
hetünk, és ha tekintetbe veszszlik, hogy daczára a 
nyomasztó viszonyoknak, — daczára azon súlyos 
csapásoknak, melyek édes hazánkat évek sora óta 
sújt ják, a keresztény szeretet filléreiből táplálkozó 
társulatunk mégis azon helyzetben van, hogy majd 
itt, majd ott, hol a szükség felmerül, segélyezései-
vel, habár az óhajtottnál csekélyebb mérvben is, 
de mégis mindig megjelenhet, — lehetetlen öröm-
mel fel nem ismernünk, miszerént a Szent-László-
Társulat mély gyökeret vert az ország katholikus 
közérzületében. S már ez maga oly siker, mely nem 
tekintve a számokban nyilatkozó eredményt, ép oly 
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vigasztaló, amily nagyfontosságú erkölcsi értékkel 
b i r ; mert egyrészről azt tanusitja, hogy azon val-
lásellenes áramlat, mely csaknem világszerte hul-
lámzásba hozta a kedélyeket, hazánkban nem volt 
képes lehatni a mélyre s csak a felszínen fodroz 
múlékony habokat, másrészről pedig biztos zálogul 
tekinthető a jövőre nézve is, hogy t. i. a Sz.-László-
Társulat egyre izmosodva, az idők és viszonyok 
jobbra fordultával képesítve lesz sikeresebb tevé-
kenység, hatékonyabb segélyezés kifejtésére. 

A katholikus vallás isteni eredeténél fogva a 
legmagasztosabb érzelmek kiapadhatlan forrása, 
mert Krisztus az ő egyházát a szeretetre, t. i. isteni 
s felebaráti szeretetre alapította. Ezen isteni s fele-
baráti szeretet hozta létre a mi társulatunkat is, az 
képezi fennállásának éltető forrását és nyúj t tá-
maszt működésének; belőle meritjiik képességün-
ket a kitűzött czélok előmozdítására, mert mint e 
társulat örökre felejthetlen emlékű, boldogabb 
életre átköltözött első elnöke mondá: „az Istentől 
eredt, Istenben gyökerezett szerény felebaráti sze-
retet leleményesebb és biztosabb a hideg számitásu 
profán bölcselemnél, — gazdagabb, kimerithetle-
nebb, a legteltebb állampénztáraknál, — s tevéke-
nyebb s áldásosabb a többnyire fennhangu és két-
értelmű philanthropiánál." 

Amíg e szeretet köztünk él, — s hogy él bizo-
nyit ja az is, hogy ma új ra s ily számmal együtt va-
gyunk — nincs okunk panaszkodni felmutatható 
eredményeink elégtelensége miatt. E szeretet nem 
fogja útfélen bevégezetlenül hagyni a megkezdett 
munkát, és mindig fog módot találni, hogy felka-
rolja, támogassa, s elősegítse azt, mit létrehozott. 

A gyümölcsfa, mielőtt terebélye a nap heve 
ellen enyhet, vagy a vihar ellen menedéket, és gyü-
mölcse a kertésznek fáradsága juta lmául táplálé-
kot adhat, időt és ápolást igényel kifejlődésére. 
Epen igy van a keresztény szeretet müveivel is. 
'Lassan fej lödnek, de ezen fejlődés annál biztosabb 
és végeredményeiben maradandóbb szokott lenni. 
Tapasztalhattuk, hisz különösen az utolsó időkben 
volt elég alkalmunk látni, hogy a nagy zajjal meg-
indított s életbeléptetett vállalatok s társulatok rö-
vid idö múlva ép oly dicstelenül végezték be nem 
épen díszes pályájokat. A Szent-László-Társulat 
pedig nem csak fenáll, de halad is folyton kitűzött 
üdvös czélja felé. Tőlünk függ csupán, hogy hala-
dásában lépteit biztosabbakká tegyük, fejlődésében 
izmosítsuk, és a felebaráti szeretet gazdag forrásá-
ból minél nagyobb virágzásra emeljük. 

Az idők nem kedvező volta s azon ádáz harcz, 
melyet a hitetlenség konok megátalkodottsággal és 
arczátlan vakmerőséggel egyházunk és vallásunk, 
sőt egyátalán a keresztény vallás ellen fölidézett 
és elkeseredve folytat, bizonyára csak fokozni fogja 
bennünk ezen szeretetet, s annál szorosabb össze-
tartásra, annál buzgóbb tevékenységre kell, hogy 
sarkaljon. Nem azért, mintha talán a vallást és 
egyházunkat féltenünk kellene. A katholikus val-
lás és egyház ellen intézett támadás nem uj, nem a 
jelenkor szülte azt; folytonos lánczolata az a sötét-
ség harczának a világosság ellen, melyet a Megváltó 
az emberiségnek a kereszt szent jelvényében ve-
zérlő szövétnekül nyújtot t . 

A történelem lapjai telvék az üldözésekkel, 
melyeket az egyháznak tűrnie kellett, és melyek a 
tövissel koronázott Krisztus kínszenvedéseivel ve-
szik kezdetöket. Az Isten-ember a keresztfán kiontott 
szent vére azonban, melylyel az emberiség mennyei 
üdvét megváltotta, legyözhetlen vérttel övezte föl 
az anyaszentegyházat, melyen a pokol kapui nem 
győzedelmeskednek, és mely a legnagyobb küzdel-
mekből mindannyiszor diadalmasan kiemelkedett, a 
hullámok, melyek hajójá t elnyeléssel fenyegették, 
erőtleneknek bizonyulván ellene. A katholika egy-
ház folytatja szakadatlanul pályáját , és valamint a 
napfogyatkozások a bolygókat az Istentől számukra 
kijelölt körből ki nem mozdíthatják, ugy a táma-
dások is az egyházat út jában, üdvös működésében 
fel nem tartóztathatják, mert az ö élete örök. 

De épen azért, mert egyházunk falai megvíhat-
lanok, vigyáznunk kell, nehogy azok oltalma alatt 
elbizakodva álomba merüljünk és az ellenséges tá-
bor készületlenül meglephessen. Csak az a vár lesz 
jól védve minden megtámadás ellen, melynek őr-
sége folyton ébren van, mely kitartással és odaadó 
hűséggel teljesiti kötelességét. Ne feledjük, hogy a 
keresztény szeretet gyakorlata melegiti a hitéletet, 
a szeretet tesz egygyé, az egyesség ad erőt, mely 
kitartásunkat aczélozza, s ez vezet a mindig na-
gyobbodó sikerre ! 

Nem szabad tehát legkevésbbé sem csügged-
nünk azért, hogy eddigi működésünk eredménye 
nem áll egyenletes arányban óhajtásainkkal. Sőt 
ellenkezőleg ebben ujabb ösztönt, u jabb utmutatás t 
kell keresnünk arra, hogy Társulatunk a magára 
vállalt missiót napról napra jobban betölthesse. 
Buzditsuk egymást kölcsönösen, hassunk lankadást 
nem ismerő buzgalommal oda, hogy Társulatunk 
czéljainak minél szélesebb köröket nyerjünk. Igy 
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fogja legjobban betölteni mindegyikünk azon helyet, melyet 
a vallás és egyház védelmében a várfalakon elfoglal, és ha 
mindenki tehetsége szerént igyekezni fog előmozdítani a 
társulat czéljait, ugy rövid időn nem lesz oka senkinek, hogy 
szerénynek mondhassa az eredményt, azok pedig, kik netalán 
ellenséges indulattal tekintenek minden kath. vállalatot, bár 
a legszentebb legyen is, megszégyenülve el fognak némulni. 

Mielőtt bezárnám beszédemet, adjunk végre ez alka-
lommal is, mint az egyház tántorithatlan fiaihoz illik, ünne-
pélyes kifejezést törhetlen hüségünknek és hódolatunknak, 
melylyel szent atyánk, IX. Pius pápa iránt viseltetünk. Mi 
rendithetlen hivei vagyunk és maradunk a római apostoli 
szent-széknek, és gyermeki szeretettel és hű odaadással ra-
gaszkodunk anyaszentegyházunk látható fejéhez, kit az erő-
szak megfosztott világi hatalmától, az anyaszentegyház el-
idegenithetlen örökségétől, de nem foszthatta meg a katho-
likus hivek szeretetétől, nem rabolhatta el tőle a hivek ren-
dithetlen odaadását, mit talán szintoly, vagy talán még na-
gyobb cynismussal kész lett volna megtenni, ha a benső ér-
zelmek birodalma ép oly könnyen elkobozható lenne, minta 
birtok és a hatalom. 

Kérjük a mindenható és igazságos Istent ! hogy szent 
atyánkat, IX . Pius pápát még sokáig éltesse s engedje, ju-
talmul a hosszas szenvedések- és keserűségekért, megérnie 
az egyház diadalát, hogy miként Simeon egykor ő is elmond-
hassa : Uram bocsásd el szolgádat, mert láttam szentegyhá-
zad diadalát ! — S hogy szentséges Atyánk iránti teljes 
odaadásunkat, s sziveinkben élő mély ragaszkodásunkat tett-
leg is némileg tanusitsuk, indítványozom, hogy szeretetfil-
lérül 1000 frankot pápa ő Szentsége trónzsámolyához, hű-
ségünket s fiúi hódolatunkat tolmácsoló felirattal tegyünk le. 
(Hosszan tartó éljenzés.) 

Az igen tisztelt társulati nagygyűlésre az Isten bő áldá-
sát kérvén, e nagygyűlést ezennel megnyitottnak nyilvánítom. 

Lourdesi emlékeim. 
(Folytatás.) 

A toulousí érsek körülbelül 66 éves, de idősebbnek 
látszik, régi püspök már, ki hazánk több főpapjait Rómá-
ból ismeri, s különös érdeklődéssel tudakozódott a bibornok-
herczegprimás után. Inkább kicsiny mint középtermetű, 
meglehetős sovány. De bizonyos tekintély nem hiányzik 
fellépésében, s én azt hiszem, hogy aligha csalódnám, ha azt 
állitanám, miszerint papjai igen szerethetik, mert szeméből 
igazi jóság s nyájasság tükröződik vissza; bizalmas oda-
adást érez az ember, ha vele beszél. Azamiensi püspök épen 
ellentéte; a középnél magasabb, fellépése megfélemlítő, s 
tartózkodást érez az ember első láttára. Jóval fiatalabb a 
toulousi érseknél, 50—52 éves lehet. Ajkai körül folytono-
san mosoly játszadozik, s első tekintetre hajlandók volnánk 
őt büszkének tartani. De ha valaki e tekintélyes megjele-
nésű főpapot az első benyomás után akarná megitélni, téves, 
hamis Ítéletet hozna felőle. Kedves, tréfás, s az ember szin-
tén sajnálja, ha megszűnik beszélni. 

De térjünk a missionariusok ebédlőjébe, hol már az 
odagyült papok türelmetlenül várakoztak a főpásztorok 
megjelenésére, mert azt meg kell hagyni a francziának, ha 
mindjárt pap is, hogy szeret enni, s bármily pontos s lelki-

ismeretes legyen másban is, e szükséges munkát mindig a 
lehető legpontosabban szokta végezni. A toulousi érsek, ki 
praesidealt, elmondá az asztali imát s leültünk. Az érsek 
jobbján ült Peyramale, balján az apát ur, szemközt velük 
az amiensi püspök. En két tősgyökeres franczia pap közé 
kerültem, kik, miután derekasan hozzálátták volna az evés-
hez, a közbeeső pauzákat conversatióval akarták kitölteni. 
Bizony kissé nehéz s meglehetős kellemetlen dolog volt, 
mert én arra kértem őket, hogy legyenek szívesek latinul 
beszélni, szerényen megjegyezvén, hogy igen keveset értek 
francziául. A szegények kissé meghökkentek, mert bizony a 
franczia pap latinul alig tud többet, mint én francziául. Bár 
társalgásunk meglehetős élénkséggel folyt, mégis azt hiszem, 
hogy ők nem sokat értettek belőle, legalább e meggyőző-
désben megerősítettek sokszor ép ellenkező feleleteik. De 
hiába ! A franczia udvarias s tud áldozatot hozni, s én azt 
hiszem, hogy e két jámbor pap nagyot lélegzhetett, midőn 
az ebédnek vége volt. De mig én nem irigylendő helyzetem-
ben feszelegtem, a felső táblánál annál jobban érezték ma-
gukat, beszélvén az apát ur francziául perfecte. 

A délutánt legnagyobb részt a grotta előtt töltöttük 
el, de, mert az idő megváltozott s vészterhes felhők jelen-
keztek a láthatáron, mi még alkonyat előtt hazatértünk s 
szerencsénkre hazaérkeztünk, mielőtt az eső elkezdett esni. 
Lourdesban az idő fölötte változékony, s az eső igen gya-
kori, mi tekintve a nagy sarat, mely ily eső után az agya-
gos rétegű városkában támad, nem valami kellemes dolog. 

Kellemesen előnyös, ha ketten együtt utaznak, az, hogy 
otthon is társaloghatnak. Estéink igen kedvesek voltak, 
mert a nap élményéit recapituláltuk, s mert négy szem min-
dig többet lát, mint kettő, egymást figyelmeztettük arra, a 
mi egyik vagy másik figyelmét kikerülte. 

Szeptember 9-ike azon borult, komor napok egyike 
volt,]melyek az ember kedélyi állapotát lehangolják; az eső 
csendesen esett, s mi kénytelenek voltunk kocsira várakozni. 
Számtalan kocsi jár folytonosan a templom- s grottához, s 
az utas Lourdes bármily félreeső helyén legyen is szállva, 
ne aggódjék, hogy rosz időben gyalog kénytelen a sz. helyre 
menni, kocsit mindig kaphat 1/ í frankért. Nem sokáig kelle 
nekünk sem várakoznunk, s mi beszálltunk egy négyüléses 
kocsiba, (nálunk fiakkernek mondanák, Lourdesban omnibus-
nak hivják,) melyben két, meglehetősen koros hölgy ült. 
Első tekintetre láttam, hogy testvérek s annyira hasonlítot-
tak egymáshoz, hogy bajos lett volna elhatározni, melyik 
korosabb. E kegyhelyeknek látogatói közt a nőnem, termé-
szetesen, mint mindenütt a világon, nagyszámi'íal van kép-
viselve, de hogy a férfiak sürü tömegben jelennek meg, azok 
után, mik addig Lourdesról Írattak, szükségtelen említenem. 
Csudálkozom, főleg a gyenge asszonyokról, mekkora utat 
tesznek meg néha, hogy oda érjenek, hova áhítatuk vonzza. De 
azt fogja valaki mondani, mi közünk nekünk e hölgyekhez? 
Csak lassan, nekünk az isteni Gondviselés küldötte őket, mert 
ha velük nem találkozunk,Pauba való létünkkor az ottani szép 
kastélyt meg nem láttuk volna. A kastély érdemes felügye-
lője elég udvariatlan volt tőlünk idegenektől azt kivánni 
hogy máskor jöjjünk, s midőn már boszankodva távozni ké-
szültünk, e tisztes hölgyek egyike, ki a paui kastélyban szin-
tén valamely hivatalt viselhet, eszközölte ki számunkra az 
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engedélyt, hogy szokatlan időben is megtekinthettük. A 
hála késztet tehát, hogy leírásomban e hölgyekről még-
emlékezzem. 

A sz. mise elvégezte után, mert az eső csakúgy szakadt, 
betértünk a missionáriusok fogadótermébe, s a levélíráshoz 
fogtunk. Legjavában irtunk, midőn egyszerre a toulousi ér-
sek s az amiensi püspök belép, hogy tőlünk bucsut vegye-
nek. A toulousi érsek különösen szivére köté az apát ur-
nák, hogy a bibornok-herczegprimás ő fmgát nevében tisz-
telje, s miután ránk adta volna áldását, távozott. 

A templomból a missionáriusok házába lépcsők ve-
zetnek, a templom maga a massabieli sziklán, a barlang fö-
lött áll, s a nagyszerű épület roppant költségbe került. S e 
költség honnan jö t t ? A zarándokok alamizsnáiból. Mái-
fentebb emlitém, hogy a gyönyörű templom kicsiny a sok 
zarándok befogadására. A toulousi érsek tudtunkra adá, 
hogy még egy másik templom fog építtetni, az olvasó tisz-
teletére, s pedig azon helyen, hol a missionáriusok háza áll, 
tehát a már felépült kegyelmi templom legközelebb közel-
ségében. Mi láttuk a tervet s a főpap látva, mily érdekkel 
viseltetünk a kegyhely emelkedése iránt, megnyerő kész-
séggel magyarázta meg nekünk a tervet. Midőn mi csudál-
kozva kezdenök, van-e pénz, e nagyszerű terv kivitelére ? 
azt feleié: „Van, mert a zarándokok alamizsnája fogja léte-
síteni e második templomot is, mint létrehozta az elsőt !" 
Valóban csudálandó, lia az ember meggondolja, mint siet 
Francziaországban szegény s gazdag filléreivel a bold. Szűz 
tisztelete terjesztésének előmozdítására. Mindenesetre előt-
tünk, kik ily vallási lelkesedettséget hazánkban nem tapasz-
talunk, a terv kivihetlen, v a g y legalább merésznek látszik, 
de a franczia nép vallási buzgalma s áldozatkészsége legyőz 
minden akadályt. 

Alig, hogy rövid ideig magunk voltunk, újra nyílik az 
ajtó, s egy másik franczia főpap, a perigieuxi püspök lépett 
be, ki maga egy processiót, melyben csupán férfiak, számra 
3500 vettek részt, vezetett ide. E lelkes főpap is hoszan 
társalgott velünk, tudakozódott hazánk ügyeiről, utunkról s 
szavainkat a legnagyobb figyelem s érdeklődéssel hallgatta ! 

A kellemetlen idő akadályozott abban, hogy a nap 
legnagyobb részét a grotta előtt töltsük, s igy elhatároztuk, 
hogy Peyramale plébánoshoz megyünk. Azon szobába ve-
zetteténk, melyben egykor Bernadette-t fogadta s rövid vá-
rakozás után megjelent, szivélyesen üdvözölvén bennünket. 
Majd egy órát tölténk a rendkívüli embernél, társalgásunk 
a lourdesi események körül forgott, s mert azt, leírván a 
kegyhely történetét, már felemlitém, nem akarom ismételni. 
Egy körülményt akarok csak felemlíteni, mely ezen férfiút 
jellemzi. Egy fiatal pap lépett be két nő társaságában. Mi-
dőn távoztak, kérték, áldaná meg őket. O felkérte az apát 
urat, ki a benedictiót adta is. Alig, hogy távoztak, egy má-
sik pap lép be, s midőn ez is megkérte volna, hogy adná rá 
áldását, mosolyogva feleié: „minek az én áldásom ? áldjon 
meg a lourdesi boldogságos Szűz !" ö O o 

Mi e tisztes férfiút kértük, adná nekünk arczképét, de 
ő ugy tetette magát, mintha nem hallana s nógatott, hogy 
szombaton, szeptember 11-én jelenjünk meg nála reggelire, 
mit örömmel megígértünk is. 

Lázas nyugtalansággal vártuk mi a német processio 

megérkezését, melynek odajötte oly nagy zajt csapott. Már 
az uton különféle egymásnak ellentmondó híreket hallot-
tunk, midőn Lourdesba értünk, biztosat hallottunk, hogy a 
németek megjelennek, és pedig a belga processióval. 

(Folyt, köv.) 

A Szent-László-Társulat 
folyó évi május 18-kán ft. Peltier Antal, váczi püspök é8 
társulati elnök ur ő excája elnökiette alatt tartotta XI . ren-
des közgyűlését. Az utolsó közgyűlés 1874. novemberben 
tartatott s azt az alapszabályok szerint a mult évben kellett 
volna újra egybehivni ; a választmány azonban tekintettel 
akart lenni a közóhajtásra, hogy a gyűlések inkább tavasz-
szal tartassanak, midőn a vidéki tagok is nagyobb számmal 
jelenhetnek meg, s ezért a közgyűlést mostanra halasztotta, 
kimondván, miszerint ezentúl rendesen a tavaszi időszak-
ban fognak a közgyűlések tartatni. 

Az egyetemi templomban reggeli 9 órakor ft. Pauer 
János felszentelt püspök és társulati alelnök ur ő méltósága 
által tartott csendes szentmise után a tagok a papnövelde 
földszinti nagy termében gyűltek egybe. — A vidék szép 
számmal volt képviselve. 

Kevéssel 9 l/2 óra után dr. Balogh Sándor, ügyvéd s 
társulati alelnök ur üdvözölvén az egybegyűlteket, indítvá-
nyozta, hogy az elnök küldöttségileg kéressék fel a megje-
lenésre és elnöki székének elfoglalására. Az evégre kineve-
zett küldöttség, mely Bornemisza Antal kir. táblai bíró ve-
zetése alatt Janilcovics Alajos prépost, hatvani plébános, 
Kürcz Antal, főgymnasiumi tanár és Huszár Károly espe-
res urakból állott, küldetésében eljárván, az elnök püspök 
ur ő excja nemsokára megjelent a teremben s a jelenvoltak 
lelkes éljenzései között elfoglalta elnöki székét. 

Fenkelt szellemű és vallásos ihlettől áthatott megnyitó 
beszédében, (melyet lapunk mai száma egész terjedelmében 
közöl), meleg szavakban tolmácsolta a társulat rendületlen 
hűségét és ragaszkodását az egyház fejéhez, IX . Pius pápá-
hoz. — A közgyűlés ő Szentsége nevének emlitésénél viha-
ros lelkesedésben tört ki s éljenzéssel fejezte ki egyhangú 
hozzájárulását ő excájának azon indítványához, hogy a köz-
gyűlésből mint i-endesen, ezúttal is hódoló felirat intéztes-
sék ő Szentségéhez és kegyeletes adományul 1000 frank té-
tessék le trónja zsámolyához. 

Utána Pauer János püspök tartott egy eszmedus és 
szónoki szépségekben gazdag beszédet, annak bebizonyítá-
sára, hogy törvényeinek szentségét Isten minden időben s 
minden körülmények között megvédeni és fentartani tudja, 
és az egyháza ellen forralt szándékok meghiúsításában 
őt senki gátolni nem fogja. A közgyűlés tetszésnyilvánítá-
sokkal fogadta az előadást. 

A titkári jelentés visszapillantást vet a társulat által 
tett segélyezésekre, s összehasonlitja az egyházmegyék ado-
mányait az általok vett segélyezésekkel. Ezen érdekes össze-
hasonlításnak, mint a titkári jelentés is kiemeli, minden-
esetre meg lesz azon haszna, hogy nemes vetélkedést fog 
kelteni az egyházmegyékben a tagok között a társulat czél-
jainak előmozdítására. 

Kürcz Antal, főgymnasiumi tanár értekezett „a ke-
reszténység, főképen a katholicismus befolyásáról a művé-
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szetre". A közgyűlés érdekkel hallgatta a szép előadást s 
megéljenezte az értekezőt. 

A számvizsgáló-bizottság jelentése alapján az 1874. 
és 1875. pénztári számadásokra nézve a felmentvény ki-
adatni határoztatott. A közgyűlés a számvizsgáló-bizott-
sáo-nak buzgó fáradozásaiért köszönetet mondott. o o 

A társulat pénztárnokának, Axmann Gábornak ha-
lála folytán megürült pénztárnoki államásra egyhangúlag 
Fuchs Róbert, a Szent-István-Társulat számvevője nevez-
tetett ki. 

A fölolvasott pénztári kimutatás szerint a társulat va-
gyoni állása: 16,111 frt. 13 kr. készpénzben, s 17,850 forint 
értékpapírokban. Ebből alapitvány: 14,150 frt. 91 kr. kész-
pénz, és 17,850 frt. értékpapír. 

Az igazgató-választmány tagjai újból megerősíttettek» 
Jung János püspöki titkár pedig uj taggá választatott. 

Az állandó számvizsgáló bizottságba egyhangúlag 
megválasztatott : Ruzsicska János egyetemi tanár elnökül, 
Frey József nyugalmazott főtanitó és Szabó Béla magánzó 
bizottsági tagokul. 

A segélyzésért beérkezett folyamodások elintézés vé-
gett áttétettek a választmányhoz. 

Értékes vitát idézett elő Kubinszky Mihály fölszentelt 
püspök ur kettős inditványa, hogy a) a Szent-László-Tár-
sulat közgyűléseit székhelyén kivül olykor másutt is tartsa; 
hogy b) a csángók egyházi és iskolai szükségeiről koronkint 
saját kiküldöttek által inforináltassa magát a társulat. A vi-
tában részt vettek Majer Károly, Borszéky Soma, Balogh 
Sándor és a titkár. A nézetek csak a részletekben s az oppor-
tunitási szempontot illetőleg voltuk eltérők, a lényegben 
azonban megegyeztek. Az elágazó nézeteket Pauer János 
püspök s alelnök ur meggyőző felszólalása által kiegyeztet-
vén, elnök reassumálva az indítványt, a határozatot követ-
kezőleg mondta ki : „A Szent-László-Társulat székhelyén 
kivül más városban is tartja olykor közgyűlését, ha illeté-
kes oldalról meghívást kap, maga azonban nem jelölhet ki 
erre helyet. A csángók egyházi és iskolai szükségeiről lehe-
tőleg gondoskodni, őket e téren istápolni, a társulat alap-
szabályainál fogva valamint eddig feladatának tekintette, 
ugy ezentúl is egyik kiváló gondját képezendi, s hogy a se-
gélyzés annál sikeresb lehessen, a közgyűlés elvileg elfo-
gadja, miszerint a csángó ügyben a társulat koronkint saját 
kiküldöttek által informáltassa magát ; a kiküldés módoza-
tai iránt azonban a körülményekhez képest annak idején a 
választmány dolga leend határozni. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére Bornemisza Antal kir. 
táblai bíró és Hiess Bonifácz szervita-rendű perjel kéretett föl. 

Nem lévén több tárgy elnök az ülést befejezettnek 
nyilvánította, mire Lonkay Antal köszönetet mondott ő 
excellentiájának a közgyűlés tapintatos vezetéseért s kérte, 
hogy adná főpásztori áldását a közgyűlés tagjaira. A köz-
gyűlés térden állva fogadta a főpásztor áldását s ezzel az ülés 
feloszlott, lelkesen éljenezve a teremből távozó elnököt. 

Adalékok a .reformatio' előtti közművelődés történetéhez. 
Épen, midőn t. munkatársunk, a pesti levelek irója la-

punk 42. számában a debreczeni protestáns lap elleni kis 
polémiát küldte be hozzánk, könyvkereskedőnktől Janssen 

legújabb „Geschichte des deutschen Volkes seit dem Ausgange 
des Mittelalters" czimü munkájának első füzetét vettük, me-
lyet, a már eddig is belőle különféle tudományos folyóira-
tokban megjelent mutatványok után itélve, de különben is 
ismerve szerzőt, a művelt világ már hónapok óta nagy fe-
szültséggel várt, s legott megjelenése után oly mohón elka-
pott, hogy kevés hét alatt az eddig megjelent fűzetek máris 
négy kiadást értek. 

E becses munkának megjelenése feletti örömünket 
nem kis mérvekben fokozá azon körülmény, hogy épen az 
előttünk fekvő első kötetnek első része a népoktatás s tudo-
raányosság, a könyvnek czimében jelzett korbani állapotá-
val foglalkozik, megmutatván egyrészt mily virágzó volt az 
a reformatio előtt, s másrészt, eme virágzó állapotok körül 
mily óriásiak voltak a katholikus papságnak érdemei. Jans-
sen felvett tárgyának eme részét a következő fejezetekben 
tárgyalja: 1) A könyvnyomdászat terjesztése ; 2) a népta-
noda s a népnek vallási oktatása; 3) a középtanoda s a ré-
gibb nemet humanismus ; 4) az egyetemek s a közművelő-
dés egyéb gyupontjai ; — mely pontok nyomán, a mennyire 
terünk engedi, egyetmást felhozandunk avégből, hogy ko-
runk egyik legjelesebb történészének előadásából ujabb ér-
veket merítsünk ama régi igazság mellett, hogy a ,reforma-
tio', valamint egyházi, ugy tudományos téren is csak rontott, 
minek ellenkezőjét csakis az irányzatos történet-gyártás 
állithatja s hogy a ,reformatio' előtti korszakban szó sem 
lehet ,szellemi sötétség'-ről, hanem hogy igenis, százados 
barbárság képezi épen a hitújításnak egyik következmé-
nyét ; ha ezekben aztán a debreczeni lapnak kisszerű törté-
nelmi füllentéseire is ainugy en passant megfelelünk, ez csak 
mellékes dolog ; mert nem képzelhetünk művelt embert, tu-
dóst, irót, tanárt, a ki ezeket ne tudná, csakhogy csupa 
,szellemi szabadság'-ból nem szabad ezeket elmondani, ha-
nem kell az ellenkezőt — ne mondjuk: ,hazudni', hanem — 
— hangoztatni. 

De térjünk vissza Janssen-hez, ki a ,reformatió'-t köz-
vetlenül megelőzött korszaknak népoktatási s magasabb 
műveltségi állapotát tárgyalva, legelői is 

,A nyomdászat terjesztése' 
czimü fejezetet bocsát előre, melylyel összefüggőleg ugyan-
ezen idők könyvkereskedelméről is szól. Fejtegetéseit kö-
vetve, csak kutforrási idézeteit mellőzzük, mint a melyek 
e helyen amugyis csak másodrendű jelentőséggel bírnának, 
szerzőnek lelkisineretes alaposságánál fogva pedig igen nagy 
helyet foglalnának el. 

# 

„Semmiféle találmányunkra, vagy szellemünk egyéb 
vivmányára nem lehetünk mi németek oly büszkék, mint 
arra, hogy a nyomdászatot feltaláltuk — mondja Wimphe-
ling Jakab, a régibb humanismusnak e jeles képviselője, — 
„mely által a keresztény tannak és minden isteni s emberi 
tudománynak előharczosaivá, s ez által az egész emberi nem-
nek jóltevőivé lettünk. Mily egészen más élet lüktet most 
népünk ereiben, osztálykülönbség nélkül, s ki ne szentelne 
hálás emlékezetet e művészet első alapitói- s terjesztőinek, 
ha mindjárt személyesen nem is ismerte, és, mint mi, köz-
vetlenül ne érintkezett volna velünk". 

Ugyanily értelemben nyilatkozik Rolewinck Werner, 
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karthuzianus barát ,fasciculi temporum' czimü világtörté-
nelmi vázlatában: „A Mainz városában feltalált nyomdá-
szat a művészeteknek művészete, a tudományoknak tudo-
mánya, melynek gyors terjedése a tudománynak és bölcse-
ségnek számos, eddig nem ismert, dicső kincseivel gazda-
gitá s ékes'té a világot. A könyveknek véghetetlen soka-
sága, melyeket azelőtt csak néhány kevés tudománysovár 
elme ismert vagy birt, most, ez uj művészet segítségével 
terjesztetik a legkülönbözőbb népek- s nemzeteknél, a leg-
különbfélébb nyelveken". 

Elmellőzve másokat, ismét Wimphelinghez térünk 
vissza, ki már 1507-ben nem alaptalanul arra figyelmeztet, 
miszerint korának szellemi életét, annak élénk s sokoldalú 
voltát semmi sem képes hívebben s találóbban jellemezni, 
mint feltüntetése annak, mily gyorsan terjedt az alig felta-
lált nyomdászat, — oly gyorsan, hogy csakhamar nem csak 
Némethon majdnem minden egyes városában, még a leg-
kisebbekben is legalább egyegy nyomda volt, hanem, hogy 
az uj művészet néhány évtized alatt, többnyire németek ál-
tal Olasz-, Franczia- s Spanyolországba, de még Dániába s 
Skandinaviába, sőt az afrikai szigetekre is elterjedt. Miután 
Mainz városa 1462-ben az ellenséges hadaknak zsákmányul 
esett, e terjeszkedés egyre növekvő arányokat vett, olyany-
nyira, hogy ezen esztendőtől fogva, egész 1500-ig több mint 
ezer nyomdász-czéget ismerünk. Még az Incunabulák korsza-
kában Mainz városa öt nyomdával birt, Ulmban hat volt, 
Baselban tizenhat, Augsburgban husz, Kölnben huszonegy. 
Nürnbergben egész 1500-ig huszonöt nyomdász fogadtatott 
be polgárnak, kik közül 1470 óta a leghíresebb Koburger 
Antal volt, ki száznál több ,legény'-nyel és 24 sajtón dolgo-
zott, s ezenkívül még Basel-, Lyon- s Strassburgban is 
nyomatott. Hasonterjedelmü tevékenységet fejtettek ki 
Schönsperger János Augsburgban, Amorbach János, Lach-
ner Farkas és Froben János, a legtudományosabb nyomdá-
szok egyike, kik valaha éltek, Baselben. Emellett az uj mű-
vészetnek mindinkábbi tökéletesítése egy perczig sem szü-
netelt. Schweynheim Konrád már 1471-ben rézbe metszett 
földabroszokat, Ratdolt Erhard 1482-ben mértani s építé-
szeti alakokat kezdett nyomni, mig Oeglin Erhard a mozgó 
jegyek rendszerét a hangjegyek nyomatására alkalmazta. 

Mig így Némethonban örvendétes virágzásnak indult 
a művészet, ezen „csudás titok", mint Guttenberg és Strass-
burg városa közt kötött egyik szerződésben neveztetik ; 
addig ugyancsak németek, mint már fentebb mondók, egyéb 
országokban is terjesztették azt. Subiaco s Róma, Siena, 
Yelencze, Firencze, Foligno, Perugia, Modena, Ascoli, Ur-
bino, Nápoly, Messina s Palermo városaiban találunk nyom-
dákat, oly sűrűen, hogy a 15. század végén egesz Olaszhon-
ban több mint száz műhely virágzott ; Spanyolország ugyan-
akkor vagy 30-at birt, Portugallban pedig a 16. század első 
éveiben a nyomdászok nemesi előjogokat nyertek. Stock-
holmban 1483, Oxfordban 1485 s Koppenhágában 1490-ben 
alapíttatott az első nyomda, körülbelől ide tartoznak a krak-
kói s budai nyomdák is. 

S minő részt vett mindezen üdvös mozgalmakban a 
katholikus papság ? Örömmel s szent lelkesedéssel fogadta s 
támogatta azokat ; mert az uj művészetben a kereszténység-
terjesztésének egy uj s hathatós eszközét látta. Ily érte-

lemben mondja a „Közös életet élő Testvérek" [Brüder vom 
gemeinsamen Leben] czimü, egyházi társulata, Rostockban 
1476-ban megjelent egyik legelső nyomtatványában a nyom-
dászatról, hogy az „minden művészetnek, az egyház dicsősé-
get előmozditó tanitója" ; magokat pedig e társulatnak tag-
jai, a nyomdászat körül kifejtett buzgóságokat jelzőleg oly 
papoknak nevezék, „kik nem csak élő szóval, hanem a betű 
segítségével is hirdetik az igazságot". Innen van, hogy szá-
mos püspök, például Bibra Lőrincz Würzburgban azoknak, 
kik jó könyveket szereznek vagy terjesztenek, búcsúkat — 
indulgentiákat — engedélyeztek. Amorbach Jánosnak legte-
vékenyebb támogatói a baseli tudós minorita és karthusia-
nus barátok voltak ; Heynlin János a nagynevű scholasti-
cus volt az első, ki 1470-ben német nyomdászokat, az u. n. 
allemani testvéreket Párisba hozta; wunsiedeli Friesner 
András hittanár pedig volt az első, ki Lipcsében nyomdát 
nyitott. Mondhatjuk, hogy alig volt talán műhely, melynek 
működésében egy vagy több pap, ilyen vagy olyan módon, 
tevékenyen ne vett volna részt ; nem csak Némethonban, de 
mindenütt a katholikus világon. Igy tudjuk, hogy Schweyn-
heim és Pannartz, az első római nyomdászok elsőben is a 
subiacói benczés kolostorban nyitottak műhelyt, honnan a 
rend által Rómába segittetve, magában a szentvárosban 
IV. Sixtus részéről hathatós támogatás- s pártfogásban ré-
szesültek, kiadványaikat pedig Giovan András, aleriai püs-
pöknek vezetése alatt adtak ki. Torquemada, a hires, dö-
mésrendü bibornok hivta meg 1466-ban Hahn Ulrikot, in-
golstadti nyomdászt; Caraffa bibornok 1469-ben Lauer 
Györgyöt Würzburgból Rómába, mely városban 1475-ben 
már husz nyomda volt, mig az ugyané század végéig ott 
megjelent nyomtatványoknak száma 925-re becsültetik, mi 
bizony nem csekély szám ! 

A papság azonban nemcsak ily módoni támogatás ál-
tal iparkodott az uj művészetet felvirágoztatni, hanem hat-
hatósan segité azt kiadványai megvétele által is. A mi a 15. 
szásadban a sajtót elhagyta, az többnyire papi s egyházi 
használatra szolgált, s csak igy lőn lehetségessé, hogy a 
nyomdászatnak feltalálása maga után vonja a könyvkeres-
kedelemnek megalapittatását is, miről legközelebb szólunk. 

(Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest. jun. 2. A f o r r a d a l o m f e 1 ü 1 rö 1. Világré-

szünk mintegy százados történelmét c^ak futólag is átpil-
lantva, ama megtöbbentő tapasztalatra kell jutnunk, hogy 
e század a forradalmak százada, hogy e század alatt több 
forradalom van feljegyezve, mint más idők ezredéve alatt; 
még csak azt sem lehet mondani, hogy e század alatt a for-
radalom csak néhány évig is pihent volna ; ha nem dult is 
fel erőszakoskodásaival országokat, ha nem hamvasztott is 
el városokat és falvakat, ha nein folyt is patakban a vér, de 
a mélyebben figyelők mégis észlelték, egyes nyilatkozatok-
ból észrevették, hogy ég a tüz a parázs alatt, hogy minden 
elő van készitve a nyilt kitörésre, hogy a forradalom, habár 
csendesen is, mégis működik, működik csendesen épen azért, 
hogy gyümölcsét működésének annál biztosabban szedhesse. 

Nagy tévedés lenne azt hinni, hogy a forradalom min-
den logika nélkül működik. Semmi eszme a világon nem 
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ért még meg hoszabb vajúdás, bizonyos előkészületi pro-
cessus, bizonyos egymásután nélkül. A forradalmi eszme 
negativ ugyan, de bizonyos processuson annak is keresztül 
kell mennie. A forradalmi eszméknek épen ugy meg kell ér-
niük, át kell menniük az emberiség érzületébe, mint bár-
mely más eszmének. Kezdetben tökéletes ellenszenvvel fo-
gadtatnak minden oldalról, később egy része által az embe-
riségnek elfogadtatnak, mig a másik által elitéltetnek, de a 
kisérlet mégis megtétetik, süker nélkül, vagy avval, ez mind-
egy, meit még a sikertelenségben is megvan a bátorságnak 
bizonyos ingere, mely az eddig határozatlanokat is állást 
foglalni kény8zeriti és pedig előnyére annyival is inkább, 
mert a sikertelen kisérlet által egyesek a ,szabadság vértanúi' 
diszével vétetnek körül, kikről pedig tudjuk, hogy már nem 
egyszer ,nagy emberek'-ké váltak, ami másokat is hasonló 
,nagy' tettekre fog felbuzditani. Ez második stadiuma a 
forradalmi eszméknek, melyet közel követni szokott a harma-
dik stádium, azaz, midőn már a többség elfogadja a forra-
dalmi eszméket, mint valami természetest ós jogosultat az 
állapotot állandósitja, és igy könnyűvé teszi, hogy nyiltan 
is akkor törjön ki, midőn épen a többségnek tetszik, midőn 
elérkezettnek látja az időt, hogy titokban készített terveit 
biztosan végre is hajtsa. 

Ily állapotban él Európa már egy évszázada, ugy hogy 
nagyon mindennapi dolgot mondunk, midőn mondjuk, hogy 
vulkánok felett tánczolunk. E vulkánt, mondjuk ki nyil-
tan, hogy nem a nép készitette elő, mondjuk ki, hogy tulaj-
<lonképen a forradalom nem az, midőn trónok hullanak alá 
a magasból, midőn országok lángba borulva állnak, az mái-
mind a végbement forradalomnak csak következménye és 
keserű gyümölcse. A nép forradalmat nem csinál, legfelebb 
azt lehet mondani, hogy a nép, mint eszköz, a bensőleg mái-
végbement forradalmat, külsőleg befejezéséhez segiti. 

A forradalom nem alulról terjed felfelé, hanem felül-
ről lefelé. Ez talán absurdumnak tűnik fel, és mégis ugy van ; 
mert nem a társadalom alsó rétegei tanítják a felsőbbeket, 
hanem megforditva, a felsők az alsókat; nem az alsók adják 
ki a jelszavakat, hanem a felsők; nem az alsók szülik a for-
radalmi eszméket, hanem a felsők, kiktől az alsók csak el-
fogadják. S ha a forradalmak végforrására egészen vissza 
akarunk menni, azt kell mondanunk, hogy azt a felsőbb 
körökben találhatjuk fel, mert a keresztény eszmék elvetése 
következtében, a mindenhatóság téves véleményének a mily 
esztelen, époly jogtalan táplálása miatt, épen e körökben ta-
lálható fel a minden jogot és igazságot lábbal tapodni tö-
rekvő szándék, — több : mert azoknak valóságos lábbal ta-
podása. E mindenhatósági önkény szüli azután, hogy, kik-
nek kötelességük lenne a társadalomtól minden felforgató 
eszmét és elemet távol tartani, nemcsak, hanem minden oly 
eszmét pártolni, mely a társadalmi rend megerősítésére 
szolgálna, hogy mondjuk, azok a forradalmi eszméket nem-
csak, hogy nein akadályozzák terjesztésükben, hanem kü-
lönös kegyben is részesitik a tanszékeken ugy mint a sajtó-
ban, a törvényhozási termekben pedig védelmezik s törvé-
nyek és rendeletekben formális törvényes jelleget is kölcsö-
nöznek nekik, ugy hogy azt lehet mondani, miszerint a for-
radalom ma már törvényes alakban él köztünk. 

Ha valaki kételkednék e felett, ugy csak a mult szá-

zadi franczia forradalomra kell visszaemlékezni. Nem a nép, 
hanem maga a királyság készitette azt elő, azon szellemnél 
fogva, melyet köve.ett. Törvénytelenség, jogtiprás, jog és 
szabadság, hogy azt mondjuk, confiscálása jellemzi a forra-
dalom nyilt kitörését Francziaországban; mind e vissza-
élésnek forrása pedig nem volt más, mint azon eszme, me-
lyet XIV-ik Lajos alkotott a királyi hatalomról, t. i. annak 
mindenhatósága. Az igy előkészített talajon könnyű volt a 
királyság beegyezésével, a képviselőknek magukat nemzeti 
gyűléssé megtenni, s midőn igy a hatalom a királyság ke-
zéből, a törvényesség külszinének megtartásával kisiklott, 
következett csak a nyilt felforgatás, a királyság eltörlése, az 
Istennek detrónizálása stb. Felülről adatott a jel, hogy a 
jogot és törvényességet lábbal lehet tapodni, mi csoda, ha a 
példa hatott? ha a jogtalanság és törvénytelenség érzete át-
ment a népbe és ő azt viszont éreztette? Ne higyjük, hogy 
napjainkban jobban vagyunk, a ,királyi fenség' ma már 
,államfenség'-gé változott, a fejedelmek kiadták kezükből a 
hatalmot, törvényekben szentesittetik általuk a forradalom 
kedvenez eszméit, hogy ezen eszmék alapján tőlük szaba-
duljanak, hogy pedig minél tágasabb körben terjedjenek a 
forradalmi eszmék, arról gondoskodnak a fensőbb tanodák 
utján a kormányok. Természetes, hogy nem mondják azt, 
hogy ez meg ez, forradalmi eszme, megelégesznek avval, 
hogy befogadtassék, a következmény majd megjön magától 
is — gondolják. Meg is fog jönni, talán sokkal hamarabb 
mintsem vélnők, mert, aki más jogát tiszteletben nem tartja, 
az lemondott arról is, hogy más az ő jogát tiszteletben 
tartsa, aki forradalmat indit más ellen, az nem várhatja, 
hogy a forradalom őt megkimélje. Nincsen erre más mód, 
mint hogy azok. kiktől a forradalom származik, más útra 
térjenek, mert különben ők is elsepertetnek a forradalom 
zivatara által, mint mások ugyanaz által megfosztattak 
trónjaiktól. Q 

IRODALOM. 
-}- „Szent HangzatokImák ker. katholikusok szá-

mára. Szerzette Albach I. S. Assisi sz. Ferencz szerzetbeli 
áldozár. Forditotta Sujánszky Antal esztergomi kanonok. 
Hetedik kiadás, Müller József örökösei sajátja. Budapest. 
Lafite és Eisner kiadása 1876. Ára 3 fr. Az imakönyv, me-
lyet t. olvasóinknak ezennel bemutatunk, ájtatos magyar 
katholikus közönségünk előtt nem ismeretlen ; többet mon-
dunk: nemcsak nem ismeretlen, hanem bizonyára kedves is, 
mit tanusit azon körülmény, hogy magyar fordításban im-
már hetedik kiadást ért. Ez mindenesetre nem mindennapi 
eset a magyar irodalomban. De nincsen mit csudálkoznunk 
e felett, inkább a felett kellene csudálkoznunk, ha e forditás 
kevesebb kiadást ért volna. Sujánszky kanonok ur neve egy-
maga elegendő, hogy a forditás kitűnősége felől látatlanban D Ö 7 OJ 
is megnyugodjunk, mert a magyar nyelvet oly tisztán és 
ékesen bírni, használni, a német sajátságokat magyar nyel-
ven oly minden germanizmus nélküli, és mégis az eredetit 
oly tökéletesen és hiven visszaadó módon kifejezni mint 
azt Sujánszky tudja, csak kevés választottnak adatott. 
A magyar ajtatos kösönség bizonyára önmagát tisztelte meg 
vele, hogy szükséges lett a szóban forgó imakönyv hetedik 
kiadása, mert ezáltal tanúságot tett arról, hogy van magyar 
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nyelvérzéke, s hogy az ima buzgósága mellett ez érzék is 
gazdagon ki van elégítve Sujánszky kanonok magyarsága 
által. A kitűnő nyelvérzék ugyan minden során feltalálható 
a fordításnak, ugy hogy azt vélhetnők, miszerint itt tulaj-
donképen eredetivel van dolgunk ; de legfényesebben elő-
térbe lép a könnyű és finom nyelvkezelés a nélkül, hogy a 
pongyolaságnak csak árnyéka is észrevehető volna, mint az 
másokkal gyakran megtörténik,ott,hol Sujánszkyval, a költő-
vel — fájdalom csak egy pár helyen — találkozunk. Mily 
könnyed, egyszerű, s mégis fenséges és kerekded, midőn a 
,Miatyánk' első szakaszában mondja : 

Csillagokkal himes égből, . O O ' 
Áldás tenger száll mi ránk, 
Neked Isten, ott lakónak 
Hőn rebegjük: „Mi Atyánk!" 
A Szeráfok tiszta serge 
Zeng ott hálaéneket. 
Tőlünk tiszta sziv s ajakkal 
Szenteltessék a Neved!" 

Vagy, midőn az Angyali Üdvözletben következő sza-
vakban emelkedik a költő lelke a bold. Szűzhöz : 

,Légy nekünk is hiv anyánkká 
Isten anyja, Mária ! 

Es ne hagyd a gyönge embert 
Bünveszélybe buknia. 

Légy segélyünk mindenütt, 
S ha halálunk percze üt. ' 

Ezek után valóban nem csudálkozunk, ha Albach ima-
könyve fordításának czimlapját oly sokszoros kiadásban di-
szesiti a költői téren fényes helyet kivívott Sujánszky név. 
Amit mondottunk, ugy véljük, hogy elegendő ajánlásul, de 
hogy teljes igazságot szolgáltassunk, fel kell említenünk, 
hogy a fordító kanonok ur fényes nevéhez illő a kiállítás is. 
A nyomtatás tiszta, szép, olvasható betűkkel, minden egyes 
lap pedig igen Ízletes kerettel van ellátva, mely a szöveget 
magában foglalja, az imakönyvet pedig ékesitő képekről, 
melyek száma hat, csak azt mondhatjuk, hogy azok a legne-
mesebb ízlésnek is megfelelnek, szóval méltó, hogy a kath. 
hivek oly buzgón imádkozzanak belőle, mint aminő buzga-
lommal fordította a mű magyaritására kiváló tehetségét a 
munkás kanonok ur, mihez még csak azt tesszzük, bár mi-
előbb nyolczadik kiadásáról tehessünk jelentést a t. olvasó-
közönségnek. -+-

= Az ,Irodalmi Értesítő' 4. száma. Tartalma: Gräfin 
Voss: Neunundsechzig Jahre am preussischen Hofe. — Roh-
ling: Medulla Theol. Morális. — Vicenzi : De Hebraeorum 
et Christianorum S. Monarchia et de infallibili in utraque 
Ministerio. — Maczke: Költészettan. — Ebers papirosa, 
írod. hírek. Könyvészet. Hirdetések. 

© Oltványi Pál, a szegedi jövedelmi adó felszólamlási 
bizottság ülnöke által a jövedelmi adóról irt könyve máso-
dik kiadásban is meg fog jelenni. Figyelmeztetjük e nélkü-
lözhetlen kézikönyvre olvasóinkat. A 16 ivre terjedő mű 
julius végével kerül ki sajtó alól és pedig nemcsak magyar, 
hanem német nyelven is. Egy fűzött példány ára 1 frt. 50 kr. 

-j- Nt. Burger Ignácé, sz.-fehérmegyei áldozópap által 
átdolgozva megjelentek: Pázmány Péter egyházi beszédei, 
szószéki használatra. I. évf. 2. köt., a pünkösti rész. Egei-, 
1876. Á r a ? . . . Ugyanaz hirdet előfizetést Pázmány Péter 
egyházi beszédei I I I . kötetére is, melynek ára külön 1 ft., 
mig az egész első évfolyamé, melynek e I I I . kötet pótfüze-
tét képezi 6 ft. Tiz után tisztpéld. Az előfizetések Bog-
dányba (a Duna mentében) intézendők, a szerzőhez. 

X Míg bővebben ismertethetnők, t. olvasóink figyel-
mét a következő czimü munkára hívjuk fel: „A pap a vi-

lágban, vagyis azon modorról, melyet a papnak a világgal 
való érintkezéseiben követnie kell. Franczia eredeti után 
szabadon fordította és hazai viszonyainkhoz alkalmazta 
II " Ára 80 kr. Eger, 1876,8-adr. 287 1. A legalaposabb 
s képzelhetőleg legélvezetesb modorban irt illemtan, melyet 
valaha olvastunk. Bár egy fiatal papunk, de még mások se 
nélkülöznék e becses munkát, mely egyúttal igen kedves ol-
vasmány is, s melyre nézve csak azt az egyet sajnáljuk, hogy 
fordító ur, mint előszavában mondja, kéziratát husz eszten-
deig hevertette, mignem annak sajtó alá adására határozta 
el magát. Legközelebb részletesben kapható az egri lyceumi 
könyvnyomdában. 

VEGYESEK. 
— Ftdő Tóth Miklós, eperjesi gör.-kath. püspök Ur ő 

mlgának ünnepélyes felszenteltetése mult héten ment végbe, 
Ungvártt , számos hivő nép s mindkét szertartásbeli papság 
jelenlétében. A fényes szertartást Pásztélyi János munkácsi 
püspök ur végezte, Császka György szepesi s Olteanu János 
nagyváradi g. k. püspök ő mlgaik segédkezése mellett. 

— A szászországi alsóház május 24-én fogadta el ama 
törvényt, mely „az államnak a kath egyház feletti ellenőr-
ködését szabályozza". Találkoztak, a kiknek a kormánynak 
tvjavaslata nem volt eléggé Bismarck-izü, s ennélfogva azt 
indítványozták, hogy az államilag einem ismert pap egy-
házi téren se működhessék, de ezen indítványra a szavaza-
tok egy harmadát sem tudták megnyerni ; a ház inkább az 
osztrák mintát fogadta el, mely szerint az ilyen paptól csak 
azon functiók vonassanak meg, melyeket legalább közvetve 
az állam számára végez. Ide tartozván sok haszontalan ir-
kafirka, egynémelyik nem is fogja bánni ha az állam őt „le-
teszi". — Az olasz igazságügyéi-, Mancini, is szükségesnek 
látta, egy uj tvjavaslattal lépni fel, mely „a papi functiók 
elvégzése közt véghezvitt visszaélésekkel s törvényellenes-
ségekkel" foglalkozik, mely alatt a szabadkőműves minister 
természetesen nem azt a néhány tuczat rablást, gyilkosságot, 
tolvajlást, állami pénzeknek elsikkasztását sat. sat. érti, 
melylyel az olasz lapok naponkint töltik hasábjaikat. De 
Pretis ministerelnök a vatikáni kihallgatások ellen kezd pa-
naszkodni, mint a melyek a kormányt a baráti hatalmak, 
olvasd Bismarck-kai szemben, kellemetlen helyzetbe hozzák, 
az agitatio az u. n. ,garantia-törvény' ellen már is megindult 
az olasz lapokban, — itt van, ugy látszik a végnek kezdete. 

— A nagyszombati érseki főgymnasium dalárdája s 
zenekara f. hó 1-én fényes s jól rendezett akadémiát tartott , 
üdvözöljük azon paedagogiai szellemnek nemes traditióit, 
mely Nagyszombat városában már századokkal ezelőtt is 
oly szép diadalokat ült. 

— Bismarck hg. ellen ismét egy ,attentatum'-ot ren-
deztek. A ,Kullmann' szerepét ezidén valami ismeretlen 
olasz adja. Háttérül természetesen ismét az ultramontanok 
szolgálandanak. Azt az ezidei ,merénylő'-t Koblenz városá-
ban fogták el, mely a legfeketébb ultramontanismusnak, tud-
valevőleg egyik főfészke. Az egész eseményrőli hirek sokkal 
bizonytalanabbak, sem hogy eddig komolyan megijedjünk. 

— Haneberg, speyeri püspök, tüdőgyuladásbaa veszé-
lyesen megbetegedett, ujabb hirek szerint máris meghal t ; 
hasonlólag Eberhard, trieri püspök is. — Salzburgi érsekké 
május 11-kén dr. Eder, az ugyan ottani, sz. Péterről nevezett 
benczés monostornak apátja választatott meg. — Furcsa dol-
gok történnek Münchenben ; ott ugyanis a kiközösített Dol-
linger, mint — ,államilag' — a sz. Kajetánról nevezett társas 
káptalan prépostja, egy a Kajetán-templomnál üresedésbe 
jöt t javadalomra bizonyos Keil nevű papot praesentált, mely 
praesentát az illető elfogadott és a király helybenhagyott. 
Az érsek még nem nyilatkozott. 

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő: báró Hornig Károly, hittudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatott Budapesten 1876. Kocsi Sándor saját nyomdájában, oi-Bzágut 39. szám alatt. 
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Dogmatikai tanulmányok. 
(Folytatás.) 

b) A eddigiekből könnyen megítélhetjük, mit 
kell t a r tanunk némely platonizáló atyák és theolo-
gok (lásd ezekről Thomassin. de Deo lib. 1. cap. 
19—20) ama kifejezéseiről, melyekben ál l í t ják, mi-
szerint az istenismeret nem az ész következtető (ra-
tionans), hanem valamely más tehetsége által szerez-
tetik meg, mely külön tehetséget ők vagy az észnek 
magában véve (mens, mely némelyek szerint fensöbb 
a ratio-nál), vagy pedig a megismerő-tehetség egy 
külön oldalúnak veszik s ennek alapját (princípium) 
„fensöbb észnek", „istenérzéknek" vagy pedig (fő-
kép a mystikusok) „lélekszikrájának" (apex men-
tis, sensus Dei, igniculus animae) nevezik. És való-
ban, ha szem előtt t a r t j uk azt, hogy az istenismeret 
egészen másnemű és más i rányban haladó, mint 
minden többi szellemi ismereteink, elfogadhatónak 
látszik azok véleménye, kik azt mondják, miszerint 
az istenismeret lelkünkben a szellemi ismerőtehetség ama 
legbensőbb vagy legfensőbb oldala (talán ész-centrum-
nak lehetne nevezni), helyesebben ereje és tevékenysége 
által közvetittetik és létre jő, mely által a lélek Istenhez 
legközelebb áll, Ó hozzá vonzódik és hatékony befolyását 
leginkább tapasztalja. Szándékosan mondtuk és ú j r a 
hangsúlyozzuk azt, hogy az istenismeret lelkünk-
ben közvetittetik : mert azt, hogy a természetes isten-
ismeret mibennünk tulajdonképen s aszó szoros ér-
telmében sohasem közvetlen, hanem mindig csak köz-
vetett, mindenekelőtt ion kell tar tanunk. A fönebb 
közvetlennek nevezett istentudat vagy isteneszme lel-
künkben szintén csak közvetett, amennyiben t. i. a 
lélekben kifejlődött ama isteneszme által elősegített 
istenismeret nem közvetlen látása Istennek, nem is 
oly tudat vagy tudás Istenről, mint a léleknek tu-

dása önmagáról (öntudat), hanem oly tudás, mely 
Istennek lelkünkben való (természetes) kinyilatkoz-
tatásából ered, vagyis onnan származik, mivel a 
lélek Istennek természetes képmása (imago et si-
mili tudo Dei.) Mert, ámbár lelkünkben él ez az is-
tenképmás, ez még sem azonos Is ten lényegével 
(non est substantia divina), nem kiömlés (emana-
tio) Istenből, nem vi lágosságavi lágosságból , (mint 
az isteni Logos és sz. Lélek), hanem csak teremt-
mény, és csak mint ilyen, kinyilatkoztatása Istennek. 
A lélek, mint legtökélyesebb teremtmény a földön, 
egyszersmind legtökélyesebb, és minden földi lé-
nyek közt Teremtőjéhez legközelebb álló, Ö hozzá 
leghasonlóbb képmása, kinyilatkoztatása Istennek. 
Ezen képmásból, vagy kinyilatkoztatásból indul ki 
az ész és annak fényében tekinti mind önmagát, 
mind a kiviile létező világot s e kettőből — mint 
tükörből — megismeri az Istent. Es habár a lélek 
legnemesebb valója, vagy az ész legmagasb tető-
pont ja is az, mely által Is tent megismer jük; az 
mégis csak eszköze és nem tárgya az istenismeret-
nek; csak ismerő-tehetség az, csak szem és tükör , 
mely által s melyben Isten képe láttatik. Ha tehát 
ezen istenismeret a lélek legbensőbb valójában, 
mintegy központ jában rejlik is, közvetlennek csak 
annyiban mondható, amennyiben a léleknek nem 
kell magában mintegy kilépnie, hogy Isten nyomait 
a külvi lágban keresse, mert hiszen azokat magában 
is megta lá l ja ; de nem közvetlen ezen istenismeret 
oly értelemben, mintha a lélek Istent magát nézné, 
vagy mintha önmagában Istent magát lá tná Mert ily 
közvetlenség már is pantheismus volna, a mi dog-
mánk pedig tiltakozik a pantheismus ellen. (Conc. 
vat. de Deo, rerum omnium Creatore. Can. 3 és 4). 

Az istenismeret jöhet tehát, mint a platonizá-
lók és mysztikusok vélik, lelkünk valamely legfen-
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söbb tehetsége (functioja), vagy legbensőbb tudása 
által létre; ezen tehetsége vagy tudás még sem 
azonos az úgynevezett velünkszületett vagy öröklött 
isteneszmével, nem azonos Isten közvetlen (azaz, az 
ő lényegének) látásávalés nem azonos Istennek állagi 
(substantialis) kinyilatkoztatásával mibennünk, mint 
a pantheisták akarnák. Mert midőn mi Istent, az ö 
természetes kinyilatkoztatásából (mibennünk és a 
külvilágban), lelkünk legbensőbb tehetsége által 
megismerjük, nem oly közvetlenül ismerjük öt, 
mint — öntudat által — minmagunkat, mintha t. 
i. ö azonos volna én-iinkkel ; sem ugy, mint mikép 
valamely embert, midőn előttünk áll, megismerünk, 
hogy ki és mi ö ; hanem olyformán megismerjük 
Istent, mint a művészt — kit sziliről szinre soha-
sem láttunk — az ö müveiből megismerjük. Isten 
— mint ama művész — müvén kiviil, müve fölött 
áll és müvével nem azonos, habár a mü a művész 
tehetségeiről tanúskodik s ilykép öt velünk eléggé 
megismerteti. 

I ly értelemben — amint fönebb előadtuk — 
vették az egyház legtekintélyesebb szentatyái az 
érintett „istenérzék", „istentudat", „lélek szikrája" 
stb. efféle szólamokat s a lélek legmagasabb tehet-
ségének az Isten megismerésére vonatkozó műkö-
dését is csak oly értelemben tartották közvetlen ér-
telmi észrevevésnek, amennyiben : 1-ör a bölcselkedő, 
azaz, a következtető s fölvezető alakja a megisme-
résnek oly tehetséget föltételez lelkünkben, mely 
által az a teremtett dolgokat, nemcsak önmagokban 
véve, hanem végső létokuktól való függésökben is, ér-
telmi módon észreveszi s ezen észrevevés Istenre, 
mint végokra közvetlenül és ugy vezet bennünket, 
hogy lelkünk szeme a teremtményből (már t. i. akár 
saját lelkünkből akár a külső világból) hasonló 
módon lát ja Istent, mint mi a tükörben, testi sze-
münkkel, nem csak valami határozatlanul vissza-
verődött sugarakat, hanem az azok által ábrázolt 
tárgyat is lá t juk. 2-szor annyiban is lehetne köz-
vetlen értelmi észrevevésröl szó, amennyiben az 
istenismeret Istennek — per concursum universalem 
et ordinariam providentiam — lelkünkre ható befo-
lyásából is eredhetvén, a lélek öt, jóllehet csak kö-
vetkeztetöleg, de mégis mint jelenlevő, hozzánk 
legközelebb esö s bennünket szellemileg legbensőb-
ben érintő lényt, benső érzetével észreveszi és 
mintegy átöleli. Igy értve a dolgot, az „istentudat" 
vagy „istenérzék" nem jelent mást, mint amit Ter-
tullián „anima naturaliter christiana" szó alatt 
akart kifejezni s a mystikusok „isten szikrája" is 

összeesik a Jusztin vértanú által forgalomba hozott 
„logos spermatikos" (isteni igazság, ige magva) 
kifejezés alatt rejlő fogalommal. A szentírásnak 
általunk már többször idézett helyei ily felfogást 
megengednek s hogy az egyházatyák is csakugyan 
ezen értelemben használták ama szólamokat, ezt 
Kleutgen (,Philosophie der Vorzeit' cz. müve I. k. 5. fej. 
III. 740. lap) igen alaposan bebizonyította. Azonban 

3-or : midőn az istenismeretre vonatkozólag ily 
benső istenérzésröl stb. beszélünk, óvakodnunk kell, 
nehogy abból az észt megillető részt kizárjuk s ez-
által ama ismeret világos, értelmi jellegét elhomá-
lyositsuk. Tudnunk kell, miben áll ezen istenérzés 
s mily viszonyban van magával az ismerettel. 

Amit erről mondani lehet, az a következő : a) 
az istenismeret némelykor bizonyos érzetből, t. i. kor-
látoltságunk és függőségünk eleven átérzéséböl 
eredhet, ha t. i. ennek alapján az ész késztetve érzi 
magát, létünk és minden teremtett dolgok létének 
végokát keresni s ezt — mint nem is lehet máskép 
— Istenben találja föl. b) Az istenismeret némely-
kor az által is elősegittetik bennünk, hogy rendkí-
vüli, életünkbe mélyen vágó s Isten által — habár 
csak a természetes világkormányzás ut ján — ránk 
bocsátott lélekemelő vagy lesújtó események a hála, 
tisztelet, szeretet, önmegadás vagy félelem érzetét 
fölköltik szivünkben s ezáltal egyszerre nagyobb 
világosság támad lelkünkben és istenismeretünk 
terjedelmileg gyarapodik, c) Ezen ismeretet magát 
is némileg istenérzésnek lehet neveznünk, ha t. i. e 
szónak más értelmet nein tulajdonitunk, mint azt, 
hogy érezzük, miszerint Isten az ő jósága- és hatal-
mával, sőt lényegével is mindenütt jelen van, de 
mégis — hogy emberileg szóljunk — a m i lelkünk-
hez, mint az ö képmásához, legközelebb esik. Ismé-
teljük, miszerint őrizkednünk kell ezen „istenérzést" 
oly értelemben venni, mintha az lelkünk Istennel való 
azonosságának érzése volna; mert ez — mint már 
említők — pantheistikus istenkáromlás. (Vége köv.) 

A kereszténység, főképen a katholicismus befolyása 
a művészetre. 

Kürcz Antal budap. gymn. tanár ur értekezése a Szent~ 
László-Társulat 1876. május 18. közgyűlésén. 
Nagyméltóságú Elnök ur ! 
Mélyen tisztelt közgyűlés ! 

Midőn a legilletékesebb helyről, t. i. a Sz.-László-
Társulat igen tisztelt alelnöke: Róder Alajos kanonok ur 
által azon kitüntető felhivásban részesültem, hogy a mai 
közgyűlés ünnepélyességének emelésére felolvasást tartsak, 
kettős örömmel fogadtam a felszólítást, részben azért, mert 
ugy vagyok meggyőződve, hogy a kath. életet tanulmá-
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uyozva, fölötte elmélkedve élvezünk, épülünk és szellemileg 
sokat nyerünk ; de örömmel fogadtam a felhivást azért is, 
hogy azon határtalan tiszteletnek, melylyel a m. tisztelt Sz.-
László-Társulat és működése iránt viseltetem — adóját leg-
alább némiképen lerójam. Ha a m. t. társulat tagjai ily 
szempontból indulva ki, fogják felolvasásomat meghall-
gatni, remélem, nem lesznek szigorú biráim és szándékom 
tisztaságánál fogva számithatok kis elnézésre, ha netalán a O O ' 

m. t. hallgatók igényeinek minden tekintetben megfelelni 
képes nem voltam. Felolvasásom tárgyát illetőleg, választá-
som az egyház szülte, dajkálta és felnevelte művészetre 
esett, s bár e téren járatlanságomat nem tagadom, de e ma-
gasztos tárgyról előttem már nem egy fennkelt lelkű ker. 
tudós és szakférfiú irt és beszélt, kiknek nyomdokaiba lépve, 
biztos uton haladni, lángelméjükből a szükséges értelmet s 
világosságot merithetni, s bámulandó tehetségöktől önnön 
tehetetlenségem számára támaszt, erőt kölcsönözhetni vél-
tem. Es igy ezek kalauzolása mellett talán sikerülend né-
hány megmaradt kalászt a ker. művészet mezején böngész-
nem ; hisz ugyanazon szinben különböző árnyalatokra, ugyan-
azon szivben felváltva különböző érzelmekre akadhatunk. 

« 

A ker. egyházi élet emelkedésével az ujabb időben a 
ker. művészet is hatalmas lendületet nyert s termékei iránt 
az érdekeltség erősen emelkedett. Es igy ismételten bebizo-
nyult a bizonyos oldalról megtámadott tétel igazsága : „hogy 
a vallásos élet és a művészet közt bizonyos benső kapocs 
létezik". Azonban az egyházi művészet remekművei speci-
fice, sajátlagosan kath. művek, melyeket kath. szellem, kath. 
hitélet hozott létre, s azért kath. szemmel is tekintendők és 
méltatandók. 

Nem lehet egy rövid beszéd avagy értekezés czélja a 
ker. művészet különböző ágait és azok egymáshozi viszo-
nyát kimeritőleg tárgyalni és előadni, mindazonáltal bár-
mily szükkörü előadás is e téren lehet czélra vezető, mert 
azt hiszem, hogy alapos ismerete a ker. művészet remekmű-
veinek, melyek oly hangos tanujelei a kath. hitélet fenségé-
nek és erejének — nem kevésbé előmozditandja a hivek ra-
gaszkodását az egyház iránt. A ker. egyház és művészet 
kölcsönös viszonyából könnyen bebizonyítható, hogy mig 
hiterős időben a művészet virágzik, addig az elterjedt hi-
tetlenség és indifferentismus korában a ker. élet jellegét le-
vetkőzve -mindinkább hanyatlásnak indul, és ez nem is ugy 
tekintendő, mint puszta véletlen találkozása a körülmények-
nek ; amiért is a ker. művészet termékeinek nem egyedül 
aestheticai és technicai, hanem főkép vallásos jellege tekin-
tetbe veendő, azon alapelvből indulva ki : „hogy a művé-
szet bármely ága csak annyiban nevezhető ker. művészet-
nek, a mennyiben a hivek hitéletét előmozdítani képes". 

A kath. egyház ősrégi időktől fogva, hogy a vallási 
intézmények és szertartások fényét emelje, a képzőművésze-
teket szolgálatába fogadta és azokat magasztos eszméinek 
hordozóivá tette. Majd a hangok mennyei harmóniája által, 
majd a költő élénk, képes nyelve, majd a szivek varázs ösz-
hangzata, majd ismét a holt anyagba életet lehelő véső által 
törekszik a hivők kedélyére hatni, és az igy megnemesitett 
érzékek által őket az érzék fölötti világba emelni. És igy, 
mig a kath. egyház a művészet minden ágát a zene- és köl-

tészetet, a festészet és szobrászatot nagy czéljára, t. i. a hi-
vők érzelmeinek nemesítésére és megszentesitésére öszhang-o o 
zólag felhasználja, egyúttal a különböző művészetek sym-
boluma által a jövő élet képét varázsolja lelki szemeink elé. 
A képzőművészetek eme hatását a kath. egyház a legrégibb 
időktől fogva elismerte, azért már az ősidőben a ker. egy-
ház kebelében művészi törekvést tapasztalunk; ennek hó-
dolva emelt nagyszerű templomokat és azokban fényes oltá-
rokat ; ennek hódolva, a megszentelt sírkerteket tele rakta a 
tiszteletre legméltóbb jelvényekkel és szobrokkal; e törek-
vésnek hódolva teremtette a hangok ama csudálatos har-
móniáját, mely majd szent örömre hangol, majd mély bá-
natba ejt ; majd ismét szemlélő komolyságra int, majd pedig 
a Mindenható dicsőítésére késztet, szóval az egész külső ' O 
isteni tiszteletet nagyszerű, jelentékeny remekművé emelte. 

Hasonlót találunk már az ószövetségben is, habár a 
judaismus erősen ragaszkodott amaz alapigazsághoz, hogy 
az Isten tiszta lélek, mindazonáltal nem vetette meg a mű-
vészetet sem az isteni tisztelet fényének emelésére ; legyen 
elég egyedül Salamon templomát felemlítenem, mely a mű-
vészet remek példányát képezte. Nem tagadhatni ugyan, 
hogy a képzőművészetek — tekintve a szépet és alak-tökélyt 
— legmagasabb fokra a pogány Görögországban emelked-
tek, mely körülmény a hellenismus legbensőbb lényegében 
és jellemében találja magyarázatát, ugyanis : a görög po-
gányság nemcsak az istenit vonta le az érzékiség körébe, 
hanem azt is követelte egyszersmind, hogy az isteninek kép-
zelt a lehető legszebb érzéki alakban állittassék elő ; te-
kintve tehát a görögök eme gondolkodás módját, természe-
tesnek fogjuk találni, hogy Görögországban a képzőművé-
szetek szükségképen magas kifejlődést nyertek. Ehhez járul 
a görögöknél otthonos érzék a szép iránt, mely nem kevéssé 
segítette elő a művészetet czélja elérésében. Azonban Gö-
rögországban is a művészet csak azon időben érte el virág-
zása korát, mikor egyszerű erkölcsök, józan vallásos érze-
lem hatotta át a nép kebelét, mely a nyilvános játékok, 
versenyek és ünnepélyekben gazdag táplálékot nyert. Gö-
rögországban a művészet a nép életéből fejlődve a legszo-
rosabb kapcsolatban állott a nép nemzeti életével ; a művé-
szet dicsőitette az isteneket és hősöket ; nemesitette a nép 
erkölcseit, és a nyilvános összejöveteleknél a népnek szellemi 
gyönyört nyújtott, szóval a művészek az Istenek szolgái, a 
nép oktatói, az ősök, elődök magasztalói, dicsőitői valának. 

Görögországból a művészet Rómába vándorolt és pe-
dig abban az időben, mikor a görög államok Róma zsák-
mányaivá lettek, és a legjelentékenyebb műremekek I ta-
liába vándoroltak. Azonban, mivel a rómaiak kevés műér-
zékkel, de annál több gyakorlati tapintattal birtak, a művé-
szetek terén valami magasztost, eredetit nem létesítettek, 
hanem csak a görög remekművek utánzására szorítkoztak és 
a művészetnek gyakorlati irányt adtak( De midőn Rómában 
a nép erkölcsei megromlottak s minden hitéből kivetkőzött, 
a művészet is elveszté leghatalmasabb rugóját és fokról 
fokra szállott alá, mig végre egészen elenyészett. — Es bár-
mennyire is törekedtek sokan azon intézményeket, pl. a 
nyilvános játékokat, ünnepeket, versenyeket stb., melyek 
egykor a művésznek gazdag anyagot nyújtottak műremekek 
előállítására — fentartani, még sem sikerült többé azon 
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szellemet feléleszteni, mely ama műveket létesítette és át-
lengi. Ekképen az ókori antik művészet napja folyton ha-
nyatlott, mig végre a bel- és külharezok következtében tel-
jesen alászállott. 

Sötét éj lőn. És valószínűleg ez éj sötétségében a mű-
vészet mindenkorra elenyészett volna, ha a kereszténység 
fényes napja azt szét nem oszlatja és a művészetre uj, szebb 
korányt nem áraszt. És valamint egykor Görögországban, 
ugy most a ker. népeknél is a művészet legelsőbben a val-
lási téren, az egyház szolgálatában jelenik meg és fejlődik. 
És a kereszténység nem csak a végenyészettől mentette meg 
a művészetet, hanem annak ujabb, magasztosabb varázst 
nyújtott. Valamint az emberi érzés és gondolkodásmód, a 
tudomány és élet a kereszténység által uj irányt nyert, ugy 
a művészetben egy sajátságos, az előbbitől egészen külön-
böző szellem jutott érvényre. Az antik művészet az ember 
érzéki természetét tartotta főleg szem előtt, azért a görög O ' o o 
művészetben az érzéki szép, a forma tökély játsza a fősze-
repet ; ellenben a kereszténység az embernek szellemi ter-
mészetét veszi tekintetbe, hogy azt megszentesitse ; azért a 
ker. művészet nem elégedhetett meg az érzéki szép megva-
lósításával, hanem ellenkezőleg az érzékfólötti. a mennyei 
szép után törekedett ; azért a ker. művész nem tartotta leg-
főbb czéljának az alaktökélyt, hanem csak eszköznek te-
kinté azt az égi szépség kifejezésére. Az okból a keresz-
ténység első századaiban is kevésbé miveltetett a szobrászat, 
mert eltekintve azon aggodalomtól, hogy a főpásztorok fél-
tették hiveiket, nehogy hajlamaik tápot nyerjenek ezáltal a 
bálvány imádásra, a szobrászat már csak azért is kevésbé 
miveltetett, mert az éginek, a mennyeinek megjelenítésére 
az alaktökély, az alakszépség csak mellékdolognak tekinte-
tett, _ miértis a kereszténység mindjárt kezdetben inkább a 
festészet felé fordult. Továbbá az antik művészet az embert 
egyedül a földre utalja, sőt magukat az isteneket is a földre 
szállitja, őket az emberek gyarlóságaival, szenvedélyeivel 
felruházza, hogy igy az emberek örömeiben, élvezeteiben 
részt vegyenek ; innen az antik művészet termékein észreve-
hető a „vidám nyugalom, a fóldi béke, érzéki élv". Ezzel 
szemben a kereszténység az embert a fold porából kira-
gadja, tekintetét ég felé irányozza és azt hirdeti, hogy csak 
az Isten és a mennyei haza utáni vágy, törekvés, adhat va-
lódi békét, igazi vigasztalást ; ez okból a ker. művészet ösz-
szes termékei, alakjai egy megtestesült „Sursum corda". A 
kereszténység tágasabb tért, változatosb anyagot nyújt a 
művésznek remekművek előállítására, mint a régi pogány-
ság ; az emberi méltóság szebb fényben ragyog itten, az 
érzelmek harcza a világ és annak csábításai ellen magaszto-
sabb és dicsőbb ; amiért a ker. művészet az érzelmek külön-
böző fokozatait, az erkölcsi jellemvonásokat sokkal szebb 
világitásba helyezi a régi antik művészetnél, mint ezt egy 
ujabbkorilángeszű művész, Overbeck: „Triumph der Reli-
gion in den Künsten" czimü értekezésében készségesen élis-
o o 
meri; szóval: „Az antik művészet a forma, a test művészete 
volt", a keresztény művészet ellenben „a szellem, az eszme 
művészete". 

A ker. művészet feladata egyrészről Istennek az ő 
szenteiben és az egyház általi magasztalása és dicsőitése, más-
részről az emberi kedély nemesítése és a jámborság emelése. 

Hogy tehát a ker. művészet magasztos czélját elér-
hesse, feladatának megfeleljen, szükséges: hogy a vallással 
szoros szövetségre lépjen s a lelkesedésnek lángját az egyház 
oltáráról vegye. Ha már minden művészet az ihlettségnek 
bizonyos fokát igényli, ez annál nagyobb mértékben meg-
kívántatik a ker. művészetben ; itt nem elégséges a művészi 3 O o 
képzettség, a művészi lelkesedés, hanem szükséges, hogy a 
művész át meg áthatva legyen a kereszténység tényezőinek 
és mysteriumainak igazságáról, nagyságáról és fenségéről. 

Mi az, mi a ker. művészet remekműveinek szemléleté-
nél oly csudásan elragad s akaratlanul lebilincsel? Bizo-
nyára nem annyira a szép alak, hanem a szellem, a keiesz-
tény eszme, mely e műveket átlengi, mely azokból kisugár-
zik. s mely lelkünkre oly mély benyomást gyakorol. Hogy 
a művész ezt gyakorolni képes legyen, magának is át kell 
hatva lennie a ker. vallás intézményeinek fenségétől, át kell 
éreznie a ker. eszme magasztosságát, mert, ha ezt nem birja, 
nem is lesz képes művébe lehelleni ama varázst, mely a hivők 
lelkeit elragadja. Szükséges tehát, hogy a lángeszű művész 
kezét — a technikai ügyesség mellett — hivő érzelem, a 
sziv alázatossága és az egyházi intézmények iránti buzgóság 
vezesse; e tulajdonok nélkül nagy technikai ügyesség mel-
lett lehet a mű tökéletes kézmű, magán hordhatja akár a 
lángész bélyegét is, de ker. remekmű nem lesz soha, mert 
végre is a szellem, a lélek az, mely elevenít. 

A sziv, a lélek eme magasabb tulajdonait párosulva 
valódi genialitással feltaláljuk minden időben a ker. művé-
szet legkitűnőbb képviselőiben ; legyen szabad csak egy 
Dante, Palestrina, van Eyk, Raphael, Michel Angelo, Stein-
bach Ervin neveit emlitenem, kik mindnyájan a ker. katho-
likus egyház iránt teljes odaadással viseltettek, kiket mind-
nyáj okat a hit éltető szelleme lelkesített remek műveik 
megalkotásában. Igy nőtt nagyra és virágzó fává a művé-
szet, mig az vagy maga az egyház által gyakoroltatott, vagy 
legalább annak lelke tartotta fenn, és azon mértékben ha-
nyatlott, a melyben az egyháztól és annak ápoló karjaitól 
távozott. (Vége köv.) 

Lourdesi emlékeim. 
(Folytatás. ) 

Szeptember 10-én elindultunk a templomba, az idő ki-
derült, s mi daczára, hogy a sár meglehetős nagy volt s ba-
rátságosan tapadt ruháinkra, mégis gyalog indultunk a ke-
gyelmi helyre. Már útközben láttunk papokat civilruhában, 
s mi egy perczig sem kételkedtünk, hogy ezek a német pro-
cessióval jöttek, mert franczia pap soha sem jelenik meg ta-
laris nélkül. A franczia pap mindig reverendában jár, czi-
pőt hord, melyek néha csónakhoz hasonlítanak, s még a leg-
forróbb nyáron is, midőn a könnyű kalap is terhes, széles 
karimájú, hosszúszőrű vastag kalapot hord, melyhez képest 
azon kalap, melyet mint pesti papnövendék hordottam, sa-
loni. Nálunk egy franczia pap nem jelenhetnék meg öltöze-
tében az utczán anélkül, hogy minden utczagyerek ki ne 
nevetné. De hiába, mindenütt más a szokás. Francziaország-
ban a mi öltözékünk különös. Mi elejénte nem tudtuk ma-
gunknak megmagyarázni, miért bámulnak meg annyira, s 
csak későbben jöttünk rá, hogy a kíváncsiság tárgya nem 
annyira személyünk, mint öltözékünk, kivált pedig kalap-
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jaink. Jóllehet e kíváncsiság sokszor fölötte alkalmatlan volt, 
még sem voltunk képesek magunkat arra határozni, hogy a 
franczia papság viseletéhez alkalmazkodjunk. Fölötte taná-
csos egy Francziaországban utazó papra nézve, vagy mindig 
papi ruhában menni, vagy egészen világi civilt csináltatni, 
mert különben azon kellemetlenségnek teszi ki magát, hogy 
mindenki megbámulja ; s ezer kérdésre kell felelnie, mert a 
franczia fölötte kiváncsi. Ha idegennel utazik, mindjárt sze-
retné tudni, ki az, honnan jő, hova megy, és ha kérdéséit 
nem meri az idegenhez intézni, ismerőseivel beszél az ide-O ' 

gen utasról ; s sokszor oly illetlen megjegyzéseket tesz, hogy 
az ember vakmerőségén csudálkozik s boszankodik. 

Szent misénket elvégezvén, megtudtuk, hogy a német 
processio csakugyan megérkezett, s hogy egy gyönyörű 
zászlót hoztak magukkal. A német processio vezetője gróf 
Stolberg volt, s mert az apát ur már 1874-ben a grófné által 
levél utján felszólittatott, hogy a processióhoz csatlakoz-
zék, siettetett felkeresésére. A gróf maga jött elénk, s mi-
után magát bemutatta, az ismeretség meg volt kötve. Mi 
megtudtuk, hogy a Hotel de la Grotteba van szállva s meg-
ígértük, hogy hazamenet felkeressük, de tervünk nem sike-
rült. Délután újra találkoztunk a grottánál vele s a grófné-
val, s megismerkedtünk a hires kath. szónok, báró Schorle-
mer-Alst unokaöcscsével. Nagyon természetes, hogy társal-
gásunk a németországi események körül forgott, s mi őszin-
tén gratuláltunk a jó uraknak, correct bátor maguktartá-
sukért. Mi láttuk, hogy ezen thema különösen érdekes előt-
tük, s egyszerre csak azt vettük észre, hogy a német búcsú-
sok körülöttünk össze vannak seregelve. A gróf meghivott 
bennünket a német ünnepélyre, mely másnap volt megtar-
tandó, midőn a német zarándokok a Lourdesba hozott zász-
lót át fogják adni. Szívélyes kézszorítással vevénk bucsut a 
lelkes férfiaktól, hogy a nap többi részét ajtatosságunknak 
szenteljük. Mi a nemes gróf barátságos meghívásának nem 
tehettünk eleget, mert, midőn másnap a templomba jöttünk, 
az ajtatosság már kezdetét vevé, s mi kénytelenek voltunk 
misézni, mert ily látogatott bucsuhelyen a miséző pap kö-
teles, kiszabott óráját lelkismeretesen megtartani. Hozzájá-
rult még, hogy Peyramalenak megígértük, hogy 10 órakor 
nála leszünk, s e pontos férfiú bizonyosan rosz néven veen-
dette, ha igéretünkért helyt ne állunk. 

Mindjárt mise után tehát kocsiba ültünk s a plébá-
niába hajtattunk. A kedves házigazda már a kapu alatt 
állva várakozott ránk, s tettetett komolysággal vetette sze-
münkre, hogy elkéstünk. „Menjünk uraim az ebédlőbe", 
szóla hozzánk, „talán kapunk valamit". Peyramale egyszer 
étkezik napjában, 10 órakor reggel, s azért a reggeli tiszte-
séges ebédnek is beillett. Az étkezés alatt jóizü tréfáival 
mulattatott, s midőn látta, hogy én lélkesen hozzálátok az 
evéshez, fölötte jókedvű lett. Reggeli után kimentünk kert-
jébe, s midőn őt újra ostromoltuk volna, adná arczképét, 
imigyen válaszolt: „Jöjjenek, majd elvezetem valahova!" S 
elvezetett egy tágas elkerített térre. „Látják e helyet", szól 
ő, „itt én uj plebánia-templomot fogok építeni, hogy híveim-
nek emléket hagyjak". A lourdesi plebánia-templom régi, 
bár elég tágas épület, de meglehetős szegény s dísztelen. 
„De uram" — mondá az apát — „e templom sokba fog ke-
rülni ; van-e már pénze ? Vagy talán a plebánia-templom-

nak van tőkéje?" „Oh nincs, midőn én az épitendő templom 
tervét készíttettem, egy fillérem sem volt, de most van már 
100,000 frankom, s én iveket bocsátottam szét egész Fran-
cziaországban s naponta folynak be nálam jámbor adako-
zások. En azt hiszem, hogy ámbár az épület 700,000 frankba 
kerül, hogy azt befejezzem. Apropos uraim, ha nem csaló-
dom, önök arczképemet kérték? Jól van, meg fogják azt 
kapni, de nem most ! Ha visszatérve hazájukba a költség 
fedezésére szintén küldenek valamit, elküldendem azt". — 
Hasztalan volt minden kérelmünk, hogy adná most; haszta-
lan Ígértük, hogy erőnkből fogunk szép czélja előmozdítá-
sán fáradozni, ő csak mosolygott, de hajthatlan maradt. Az 
apát ur megtartá igéretét s a ,Magyar Állam' szerkesztőjé-
hez közel 200 frankot küldött. (Folyt, köv ) 

Adalékok a ,reformatio' előtti közművelődés történetéhez. 
(Folytatás.) 

A könyvkereskedelem ez időtájt a kéziratokkal való 
kereskedésnek, úgyszólván kibővitése s folytatása volt, mely 
utóbbi, már jóval a nyomdászatnak feltalálása előtt is szé-
pen virágzott. A könyvmásolók külön testületet, czéhet ké-
peztek a nagyobb városokban, mely czéh nem annyira a tu-
dósok, mint inkább a köznépnek szükségleteit tartotta szem 
előtt. Az ekként elkészült kéziratok eladása ismét külön 
vándor-árusokat foglalkoztatott, kik a nagy országos vásá-
rok alkalmával már akkor is formaszerü katalógusokat ad-
tak ki. A 15. század közepe táján hires könyvkereskedő volt 
Lauber Diepold, Hagenauban, ki jól felszerelt raktárában 
nem csak latin könyveket, hanem a magasabb s népies köl-
tészetnek főbb czikkelyeit, népiratokat, népszerű orvosi ér-
tekezéseket, verses bibliákat, legendákat, ima- s egyéb épü-
letes könyveket is tartott. Könyvlajstroma annál tanulságo-
sabb ; inert azt mutatja, mily téves nézet, mintha a közép-
korban csak gazdag és tudós emberek szerezhettek volna 
könyveket. 

A nyomdászat feltalálása után a könyvkereskedelem 
lépett, mint már fentebb mondók, a kézirat-kereskedelem-
nek nyomaiba. Kezdetben a nyomdászok csex-ekereskedést 
űztek egymás közt, minek legrégibb nyomára a sz. Ulrich s 
sz. Afráról nevezett augsburgi zárda melletti nyomdában 
találunk. Hasonlólag tettek a ,Közösen élő Testvérek' is, kik-
nek rostocki nyomdája egyike a régiebbeknek Némethon-
ban, s kiknek e téreni tevékenysége Dániára is kiterjedt. 
Párisban már Guttenbergnek egyik társa, Schöffer Péter 
birt jól berendezett könyvkereskedést, melynek értékét 
1475-ben 2425 arany forintra, akkori időkben igen nagy 
összegre becsülték. 

A mint a nyomdászatnak legelső gyümölcsét ugy a 
kereskedelemnek legelső czikkelyét is a szentírás képezte. 
Szerzőnk erre nézve Kaulent idézi — ,Gesch. d. Vulgata', 
Mainz 1868 ; 304—309 1. — kinek nyomán talán nem lesz 
felesleges, ha a következőket igtatjuk ide : A , Vulgata' leg-
első kiadásai a hely és év megjelölése nélkül jelentek meg; 
most azonban már bizonyos, hogy a legrégibb kiadás Mainz-
ban, 1450-ben jelent meg. Hasonló kiadások nem sokkal 
későbben ismét Mainzban, aztán Bambergben, Strassburgban, 
Baselban s Kölnben jelentek meg, oly számmal, hogy az 
összes, jelzés nélkül megjelent, szentírási kiadásoknak száma 
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34-re rug. A hely- és idő jelzésével ellátott kiadások közül 
a legrégibb az, mely Mainzban 1462-ben, megjelent s tiz 
évvel későbben, 1472-ben ismét közrebocsáttatott. Ezenki-
vől a 15. századbeli legtöbb kiadás Baselben jelent meg, 
úgymint 1477, 1481, 1486, 1487, 1489, 1490, kétszer 1491-
ben, 1495 és 1500-ban; továbbá Nürnbergben 1471-ben, 
1478-ban kétszer, aztán 1479, 1480 és 1482-ben ; Kölnben 
1479, 1480, 1482-ben, Kölnben 1479, 1480, 1492, 1497-ben; 
Strassburgban 1482 (1492?) és végre Ulmban 1480-ban-
Németország után Olaszország volt legtermékenyebb latin 
szentírási kiadásokban. Kaulen a következőket hozza fel : 
velenczei kiadások: 1475, 1476-ban kétszer, 1478 kétsz.* 
1479, 1480 kétsz., 1481, 1483-ban kétsz., 1484, 1486, 1487, 
1489, 1491 kétszer, 1492, 1494-ben kétsz., 1495, 1497, 1498. 
Római kiadás 1471, piacenzai 1475, vicenzai 1476, nápolyi 
1476, firenzei 1480, bresciai 1496. Francziaországban a Yul-
gata 1475,1490, 1492, 1497, s 1500-ban két kiadásban jelent 
meg Párisban ; továbbá Lyonban három vagy négy kiadás-
ban (1479?) 1489, 1499 és 1500-ban; Spanyolországból 
csak egy kiadást ismerünk, az 1491-diki sevillait. 

Hasonlólag is magyarázatokkal ellátott Vulgata-ki-
adások jelentek meg eléggé sürüen. Már 1480-ban Rusche 
Adolf, valószínűleg Strassburgban bocsátott közre egyet, 
mely Strabo Walafried glossa ordinariá-ját és Laudunensis 
Anselmusnak o-lossa interlinearis-át tartalmazta, 1481-ban 
egyidőben két kiadás jelent meg, lyrai Miklós postillájával, 
az egyik Velenczében, a másik Nürnbergben. Egy későbbi, 
1495-i velenczei, négy folio-kötetnyi kiadás mind a három, 
eddig nevezett commentatorát tartalmazza, szerzője Gadolo 
Bernardino eamaldulensis volt; ezen kiadás számos későbbi-
nek képezé alapját, itt ott megtoldva Paulus Burgensis, s 
főleg kisebb kiadásokban, Hugo a S. Caro magyarázataival. 

Igaz, hogy ez mind csak a latin Vulgatáról szól ; de a 
nép nyelvén való kiadások sem voltak ritkák. Honi viszo-
nyainkat szokott kimerítő alaposságával ecseteli Dankó — 
,De Sacra Scriptura, eiusque interpretatione Commentarius', 
Bécs, 1867, 243 s k. 1. — a hitujitás hazáját, Némethont il-
letőleg tudjuk, hogy valamint a Vulgata egész 1500-ig 
majdnem száz kiadást ért, ugy még a ,reformatio' előtt is 
legalább tizenöt felső- s öt alsó-német szójárásu kiadás jelent 
meg. Mint első, művészileg kivitt képekkel diszitett kiadást 
azt említhetjük, melyet Koburger, 1483-ban rendezett, s 
melyhez Wolgemuth Mihály több mint száz fametszetet ké-
szített. Ugyancsak Koburger a 15. század végéig még tizenöt, 
baseli Amorbach pedig 1479—1480-ig kilenez kiadást bo-
csátott közre, mi, tekintve a kiadások alább jelzendő nagy-
ságát épen nem azt bizonyítja, hogy a biblia akkor elhanya-
goltatott volna. 

Az akkori könyvkereskedők, ugy mint a nyomdászok 
is, többnyire tudományosan művelt férfiak voltak, minélfogva 
buzgalmuk épen nem feltűnő. Ez azonban nem csak a szent-
írást karolta fel, hanem a régi egyházatyák- s irókra, a scho-
lasticusok s egyéb hittudósok s bölcsészek műveire is kitér-
jeszkedett ; de a pogány remekirók sem hanyagolta el. A 
külakra nézve nem egy akkori kiadás még ma is minden ki-
fogás felett álló mintaképül szolgálhat. 

A nép számára többnyire papok irtak és nyomattak. 
Az idevonatkozó irodalomhoz tartoznak káték, imaköny-

vek, ,gyónótükrök', kézi postillák s egyéb épületes olvasmá-
nyok ; de falinaptárak, természettudományi s orvostani mun-
kák is, népszerű alakban. 

Mily széles mérvekben divott az olvasás szokása és 
gyakorlata, mutatja ama tetemes könyvkészlet, mely a 15. 
századból ránk maradt, hogy pedig erről jogosan az általá-
nos műveltségnek szép virágzására következtethetni, talán 
szót sem érdemel. Idejárulnak egyes hiteles szemtanuknak 
határozott nyilatkozatai is. Igy emliti az 1479-ben megha-
lálozott, tisztán katholikus érzelmű Busch János, hogy csak 
Utrecht táján több mint száz apáczazárdában és beguina-
társodában német épületes könyvek szép számmal léteztek, 
melyeket a tagok részint egyenkint olvasni, részint az ebéd-
lőben egybegyűlve hallgatni szoktak, s hozzá teszi: „Ná-
lunk nem csak a főurak és a nemesek, hanem a köznép is, 
férfi és asszony egyaránt, szereti a könyveket és szokott azok-
ban olvasni". 

Természetes, hogy leginkább s legtetemesebb kiadá-
sokban azon könyvek nyomattak ki, melyek a legnagyobb 
kelendőségnek örvendtek, vagy melyeknek ilyent szerezni 
óhajtottak. Igy egyrészt a kiadás mekkora voltából követ-
keztethetünk azon jelentőségre s belbecsre, melyet a kortár-
sak az illető könyvnek tulajdonitottak, másrészt pedig azon 
befolyásra is, melyet az az olvasó közönségre gyakorolt. 
Ezért az akkori idők s körülmények megítélésére igen fon-
tos tudnunk, hogy például a szentírás több, mint száz ki-
adásban jelent meg, hogy Heynlin Jánosnak egyik hittani 
munkája 1488—1500-ig husz, Wimphelingnek nevelészeti 
iratai huszonöt év alatt harminez kiadást értek, vagy hogy 
a ,Krisztus követéséről' czimű, gyönyörű munka egész 
1500-ig ötvenkilencz, különféle nyelvű kiadásban bocsátta-
tott közre. Az egyes kiadások mekkora voltára nézve tud-
juk például, hogy Wimphelingnek minden kiadása ezer pél-
dányt foglalt magában, hogy Cochlaeus János latin nyelv-
tanát 1511-ben ezer, Pfefferkorn ,Handspiegel' czimű munká-
ját szintannyi példányban nyomatta, minélfogva igen közel-
fekvő azon feltevés, hogy rendesen ez volt az akkori kiadá-
soknak átlagos száma, ugy hogy 20, 30, sőt 60 kiadás már 
szép kiterjedést szerzett egyegy könyvnek. 

Megjegyzendő, hogy azon végnélküli forradalmak és 
háborúk, azon véres felforgatások, melyek politikai téren a 
,reformatio' egyik következményét képezték, a tudomány s 
irodalom terén is csak pusztitólag hatottak. Az egyes zár-
dákban hány könyvtár nein esett a ,hitujitók' vandalismu-
sának áldozatul, melyeknek könyvkincsei visszahozhatlanul 
odavesztek ; s ha mindennek daczára az 1500-t megelőző kor-
ból több mint 30,000 nyomatott munka maradt ránk, közü-
lök igen sokan három, négy s több folio-kötetre terjedők, 
akkor fogalmat alkothatunk magunknak azon kitartó erély-
ről, melylyel a szellemi munka közvetlenül a ,reformatio' 
előtt folyt, azon virágzásról, melynek a tudomány s az iro-
dalom akkor örvendett. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest. jun. 6. R e f l e x i ó e g y f e l s ő h á z i s z a v a -

z á s f e l e t t . Oda vagyunk utalva, hogy egy eseményt, mely 
felől már kétszer is megemlékeztünk e helyen, harmadszor 
is felemlítsünk, illetőleg, hogy a bevégzett tényhez refle-
xiónkat fűzzük, értjük azon módositást, melyet a felsőház 
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Haynald ő excjának inditványára, a népiskolai hatóságok-
ról szóló törvényjavaslat tárgyalása alkalmával elfogadott és 
elfogadás végett az alsóházhoz visszaküldött. 

E pont ma már véglegesen el van döntve. Az alsóház, 
a felsőház módosítását elvetette, a felsőház hármas bizott-
sága az alsóház határozata, mint valami oraculum előtt 
meghajlott, alázatos hódolatát a felsőházban bejelentette 
ajánlással példájának követésére, és a méltóságos főrendek 
nagy többsége nem talált üdvösebb teendőt, mint azt amit 
már máskor is tett, hogy az alsóház Ítélete előtt ő is meg-
meghajolt — meghajolt akkor, midőn a módositás indítvá-
nyozója, a nm. kalocsai érsek ur fényes tehetségének egész 
erejével védelmére kelt a módositványnak, midőn kimutatta 
éles logikával, hogy módositványa korántsem oda irányul 
ez esetben, mintha az 1868-ki népiskolai törvény ellen lenne 
irányozva, hanem inkább annak csak is magyarázatát fog-
lalja magában; meghajolt akkor, midőn gróf Cziráky János 
ö excja öntudatában azon magasztos küldetésnek, melylyel 
a felsőház bir a hazai ügyeinek intézésében, a felekezeti is-
kolák mellett tört ismét, mint sok egyéb alkalommal lándzsát. 

Nem egyszer kifejeztük már abbeli nézetünket, hogy 
a módositás elfogadása által mi elragadtatva nem voltunk 
ugyan, de azt mégis haladásnak tartottuk egy jobb irány 
felé, nem mondtuk, hogy általa mindent, de azt sem mond-
tuk, hogy semmit sem nyertünk és mindamellettt a bevég-
zett tény után azt kell mondanunk, hogy mi ultramontánok 
és mindazok kik a felekezeti iskolának barátjai, a felsőház 
szavazása, illetőleg az egysze relfogadott és ismét elvetett 
módositás által sokat, nagyon sokat veszítettünk ; mert ha 
nem mindenkorra is, de egy hosszú időre elvesztettük remé-
nyünket aziránf, hogy az iskolai politika hazánkban jobb 
útra térjen. A főrendiház első szavazata alkalmával ugy 
tünt fel előttünk a dolog, hogy a felsőház többsége öntuda-
tára jött már állásának, melyet a törvényhozás terén elfog-
lal, s hogy ha nem is akar egyszerre mindent felforgatni, 
amit a nemzetre üdvtelennek itél, de lassankint mégis elő-
készíti a javitás útját, megkönnyebbítvén igy némileg a kor-
mánynak is a visszavonulást azon határozottan veszedelmes 
útról, melyen jár; — mondjuk, ezt reményiettük, de fájda-
lom iine reményünkben csalatkoztunk ; azt véltük továbbá, 
hogy a főrendek először azért szavaztak a módositás mellett, 
mert öntudatára jöttek annak, hogy a felekezeti iskoláknak 
csak némi biztosítása is, az ő állásuknak biztosságára nézve 
több garantiát nyújt, mint a közösiskolák, mert a forradal-
márok nem azokból, hanem ezekből kerülnek ki, nem a fe-
lekezeti iskolákban, hanem a közösökben hirdetni szokott el-
veken nevekednek, ami ha vészes a papságra, még vészesebb 
az aristocratiára : de itt is csalódtunk. 

Ha ezekben csalódtunk, ugy most már véglegesen 
meggyőződtünk másról — meggyőződtünk arról, hogy — 
tisztelet a kivételeknek — felsőházunk nem bir önakarattal, 
hogy nem más, mint egyszerű visszhangja az alsóháznak, 
hogy jobb meggyőződésre, határozottabb éljárásra csak 
akkor fog ébredni, mostani ingadozását csak akkor fogja 
megbánni, ha majd a közös-iskolás elvek eredményei az 
életben nagyonis kézzelfoghatólag fognak érezhetőkké lenni. 
E következményben mi bizonyára nem fogunk ugy csalódni, 
mint csalódtunk a főrendi egyházba vetett reményünkben. 

Oly ékes szólással, oly meggyőző érvekkel mi nem rendel-
kezünk, mint a nm. kalocsai érsek ur es mindazok kik a fe-
lekezeti iskolák védelmére felszólaltak, e felszólalások nem 
voltak képesek a méltóságos főrendeket a felekezeti iskolák 
mellett csak néhány napra megnyerni, hogy nézetüket ismét 
megváltoztassák ugy, mint azt alsóház liberalismusa óhajtja, 
a majd bekövetkező események, azt tartjuk, hogy majd meg-
győzőbb erővel bírnak és akkor majd lesz szerencsénk a 
felekezeti iskola határozott pártolóit azon sorokban tisztelni, 
hol ma, fájdalom, annak ellenzőit szemléljük. 

Aki nem akarja önmagát megcsalni, annak végül be 
kell látnia, hogy a főrendiház másodízben történt szavazata 
nem más, mint bátorítás az állam részére, hogy a már meg-
kezdett és javában folyó elközösitéseket csak folytassa égész 
bátorsággal; mert hogy ezt nem tehetné, daczára nyomorult 
pénzügyi viszonyainak, ezt be nem láthatjuk. Az az összeg, 
mely az állami iskolákra eddig megszavaztatott, meg fog 
szavaztatni mindig, az állam el fog közösíteni uj- és uj fele-
kezeti, azaz kath. iskolákat, a már elközösitettekkel mitsem 
fog törődni, nem elég, hogy azok közösek? ki fogja az álla-
mot felelősségre vonni, hogy miért nem felelnek meg az ő 
iskolái a törvény követelésének ? mint ezt oly igazán, amily 
bátorsággal a nm. kalocsai érsek a nm. miniszter urnák 
mondta ? senki ! A felsőház szavazása után, már most bátran 
hadat izenhetnek a felekezeti iskolának, nem lesz senki ki 
ebben az ,allam'-ot akadályozhatná, ellenkezőleg a megsza-
vazott uj törvény, ujabb fegyvert adott ennek kezébe, mely-
lyel biztosan küzdhet a felekezeti iskolák ellen. De minél 
nagyobb az ellenséges hatalom, legyen annál nagyobb ná-
lunk a féltékenység, a buzgalom felekezeti iskoláink fenn-
tartása ügyében, mi talán még megmenthetjük nemzetünket 
gondoskodásunk, szeretetünk által a végveszélytől. S 

Németország.,A j e l e n l e g i v á l s á g a p r o t e s -
t a n s e g y h á z b a n és a n n a k o k a i ' . Ezen czim alatt 
a ,H.-P. Bl.( nem régen protestáns tollból igen figyelemre-
méltó czikket hoztak, melyet korszerűsége miatt átveszünk, 
hogy szűnjenek meg végre valahára, kik üvegházban lak-
nak, kövekkel dobálni másoknak megvivhatlan vára, a kath. 
egyház felé 

A protestáns isteni tisztelet, — mondja protestánsunk, 
nagyon hasonlit egy iskolai tanórához. A pásztor háromne-
gyed órányi predikácziót tart a szószékről, mig a hallgatók, 
fázva vagy izzadva, az időszak szerint, de teljes passivitás-
ban ott ülnek, nem lévén világi ,hivő'-nek alkalma saját ala-
nyiságának egy tetszése szerinti imában kifejezést adni s 
egyúttal kielégítést is szerezni. A vontatott ütényü, nem rit-
kán a zenészeti rythmus legkezdetlegesebb szabályait is ki-
gúnyoló, szövegökben a nyelvet gyakran elcsúfító templomi 
énekek pedig épen nem arra valók, hogy a hiveket az ének-
lésre buzditsák. Az elégületlenség s belső ürességnek amaz 
érzete, mely a ,templomozás' e módjának természetes követ-
kezménye, még fokoztatik a falak és ahol vannak, az oltá-
roknak kopársága által, melyeken nincs egyetlen egy kép, 
nincs egyetlen egy jelvény, mely arra mutatna, hogy keresz-
tények azok, kik itt vallási összejövetelüket tartják. S ezen 
nem mernek, a világért sem változtatni ; mert minden vál-
toztatás ,pápista'-izü lehetne a nép előtt, mely ilymódon 
vagy holmi Pusey-féle irányba tereltetnék, ott t. i. hol kissé 



368 

műveltebb ; — legnagyobb részében pedig, századok óta a 
^apismus' elleni durva gyűlöletben felnevelve, ilyetén vál-
toztatások feletti nem tetszésének kissé nagyonis erélyes ki-
fejezést találna adni. Ezen felül pedig, még ott is, hol e két 
akadálynak talán egyike sem forogna fenn, lehetetlen vala-
melyik más felekezetnek ily jellegű cselekedetét, minő pél-
dául a mise, a protestáns imolába áthelyezni ; mert ez igen 
kellemetlen összehasonlításokra adhatna alkalmat, a katholi-
kua és a protestáns papság közt. 

Ez egyik, igen nagy baj ; a másik azon visszaélés, me-
lyet hittudósaink s papságunk régi időktől fogva a protes-
táns szabadság'-gal űz, a tudomány nem kevésbbé, mint az 
isteni tisztelet terén. 

A tulajdonképeni liturgia s az idetartozó imákra 
nézve vannak ugyan többnyire nagyjában változatlan sche-
mák, rituálék ; inert hát a prédikátor csak nem mondhat 
minden imában ujat meg ujat, s aztán, midőn imádkozik 
nem annyira a maga alanyiságának, mint inkább az összes 
hitközség meggyőződésének s óhajainak tartozik kife-
jezést adni. 

A szószéken ellenben a pap a saját maga nevében szól, s 
ennél fogva ott, protestáns elv szerint, joga van saját alanyi, 
hittani nézeteit hirdetni, saját irányát érvényesiteni s védel-
mezni, mit a prédikátorok, köztudomás szerint a legszele-
sebb mérvekben tesznek is. Igen kevesen vannak kik amaz 
óprotestans elvet, miszerint a szentirás magyarázatában a 
symbolicus iratok hitelvei irányadók, — kik mondom, ezen 
ma már ,elavult' elvet még szem előtt tart ják. Ily hitszóno-
kok talán még csak Hannoverában és Mecklenburgban ta-
lálhatók, a többi német egyházakban a ,Confessió'-k alapján 
álló lelkészek ritkábbak már a fehér hollónál. 

Ez oly ,szabadság' mely minden, positiv hitre törekvő 
kebelt csak méltó aggályokba e j thet ; annál is inkább, mint-
hogy már magok a symbolicus iratok is, szentírási magya-
rázat dolgában nem ritkán tetemesen szétágaznak. Valahol 
ugyanazon egy községben két lelkész hivataloskodik, rende-
sen mindegyik más más hittani iránynak hive. Fényes pél-
dául szolgál Oldenburg városa. Ott négy protestáns lelkész 
működik. Späth lelkész rationalista, Pralle unionista, Roth 
orthodox Lutheranus és Brake ismét unionista, hanem 
Pralle-eitől tetemesen eltérő nézetekkel. Ha már most Roth 
a reggeli, Späth a fő- és Brake a délutáni predikácziót tartja, 
ugyanazon egy imaházban s ugyanazonegy themáról, meg-
történhetik, sőt már meg is történt, hogy a hivek három 
,kerestyén' hitszónoklatot hallanak, melyek ugy viszonyíta-
nak egymáshoz, mint a biblia, a talmud és a korán ! Ez nem 
túlzás vagy tréfa, hanem fájdalmas igazság. A közönyös s 
vallás ellenes elemek ennek természetesen csak örülnek, s 
e szomorú ziláltságot hatalmas érv- s fegyverül használnak 
minden positiv-hithűség ellen ; de a komolyan és józanul 
gondolkodókra ez amily elszomoritólag ép oly zavarólag is 
szokott hatni. Ily körülmények közt nem csuda, ha vannak, 
s pedig feles számmal, templomok, melyekben néha hóna-
pokig nincs isteni szolgálat ; mert — nincs ,hivő', nincs hall-
gató, s az emberek mindig azzal mentegetik magokat: „Hi-
szen a lelkészek magok sem egyeznek meg magok közt arra 
nézve: van e mennyország vagy pokol? —Isten fia-e Krisz-
tus vagy sem?" S ki csudálkoznék, ha műveletlen és 
művelt egyarányt megzavarodik és eltántorodik hitében, ha 
látja, hogy a hivatalos hithirdetők és hitoktatók uton útfé-
len meghazudtolják egymást? Ily körülmények közt, ki 
higyen valamit, ki ne esnék a közönynek, a kételynek vagy 
épen a hitetlenségnek zsákmányul. (Vége köv.) 

IRODALOM. 
-4- ,Isten igéje szentbeszédeklen', 6. füzet. Tart. : Pün-

köst hétfőre; Szentháromság vasárnapjára (két beszéd); 
Űrnapjára ; Pünköst után II . s I I I . vasárnapra és Sz. Péter 

és Pá l napjára. — A derék vállalat máris a legszélesebb kö-
rökben osztatlan tetszést vivott ki magának. 

X Az isk. zárvizsgák küszöbön léte, s egyszersmind a 
jövő uj tanév közelgése kapcsán, kitűnő növendékek jutal-
mazására s részben bérmaajándékokul is alkalmas következő 
művei ajánlja Győrffy Iván, primási tanitó Esztergomban: 

1. Népiskolai olv. és tankönyv, magyar kath. elemi és 
néptanodák felsőbb osztályainak, úgyszintén az ismétlő isko-
lák növendékeinek használatára. 15 tömött iv, számos szép 
képpel. A fmlgu bib.-hgprimás ő emja kégyelmes ajánlatával 
diszitett második k'adás. Tartós kemény kötésben 50 kr. 

2. Mennyei manna, kath. ima és énekkönyv tanuló ifjak 
és éltesbek használatára, számos szép képpel, főpászt. ke-
gyelmes jóváhagyással, második kiadás. Diszes kemény kö-
tésben 50 kr. 

3. Kis mennyei manna, kath. ima- és énekkönyvecske 
kis fiuk és leánykák számára szép képekkel, főpászt. kegy. 
jóváhagyással, 2-dik kiadás. Csinos kemény kötésben 25 kr. 

4. A katli. hitvallástan kézikönyve, középtanodák, polg. 
és fensőbb népiskolák számára, Zenner Nándor hatodik ja-
vított német kiadás után magyaritva,, főpásztori jóváha-
gyással, második olcsó kiadás 40 kr. 

5. Ötven eredeti maggar népdal és dallam, hangjegyek-
kel. Szini K. nagyobb gyűjteménye nyomán a magyar ifjú-
ság számára alkalmazva 40 kr. 

6. Tréfás versek, humorgyöngyök gyönyörködtető gyűj-
teménye, a magyar költészeti irodalom e nemű legkitűnőbb 
s szavalásra legalkalmasb termékeiből nagy gonddal össze-
válogatva 50 kr. 

Mindezekre 2 kros lev. lapon is eszközölhető szives 
megrendelésre, szerző azonnal bárhova megküldi. 

VEGYESEK. 
Ö Eminentiája, Magyarország bibornok-herczeg-

primása hoszabb bérinálási körútra indult megyéjének fel-
sővidéki részeibe. 

— A ,M. Állam' junius4-i száma hoszabb czikket hoz 
„az Esztergom-fömegyei papi nyugdíj kérdéséhez", mely egy-
szersmind schemát is állit fel azon évi quotára nézve, mely-
lyel az emiitett főmegyének minden egyes tagja, czikkező-
nek véleménye szerint, évi jövedelméhez képest a megyei 
nyugdijalaphoz járulhatna. Ezen schemában a két (eszter-
gommegyei) egyetemi hittanárra évi 15—15 forint van ki-
vetve, épannyi mint egy elsőrendű plebánia-javadalmasra, 
vagy egy pozsonyi kanonokra. Er re csak ezen egyetlenegy 
igénytelen észrevételünk van, miszerint egy egyetemi hit-
tanárnak fizetése nagyon, de nagyon megette áll egy po-
zsonyi kanonok jövedelmének, hogy a 64 elsőrendű plebá-
nia-javadalmasról ne is szóljunk. Ha egy-egy pozsonyi ka-
nonok ur évi 15 ftot fizetne, akkor egy pesti hittanárra leg-
felebb is 5 ftot lehetne kivetni. 

— A wiesbadeni katholikusoknak, kiktől a porosz 
kormány nem régen templomukat elconfiscálta, legújabban 
megtiltatott urnapi körmenetet tartani, „mivelhogy nincs 
rendes templomuk, következőleg nem tekinthetők mint egy 
nyilvánosan elismert felekezetnek t ag ja i " . . . — A ministeri 
hittani kar feliratot intézett a porosz cultusministeriumhoz, 
melyben a Collegium Borromaeumnak fentartását kérel-
mezi. — Hasonlólag a franczia püspöki kar feliratot inté-
zett a nemzetgyűlés mindkét házának minden tagjához, 
melyben a szabad egyetemnek ügyét pártfogásukba ajánlja. 
— Május végén Patrizi bibornok congregatiót tartott Má-
ria Christina, mindkét Sicilia, 1836-i jan. 31. meghalálozott 
királynőjének boldoggá avattatási ügyében. Több mint 100 
kihallgatott tanúnak vallomása 772 lapnyi kötetet tölt be. 
A Promotor fidei-nek kifogásai 29 oldalt töltenek be, Mar-
silli ügyvédnek ellenérvei pedig 100-at. A végleges határo-
zat még titok. 

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő: báró Hornig Károly, hittudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatott Budapesten 1876. Kocsi Sándor saját nyomdájában, oi-Bzágut 39. szám alatt. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
El .fizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 ft. 

Szerkesztői lakás,Budán 
viziváros,főutca 2:41,hova 
alap szellemi részét illető 
minden küldemények in-

tézendők 
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H A RMINCZÖTÖDIK É V F O L Y A M. 

Előfizethetni minden kir. 
postahivatalnál: Budán a 
szerkesztőnél.Pesten Ko-
csi Sándor nyomdai iro-
dájában, országút 39-dik 
szám alatt, hova a neta-
láni,nyitottlevélben bér-
mentes reclamatiók inté-

zendők. 

Pesten, junius 10. 47. I. Félév, 1876. 
Tartalom. A nagymit. kalocsai érsek urnák két felszólalása a felsőházban. — Dogmatikai tanulmányok. — A keresz-
ténység, főképen a katholicismus befolyása a művészetre. — Egyházi tudósítások : Pest. Indítvány a főváros közgyűlésén. 

Németország. ,A jelenlegi válság a protestáns egyházban és annak okai.' — Vegyesek. 

NAGYMÉLTÓSÁGÚ ÉS FŐTISZTELENDŐ 

l>r. HAYNALD LAJOS 
kalocsai érseknek 

a tanügyi hatóságok rendezése iránti törvényjavaslat 
felsőházi második tárgyalásakor 

hét felszólalása !H7(i-ki május 30-án. 

I. 
Nagyméltóságú Elnök, Méltóságos főrendek ! 

A törvényjavaslat 6-ik szakaszának 4-ik pont-
j á ra vonatkozó módosítvány, melyet szerencsém 
volt minapában a törvényjavasla t első tárgyalása-
kor indítványozni és mely a községi iskola fölállítá-
sát csak a felekezeti iskola körül a hitfelekezet ál tal 
tanúsí to t t „vétkes hanyagság vagy előreláthatólag tartós 
tehetlenség" esetére kívánván szoríttatni, a nagymél-
tóságú ház által elfogadtatni méltónak talál ta tot t , 
a képviselőházban és most legújabban a felsőházi 
hármas bizottságnál hasonló szerencsében nem ré-
szesült. A hármas bizottság ugyanis, hozzájárulván 
a képviselőház határozatához, épen azon indokoknál 
fogva, melyekért ez a módositványt elvetette, el 
nem fogadhatónak mondja azt. A képviselőház pe-
dig azért nem j á ru l t ezen, a felsőház ál tal minap el-
fogadott módositványhoz, mivel arról, hogy, mely 
esetben lehet, úgymond, a felekezeti iskolák mellett 
községi vagy állami iskolát felállítani, nem az is-
kolai hatóságról szóló ezen törvény, hanem az 1868: 
XXXVIII . t. cz. intézkedik. 

Hogyha ezen kifejezés csak azt akar ja mon-
dani, amit szavai egyszerű olvasásra tar talmazni 
látszanak, ellenében elég azt megemlíteni, hogy 
minden törvény arról intézkedik, s a jelen törvény 
is arról fog intézkedni, mit a törvényhozás bele 
tesz. Ez tőlünk függ. Ha tehát e törvényben a meg-
támadot t módositvány tárgyáról is akarunk intéz-

kedni, az szintúgy helyet foglalhat benne, mint az 
1868. XXXVIII. t. cz. egyéb határozatait módosító 
törvényjavasla t i részletek; melyekre vonatkozik 
ezen törvényjavasla t 18 §-a, hol egész sorát olvas-
tuk az 1868. XXXVIII . t. cz. azon §§-ainak, melyek 
jelen törvényjavasla t ál tal eltöröltetnek. — De az 
sem dönti meg módosi tványunkat , ha a fönhivatolt 
szavak azt teszik, mit annak ellenzői érvelésökben 
felhoztak, hogy t. i. módosi tványunk e törvényja-
vaslat technikájába nem illik bele, mivel most nem 
az 1868. XXXVIII. t. cz. revisiójáról van szó, nem 
arról, hogy annak anyagi része bármi tekintetben 
érintessék ; hanem csak arról, hogy az alaki tekin-
tetben fejlesztessék tovább, hogy a tanügyi törvény-
hatóságok szervezete bövittessék ki, rendeztessék 
újra. Nagyon jól tudom én ezt méltóságos főrendek, 
ismerem e törvényjavaslat czélját, tudom, hogy 
most nem az 1868. XXXVIII . t. cz. revisiójáról van 
szó ; miről ha tárgyalnánk, egészen más inditvány-
nyal léptem volna a ház elé. 

Tökéletesen elhibázottnak s a tanügy üdvös 
fejlesztésére és a közművelődés előmozdítására 
nézve károsnak tar tván mindazt az 1868-ki tör-
vényben, mi a községi, azaz közös iskolákat a fele-
kezetiekkel ellentétbe hozza : nem kevesebbet, mint 
az illető határozatoknak eltörlését voltam volna 
bátor indítványozni ; hanem épen azért, mivel ki-
mondatott , hogy az anyagi törvény nem érintethe-
tik e törvényjavasla t tárgyalásakor, csak egy cse-
kélyebb jobbi tmányt tehettem a kérdéses módosit-
ványban a ház elé, mely azt határozatával el is fo-
gadta. Tar ta lmával nem anyaga érintetet t az 1868. 
törvénynek, hanem az csak alaki magyarázat , mely 
az 1868. XXXVIII . t. cz. határozataiból szükségkép 
folyik ; ha ezek okszerűek, ha a törvény alkotóiban 
volt érzék, mint hiszem volt is, az iránt , mi a tan-
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ügyre nézve jó, hasznos vagy káros lehet, ha volt 
bennök méltányosság és igazságosság a becsületes, 
jó igyekezetü, felekezeti tanügy iránt. 

Az én módositványom csak azon categoriák 
körül forog magyarázólag, melyeket az 1868-ki t. 
cz. 15. §-a végsoraiban magában foglal, a háromszori 
sikertelen megintés után, ott rendelvén el a községi 
iskolát beállitását, hol a hitfelekezetek nem „akar-
ják" vagy nem „képesek" a törvény szabta föltéte-
leket teljesiteni. 

Szól tehát a törvény a nem akarásról és a nem 
képességről; s az én inditványom sem foglal magá-
ban mást, mint nem akarást és nem képességet, 
csak bővebben s ugy jelezvén azt, mint ahogy két-
ség kiviil considerálta azt az 1868-ki törvény, hogy 
kizárja a , car tel est notre plaisir"-féle elközösitési 
el járást a népnevelés nagyfontosságú ügyében, hogy 
ne legyen önkényes és despoticus, ne legyen elke-
seritö és megzsibbasztó az állami fő- és al-tanhat.ó-
ságok ez irányú ténykedése, hanem a jó indulatot 
és jó szándékot elismerve, segédkezzék inkább a fe-
lekezeti tanügy nagy czéljainak a felekezeti iskolák 
terén is megközelitésére. 

S hogy félre ne értessem: miután többeket 
van ma szerencsénk tisztelni a méltóságos főrendek 
közt, kik az első tárgyaláskor nem voltak jelen, ki 
kell ú j ra jelentenem, hogy nem a mostani cultus-
minister úrra czéloztam az imént mondottakban, 
kinek fömegyei iskoláim iigye iránti jó akaratát ta-
pasztalni mindenkor volt szerencsém ; hanem egész 
általában azon meggyőződésemet akartam kifejezni, 
hogy egy elfogult cultusminister kezében e törvény 
válságos lehet a felekezeti iskolákra nézve. Azért 
láttam szükségesnek megmagyaráztatni azt, mit 
már az 1868-ki törvényben foglaltnak tartok, és 
mi jelen törvényünkben kellőleg kifejezve, bizonyos 
eljárási irányt szabjon azon tanhatóságok elé, kik 
u j törvényünk szerint hivatya lesznek a tanügygyei 
és különösen a felekezeti taniigygyel is behatóbban 
foglalkozni. 

Hallottam továbbá az ezen ügy fölött itt is ott 
is folytatott vitákban még más ellenvetést is fel-
hozatni, melyre ez alkalommal nem reflectálnom 
nem lehet. 

Az mondatott t. i. hogy magában a módosit-
vány indítványozásában, névszerint, a felekezeti is-
kola-bezárás és elközösités vádjaiban van, mi téves, 
valótlan és sem az 1868. törvényben, sem az abból 
kifejlett gyakorlatban nem foglaltatik ; ugyan is, 
mondják, nem a felekezeti iskolák bizonyos föltéte-

lek alatti bezáratásáról, vagy elközösitéséröl, ha-
nem arról van szó, hogy lehetnek esetek, melyek-
ben a cultusminister jónak lát ja a felekezeti iskola 
mellé községit is állitani. Ez való. Szó szerint igy 
áll ez a törvényben. De mint már volt szerencsém 
jelezni, ezen intézkedés száz közül 99 esetben a fe-
lekezeti iskolák elközösitését fogja eredményezni ; 
megfogható nem lévén, hogy mikor nem volt képes 
valamely község egy felekezeti iskolát a követel-
ményekhez idomitani, miként legyen képes kettőt : 
egy felekezetit és egy községit kellő módon föntar-
tani ; s hogy lia az egy hitfelekezethez egészen vagy 
nagy részt tartozó politikai község, a felekezeti is-
kola számára emelt épületei, mint az iskolaház, a 
tanitó lakása sat. a községi iskola számára lefog-o O 
laltatnak, ha lefoglaltatik azon 5°/0-nyi adó, melyet 
eddig a felekezeti iskola számára fizettek a lakosok, 
s melynek az uj iskolára való átszármaztatása az 
1868.: 38. t. cz. 15, §-ában kimondatik ; — mondom: 
megfogható nem lévén, mikép lehessen majd az ily 
felekezeti iskola számára, mely épületeitől s járan-
dóságaitól elesett, u j épületeket állitani és az addig 
élvezett 5°/0-os pótló jövedelmet megszerezni. Nem 
is lehet az innen támadó méltó panaszt az által el-
némítani, hogy nagyon természetesnek látszik, hogy 
a község által emelt iskolaépületek s a község la-
kói által fizetett 5°/0-nyi adó a községi iskola szá-
mára vétetnek igénybe. En ez érvelésben szójátékot 
látok, mely nem dönt az ügyben, s mely csak ujab-
ban és egészen indokolatlanul csuztattatott be a 
modern tanügyi törvényhozás phraseologiájába. 
Léteztek mindenkor községi iskolák, melyek egy-
szersmint felekezetiek voltak. S lia ezen iskolák kö-
zül mindazon tényezők sorakoztak volna, melyek 
hivatva vannak a jövö nemzedéket áldásos közne-
velésben részesíteni, föl lehetett volna ezen iskolá-
kat előbbi jellegökkel ugy tartani, hogy mind az 
állam érdekeinek, mind a hitfelekezetek méltányos 
kivánatainak megfelelve, egy vallásos, erkölcsös, 
munkás, becsületes, a haza és nemzet iránt hü nem-
zedéket neveljenek. De nem igy történt. 

A ,,községi iskola" elnevezésben egy uj műszó, 
u j technicus terminus alkottatott, kizáró fogalom-
mal a felsőbb actio, vagy az alsóbb actióhoz járuló 
felsőbb jóváhagyás folytán felekezeti jellegökből 
kivetkőztetett iskolák számára; kizárólag közsé-
gieknek kezdettek ezek neveztetni, holott semmi ok 
nincs arra, hogy a felekezeti iskola is egyúttal köz-
séginek ne hivattassék. Én nem akarok szándékos-
ságot keresni e dologban, gyanúsítani senkit sem 
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akarok, de bármiként álljon is a dolog, az eljárás eredmé-
nye az, hogy ezen uj fogalom, uj phrasis által propaganda 
csináltatott a felekezeti iskoláknak jellegökből való kivet-
kőztetésére; mert az igy ambitionált és félrevezetett köz-
ségi öntudat számára egy uj indok, egy csalétek, sőt egy in-
direct felhívás teremtetett avégre, hogy felekezeti jellegök-
ből kivetkőzietvén tanodájokat, azt uj stílű községive te-
gyék, holott az ez előtt is egyszermind községi volt. 

En épen azért semmikép nem járulhatok azon nézetek-
hez, melyet a felsőház hármas bizottsága, ragaszkodván a 
képviselőház által, visszautasítása alkalmával felhozott indo-
koláshoz, magáévá tett. Nem pedig azért, Nagyméltóságú 
Elnök és mélt. Főrendek ! mert ismerem a dolog nagy jelen-
tőségét, lévén a tanügy terén tapasztalataim terjedtek és 
mélyen behatók. Kötelességemnél fogva érdeklődtem ez 
ügy iránt mindenkor, minden jelenségeket figyelemmel ész-
lelvén, és lelkisineretesen megfontolván ; s igy tevén, azon 
meggyőződésre jutottam, hogy a hitfelekezeti iskolának fe-
lekezeti jellegéből való kivetkőztetése bárhol is semmi oly 
előnyt nem eredményezett, melyet eredeti természete megtar-
tásával elérni nem lehetett volna. De igen is eredményezett 
a tanügyre nézve sok hátrányokat. Az iskolai felügyelet 
rendesen szenvedett. Tekintsék csak a mélt. főrendek közsé-
geink legnagyobb részét, melyekben az iskolaügy iránt alig 
van valaki más, ki érdeklődnék, ki hozzá értsen, mint épen 
a lelkész ; és megvallandják, hogy az iskolára való felügye-
let, melyet az állam közegei csak nagy ritkán gyakorolhat-
nak, szoinoru vereséget szenved, ha az iskola iránt egyedül 
érdeklődő, a tanügyet egyedül szivén hordó lelkész az isko-
lai igazgatástól elüttetik. o o 

De más bajok is származnak az ily gazdátlan állapot-
ból. A vallásos oktatás és vallásos nevelés legtöbb esetben 
megzavartatik, eredményeiben meghiusittatik ; s váljanak 
bár mennyi isineretekkel megtöltött emberek ily iskolák ta-
nítványaiból, meghibázván valláserkölcsös művelődésük,min-
den egyéb műveltségök nem lesz üdvös, nem áldásos. A ta-
nítói karba és annak a lelkészhez való viszonyába oly ellen-
ségeskedések vagy legalább félreértések rontanak be, melyek 
a tanügyre csak károsan hathatnak ki. Minden esetre meg-
zavartatik, megzsibbasztatik az egy nagy czél elérésére köz-
reműködni hivatott főtényezőknek, az állam és egyház tan-
hatóságainak összhangzó munkálkodása. És hol ennek ne-
szét veszik a sehol sem hiányzó nyugtalan akaratok : beront 
a községek iskolaügyébe a viszálkodás. Az elközösités a 
jelszó, melynek hangoztatásával kielégitést keres sok sze-
mélyes indulatoskodás. A tanitó vagy jegyző boszantani 
akarja a papot, és elközösitik az iskolát; később majd ki-
békülnek ismét a lelkészszel és az uj szövetség áldomás po-
harát az iskola visszafelekezetesitése fűszerezi. Igy azután 
oly hullámzás, oly állhatatlanság hozatik be, a csak foly-
tonos és egy irányban következetes működés által áldásossá 
válható tanügybe, mely megakasztja a sikert és terméket-
lenné teszi a köznevelésnek, a nemzetre nézve gyümölcsözni 
hivatott fáját. Majd lábra kap az uralomvágy, melylyel a 
helységek hatalmasai gyakran csekély tanitói képességgel 
bíró kegyenczeiket ültetik be a tanitói székekbe. Majd a ta-
nitói javadalom fölosztása és az a fölött való meghasonlás 
szolgáltat okot az elközösitésre ; majd ismét bizonyos alan-

tas állású egyének hitegetéseik fordulnak a néphez, állam-
segélyt Ígérgetvén neki, ha közössé teszi tanodáját; s meg-
indul a licitatio, mert vannak megint, kik a főpásztoroknál 
jelentkeznek, hogy többet kapjanak, mint a mi az állam ré-
széről igértetett, s az iskola inegtartassék az egyháznak. 

Egy szóval, tapasztalásból mondhatom, hogy az elkö-
zösitési lehetőség által oly ingatag állapot jön be a tanügy 
vezetésébe és folyamába, mely csak a legkárosabb lehet reá 
nézve. És ezt akartam némileg megakadályoztatni minapi 
indítványommal, melyet az azt már egyszer elfogadó mélt. 
Főrendek pártfogásába ujabban is ajánlok. 

Tudom ugyan, mélt. Főrendek ! hogy ezen ruódo-
sitvány sem lesz képes egészen orvosolni a dolgot s mást 
fogtam volna én, mint már fölebb jelzém, az 1868-ki 38-ik 
t. cz. javítására előterjeszteni, ha ez most revisio alá került 
volna. De miután ez nem történt, én tehát a siker reménye 
nélkül téttem volna más indítványt, azért a kisebb jobbit-
mánynyal is beértem s most is beérve ragaszkodom minapi 
indítványomhoz, kérvén a mélt. Főrendeket, méltóztassanak 
a képviselőház és a hármas bizottság határozatai ellenében, 
előbbi megállapodásunk mellett maradni. 

II. A törvényjavaslat 8-ik §-dhoz. 

H A Y N A L D L A J O S kalocsai érsek: Nagyméltóságú 
Elnök, Méltóságos Főrendek ! Azon modositvány által, me-
lyet a 8-ik §-hoz elfogadott volt a főrendiház, de a képvi-
selőház részben megváltoztatott, az akart eléretni, hogy a 
szakértelmiség képviselve legyen az állandó népnevelési bi-
zottságban, hogy midőn a közigazgatási bizottság sokszor 
a felekezeti tanügy iránt is rendelkezik, a kellő felvilágosí-
tások megadása végett a felekezeti tanügy érdekeltjei is 
képviselve legyenek. És én azt hiszem, hogy leginkább épen 
a közigazgatási bizottság érdekében van, hogy a felekezeti 
tanügy állapotáról, szükségeiről, követeléseiről, a felekezeti 
tanügyi hatóságok és egyéniségek által táplált nézetekről, 
meggyőződésekről és követett eljárásokról kellő tudomást 
szerezhessen magának. De ez csak akkor lesz legtökélete-
sebben elérve, ha azok küldik oda a tagokat, kiknek ügyét 
és érdekeit kell megértetni a közigazgatási bizottsággal. 
Igen csudálkozom tehát, hogy midőn a közigazgatási bi-
zottság értesülni akar a felekezeti tanügy állapotáról és 
szükségeiről, akkor „a törvényhatósági közgyűlés által" 
választott egyéniségek legyenek azok, kiktől értesitessék, és 
nem azok által küldött férfiak, kiknek nézeteit, kivánatait, 
szükségeit megértetni a közigazgatási bizottsággal, hivatva 
volnának a választottak. 

Egy indok, melyből a választási eljárás azon módja, 
mely a módosításban foglaltatik, el nem fogadtatott, az volt, 
hogy, mint állíttatott, nem léteznek szervezett tanitói testü-
letek. Ez nem áll. A felekezeti tanítók képeznek szervezett 
testületeket, minden esperesi kerületben vannak értekezle-
teik, érintkezési alkalmaik, melyekben tanügyi szükségletei-
ket fejtegetik és kívánságaikat előadják. Több alesperes-
ségi kerületnek tanitói vidéki gyülekezetekben értekeznek, s 
az összes egyházmegye tanügy-embereinek képviselői éven-
kint összejönnek a megye székhelyén, hogy tanácskozzanak 
a tanügy fölött. Igy van ez főmegyémben ; s nagyobb-kisebb 
de nem lényeges különbségekkel, tudom, másfelé is. Yan te-
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hát mód megválasztani az állandó népnevelési bizottságba 
küldendőket, hogy ott a felekezeti tanügy érdekeit képvi-
seljék, megértessék. Erre való tekintettel is tehát sokkal 
czélszerübbnek tartanám, hogy a küldendőket nem a köz-
pontban levő törvényhatósági közgyűlés, mely kevésbé is-
meri a felekezeti tanügy állását és szükségeit, és épen ezen 
küldöttek utján akarja azt megismerni, hanem azok válasz-
szák meg, kiknek a választottak képviselői lesznek a bi-
zottságban. 

Kérem tehát, hogy eredeti módositványunknak a kép-
viselőháztól elhatározott változtatása ily módosítással fo-
gadtassék el. 

Dr. Haynald kalocsai érseknek az iskolaiiggi hatóságok 
endezése iránti törvényjavaslat első tárgyalásakor egyik 

felszólalása a felsőház 1876-imáj. G-án tartott ülésében. *) 

Haynald Lajos kalocsai érsek. A 6. §. 2. pontjának egy 
kifejezésére nézve észrevételem van. E pont ugyanis azt 
mondja a közigazgatási bizottságról, hogy „intézkedik az 
iránt, hogy a közoktatási minister rendeletei a községi és 
felekezeti iskolai hatóságok által kellő időben foganatosít-
tassanak". 

Ezen szó „intézkedik" az, mit helyesnek nem tartok a 
felekezeti iskolákra nézve. Az „intézkedés" ugyanis több, 
mint az állami főfelügyeletnek az állami tanhatóságok utján 
való gyakorlása ; mely utóbbitól nem tartok, ha kellően al-
kalmaztatik. 

Mindig megvolt ez országunkban, gyakoroltatott Föl-
séges Fejedelmünk nevében ; ki van mondva a törvényjavas-
lat 4-ik §-ában is, melyet, egészen gyakorlati oldalról tár-
gyalván a kéidést és itt czélhoz nem vezető elvi vitatko-
zásokba nem bocsátkozván, meg nem támadtam. 

Nézzen be az állam iskoláinkba, nem bánom ; nézzen be 
mélyen és jóakaróan ; győződjék meg becsületes törekvé-
seinkről az elemi tanügy, a népnevelés előmozdításában és 
fogjon kezet velünk. Főfelügyeleti jogát gyakoroltassa alan-
tas tanügyhatóságai által is, de az „intézkedéseket" ezekre 
ne bizza. Tartsa ezt fel Fejedelmünk legfőbb kormány-kö-
zegeinek, a felekezetek főhatóságaival való érintkezésökben. 

Mi, ha máskép történnék : megzavarná a felekezeti 
iskolák vezetésének, kormányzatának egységét, illusoriussá 
tenné a felekezetek iskolaügyi autonómiáját. Ha intézkedik 
a felekezeti főtanhatóság és intézkednek az állami alsó tan-
hatóságok is ugyanazon ügyekben, ugyanazon iskolákra 
nézve: kétségtelenül ellentétek és zavarok fognak támadni; 
s csak a tanügy szenved alattok. 

Minek kikerülése végett kívánatos, hogy az „intézke-
dés" a felekezeti iskolákra nézve maradjon el, és csakis a 
főfelügyelet érvényesíttessék a végre, hogy a fenforgó hiá-
nyok felismertessenek, az észlelt bajok orvosoltassanak. 

Ezért kivánom, hogy a 6. §. 2. pontjában, hol a fele-
kezeti iskolák is kétszer emlittetnek, e szó: „felekezeti" ha-
gyassék ki, a pont végére pedig ily megtoldás tétessék: „A 

*) 0 Exjának első hoszabb felszólalása már megjelent a .Reli-
gio' 159. számában ; a jelenlegit pótlólag azért hozzuk, bogy t. olvasó-
inknak teljes s kimerítő képét nyujtsuk e nagyjelentőségű tárgyalások-
nak, melyekben Érsek ő Exja oly fényes, s bármit határoztak legyen is 
elenleg,mégis maradandó emlékű s hatású tevékenységet fejtett ki Szerk. 

felekezeti iskolai hatóságokra nézve pedig felügyel arra, 
váljon ez az ő részökről is pontosan megtörténik-e?" 

Dogmatikai tanulmányok. 
(Vége.) 

8. A természetes istenismeret oly értelemben is termé-
szetes, vagy természetünk szerinti, mivel az ember kettős —• 
anyagi és szellemi - természetének megfelel s illetőleg az 
ember lényegét alkotó két elem, mint kettős tükör által köz-
vetittetik, t. i. a külvilágot észrevevő érzékek és a megis-
merő lélek által. Az érzékeink alá eső természet Isten min-
denható erejét, rendező, fentartó és kormányzó gondviselé-
sét hirdeti (Róm. 1, 20; sempiterna virtus et divinitas); 
szellemi természetünk pedig Istennek inkább szellem-erköl-
csi tökélyeire utal. Mindkét tükör azonban nemcsak kiegé-
szíti, hanem feltételezi és átkarolja egymást. Érzékeink által 
észreveszszük a külvilágot; közvetitésökkel az ész megis-
meri a teremtett dolgok létét s ebből következtet Isten lé-
tére, valamint a teremtmények tulajdonaiból és a világ 
rendje-, fentartása- és kormányzatából Isten tökélyeire. 

A természetünkben rejlő kettős tükör egymáshozi 
viszonyát, valamint a nekik megfelelő megismerésmódot 
illetőleg, következőket jegyzünk meg: miután szellemi meg-
ismerésünk az érzékieken kezdődik s első sorban a kül-
sőkre irányul, amennyiben lelkünk szeme a testit követi : 
ez okból a külső tükörben való megismerés a tökéletlenebb 
ugyan, de mégis könnyebb és közelebb fekvő hozzánk, mint 
az, mely a belső tükörből kiindul. Emiatt a külső tükör a 
szentírásban és az atyáknál kiválóan hangsulyoztatik. A 
belső tükörnek megfelelő megismerés ellenben fensőbb és 
tökélyesb ; azonban, mivel a lélek teljesebb magába vonu-
lását s mélyebb elmélkedést igényel, az előbbinél nehezebb 
és fáradságosabb. Mindkét mód rendesen kezet nyújt egy-
másnak, amennyiben a külvilág szemléléséből eredő, vagyis 
a külső tükörben nyilvánuló Isten képe a lélek által ismer-
tetik fel annak s tökéletlenebből, elmélkedés által, tökélye-
sebbé válik ; és viszont a beltükörből merített megismerés a 
külsőben feltalálja kézzelfogható bizonyítványait. 

Eszerint tehát, midőn mi beltükörről és a belőle me-
rített megismerésről beszélünk, nem értjük alatta a tisztán 
aprioristikus megismerést, és még kevésbbé az eszményítő 
pantheismus úgynevezett „tiszta gondolatát" vagy „eszmé-
jét", mely nem egyéb, mint sophisma és elrejtett istentaga-
dás ; mivel szerinte Isten csak az emberi elmében létezik és 
valódisága nem más, mint eszme csak és gondolat, mely el-
ménkben születik és él, de azonkívül sehol. Nem osztozunk 
továbbá az ontologismus hiveinek ama balvéleményében 
sem, mely azt tartja, hogy az ész lelkünk tükrében, Isten-
nek mint feltétlen létnek eszméjét, magának ezen isteni létnek 
közvetlen szemléléséből látja. E balvélemény is, mely egy 
ideig a kath. körökben, mint valódi keresztény bölcsészet, 
nagy lelkesedéssel felkaroltatott, szintén közel áll a pan-
theismushoz. 

Amit e kettős tükörről mondottunk, azt a fentidézett 
szentírási helyek nyomán tanítják a szentatyák és a kath. 
theologusok legnagyobb része. E tárgyban az atyák valamint 
a theologusok közt csak annyiban nincs teljes öszhangzás, 
amennyiben némelyek jobban hangsúlyozzák az egyik, má-
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sok pedig a másik megismerési módot ; arról azonban, hogy 
a természetes megismerésnek e kettős módja van, nincs köz-
tök eltérés. Egészen valótlan, amit némelyek ujabb korban 
állitottak, hogy t. i. az egyházatyák vagy kizárólag, vagy 
leginkább csak a belső, ellenben a scholastikusok csak a 
külső tükröt hangsúlyozzák. Ami az atyákat illeti, elég 
legyen itt Athanáz-, Ágoston-, naz. Gergely-, Yazul- és 
Theophilre hivatkoznunk, Jdk — mint fentebb láttuk — 
midőn a természetes istenismeretről szólnak, a két tükröt 
mindig egymás mellé állitják. 

9. Alakilag és alanyilag tekintve az istenismeretet, az is 
mondható természetesnek, mely a természetben ugyan, de 
nem a természet rendes, hanem tárgyilag véve természetfölötti 
módon létrejött, azonban mégis természetes módon észrevehető 
tüneményei által közvetittetik, s mely eszerint anyagilag és 
tárgyilag véve már nem természetes. Ily tüneményekhez 
számítjuk a physikai s erkölcsi világban látható csudákat, 
melyek által Isten szabadon és közvetlenül hat a termé-
szetre. Ily tünemények nem ugyan füleinkre, hanem sze-
meinkre nézve a természetfölötti kinyilatkoztatás bizonyos 
nemét képezik. Ide tartoznak még az isteni Gondviselésnek, 
az emberiség történetében, egyes esetekben és nagyban elő-
forduló rendkivüli vonásai ; főkép az imameghallgatás és a 
jutalmazó vagy büntető istenitéletek. A külső kinyilatkoz-
tatás ezen neme a hit érdekében adott szóbeli kinyilatkoz-
tatás meghitelesitésére is szolgál ugyan (ilyenek az Isten 
küldöttei által tett csudák) ; hanem magában véve mégis 
oly önálló az, liogy általa természetes módon Isten léte s 
némely tulajdonságai megismerhetők (pl. Isten hatalma, 
jósága, igazságos volta stb.) s épen ezen önálló, természetes 
jellege miatt az ilynemű kinyilatkoztatás igen alkalmas arra, 
hogy lelkünkben a rendes természetes istenismeretet élén-
kebbé tegye és bővitse. Physikai csudák és jóslatok által a 
lélek istenismex-etre indíttatik ; az emberfölötti életszentség 
és hősi szeretet csudái által pedig bővittetik ezen istenis-
meretünk, amennyiben azok által Istennek erkölcsi tulajdo-
nai szemeink elé lépnek. Előbbi módon befolyásoltatott a 
természetes megismerés főkép az ó-szövetségben, a bálvány-
imádás ellenében ; és a csudák és jóslatok eme gondviseleti 
jelentősége a positiv kinyilatkoztatásban meg is említtetik ; 
utóbbi mód pedig (t. i. erkölcsi belső csudák által) legin-
kább Üdvözitőnk engesztelő halála és a Szentlélek eljöve-
tele után, vagyis a ker. korszakban hatásosnak bebizonyult. 

10. A természetes istenismeret észszerű bizonyossággal 
(cum certitudine rationabili) van összekötve. Amit tehát az 
magában foglal, az nem csupán csak az igazság színével bíró 
vélemény (probabilis opinio), hanem valódi meggyőződésx-e 
kényszeritő bizonyosság. Azonban még sem oly bizonyosság 
az, mint a milyet a természetfölötti kinyilatkoztatáson ala-
puló hit, vagy a boldog „szinről szinre" látás (certit. fidei 
vei gx-atiae, certit. visionis aut gloriae) szül. Ez okból meg-
eshetik, hogy a magára hagyatott ész, ezen istenismeret tar-
talmát illetőleg, némelykor tévedhet is, vagy kételkedhetik 
x-óla. Nem azért, mintha az ész, természetes erejével, Istent 
megismerni képtelen volna, hanem az emberi gondolkodás 
és megismerés gyax-ló és hibázható volta miatt. Elménk 
ugyanis, valamint egyéb tevékenységében, ugy az igazság-
keresésben is fogyatkozásnak és tévedhetésnek van alávetve, 

főkép, ha műveleteit nem ugy, amint kell, teljesiti. Az elő-
ítéletek, érzékiség, szenvedélyek stb. elhomályosítják néha 
lelki szemeinket, s ekkor álszinben látjuk a dolgokat; a bi-
zonyost bizonytalannak, az igazat hamisnak tartjuk ; téves 
alapból indulunk ki, vagy helytelenül következtetünk, s igy 
Ítéleteink hibásak lehetnek. A magái'a hagyatott ész tehát, 
mint a theologusok mondják, „defectibilis". Ez okból a vati-
canunx sem mondja: „Deunx, rerum omnium princípium et 
finem, naturali humanae rationis lumine e rebus creatis eerto 
eognosci" — hanem csak „certo cognosci ^osse".Ezen „posse" 
tehát bővebben magyarázza az ott meghatározott dogma 
értelmét. És valóban, ugyanez taníttatik a szentírás fentidé-
zett helyein, főkép a Róm. 1. és a Bölcs. k. 13. fejezetében. 
Egyébiránt a pogányság története ezen igazságot lángbe-
tűkkel irta be az emberinem évkönyveibe. 

Hogy pedig ez vala e tárgyban is az egyház minden-
kori hite és tanítása, bizonyítja a hagyomány. Alex. Kele-
men (Stromat. IV.) és Dionysius Areopagita (Epist. 1. de 
rnyst. theol.) intik az embereket, hogy — ha Istent termé-
szetes módon is, ugy amint kell, megismerni akarják — 
őrizkedjenek az érzékiségtől és az elmét vakító szenvedé-
lyektől. A többi szentatyák is számtalanszor mondják, hogy 
az emberi lélek nem változatlan tükre Istennek, hanem, 
amilyen az embex-, olyan esze és lelke ; mert az ember lehet 
esztelen, lehet gonosztevő és istentelen, ha esze is van. Kü-
lönösen pedig antiochiai Theophil (ad Antol. 1. cap. 2.) szé-
pen fejtegeti ezen eszméket, midőn a pogány Autolikus eme 
szavaira : „Mutasd meg hát nekenx a te Istenedet!" — igy 
válaszol: „Mutasd meg te nekem elébb a te emberedet, 
azután megmutatom neked az én Istenemet. Mutasd nxecr ° o 
elébb, ha látnak-e lelki szemeid és szived tud-e hallani. 
Mert valamint a kültáx-gyakat csak azok veszik észre, akik 
testi szemeikkel valóban látnak és füleikkel valóban halla-
nak ; ugy az isteni dolgokat is csak az veszi jól észx-e, aki-
nek lelke lát és hall. Mindnyájunknak vannak szemeink, de 
ezeket némelyeknél éj födi : ily szemek nem látják a napot. 
De abból, hogy a vak nenx látja a napot, nem következik, 
hogy az nem világit. Neked is vannak lelki szemeid, ámde 
lehetséges, hogy azok — rosz szokásaid miatt — elhomá-
lyosodtak. Fényes legyen a tiiköx', ha azt akarod, hogy ké-
pedet hiven adja vissza ; a léleknek is tisztának kell lennie, 
hogy benne az Isten képe tisztán felragyogjon. Ha a tükröt 
rozsda lepi el, arczánkat az nem mutatja hiven, ha a lelket 
bűn szennyezé be az sem láthatja tisztán az Istent". 

Azonban, midőn az atyák a lélek tisztaságáx-a hivat-
koznak, korántsem ugy értik a dolgot, hogy istenismex-etet 
csak a bűntől ment lelkek szerezhetnek magoknak ; csupán 
csak azt fejezik ki, hogy a szenvedélyektől elvakitott s bű-
nökben fetrengő lélekben az istenismeret nem emelkedik a 
tisztaság oly fokára és nem oly könnyen, mint abban, mely-
ből a jó erkölcs még ki nem veszett. Mert hiszen a szent-
atyák valamennyien hivatkoznak Istennek lelkünkben és a 
külvilágban létező természetes kinyilatkoztatására, mely, mint 
valami nyitott könyv áll előttünk és testi s lelki szemeink 
is vannak, hogy abban mindnyájan olvassunk s e kettős tü-
körben Istent megismerjük ; akik pedig ezt nem teszik, 
azok számáx-a nincs mentség. És váljon tagadhatná-e valaki, 
hogy a mely kebelben az erkölcs honol, az közelebb éx-zi 
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magát a Teremtőhöz s elméje tisztábban veszi észre Isten 
létét és tökélyeit. De a gonosz is, habár kevésbbé tisztán, 
megismerheti őt ; mert, ha a lélekben el is homályosodott és 
elmosódott az isteni képmás, igy vagy amúgy mégis benne 
van s a kültermészet a gonosznak is hirdeti a Teremtő ha-
talmát és felségét. Ez okból Isten létéről ő is szerezhet bi-
zonyosságot. Ezért igen helyesen mondja Nagy Gergely 
(moral. 27, 2.): „Minden ember már csak azért, mivel eszes 
teremtménynek alkottatott, belátni kénytelen, miszerint az, 
aki őt teremté, Isten Távolról nézi őt, ezért szinét 
(lényegét) nem láthatja, hanem műveinek szemléléséből kö-
vetkeztetve észreveszi Üt". Es ez de fide catholica. 

Répászky József. 

A kereszténység, főképen a katholicismus befolyása 
a művészetre. 

(Folytatás.) 

A tények eme czáfolhatatlan logikáját hiába iparko-
dik tagadni Guczkow, ki az egyház es a művészet közötti 
kapcsolatot felfogni nem tudja, midőn „Beiträge zur Ge-
schichte der neuesten Literatur" czimü művében kétkedőleg 
kérdezi: „Ugyan hol a világon észlelhető az átmenet a jám-
bor kebel érzelmeiből a művészi felfogásra? váljon a tech-
nica régibb-e ezen átmenetnél? váljon a művészet — legyen 
alapja bár ösztön avagy gondolkodás — lényegében nem 
független-e minden kinyilatkoztatás, mythos s mindazon 
fogalmaktól, melyek a vallástörténetből szerezhetők ?" Gucz-
kow bizonyára a művészi ügyességet összetéveszti a művé-
szettel. A vallás, az egyház művészi ügyességet adni nem 
képes, az bizonyos, de tekintve a művészet szellemét, arra a 
vallási érzelmek és meggyőződésnek minden korban nagy 
befolyása volt. Mily különbség létezik pl. az ősrégi ker. hyin-
nusok és a prot. egyházi énekek között ; a román egyházi 
épitészet és a renaissance épületei között. Meddig a keresz-
ténység a római uralom ellenséges hatalma és az éjszaki né-
pek barbarismusa ellen harczot folytatni volt kénytelen, le-
hetetlen volt, hogy a művészet — kivéve a költészetet és a 
hangművészetet, melyek jó korán ápoltattak és műveltettek 
— nagyobb fejlődésnek induljon, csak gyenge virágokra 
akadunk itt-ott, melyek később illatjokkal árasztották el a 
vidéket. Csak azután, hogy az egyház a római és germán 
pogányság fölött a győzelmet kivivta, és a kereszténységre 
téritett népek a ker. szellem éltető elemeit magokba felvet-
ték, csak akkor volt lehetséges, hogy ujabb művészi elvek 
állíttassanak fel, melyek a ker. eszmének megfelelnek. 

A ker. művészet alapelvei magában az egyház kebelé-
ben, főleg a zárdákban jutottak érvényre. A csendes, magába 
zárkózott, minden földitől ment, egyedül Istennek élő szer-
zeteseknek volt fentartva a mély értelmű ker. eszméknek 
megfelelő alakot teremteni, mely a mennyei hazának békes-
ségét és boldogságát tükrözteti vissza. Tehát az egyház, a 
szerzetesek voltak azok, kik a magát túlélte antik formába 
a ker. szellemet vezették és a művészetre általában a ker. 
princípiumoknak megfelelő typust nyomtak. E typus lé-
nyege mély komolyság, szerény egyszerűség, nagyság és fen-
ségben rejlik, mint azt a Gergely-féle karénekben, a régi 
ker. hymnusokban, a román stylben épült dómokban lát-
juk. És csak azután, hogy eme typus alapja a papság által 

megvettetett, annak előbbre vitele és további ápolása jám-
bor hivő világiak kezébe ment által, a mikoron erő és nagy-
sághoz gazdag ékesség is járult. A művészet eme dicső kora 
a középkor második felébe esik. A kereszténység szelleme 
ekkor a nyugoti népeknél tulajdonképen a nép szellemévé 
vált, a polgári életben szintúgy, mint a politikai intézmé-
nyekben, a törvényhozás és erkölcsökben, szokások és nyil-
vános ünnepélyekben e szellem lett irányadóvá. A társa-
dalom minden rétegét, legfelsőtől kezdve a legalsóig, a O ' O Ö Ö ~ 
hit, benső vallásosság, romlatlan erkölcs és az egyház 
iránti odaadás jellemzi, emez eleven vallásos érzelem fel-
nevelte a művészetet és nagyszerű formatióihoz gazdag 
anyagot nyújtott. Legerősebb lendületet azonban a mű-
vészet a keresztes hadjáratok alkalmával nyert, különö-
sen a költészet és épitészet. A világtörténelem eme nagy-
szerű, csudálatra méltó mozgalma, mely közel két szá-
zadon át Európa népeit a legmagasztosabb eszmék harczo-
sává tette, igen üdvös befolyást gyakorolt a művészetre is. 
A művészet minden ága mint valami varázsütésre bámula-
tos virágzásnak indult. Az előbbi kor szigorú egyszerűsé-
géhez most bájoló szépség, gazdag ékesség és az alak válto-
zatossága járult. Ekkor teremtették a kereszténység szelle-
métől ihletett költők lelkesítő dalaikat, ekkor jöttek létre a 
most is csudált remek festmények, ekkor emelkedtek mint-
egy a fold gyomrából a nagyság- és fenségteljes dómok, me-
lyek mint az örökkévalóság emlékei jelen materialisticus s 
élvsovár korunkat is bámulatra ragadják. És a nép a művé-
szet eme forrongásában tevékeny dicső részt vett. A nagyok 
és vagyonosok büszkeségüket helyezék abba, hogy a művé-
szeket istápolhaták ; a községek, egyletek, testületek verse-
nyeztek egymással, hogy lakhelyeiket minél díszesebb tem-
plomokkal, képekkel és szobrokkal jelöljék, és nem egyszer 
történt, hogy a felelkesült nép ünnepélyes körmenetben 
hozta el a képeket és szobrokat az ünnepelt művész műhe-
lyéből ; szóval ekkor a művészet a legbensőbb kapcsolatban 
állott az egyházzal, és egybeforrott a nép életével, ekkor a 
művészet nemcsak „egyházi, hanem nemzeti is volt". 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest. jun. 9. I n d í t v á n y a f ő v á r o s i k ö z g y ű -

l é s e n . Történeti hűség, nem pedig meglepő újságként em-
iitjük fel, hogy Budapest fővárosa, május 31-kén tartott 
közgyűlésen, nehogy valamiképen feledékenységbe menjen 
a világ előtt, urbi et orbi tudtái-a adta, hogy Magyar-
ország fővárosa, már t. i. azon a módon, a miképen a 19-ik 
század liberális államainak fővárosai ezt tudtára szokták 
adni a világnak. 

Budapest fővárosa t. i. körülbelül igy gondolkozik. Az 
ország első tekintélyű képviselője, a kiegyezés tulajdonké-
peni létesítője, Deák Ferencz, a fővárost képviselte az or-
szággyűlésen, most is van ugyan a fővárosnak képviselője 
Horváth Mihály személyében, aki elvállalta ugyan a képvi-
selőséget, el is mondta ékesen, hogy ő pártolója a polgári 
házasságnak, valamint annak is, hogy az anyakönyvek ve-
zetése a polgári hatóságra bizassék, de ki is mondta egyút-
tal, hogy ő hallgatva fog beszélni az országgyülésen, minek 
következtében szükséges, hogy a főváros, mint Deák Fe-
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venez eszméinek örököse, legalább a városházán beszélje ki 
magát, és igy bizonyságot tegyen a világ előtt afelől, hogy 
habár jelenlegi képviselője nem is első tekintélye, de azért 
a főváros még mindig főváros, lobogtatván ő zászlóját — 
az erkölcstelen, vallástalan házasságnak, valamint izgatván 
csakúgy köpeny alatt a papság ellen. 

Hogy az mennyiben áll, beszéljen helyettünk a ,P. N.', 
melynek junius 1-sei számában a főváros közgyűléséről a 
következők is olvashatók: „A tanácsi előterjesztés a naza-
rénusok anyakönyvi nyilvántartása ügyében, kissé felélénkí-
tette a vita folyamát. (Világos. Hisz' a város atyái legjár-
tasabbak (?) a vallási kérdésekben). A tanács, előterjesztésé-
nek első részében a nazarénusok anyakönyvének nyilvántar-
tására vonatkozólag beérkezett miniszteri rendeletnek tu-
domásul vételét javasolja ; jelentése második részében pedig 
az országgyűléshez kérvény intézését indítványozza, mely-
ben a hitfelekezetek viszonyainak rendezését (?), az anya-
könyveknek a polgári hatóságok általi vezetését (?), és végre 
a boldogult, nagy hazánkfia (talán hazánk nagy fia ?) Deák 
Ferencz által indítványozott kötelező polgári házasságnak 
behozatalát sürgeti". Ezen inditvány Kurcz és Déry ft. urak 
szavazatai ellenében elfogadtatott, különösen Rupp tanács-
nok azon indokolása után, hogy, ha most keresztény izrae-
litával akar házasságra lépni, Bécsbe kell menniök, de ezen 
házasságból származó gyermekeinek anyakönyvezése uj aka-
dályokba ütközik. A ,Napló' megjegyzi még, hogy a többi 
jelenvolt papok Kurcz plébános ur indítványát a napirendre 
térés felett nem pártolták. 

Eddig volna röviden ez az ujabb, de nem meglepő 
történet, legalább is bizonyára nem oly meglepő, mint a 
minő volt Oroszországra nézve, vagy talán a többi mindent-
tudó diplomatákra nézvén, hogy Abdul-Azziz a minden tö-
rökök zultánja, a próféta utódja megunván (?) az uralko-
dást leköszönt (?) ; de mindamellett is nem tagadható, hogy 
ugy az inditvány, mint annak elfogadása sajátságos szinben 
tünteti fel a főváros repraesentansait annyival is inkább, 
mert, ha igaz, ellene csak két papi szavazat emelkedett, mig 
a városi képviselők világi része mind az inditvány mellett 
szavazott. Sajátságosnak mondjuk ez esetet, mert liberális 
lapok, tehát nem ultramontánok önmaguk feszegetik, és pe-
dig nem egyszer azon kiáltó hiányokat, melyek a főváros-
ban léteznek, feszegetik azon immoralitást, mely a főváros-
ban immár dominál ugyan annyira, hogy bizonyos uta-
kon tisztességes ember már nem tudva sem járhat anélkül, 
hogy becsületét ne veszélyeztesse, fejtegetik a szeretet há-
zak létesítésének szükségességét, fejtegetik árvaházak hiá-
nyát és bár a polgári házasság mindezeket csak előmozdí-
tani van hivatva, ámbár a főváros annyira úszik adósságban 
daczára milliónyi bevételeinek, hogy mindig ujabb és ujabb 
adókon töri fejét, mégis kész indítványával a már létező 
bajokat tetézni, csakhogy polgári házassága legyen, minden 
más iránt bír érzekkel, csak az iránt nem, ami épen feladata. 

Mi meg vagyunk győződve, hogy az, ami a fővárosi köz-
gyűlésen történt, nem a fővárosi közönség akaratának kife-
jezése, meg vagyunk győződve, hogy a fővárosi közönség a 
főváros képviseletétől más, és a főváros életkérdéseire mé-
lyebben beható dolgok tárgyalását óhajtja, mint petitió-
nálni a polgári házasságért és nem tudom mi mindenért, s 

ha a képviselő-testület mégis ugy jár el, ahogy eljár, ha 
tulajdonképeni érdekei a polgári házasság miatt hátrányt 
szenvednek, csak magának tulajdonithatja, miért nem vá-
laszt oly képviselőket, kiket nem liberális velleitás, hanem 
a főváros tulajdonképeni érdekei vezérelnek. Ily képviselte-
téstől csak egy mód mentheti meg a fővárost, ha t. i. a bi-
zonyára többségben levő jó elem megembereli magát és jö-
vőben több figyelemmel lesz a városi képviselő választáskor 
saját érdekeire. Egyébiránt még most is megtehetne a jobb 
elem annyit, hogy ellenpetitiót nyújtana be az országgyű-
léshez, melyből kitűnnék, hogy a fővárosi inditvány és ha-
tározat nem képviseli a főváros óhaját, ez azután méltóvá 
tenné Pest városát az ország fővárosi czimére, de nem 
mostani indítványa és petitiója. • 

Németorttzáfj.,A j e l e n l e g i v á l s á g a p r o t e s -
t á n s e g y h á z b a n és a n n a k oka i ' 1 (Vége.) Nagy baj 
továbbá az egyházi énekkönyvek s a kátémagyarázatok 
közti kirivó különbség is. Igy például az egy kis Ilannove-
rában hétféle énekkönyv divik, a protestáns parasztember 
pedig énekkönyvét legalább is annyira becsüli, mint a bib-
liát, olyannyira, hogy midőn például a mult században 01-
denburgban uj rationalisticus-irányu énekkönyv behozatott, 
ennek foganatosítására számos helyen az erőszakhoz kellett 
folyamodni. Némely faluban fegyveres poroszlók állottak a 
templom ajtajánál, kik senkit sem eresztettek be, ki még a 
régi énekeskönyvét magával hozni merészkedett ; mert az 
emberek nem törődve az orgonának az uj szöveghez alkal-
mazott játékával, e mellett és ennek daczára is régi énekei-
ket énekelék. Ha már most ilyen ember, ki énekeskönyvé-
hez annyira ragaszkodik, oly helyre jön, hol más zsoltáros 
s más káté divik, legott azt hiszi, hogy itt más a ,hit' is. 
Az énekes könyvek pedig fájdalom, igen gyakran szoktak 
változni, s tagadhatatlan, hogy minden oly változás az egy-
házi szellemnek mély csökkenését vonja maga után. 

A protestáns ,szabadságnak' egy másik különös tulaj-
donsága azon nagy különbség, mely az egyes helyeknek is-
tentiszteleti szokásai s a szentségek kiszolgáltatása körüli o o 
szertartások dolgában divik. Más országnak templomaiban 
a protestáns valóban érzi, hogy idegenek közt van, még az 
ünnepek sem ugyanazok. Eléggé különös, hogy egyes vidé-
keken oly napokon ünnepet s isteni tiszteletet is tartanak, 
mint péld. a böjti péntekeken, melyek csak katholikus fel-
fogás szerint birhatnak jelentőséggel. [Emlékszünk, hogy 
néhány évvel ezelőtt nagy lamentatio volt a magyar ekkle-
zsiában is, mivel a nyugotmagyarországi atyafiak veszélyes 
pápistaizü kegyeletet mutatnak a Mária-kegyhelyek iránt ; 
— mindez azon móddal függ össze, tnelylyel suo tempore 
az uj tan a jóhiszeműekre rájok erőszakoltatott.] 

Az orthodoxok erősen tagadják, mintha Luther az 
egyházi subiectivismusnak védője leendett; azt mondják ők, 
hogy e drágalátos férfiú egyebet sem tett, mint, hogy az 
egyik tekintélyt a másik által helyetesitette : az egyház te-
kintélyét a szentirásé és annak iránytadó magyarázata, a 
symbolicus iratoké által. Nem akarjuk e dolgot itt és most 
bővebben feszegetni,annyi azonban köztudomásu dolog, hogy 
manap a legkorlátlanabb, minden tekintélyt már régen le-
rontott subiectivismus uralkodik. Elsőben a symbolicus ira-
tok kerültek a lomtárba, azután az Apostolicum, majd az 
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Athanáz-féle hitvallomás s legutoljára már maga a Biblia 
is. A mi manap a protestáns ,egyház'-nak százféle szétágazó 
s száz meg száz sziliekben játszadozó irányulatait külsőleg 
még némileg összetartja, az a katholicismus elleni közös 
gyűlöleten kivül azon egy körülmény, hogy a javadalom és 
jövedelem elnyerése manap még nagyobbrészt az egyházi 
hatóságoktól függ, melyek megett az ,állam' áll ; ezzel pedig 
hit dolgában komolyan szembe szállani csak a tiszta meg-
győződés emberei mernek, minők például a német katholi-
kusok vagy a hassiai ,renitens' pásztorok. 

Miként lehetne mind e bajokon segíteni, az nagy, ta-
lán megoldhatlan kérdés. Ha csak a liberálisok nem akarnak 
orthodoxokká, vagy az orthodoxok liberálisokká lenni, alig 
elképzelhető, minő legyen a német protestantismusnak jö-
vője ; a legjobb lenne, ha külön válnának; de ezt akadá-
lyozza az ,Unio', s a ,Summepiscopatus', mely eszközök segít-
ségével az állam minden ily irányú mozgalmat még csirái-
ban is elfojt. Az orthodoxok nem bánnák, ha a ,liberálisok' 
kihurczolkodnának ; ezek pedig viszont azt remélik, hogy 
néhány rövid évtized elégséges lesz amazoknak végképeni 
kiirtására; s fájdalom, talán nem is roszul számítanak. 

Ebben, a liberális theologián kivül, hatalmas szövet-
ségest neveltek magoknak az iskolában és a sajtóban, mely 
két tényező rövid idő alatt már is borzasztó pusztítást oko-
zott a protestáns egyháziasság terén. Az iskolamesterek nem 
kevésbbé, mint a középtanodai tanárok, többnyire liberáli-
sok, ha nem radicalisok és egyházellenesek, a vallás dolgá-
ban protestans-egyleti irányúak, Darwinnak értelemnélküli 
visszhangjai. A sajtó pedig minden becsületes, positiv-liitü 
lelkésznek született ellensége, ostora, üldözője, kinek üdvös 
működését lehetleniti s előmenetét gátolja, mig a Krisztus-
tagadók serege feltétlen támogatásában részesül. Ha például 
egy-egy positiv hitű lelkész merészelne, a fennálló szabályok 
értelmében, valamely öngyilkostól az egyházi eltemettetést 
megtagadni, j a j neki ! azért legtöbben egy szónyi vonako-
dás nélkül eltemetnek bárkit, az egyházi hatóságok pedig 
nem mernek ez ellen felszólalni, mert mindketten inkább 
az egyház parancsát áldozzák fel, semhogy a mód nél-
kül elaljasodott sajtó megtámadásainak tennék ki mago-
kat. A fentnevezett Pralle már nem is keresztel rendesen, 
hanem az apostoli hitvallásból kihagya a Krisztus Urunk-
nak a poklokra való szállásáról s mennybemeneteléről szóló 
helyeket; s az egyházi hatóság — hallgat, s igy hallgat, a 
protestáns egyházi lapoknak tanúbizonysága szerint a leg-
fontosabb, legéletbevágóbb kérdésekben, midőn a keresz-
tény tannak leglényegesebb részei, azok mik nélkül mái-
nem is keresztény többé, egyes rationalisticus prédikátorok 
által, nem csak megtámadtatnak, hanem már egyenesen és 
nyiltan tagadtatnak is, mihez még csak a polgári házasság 
kellett, hogy, mint már tényleg is teszi, a német protestan-
tismusnak életfáját végkép ledöntse. Ily körülmények közt 
a jculturharcz' sem használt, de nem is használhatott volna 
ennek a protestantismusnak, ha mindjárt egy pái millió ka-
tholikust is kényszerit vagy csábit vala át az ő táborába ; 
mert az ekként átszakadtak bizonyára nem az orthodoxok, 
hanem a liberálisok számát növesztenék azaz, még égetőbbé 
tennék a belső veszélyt, meg közelebb hoznák a végfel-
boinlást. 

Kár lenne csalódásokban ringatódzni : a protestantis-
mus nagy válság előestéjén áll. Bármerre tekintsünk, min-
denütt nagy forrongást szemlélünk az egyes territoriális 
egyházakban. Meklenburg és Hannover legtovább tartot-
ták magokat ; de a liberalismus már ott is hozzáfogott az 
aláásás és felforgatás munkájához, melyet Badenben, Co-
burg-Gothában, azelőtt úgynevezett szabad városokban s 
egyebütt már régen bevégzett. Midőn a porosz kormány 
1870-ben általános imanapot rendelt, azon szándékkal, hogy 
a hivők a porosz fegyverek győzelméért imádkozzanak, 
dr. Schwalb, bremeni prédikátor alkalmi beszédében többi 
közt ezeket mondá: „Imánk sem<niképen sem szerezhet ne-
künk győzelmet, ha csak katonáink fegyverzete s vezény-
lete nem jobb az ellenségénél". Schwalb tehát nem Istenhez, 
hanem Moltkéhoz folyamodott, nem az isteni Gondviselés-
ben helyezte bizalmát, hanem a porosz táborkar főnökébe. 
Poroszországban Sydow, az Istentagadó visszahelyeztetik 
hivatalába, inert a cultusminister elhatározta, hogyafőegy-
háztanácsnak semmi köze sincs hozzá, van-e neki hivatalos 
óráin kivül is vallási meggyőződése vagy sem. Legtöbb he-
lyütt a lelkészjelöltek, midőn ,ordináltatnak' esküt tesznek a 
symbolicus iratokra, s mégis, az egyik ezt, a másik amazt a 
dogmát tagadja ; ha aztán valaki esküszegésről, vagy leg-
alább is illetlen reservatio mentalisról vádolja, azt felelik, 
hogy hiszen az orthodoxok sem hirdetik többé Luther ta-
nát, melyet összletében egyáltalán manap senki sem hirdet 
vagy vall többé. 

Ez a német protestantismus helyzete, rövid vázlatba 
összefoglalva. Romhalmaz, hulla az, üres név, mely manap 
még csak hamis czégérül szolgál, a szellemi petroleureknek. 

VEGYESEK. 
= Az eszterg. főszékesegyház ujabb ékítményt nyer 

O Eminentiája, fmgu Simor János bibornok-herczegpri-
más művészet ápoló bőkezűségéből. A templom gyönyörű 
oszlop-csarnokában ugyanis Lippert lovag terve szerint két 
imposans szobor állíttatik fel. Talapzataikon már dolgoz-
nak, s remélhetőleg ez év folytán még fel is állíttatnak. (E.) 

-f- Mai vezérczikkünk szerves ö s s z e f ü o - o r é s b e n áll azzal, 1 1 
melyet lapunk 39. száma hozott. Vele t. olvasóink teljes ki-
egészítését veszik azon fényes képnek, mely a nmlgu kalo-
csai érsek urnák, magyar katholikus egyházunk egyik leg-
fontosabb életkérdése körül kifejtett tevékenységét feltün-
teti. E beszédekben ő Excellentiája szokott módon, megczá-
folhatl an érvekkel s remek külalakban jelöli ki azon állás-
pontot, melyen állva ezen elejthetlen küzdelmet iskoláink 
szent érdekében minden törvényes eszközökkel folytat-
nunk keilend. 

— Örömmel jelentjük, hogy a budapesti k. m. egye-
tem f. hó 8-án dr. Laubhaimer Ferenez urat, pécsmegyei ál-
dozárt, s hittankarunkban az egyházi történelem ny. r. taná-
rát választá meg Rectorrá. Ezek után az egyetemi tanács 
az 1876/7 tanévre a következő tagokból áll: a hittani kai-
részéről dekán dr. Berger János, jogi dekán dr. Sehnierer 
Aladár ovosi dr. Bupp N. János, bölcsészeti dr. Kerék-
gyártó Árpád. 

E L Ő F I Z E T É S I F E L H Í V Á S . 
A második félév közeledtével t. olvasóinkat arra figyelmeztetjük, miszerint kellemetlen, az elkésve történt 

előfizetéstől elválaszthatlan zavarok elkerülése végett, méltóztassanak a folyó hó végén lejáró előfizetést jókor megujitani. 
Félévre 6 forint o. é. Előfizethetni minden kir. postahivatalnál ; a szerkesztőnél, Budán, viziváros, fóutcza 221. 

s Kocsi Sándor nyomdai irodájában, Pesten, országút 39. sz. — Legalkalmasabb, legczélszerübb s legkényelmesebb 
előfizetési módul az úgynevezett postautalványokat ajánljuk. A könyvkereskedői uton való előfizetést mellőzni kérjük. 

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő: báró Hornig Károly, hittudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatott Budapesten 1876. Kocsi Sándor saját nyomdájában, oi-Bzágut 39. szám alatt. 
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HAH MIV CZŐTODIK É V F O L Y A M . 

. Pesten, junius 14. 48. I. Félév, 1876. 
Tartalom. Az isteni Sziv óhajai. — A kereszténység, főképen a katholicismus befolyása a művészetre. — Lourdesi em-
lékeim. — Egyházi tudósítások : Pest. Jegyzetek egy jegyzetre. Francziaország. A tanszabadság. Szellemi állapotaink. 

Missiói tudósítások. — Irodalom. — Vegyesek. 

Az isteni Sziv óhajai. 
I. Az isteni Sziv választott arája , bold. Alacoque 

M. Margit életében a következő r e m é n y t olvassuk : 
Midőn egykor az ű rnap nyolezada alatt — 

maga beszéli — bizonyos napon az oltáriszentség 
előtt imába merültem, égi malasztokkal mód nélkül 
árasztot t el engem Istenem. Amire szivemben forró 
kivánság támadt, e jótéteményeket gyönge erőm-
höz képest legalább valamivel viszonozni. Az Ur 
helyeselte kívánságomat s igy szólt : „Nekem kelle-
mesebb dolgot nem művelhetsz, mint ha megteszed 
azt, amire már annyiszor fölkértelek". Ekkor meg-
muta tá legszentebb Szivét ,eszavakat mondva: „Lá-
tod-e e szivemet? E szivet, mely az emberek i ránt 
oly szeretettel ég, hogy önmagát teljesen kimeritve 
és megsemmisítve, mitsem mulasztott el, miáltal ha-
tár ta lan szeretetét i rántuk a legszembetűnőbb je-
lekkel tanusitsa. Azoknak mégis legnagyobb része 
olyannyira nem háladatos vagy jó indula tu hozzám, 
hogy engem a szeretet e t i tkában még bántalmak-
és gyalázattal is tetéznek. Amit annyival inkább 
fájlalok, mivelhogy nekem szentelt személyek-
től is kénytelenit tetem ilyeneket elviselni. Azért 
tehát azt kivánom tőled, hogy azon péntek, mely 
az űrnap nyolezada után az első, Szivem tisztele-
tére kiválóan szenteltessék. E napon sz. áldozás ál-
tal jóvátétessenek azon sérelmek, melyek szivem 
ellen elkövettetnek kivált akkor, midőn az oltári-
szentségben nyilvánosan, hogy a hivek imádjanak, 
kitéve vagyok. Én pedig inegigérem, hogy mindazok, 
kik megadják Szivemnek e tiszteletet, ezen isteni 
Sziv befolyása által a mennyei malasztok bőségé-
vel fognak elárasztatni". (Nilles, de rat. FF. SS. C. 
I. et M. I. p. 108.) 

Ez tör tént 1675. junius, 16-án vasárnapon. — 

Mi módon törekedett a szentéletü zárdaszüz az Ur 
e parancsának megfelelni, minő viszontagságok és 
megaláztatások árán tudot t végre győzni, arról 
most nem akarok szólni; elég legyen it t megje-
gyezni, hogy ezen esemény nem a fölcsigázott kép-
zelem szüleménye. A szentek életében ehhez ha-
sonló számtalan fordul elő ; ami pedig különösen 
az elmondottat illeti, erről kezeskedik maga a kath. 
egyház, az igazság oszlopa és támasza, mely behoz-
ván az isteni Sziv ünnepét s azt az űrnap nyolezada 
után eső első péntekre rendelvén, e mysticus meg-
jelenés alapján és értelmeben j á r t el. (V. ö. Rel. 1875 
I. 41—43 sc.) 

Ezek után tehát nem lehet kételkedni, hogy az 
isteni Üdvözitő csakugyan két dolgot kivánt b. 
Margittól : az egyik, hogy legszentebb Szive tiszte-
letére ünnep tartassék, s a másik, hogy ez ünnepen 
engesztelő sz. áldozás ál tal Neki elégtétel szolgál-
tassák az oltáriszentségben ellene elkövetett sérel-
mekért. De ezeket az Üdvözitő nem csak b. Margit-
tól követel te; Margitnak egész élete, s az egyház-
nak ezen ügyben magatar tása muta t ja , hogy az Ur 
követelésével mindnyájunk szivéhez fordul. „Édes 
Üdvözitőm — viszonzá az Urnák fönnebb közlött 
szózatára — kihez fordulsz ? Oly gyarló teremt-
ményhez, bűnös nőhöz, kinek méltat lansága maga 
elegendő, hogy szándékod valósulását meghiú-
sítsa?" Az Ur ekkor emlékezteti, hogy ő a gyöngéket 
szokta kiválasztani, miszerint megszégyenítse az 
erőseket, s kívánságától el nem állott. 

Az Urnák két kivánsága közül az első, mely 
az ünnep megtar tását illeti, teljesedik világszerte. 
De a másodikkal, az e napon végzendő engesztelő 
sz áldozással, miképpen áll a dolog ? — Én erre 
csak igen általános feleletet adhatok, hogy t. i. mint 
külföldi lapokból értesülünk, a. hivők közül ezren 
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meg ezren találkoznak, kik az emiitett pénteken 
vagy annak táján a szentségekhez járulván, megad-
ják az isteni Szivnek a szeretet áldozatát, az elég-
tételt. Nálunk Magyarhonban a legszentebb Sziv 
iránti ajtatosság mindinkább mélyebb és mélyebb 
gyökeret ver, s azért, bár határozott tudomással 
nem birunk, mégis fölteszszük, hogy nem kevesen 
lesznek, kik hasonlót cselekesznek. 

A papság van első sorban hivatva, a szeretett s 
az oltáriszentségben sok helyen annyira elhanya-
golt Ur Jézusnak megszerezni e vigaszt. Először is 
mi magunk, miután amugyis naponkint mondunk 
sz. misét, mily könnyű szerrel járhatunk el az Ur 
kivánsága szerint. Miután a sz. áldozást nem tar-
tozunk azon szándékra végezni, melyre szent mi-
sét mondunk ; anélkül, hogy az intentióra nézve 
megkötnők magunkat, engesztelő szándékkal ál-
dozhatunk. 

A papság az Udvözitö fönséges hivatásának 
örököse, amely hivatásáról egy alkalommal e sza-
vakat mondá : Ignem veni mittere in terrain et quid 
volo, nisi ut accendatur? E szavak mély értelmét át-
érti bizonyára minden áldozár s azért valamint 
gondja leend a sz. szeretet tüzét saját szivében 
ápolni, mitsem fog elmulasztani, ami által e sz. tűz 
lángjait másokban is keltheti vagy növelheti. Mily 
kedvező alkalom nyilik erre most, az isteni Sziv 
ünnepét megelőző sz. napokon ! S egykét szóval 
fölemliteni az Ur Jézusnak az engesztelő áldozásra 
vonatkozó óhaját, s néhány vonással ecsetelni az 
isteni Szivnek hozzánk való kimondhatlan szerete-
tét s fölemliteni, kétszáz év lefolyása óta mily gyor-
san és ellenállhatlanul terjedt a legszentebb Sziv 
iránti ajtatosság, s hogy az Ur Jézus isteni Szive 
tisztelőinek a kegyelmek bőségét igéri s mindenkor 
meg is adja, (V. ö. Rel. i. h.) mindez mily termé-
keny thema az űrnapra vagy az utána való vasár-
napra! Lehet, hogy itt ott a szószékről hirdetett ily ki-
vánsága az Urnák feltűnőnek fog látszani, s emiatt 
eleinte talán csak kevesen vagy épen senkisem lesz, 
ki annak kielégitésére ajánlkoznék ; de idővel min-
dig megérik a jó szóhoz kötött isteni áldás gyü-
mölcse. S ha csak egy lélek is találkoznék, mely ily 
buzditó szentbeszédre az engesztelő sz. áldozást az is-
teni Sziv szándékára elvégzi, ez is nyereség volna, 
melyet kath. áldozárnak megvetni vagy kicsinyleni 
nem szabad. 

II. Az Üdvözitönek ezen óhaja, hogy sz. áldo-
zással adassék neki elégtétel az ellene elkövetett 
sérelmekért, további megfontolásra méltó. E szerint, 

ha valaki engesztelő szándékból gyakran áldozik, 
gyakran adja meg az Urnák az elégtételt, mely után 
annyira vágyódik megbántott s megszomorított 
Szive. S csakugyan b. Margittól, ki az isteni Sziv 
óhajait bensőbben felfogta, egy alkalommal az Ur 
Jézus a gyakori áldozást nyiltan követeli; „Te leg-
alább, szeretett leányom, — u. m. az Ur, vigasztalj 
meg engem, hogy pótoljad az emberek hálátlansá-
gát ; . . . azért figyelj szavamra s arra, amit szándé-
kom elérésére tőled most kivánok. Elsőben ezentúl 
annyiszor j á ru l j a sz. áldozáshoz, ahányszor az en-
gedelmesség megsértése nélkül megteheted, bár-
mennyi önmegtagadásod és megaláztatásodba ke-
rüljön is ez Másodszor ezenkívül minden hónap 

első péntekén fogsz megáldozni". (L. Segur, Das h. 
Herz Jesu, p. 13.) 

I t t megint kettőt kiván az Űdvözitó b. Margittól : ö o 
a qyakori sz. áldozást s az áldozást a hónapok első pén-
tekem. Az elsővel semmi ujat nem követel az Ur ; 
az egyház mindig óhajtotta és sürgette, hogy ne 
csak a szigorú rendű szerzetesek vagy az áldozó 
papok, sz. misét mondván, áldozzanak gyakran, ha-
nem hogy ezt minden hivő gyakorolja. Ki ne is-
merné a trid. zsinatnak erre vonatkozó szavait : „Op-
taret quidem s. s. synodus, ut in singulis missis fide-
les adstantes non solum spirituali affectu sed sacra-
mentali etiam Eucharistiae perceptione communi-
carent, quo ad eos ss. huius sacrificii fructus ube-
rior proveniret." (Sess. XXII. c. 6.) A szentek közös 
és főbb jellemvonásai közé tartozik a folyton élö 
vágyódás az oltáriszentség vétele után s a gyakori 
sz. áldozás. B. Margithoz intézett szavai az Üdvözi-
tönek amiatt feltűnők, hogy a gyakori áldozásra uj 
indokot jelölnek ki,melyet azelőtt egyesek talán ismer-
tek, melyről azonban a hivő nagy közönség tudo-
mással nem birt. — A második, a hónapok első 
péntekéin végzendő engesztelő áldozás, b. Margit 
koráig egészen ismeretlen gyakorlat volt. Azóta 
számosan megszívlelvén az Ur panaszszavait, s b. 
Margit nyomaiba lépvén, a hónapok első péntekeit 
engesztelő sz. áldozással ünneplik ; vannak szerzetes 
házak sőt egész congregatiók, melyeknek tagjai tes-
tületileg adják meg az isteni Szivnek az engesztelő 
áldozás e szeretetadományát. Amint különben is az 
isteni Sziv iránti ajtatosságnak egyik legkiválóbb 
gyümölcse a gyakoribb áldozás. 

E téren is a papságnak hivatása, felkarolni a 
legszentebb Sziv érdekeit. Áldozár volt, a tiszte-
letreméltó Colombière atya Jézus társaságából, ki 
első segitette b. Margitot az Ur akaratának kivite-
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telében, s igy most is minden áldozár hivatva van ez édes 
tisztségre, ha nem is külön szózat által, de papi hivatásánál 
fogva, mely tőle követeli, hogy „tüzet bocsásson a földre, s 
gondoskodjék, miszerint égjen". De mikép találkozhatnék 
egy is sorainkban, ki az Ur óhajáról értesülvén, nem sietne 
azonnal fölajánlani Neki minden erejét? 

Igaz, a hivektől kivánni, hogy gyakran áldozzanak, 
annyi, mint terheket keresni ; mert igy a húsvéti, karácsoni 
és bucsujárási időn kiviil is kellene gyóntatni ! Ily ellenve-
tésre, ha valakitől fölhozatnék, a ,ReV-ban felelni nem tart-
juk illőnek. Lehetnek ugyan helyek, hol a lelkész nem 
győzné a munkát, ha a hivek a szokottnál többször tódul-
nának a gyóntatószék felé ; 3—4000 hivő mellet egy pap — 
vere operarii pauci ! Azonban kivált városokban nálunk a 
munkások csekély száma miatt ritkán lehet alapos panasz ; 
van ott vagy káptalan, vagy papi gymnasium, zárda, theolo-
giai intézet stb., tehát operarii non pauci ! Tudomány, tapasz-
talat, bizalmat gerjesztő, érdemekben gazdag életkor ily he-
lyen elegendőképen képviselve, kik bizonyára nem nézik 
tétlenül, ha az Ur teste után éhező nép körülállja a gyón-
tatószékeket, hanem versenyezve készek leendnek — nem 
mondom a szokott commoditástól kis időre megválni, mert 
nem hiszem, hogy emiatt valaki, bárki legyen, nem gyón-
tatna — hanem önfeláldozó megerőltetéssel is, mint papi hi-
vatásuk kivánja, az Üdvözítő érdekében fáradozni. 

Melyik papi testület nézhetné azon foltot, mely jó 
hírnevének fényén támadna, ha tagjai addig, mig testi lelki 
erejök birja, volnának ugyan operarii, sed non in messi Do-
mini ? A hiveknek megkönnyíteni a sz. áldozást s őket a mi-
nél többszöri sz. áldozásra segíteni : ez mindenekfölött közös 
érdeke minden áldozárnak, legyen az akár kanonok, akár 
káplán, akár világi, akár szerzetes áldozár, akár plébános 
akár magányzó, akár udvari pap, akár papnöveldei előljáró. 
Pro posse, nem pedig csak pro piacere, mindenik tartozik 
közreműködni. — Mily szép, a hivő népet épitő, a hitetle-
neket bámulatra ragadó s az egeket megörvendeztető lát-o o o 
vány, ha öregebb ifjabb áldozárok, reverendissimi, admodum 
reverendi et reverendi, a gyóntatásban egymást ernyedetle-
nül felváltják, s nem távoznak addig, mig csak valamennyi 
gyónni szándékozónak eleget nem tettek ! Az Ur különös 
áldása lesz jutalmok, mert hallgattak Szive kiáltozására s 
keblükből sok munkást állítottak ki. „Da Altissimo secun-
dum datum eius et in bono oculo adinventionem facito manuum 
tuarum : quoniam Dominus retribuens est et septies tantum 
retribuet tibi*. (Ecclt. 35, 11—13.) Ha az Ur Jézus kivánja 
a hivektől a gyakori sz. áldozást, az áldozároktól a gyónta-
tatásban való fáradhatlan buzgóságot várja el. E kettő 
egymástól elválaszthatlan, tehát egyaránt az isteni Sziv 
óhajainak tárgya. (Vége köv.) 

A kereszténység, főképen a katholicismus befolyása 
a művészetre. 

(Vége.) 

Az ember bámulja ama hihetetlen termékenységet em-
lékekben, intézetekben, alapítványokban, a minden nemben 
kitűnő költőkben és művészekben, mely Olaszország jelen-
leg annyira elhagyott városainak majdnem mindegyiké-
ben látható. 

Bizonyára a régi Görögország dicső századai óta soha 
sem nyilatkozott az emberi akarat oly hatalmasan, soha sem 
részesült az ember és műve oly nagy becsülésben, soha 
sem tünt fel annyi élet a művészet terén, mint épen az any-
nyira gúnyolt középkorban. 

Nem félünk a szemrehányástól, ha ezen kornak képét 
művészeti szempontból akarván adni, szemeinket annak 
vallási intézményeire fordít juk; mert mindenki, ki csak 
egy k ;s figyelemmel tanulmányozta a középkort, igen jól 
tudja, hogy ezekben gyökeredzik az akkori társadalom. 
Egy-egy uj szerzet alakulása minden szellemre nézve fon-
tos eseményül tekintetett, akkor a szentek a nép valódi hő-
sei voltak, s lassanként a kor egész népszerűségét magokhoz 
ragadták. De nem pusztán a politikai világ volt az, melyen 
a hit és a kath. gondolkodásmód uralmát gyakorlá, hanem 
dicső egységében kiterjeszkedék az az egész emberi szel-
lemre és felhasználta azt minden találmányában, kifejlésé-
ben. Hatalma és dicsősége mélyen is van nyomva e kor min-
den költői és művészi remekére, mert megáldá és megszen-7 O O 
telé anélkül, hogy akadályozná bárminő előrehaladását. Es 
valóban a középkor, mely oly termékeny vala a hit meze-
jén, a tudomány és művészetre nézve sem volt terméketlen. 
Jelen, rövidre szabott értekezésemben nem terjeszkedhetem 
a tudományok különböző ágaira, mi ugy is felolvasásom 
keretén kivül esik, — de legyen szabad röviden felemlíte-
nem, hogy pl. a 13-dik század oly neveket képes felmutatni 
a tudomány terén, melyek annyit jelentenek, mint a termé-
szettudományoknak a vallás általi megtisztulását és meg-
nemesitését ; tudósokat, kiknek nagyobb része egyszerre ter-
jeszkedék ki a hit-, jog- es bölcsészettanra ugy, hogy ne-
veik mind a három tudomány történetében egyenlőn szere-
pelnek. A törvényhozásnak pedig sohasem volt fényesebb 
korszaka. 

Azonban leginkább a művészetben nyilatkozik e kor 
teremtő szelleme, mert ez látta felvirágzani a ker. művészet 
azon fenséges hatalmát, melynek fénye csak a Medicik alatt 
halaványult el azon időben, mely „Renaissancenak" nevez-
tetik, s mely valóban a tudományokban és művészetben a 
régi pogányság ujjászülője vala. Ki számlálhatná el a fényes 
székesegyházak azon hoszu sorát, melyek e korban jöttek 
létre ? „Ugy látszik, hogy a nagy lelki mozgalmak nem 
nyilvánulhattak máskép, csak amaz óriási székesegyházak-
ban, melyek ugy tűnnek fel, mintha az egekig akarnák vinni 
tornyaik és csúcsaik magasságán a kereszténységnek szere-
tet- és diadalmaskodó hitből származott általános hódola-
tát". (Montalembert Sz. Erzsébet.) 

Az úgynevezett reformatio idejében a művészet min-
den ágában fordulat állott be, az egyházi művészet sebes 
léptekkel sietett hanyatlása felé. E hanyatlás csirája köz-
vetlenül a reformatio előtti időben volt már észrevehető, t. i. 
akkor, mikor, mint fentebb emlitém, az antik irány mind a 
tudomány, mind a művészet terén nagyobb és nagyobb be-
folyást nyert ; nem mintha a classicai tudományosság stu-
diuma, avagy az antik remekművek utánzása magában véve 
a ker. tudományosság avagy művészeti-e káros lehetne, ha-
nem, mert ezeknek tanulmányozása túlságos előszeretettel 
űzetve, az ezek iránti rajongás elfojtotta a ker. önérzetet, a 
ker. felfogást s bizonyos disharmoniát hozott létre a ker. 

48* 
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gondolkodásmódban. És mert a művészet mindenkor a leg-
praegnansabb kifejezője az uralkodó iránynak, azért a mű-
vészet sem maradhatott közömbös szemben e mozgalommal. 

Az ily módon előkészített idegenkedés az egyház iránt, 
az u. n. reformatio viharaiban tökéletes szakadásra vezetett. 

A protestantismus legbensőbb lényegében és alapel-
veiben nem lehet előmozdítója a művészetnek, mi keletke-
zése perczétől napjainkig bebizonyult. Már magok az első 
reformátorok — a költészetet kivéve, (?) — a művészet iránt 
nem viseltettek rokonszenvvel, a mennyiben az .egyszerűség' 
elvét hirdetve az isteni tiszteletben, mintegy irtóztak mind 
attól, mi abban az érzékek által a kedélyre hatni képes lett 
volna ; többeknél közülök, pl. Zwingli, Karlstadtnál, ez irtó 
zat fanaticus dühösségig emelkedik, a melyben önmaguk az 
elfoglalt kath. templomokban található képek és remekmű-
vek rombolásában tevékeny részt vesznek, sőt még az orgo-
nát és a zenét is a templomból kiküszöbölik, és a zsoltáro-
kon kivül semmiféle más éneket nem tűrnek, tűrni nem 
akarnak. Ehhez járul elvi oppositiójuk, szemben a katholi-
kus egyházzal, minél inkább lépett előtérbe az aesthetikai 
elem a kath. egyházban, ugy hitték, hogy annál inkább 
vissza kell vonulniok a tiszta spiritualismus körébe, mig 
végre a rationalismus fagyos örvéhez eljutának, hol — sa-
ját vallomásuk szerint — (1. Dr. Alt „Die Heiligenbilder" 
czimü művét) minden vallásos érzelem kihal és a benső áj-
tatosság minden virága lehull, kifagy. A protestantismus 
már csak azért is háltráltatta a művészet fejlődését, mert 
az egyént tette birává az egyház fölött, és igy kettévágta 
azon szellemi kapcsot, mely századokon át a művészetet az 
egyházhoz köté, ugy hogy ez időtől fogva a művész saját 
utain járt, és az élő hit, a vallásszülte tárgyak helyett saját 
egyéni érzelmeinek adott kifejezést. Végre a protestantis-
mus szülte mozgalmak és véres háborúk épen nem voltak 
kedvezők a művészet fejlődésének, a mennyiben az ősi hit-
ből eredt lelkesedést megingatva, inkább a materialismus 
felé irányozták a művész tekintetét. 

A ker. művészet pedig nem fejlődhetik, nem virágoz-
hatik a lélek zavarában, avagy a scepticismus bonyodalmai 
közt. Ebből magyarázható, hogy a protestantismus a mű-
vészet egyetlen ágát sem mozditotta elő, nem létesített va-
lami nagyot, magasztost, fenségest sem az épitészet, sem a 
festészet vagy a szobrászat terén, énekei is inkább a tanköl-
tészet körében mozoguak és nélkülözik a mély vallásos ke-
resztény jelleget. 

A protestantismus továbbá nem csak tehetetlenségét 
árulta el a teremtő művészet mezején, hanem hoszu időn át 
még csak méltányolni sem tudta a ker. művészet műreme-
keit, mert ezek a középkorból származnak, azon korból, me-
lyet ők a barbarismus, a sötétség korának szeretnek mon-
dani ; sőt volt idő, mikor a középkori műremeket megmoso-
lyogni magasabb szellemi miveltségnek tartatott. 

Azonban hála az égnek, az idők változtak, és ha a je-
lek nem csalnak, bizton remélhetjük, hogy a 19. század 
utolsó negyede a hitélet emelkedésével a ker. művészetre is 
uj fényt fog deriteni. És épen a középkornak oly sokáig 
gúnyolt, megvetett remekművei azok, melyeknek bővebb 
tanulmányozása az izlés nemesítésére vezet. Legyen eny-
nyi elég ; jól tudom, hogy felolvasásom rövidsége mellett 

sem volt képes mindnyájok várakozását kielégíteni, de ezek-
kel szemben vigasztalásomra szolgálnak aranyszájú szent 
János szavai: „Nem az áldozat mennyiségére szokott tekin-
teni az Ur, hanem az akarat bőségére ; ennélfogva a cseké-
lyek is nagyokká lesznek, ellenben a nagyok alávalókká té-
tetnek, midőn nem szivesen adatnak". 

Lourdesi emlékeim. 
(Folytatás. 

„Jöjjenek, majd elvezetem egy derék kath. családhoz" 
igy szólt, folytatva a photographia-kérés által megszakított 
beszélgetést Peyramale, s elvezete minket Fournier viceadmi-
rálhoz, kinek családjában is a lourdesi viz használata által 
csudálatos meggyógvulás történt. Innen elmentünk a hires 
franczia iróhoz, Lasserre Henrikhez. E férfiú, tüzes villogó 
szemeivel, mert őszintén mondhatom, hogy élénkebb szemű 
egyént keveset láttam, nagy benyomást tesz az emberre. Én, 
névről már ismertem e férfiút, olvastam lourdesi leirásában 
csudálatos meggyógyulását, s mondhatom, kiváncsi voltam 
vele találkozni. Lasserre Henrik körülbelül 45 éves férfiú, s 
a nyári idényt Lourdesban tölti. Csudálatos meggyógyulását 
maga irta le, s csak annyit emlitek, hogy közel volt a meg-
vakuláshoz. Lehet-e nagyobb, borzasztóbb szerencsétlenség, 
mint életét vakságban eltölteni ? Mily iszonyú lehetett a 
munkás férfiura a gondolat, hogy elveszti szeme világát ? 
Lasserre napról napra inkább s inkább érezte, mint gyen-
gülnek szemei, az orvosok nem segíthettek rajta, egyedüli 
tanácsuk az volt, hogy kimélje szemeit. E szorongatásban 
egy protestáns barátja jött látogatására, hogy őt vigasz-
talja. S csudálatos, e protestáns ember, ki csudákban nem 
hisz, ki a bold. Szűz s a szentek közbenjárását tagadja, ki, 
midőn a bold. Szűz hathatós segítségéről van szó, gúnyo-
san mosolyog, s a katholikus hitét babonának tartja, e pro-
testáns ember az igaz katholikus Lasserrenak tanácsot ad. 
„Tett-e már kísérletet a lourdesi vízzel", kérdi tőle. És mi-
dőn megtudja, hogy még nem tett próbát, igy szól: „ki-
sérje meg; én protestáns ember vagyok,s mint i lyenaLour-
desben s a lourdesi viz által az egész világon elhíresztelt 
csudákból semmit sem hiszek ; de mégis én azt tanácslom 
önnek, tegyen próbát. Ön katholikus, önnek hinnie kell a 
csudákban, ki tudja, hogyha általában csudák lehetségesek, 
nem fog-e önnön ilyen csuda történni !" 

Lasserre figyelmetessé lőn, s meg kelle Ígérnie barátjá-
nak, hogy a lourdesi vízzel próbát fog tenni. Evégett a vele 
barátságban levő lourdesi plébánosnak, Peyramalenak ir, 
s kéri, küldene neki a lourdesi vizből. Vágyva várta a vi-
zet, de gyónását, mint maga írja, napról napra elhalasztá. 
Egy napon küldeménye érkezik, s ő nem kételkedett, hogy 
ez a lourdesi viz. Elküldé szolgáját a postára és remegő 
kézzel nyitotta fel a küldeményt, csakugyan a lourdesi viz 
volt. De most lelkismereti furdalást kezde érezni. Mit, igy 
szól magához, merjem e használni e vizet ? Érdémes va-
gyok-e oly kegyelemre, ki gyónásomat napról napra elha-
lasztom ? Könytelt szemekkel, melyek a megvakuláshoz kö-
zel voltak, mert már alig látott valamit, térdre borul s ho-
szan, buzgón imádkozik. Tégy próbát, szól egy hang szivé-
ben. de ő habozott ! S- ki fog ezen csudálkozni ? Egyedül 
csuda mentheté meg, mig próbát nem tesz, még mindig a 
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remény marad fen, a szerencsétlenek ez utolsó vigasza, de ha 
megtette a próbát, ha csuda nem történik, mi marad fenn 
számára az örökös éjnél egyéb ? Ellenállhatlan erő által ve-
zettetve végre felémelkedék, törülközőt vesz kezébe s a 
lourdesi vizzel megnedvesíti szemeit. Borzasztó pillanat le-
hetett az, midőn a kendőt szemeihez emelte reszkető kéz-
zel. De alig érinti szemeit, midőn jobban lát, többször egy-
másután nedvesiti meg szemeit, élő hit, bizalomteljes re-
mény hatja át szivét a bold. Szűz hatalma iránt, s reménye 
nem szégyenült meg. 

Meghatva a rajta történt csuda által könyvet vön 
kezébe, ő, ki már oly régen nem olvashatott, tisztán olva-
sott, anélkül, hogy legkisebb gyengeséget érezne. Maga Las-
serre mondá el e történetet előttünk s hozzá tevé: „e kegyel-
met elfeledni soha, soha nem fogom". Ha a jámbor zarán-
dok Lourdesban a grotta előtt férfiút lát, szép erőteljes fér-
fiút lángoló szemekkel, ha látja megjelenni, valahányszor 
egy processio megérkezik, s a legkisebb, a grottánál történő 
eseményt megfigyelni, tudja meg, hogy ez Lasserre Henrik, 
ki oly megragodó szépen irta le Lourdest, s oly lelkes 
meggyőződéssel száll sikra az ott megtörtént csudák mel-
lett. S ki fog csudálkozni, ha oly ékesszóllóan ecseteli a 
csudákat, hisz ő maga is tapasztalta a „lourdesi" bold. Szűz 
rendkívüli hatalmát. Midőn Peyramale kíséretében e ne-
vezetes emberhez beléptünk, családja körében találtuk, s 
látva azon igazán keresztényi lelkesedést, mely egesz család-
járól visszatükröződik, csak épülve távozhattunk tőle. El-
hagyván őt, kértük a kedves Peyramalet, vezetne el bennün-
ket egy boltba, hol honn maradt barátaink számára csekély 
emlékeket vásárolhatnánk. Peyramale elvezetett egy kép-
árudába s bucsut vettünk. Mi megígértük ugyan neki, 
hogyha időnk engedi, majd felkeressük még, de a körülmé-
nyek nem engedték igéi-etünk teljesítését, s ez volt talán 
utolsó kézszoritásunk vele ez életben. (Folyt, köv) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest. jun. 13. J e g y z e t e k e g y j e g y z e t r e . Egy 

nappal azután, hogy e levélnek anyagul szolgáló jegyzetet 
a ,Prot. Egyh. s Isk. Lap'-ban olvastam, a következő, itt csak 
röviden említendő tudósítást olvastam más lapokban. Vala-
mi jövendőmondó asszony egy bizonyos másiktól jövendő-
léseiért pénzt csikart ki, később kitűnt, hogy a jövendőlés 
hazugság, a jövendőmondó törvényszék elé állíttatott, és 
midőn kérdeztetnék, hogy miért hazudott, azt felelte,,hiszen 
ez a mesterségem'. Mondom tehát, hogy mikor e tudósítást 
olvastam, rögtön visszaemlékeztem az emiitett jegyzetre és 
azt találtam, hogy a két dolog közt igen nagy hasonlatos-
ság van, amint ez azonnal ki fog tűnni. 

Tekintélyes irók, történeti hitelességű adatokkal eléggé 
bebizonyították már, hogy mi igazság van a protestantis-
mus által a katholicismus ellen annyiszor hánytorgatott ama 
vádban, hogy a katholicismus türelmetlen. Párhuzamot von-
tak a katholicismus és protestantismus türelmessége közt és 
minden részrehajlás nélkül el lehet mondani, hogy a párhu-
zam legkevésbé sem ütött ki az utóbbi előnyére, ki is lehet 
határozottan mondani anélkül, hogy félni kellene, miszerint 
hiteles adatokkal megczáfoltatunk, hogy ma már minden 
történelmileg művelt ember elismeri a protestantismus tü-

relmetlenségét, mire nézve hazánkból épen legközelebbi 
napjaink is fényes adatokkal szolgálhatnak, csak figyelem-
mel kell kisérni, hogy mi történt az uj aera alatt Eszter-
gom, Beszterczebánya, Ivárolyfehérvár érdekében, és mi tör-
tént Debreczen meg Nagy-Enyeddel. 

De hagyjuk ezt most ; foglalkozzunk a ,P. E. s I. Lap' 
jegyzetével, hol a t. lap azon alkalomból, mert hasábjain 
egy kath. pap mint olyan megdicsértetik, aki a protestán-
sok anyagi jólétét előmozdította, jegyzetben azt mondja' 
hogy bármily éles hangon szólal is fel néha-néha a katholi-
cismus és ennek elfogult ultramontán képviselői ellen, de 
azért kétségbe soha sem vonta, hogy nagyon sok kath. pap 
olyan, kik jobbak az általuk szolgált rendszernél és daczára 
annak, hogy egy oly vallás papjaiul szenteltették fel magu-
kat, mely a türelmetlenséget ugy szólva dogmaként tekinti 
mely püspökeitől, felszenteltetésük alkalmával megköveteli' 
hogy esküt tegyenek, miszerint „haereticos pro posse perse-
quar" ') de azért telvék szeretettel, szelídséggel, nemes hu-
manísmussal. 

Bizonyára első tekintetre fel fog tűnni mindenki előtt 
e lap jegyzete és az emiitett eset közti hasonlatosság. De 
magából a jegyzetből is világos, hogy a ,Prot. E. s I. Lap' 
nem igazságot, hanem valótlanságot közöl, mert hát kérjük 
igen szépen, ha a kath. papság közt, mint azt a ,P. E. s I. L; 
is elismeri, oly sokan vannak, kik emberszeretők, szelidek, 
telvék nemes huinanismussal, hogyan történhetnék az, hogy 
a rendszer, melyre felesküdtek, a türelmetlenséget úgyszól-
ván, dogmául vallaná ? Hiszen e rendszerrel megegyezőnek 
kellene lenni az eljárásnak is, ha tehát a kath. papok türel-
mesek, önkényt következik, hogy olyan a rendszer is, és a 
kath. papok csakis a rendszer miatt olyanok, a minőknek itt 
őket a ,P. E. I. L.' elismeri és mi ezt mindnyájáról, nem 
pedig kivételesen állítjuk, mert a mi iskoláinkban ugyancsak 
nem hallhatna a ,P. E. I. L.' szerkesztője semmit sem, ami 
csak távolról is engedne arra következtetni, hogy mi türel-
metlenségre oktatjuk akár híveinket, akár papjainkat ; azért 
az élet, a bánásmód is olyan részünkről más felekezetűek 
iránt, mint minők elveink, t. i. türelmes és szelid, s ha van, 
mit nem türünk, az a tévely, a személyt azonban szeretettel 
karoljuk fel, hogy minő hálát aratunk ezért gyakran, arról 
most nem szólunk. 

A ,P. E. 1. L.' azonban, ha akarja, jobban tudhatja, 
hogy ez az atyafiaknál nem igy történik, minélfogva mi, 
sajnálattal bár, de a szelidségi és türelmességi bizonyít-
ványt részükre ki nem állithatjuk. Nem emiitünk neveket, 
de tény az, hogy nagyúri protestáns birtokon ugyancsak nem 
gazdagodnak meg kath. helységek, mint meggazdagodott a 
mácsai református nép a ft. cistercita-rend kegyességéből ; 
sőt vannak olyan türelmes prot. uri emberek, kiknek birto-
kán megkérdezik a kenyeretkereső parasztembert, hogy minő 
vallású, és ha katholikus, elmehet arra, amerre tetszik, nem 
járnak ugy, mint a madocsai reformátusok, hogy ha az árviz 
tavaszon, vagy a nyár közepén megjött, hajtották fel a mar-

l) E formula különben, ismételten adott authentica interpretatio 
szerint nem jelent többet , mint hogy a püspök erejéhez képest azon lesz, 
hogy megyéjében a tiszta hit fenntarta sék s minél inkább terjedjen. L. 
Vering .Lehrbuch d. kath. u. prot. Kirchenrechtes (Theol. Bibi. V.) Frei-
burg, Herder 1875, 474 1. Ugyanerről a ,Religio1 már 1851-ben irt, az 
ezen év februarius hava 11-éről kelt 18. számában ; jó lesz ott utánnézni 
s aztán — huszonöt év múlva ismét a régi váddal előlépni. Szerk. 
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hát gulyástól Előszállásra és a jó ,barát puszta' juttatott 
legelőt. Mutasson fel a ,P. E. I. L.' oly protestáns főurat, ki 
hasonlóképen jár t volna el kath. hívekkel? bizonyítsa be 
példával, hogy ott, a túlsó felén hasonló türelem, több, mert 
szeretet létezik irántunk? azt ugyan tapasztaljuk mi is, 
hogy az atyafiak nagyban hangoztatják a türelmet, de csak 
szóval és akkor csak maguk részére követelik, tettel azon-
ban irántunk nem gyakorolják. 

Valóban itt volna már egyszer az ideje, hogy a mi 
rendszerünk gyalázása helyett az atyafiak saját rendsze-
rükre fordítanák figyelmüket, hogy a sz. írás szavai sze-
rint : ex fructibus eorum cognoscetis eos, következtetést von-
nának saját rendszerükre, saját elveikre, akkor talán nem 
hirdetnék telt szájjal a kath. rendszer türelmetlenségét, ha-
nem belátva saját hibáikat javulni és javítani törekednének 
önmagukon, mit első sorban avval kezdenének épen íróik, 
hogy valótlanságokkal nem szítanák az egyenetlenséget a 
hon polgárai közt, mint azt elég gyakran a ,Prot. E. Isk. 
Lap' is teszi. -+-

Frttncziaorszáff. A t a n s z a b a d s á g . S z e l -
l e m i á l l a p o t a i n k . A forradalom többségre vergődött, 
a forradalom uralkodik nálunk s mintha tudná, hogy rövid 
idő alatt sokat keilend végeznie, mig a második Commune 
s ezután a harmadik Imperator helyébe lép, oly lázas inge-
rültséggel dühöng a vallás, az egyház, a keresztény rend ellen. 

IIa Mac-Mahon tábornagynak eddigi ministeriumain 
végig tekintünk, lehetetlen észre nem vennünk, miszerint 
azok, bár soha sem voltak valami kitűnő szellemekből össze-
állítva, jelenleg azonban már a határozott hanyatlást, a 
gyengeséget, a szellemi nullitást képviselik. Már a „mérsé-
kelt köztársaságiak" vannak a hatalom birtokában, mi 
franczia szokás szerint annyit jelent, hogy a véres forrada-
lomtól már csak egy lépés választja el az országot. S e lé-
pésre mar lábát felemelte a ministerium, protestáns vallású 
(!) közoktatásügyére által, midőn, hogy a vörösöktől még 
néhány napi megélhetést kikunyoráljon magának, ezeknek 
ideiglenes időtöltésül a ,clericalis' konezot veté oda, kijelent-
vén Waddington minister által, hogy az egyetemi fokoza-
tok adományozását az állam részére fentartani szándékozik 
miből következik, hogy minden egyes intézetnek tanítvá-
nyai állami vizsgának vetetnek alája. Hogy ez a katholikus 
egyetemeknek, ha nem is közvetlen halála, ugy legalább ha-
lálos megbénítása, magától érthető. Nincs tanszabadság ott, 
hol az illető tanintézet nem képes, végzett tanítványainak a 
szakmájokbeli tökélynek, államilag is érvényes, bizonyítvá-
nyát kiállítani ; ha Waddington, a protestánsnak szándéka 
teljesül, akkor a franczia katholikusok annyi szellemi küz-
delemnek legszebb gyümölcsét ismét elvesztik. Mily fontos 
volt ez, mily nagyhorderejű e vivmány, legjobban kiderült 
a nemzetközi liberalismusnak vad orditozásából, melylyel a 
tanszabadság kihirdetését fogadta ; mert e nyomorult faj 
előtt a tudomány is csak akkor szabad, ha a páholynak os-
toba gonoszsága államilag beleszorittatik a ,polgár'-ba ; ők 
csak ugy tudnak megélni, a hazugság, a csalás s az erőszak 
segítségével. 

Európa csudálkozásra ragadtatott, midőn látta, hogy 
Frankhon katholikusai néhány hónap alatt milliókat áldoz-
tak a tanszabadság érdekében. E milliókat Gambetta majd 

elrabolja tőlök, miután előfutára s utkészitője, a protestáns 
Waddington, azok élvezetétől 'tiltá el őket. A liberalismus 
ellensége minden szabadságnak ; mert rendszere, a nemzet-
közi zsebmetszés rendszere, csak erőszak által állhat fenn. 
Ha ez nem igy van, honnan e gyáva félelem, melylyel Gam-
betta s hivei a tanszabadságra tekintenek ? Az állam pénze, 
tekintélye, befolyása, mind az ő rendelkezésökre áll, s mindez 
nem elég arra, hogy méltányos szabad verseny mellett az 
állami tanmonopoliumot a katholikusok szabad tanitása el-
lenében fentarthassa. Vége van, e nyomorultak szerint, a 
,gondolat szabadságának', mihelyt valahol a világon egy je-
zsuita fellép a tanszékre. Mindig kérkednek a liberális,eszme' 
hatalmával, hanem azért egy katholikus iskolamester halá-
los félelembe ejti őket. Midőn a nemzetgyűlés a tanszabad-
ság elvét kimondta, akkor a párisi egyetem tanárai feljaj-
dultak, hogy most már „a mi ősi egyetemünk halomra dől !" 
S Wallon, az akkori közoktatásügyéi-, pénzbeli segély s uj 
tanintézetek alapítása által minden kitelhetőt követett el, 
hogy a közelgő ,vészt' elhárítsa, mig a párisi s lyoni vö-
rös község-tanácsok hasonló czélra hatalmas összeg-eket tet-o o 
tek folyóvá. 

De mindez nem volt még elégséges arra, hogy a libe-
ralismusnak gyáva félelmét lecsillapítsa. Protestáns minister 
kellett, ki a forradalomnak teendő eme szolgálatra vállal-
kozzék, s a katholikusok szabadságát a Commune érdeké-
ben, Gambetta parancsából megölje. Waddington bölcsészet-
tanár volt a strassburgi protestáns gymnasiumnál, ma a sza-
badságnak hóhéra Francziaországban, ki azt hiszi, hogy ez-
által néhány nappal tovább élvezheti a — gazdagító hatal-
mat ; mert efféle embereknél ez az ok, amiért a ministeri 
székekbe kapaszkodnak. Pedig csak egy kis moratorium az, 
mit Gambetta és társai ennek daczára is engedélyeznek neki. 
„A mérsékeltek csak ugy maradhatnak hivatalban, — 
mondja a ,République française', Gambetta közlönye, — ha 
minden szükségest megtesznek, ha a közvéleményt, (már t. i. 
a Gambetta-félét) kielégiteni tudják" ; — mi jó magyarán 
annyit tesz : megtartjuk az elnököt, ministereivel együtt 
addig, mig akaratunkat teljesitik, mihelyt pedig az önálló-
ságra való törekvésnek csak legkisebb jelét is adják, elker-
getjük. Ugyanazon követelés ez, melyet a forradalom a maga 
idején, bár hasztalanul, IX. Piushoz, s későbben, de már 
akkor a kivánt eredménynyel Victor Emanuelhez intézett: 
hogy vagy eszköze legyen a forradalomnak, vagy áldozata. 
Ugy látszik, Mac-Mahonnak sincs kedve, hogy áldozata le-
gyen a forradalomnak, nincs tehát egyéb hátra, mint hogy 
annak eszközévé legyen, két legfőbb tanácsadói, Broglie 
herczeg s Dupanloup püspökkel azzal mentegetvén magát, 
hogy hát : nem lehetett másként ! Orleanista létökre igazuk 
lehet ezen uraknak ; de ha nem lehet másként, akkor is csak 
ők okai annak, kik Chambord grófot nem engedték trónra 
jutni; mert népet, mely az 1789-i elvekhez ragaszkodik, 
conservative kormányozni bizony nem lehet ! 

Tudjuk, hogy ugyancsak Dupanloup hatalmas szózat-
ban nyilatkozott a mellett, hogy legalább kísérlet tétessék 
arra nézve: igaz-e, hogy igy nem lehet? A ,Rel.' levelét 
a maga idején közölte s már az eddigi gyakorlat is a mellett 
látszott tanúskodni, hogy talán mégis csak lehetne. Termé-
szetes, hogy a forradalom szemében épen ez a baj. A katho-
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likusoknak szabad tanintézetei már is oly befolyást kezdtek, 
a concurrentia elvénél fogva, az állami intézetekre gyako-
rolni, melyeknek láttára az összes páholytestvéreknek haja-
szálai ég felé meredeztek : az állami intézeteken is némileg 
keresztényebb irányban kezdtek tanitani, annál is inkább, 
minthogy Wallon közoktatásügyéi-, maga is katholikus, ez 
irányban utasitá a tanárokat. De ezért lehetlenné lőn, a pá-
holy előtt, mely helyébe a protestáns Waddingtont tette, az 
59-dik közoktatásügyi ministert, kit Francziaország 1808 
óta, azaz 68 év lefolyása alatt élvez. Mire vállalkozott ezen 
ember, már tudjuk. Gyakorlatilag eddig mit sem tett, hanem 
már egyikét ejté azon phrazisoknak, minőkben az ő faja 
mindig tuláradoz, s melyek ezt a fajt oly különösen jellem-
zik, t. i. egy körmönfont hazugságot, midőn azt mondá : 
„ Vissza kell acini az államnak a jogot, tudori fokozatokat 
osztogatni". Mintha bizony a tanszabadság törvénye jogtól 
fosztotta volna meg az államot, holott legfelebb a monopo-
liumot szüntette meg, midőn oly államvizsgálati testületeket 
szeivezett, melyek szabad tanárokból állottak, s melyek előtt 
a promovendusok tartoztak vizsgát tenni. De a jelszó mái-
ki van adva: „ Fissza kell adni a jogot!", a liberális lapok 
után mondják, a páholy bolondjai hasonlólag, s mert a fran-
cziának csak egy, bármily oktalan jelszó kell, hogy annak 
segítségével a legkomolyabb ügyeken átcsuszszék, azért most 
már készek lehetünk rá, hogy ezen jelszóval az aggódó ka-
tholikusoknak minden ellenvetései elüttetnek ; igy pedig 
Gambetta és társai megnyerték a csatát, mert sikerült az 
állami közoktatás monopoliumát ,megmenteni', mely épugy 
elrontá hetven év óta a franczia nép közszellemét, mint a 
Code Napoleon a családot, tönkre tevén az atyai tekintélyt. 

Valóban érdemes, valamivel mélyebben betekinteni oly 
nemzetnek szellemi beléletébe, melynek története annyi, 
egymásnak ellenmondó s gyakran talányos tünemények ho-
szu lánczolata, hogy a szemlélő soha sem tudja határozot-
tan : váljon a középkor keresztes hadfiainak avagy Voltai-
renek szelleme uralja-e voltaképen e népet Ugy látszik, 
mind a kettő ; — de erről legközelebb. (Folyt, köv.) 

Missiói tudósítások. A ferenezrendi szerzetesek 
szentföldön. Hogy fogalmunkjlegyen róla, mennyi s mily köve-
teléseknek kénytelenek e szegény barátok eleget tenni elmél-
kedjünk a következők felett, jól meggondolva, hogy ez ko-
ránt sem minden, a mit erre nézve mondani lehetne. A szent-
földi zárdák részint a török kormánynak, részint a számta-
lan alsóbbrendű hivatalnoknak adó fejében és egyéb czimek 
alatt évenkint körülbelül 50,000 ftot fizetnek. Ezenkívül a 
rend a szenthelyeken való isteni tiszteletnek költségeit vi-
seli, épugy mint azokat, melyeket évenkint a különféle, gon-
dozására bizott épületekre fordítania kell. Ilyenek pedig 9 
zárda, 27 hospitium, 40 templom, 30 sanctuarium, 10 ká-
polna, 67 szegényápolda és 27 elemi iskola. Ezen kivül éven-
kint körülbelül 2000 személy nyer teljes élelmet a szent síi-
őreitől, másokért ismét a lakbért fizetik. A beteg katholi-
kusok majdnem kivétel nélkül minden zárdában ingyen 
kapnak gyógyszert, a szegényebbek közülök még ruháza-
tot, kenyeret, levest, sőt pénzbeli segélyt is. Ily módon 
egyetlen egy esztendőben átlagosan 150,000 font kenyér 
osztatik szét, fontját legalább 10 krajezárra számitva. 

Ide járulnak még a zarándokok eltartásának költsé-

gei. A szentatyának rendelete szerint minden zarándokot a 
szentvárosban egy egész hónapig, minden egyéb kegyhelyen 
1—3 napig kell ingyen tartani. Ezen zarándokok száma pe-
dig évenkint 6—8000 közt váltakozván, nem fog csudálkozni 
senki, ha azt mondjuk, hogy ezen eltartási költségek éven-
kint átlagosan 150,000 piasterra rúgnak. Továbbá a szentsir 
őrei kötelesek, szintén a szentatya egyik rendeleténél fogva, 
a patriarchának hónaponkint 1200 scudit fizetni, miből ez 
viszont a maga hasontermészetü költségeit (magasabb rangú 
zarándokok sat.) fedezi. Mindent összevéve mondhatjuk, hogy 
a szentsir őreinek évenkint 120,000 forintra szükségök van, 
mely összeget kegyeletes adakozásokból szerezniök kell, ha-
liogy nem akarják, hogy a katholicismusnak legszentebb 
érdekei keleten talán gyógyithatlan fogyatkozást szenvedje-
nek. A mit a szentsir őrei a náluk összegyűlő kegyeletes ado-
mányokból a magok számára fordítanak, az a legkevesebb ; 
egy-egy személyre, elkezdve a Custodiának rssmus főnöké-
től egészen az utolsó laicus testvérig évenkint 116 forint 
számíttatik, mi bizony nem igen sok. 

A szentsir őrei századok óta a legpontosabban viszik 
számadásaikat, minden bevétel, minden adomány, bárhonnan 
s bármily alakban érkezett legyen is az, pontosan feljegyez-
tetik, ugy hogy a jeruzsálemi Custodiatusnak levéltára 
mintegy százados maradandó emlékkönyvét képezi mind-
azon kegyes adományozóknak, kik bármikor is a szentföldi 
missiókat támogatták. 

IRODALOM. 
4- A pap a világban, vagyis azon modorról, melyet a 

papnak a világgal való érintkezéseiben követnie kell. Fran-
czia eredeti után szabadon forditotta és hazai viszonyainkhoz 
alkalmazta II... Eger, 1876 ; k. 8. 285 1. éra. 1. kny.ára 80 kr. 

Midőn egyik legujabbi számunkban e könyvet rövi-
den jelezve, azt már csak futólagos áttekintés után is t. ol-
vasóinknak melegen ajánlottuk, olyasmit tettünk, mit ma, 
az előttünk fekvő munkának figyelmes átolvasása után a 
legjobb lelkismerettel ismételhetünk. Nem csak tanulságos, 
de érdekes könyv is ez, mely tárgyát egészen uj, különleges 
modorban feldolgozva, nem száraz, untató s mégis gyakran 
hézagos szabályhalmazt rak olvasója elé, hanem csinos papi 
életkép alakjában, elkezdve a tanulás éveitől, egészen addig, 
mig a munka főszemélye előkelőbb javadalom élvezetébe 
lép. Végig kiséri őt pályája különféle esélyein, végig teen-
dői során, minden egyes esetben megmutatva, mit követel a 
papi tapintat, mint a világi illem, mely két tulajdonra az 
egyház szolgájának majdnem épannyi szüksége van, mint a 
feddhetlen papi jellemre és mély tudományra, hahogy a 
mai világban szent vallásunk ügyét üdvös eredménynyel 
szolgálni kivánja. 

A mű alakjára, ugylátszik, Fénélon Télémaque-ja volt 
némi befolyással, csak hogy távol annak fárasztó hosza-
dalmasságától, a legelső percztől őszinte rokonszenvet és 
érdekeltséget költ főszemélye, Molnár Móricz iránt, s a leg-
komolyabb intelmeket s egyéb alakban talán legszárazabb 
szabályokat a könnyed conversatio hangján csempészi be 
olvasója elméjébe s csinos irálya által kedvelteti meg szivé-
vel. — Bővebb ismertetés helyett álljon itt a műnek tarta-
lomjegyzéke : 
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Fordító előszava. Szerző előszava. 1. Bevezetés. Általá-
nos nézetek. Képtárak, színház, nyilvános mulatságok. 2. A 
látogatásokról általában. 3. Általános nézetek az iskolai, 
neveidei, különösen ,a papneveidei nevelésről. Tézés, játékok, 
úszás, lovaglás. 4. Étkezés közbeni viselet. 5. A pap szülői-
vel és rokonaival szemben. 6. Ajándék és menyekző. 7. Illem-
ellenes viselet példákban. A kifejezések szabatosságáról. A 
megszólításoknál használandó czimezésről. 8. A gyermek-
kori játszótársak és a kerti csiny. 9. Az ajándék megköszö-
nése. Általános észrevételek a levelekről. 10. A társalgásról 
általában. A vallás nem társalgási tárgy. 11. A találkozá-
soknál követendő illemszabályok. 12. Égyházi szónoklat és 
ének. 13. Illemesség, műveltség, udvariasság. 14. Első szent-
mise. Az ifjú pap a világban. 15. Hivatalos és nemhivatalos 
levelezés. 16. A plébános és káplánya. 17. A paplak beren-
dezése és a reverenda. 18. A pap magaviselete komoly és 
tartózkodó. 19 A pap látogatásai, szórakozásai és utazása. 
20. Vendégek a paplakban. 21. A plébános és hivei között 
felmerülhető súrlódások különféle okai. 22. Befejezés. 

© Röviden jelezni kivánjuk dr. Karsch Lollion urnák 
már régebben hirdetett, ily czimü munkáját : „Evangé-
liumi Szakaszok Magyarázata", mely e napokban igen csi-
nos kiállítású, 228 lapnyi kötetben megjelent. A méltán 
nagy érdekeltséggel fogadott munka behatóbb tanulmányo-
zást igényel, mielőbb azt érdemlegesen ismertethetnők. Ára 
szerzőnél, Nagyváradon, a papneveldében 1 ft. 50 kr. 

Irodalmi újdonságok, kaphatók Urge László kath. 
könyvkereskedésében, Pesten, városháztér, (az árak krajczá-
rokban számitvák.) Perin, Christi. Politik, I, IV és 356 lap. 
168. — Janssen, Gesch. d. deutschen Volkes, 1 füz. 80. — 
Holzivarth, "Weltgeschichte 1 füz. 36. — Bolanden, Der 
Pascha 18; — Heemstede, F ü r Kom, 3. kiadás, 60. r— H'o 
ist die Wahrheit ? Vorurtheilsfreie Prüfung des Glau-
bens der Reformatoren, gegenüber der kath. Kirchenlehre ; 
von einem rheinischen Juristen X X és 481 lap 252. — Jehly, 
Katechismus der kath. Theologie ; X V I és 587 lap ; 252. — 
Die Civilehe in ihrer Berührung mit der kirchl. Ehe, 60. — 
Eckert, Magazin der Beweissführung für Verurtheilung 
des Freimaurerordens, 1. s 2. füzet, 151 illet. 184 lap össze-
sen 192. — Gauvain, Bündniss der Evangelischen und Ka-
tholiken, 60. 

VEGYESEK. 
— Az egri ,Irod. Szemle' 5. számában megjelent is-

mertetésből látjuk, hogy Schüchnek lelkipásztorkodástana, 
melynek 2-dik magyar kiadását a győri nagyobb papnevelde 
Sz.-Imre-egylete nem régen közre bocsátá, eddigelé nyolez 
magyarországi tanintézetben használtatik rendes tankönyvül, 
úgymint : Egerben, Kassán, Szatmártt, Pécsett, Szombathe-
lyen, Győrött, Sz.-Mártonban és Zirczen. 

— A legnanói csatának, melyben tudvalevőleg a ha-
zájok szabadságának védelmére I I I . Sándor pápa alatt szö-
vetkezett lombardiai városok rőtszakálluFrigyes felett döntő 
győzelmet vívtak ki,— ezen Olaszország évkönyveiben min-
denha fényes napnak 700 évfordulóját az olasz liberalismus 
május 29-én meglehetősen silány módon s csekély részvét 
mellett ülte meg egy Milánóban tartott ,lövész-ünnepély' 
által. Annál méltóságteljesebben ünnepeltetett meg e nap a 
Vaticánban. A consistoriumi nagyteremben ama 24 város-

nak képviselői gyűltek össze, melyek 1176-ban a lombardiai 
szövetséget képezték; ő szentsége, trónján ülve és egész ud-
vara által környezve hallgatta végig a feliratot, melyet 
don Felice Pozzi, a milánói szent-Ambrus-egyletnek elnöke 
előtte felolvasott. Ez megtörténvén, ő szentsége hoszabb be-
szédben válaszolt. Mindenek előtt is köszönettel fogadá, 
hogy a szónok ama halhatatlan győzelemnek érdemét egyik 
elődjének, I I I . Sándor pápának tulajdonítja s azután az 
ujabb időkre menvén át, említi, hogy az egyház jelenlegi 
üldöztetésének egyik fővezetője valaha e szót e j té : „Nem 
megyünk Canossába... Váljon fog-e ez a férfiú valamikor 
még Canossába menni, azt ő, — a pápa, nem tudja ; de any-
nyit tud, hogy ha nem is ő maga, I X . Pius, de az egyház 
minden bizonynyal fog minden üldöztetések felett diadal-
maskodni. Végre apostoli áldásával bocsátá el a mélyen 
megindult sokaságot. 

— A svajezi .ókatholikus zsinat' f. hó 7-én Baselban 
tartott gyűlésében Herzog, berni lelkészt és tanárt 158 sza-
vazat közül 117-tel ,püspök'-ké csinálta. Az ekként k i tün-
tetett ' eleinte vonakodott a választást elfogadni, mint azok, 
kik nem tudják, mi a nemes szerénység, mondják, azért; 
mert — inkább megházasodnék. Későbben aztán, talán va-
lami Reinkens-féle középutat találva, mégis csak rá adta fe-
jét. — A heidelbergi protestáns hittani karban a folyó tan-
évben ismét csak kilencz ,tanuló' iszsza el stipendiumait hat 
tanár mellett, ekkép telivér culturharczosokká képezvén 
ki magokat. 

— A franczia nemzetgyűlés három napot szentelt a 
tanszabadság eltörlése feletti, meglehetősen heves vitára. A 
szabadság mellett többi közt de- Mun, a katholikus egyletek 
elnöke, s Keller, a jónevü kath. író is szólaltak fel, kifogás-
talan érvekkel, nemes alakban. A liberálisok dühöngtek, s 
mivel a dolog érdemére mit sem tudtak felhozni, azon ,anti-
clericalis' phrázisokban áradoztak, melyeket zsidó-liberalis 
lapjainkból eléggé ismerünk. Waddington,mérsékelten' azaz 
ugy beszélt, hogy látszott, miszerint nem akar a conservati-
vekkel egészen szakítani; mert hát „Isten tudja, hogy le-
szünk", s hogy ezzekkel a vörösekkel nem lehetend soká 
kormányozni, azt már most a felsőbb regiókban is bekezdik 
látni. A gyűlés mindazonáltal 333 szavazattal 143 ellen a 
részletes vitára ment át. Eddig azt hiszik, hogy a senatus 
az egész törvényjavaslatot vissza fogja vetni. Hogy ne legyen 
ulla dies sine linea, legújabban Naquet, főpetrolleur és a 
nemzetgyűlés tagja azon indítványt tette, hogy a (polgári) 
házasságnak feloldhatlansága ismét eltöröltessék. — Páris 
városának commune-irányu tanácsa, mely szabadkőműves 
czélokra milliókat dob ki, és a protestáns s zsidó prédikáto-
roknak fizetéseit csak legújabban is megkettőzteté, utolsó 
költségvetéséből 90000 frankot törült, melyekkel eddig bi-
zonyos, szám szerint 65 katholikus intézetek fentartásához 
járulni szokott. Ennek következtében a f i g a r ó ' , különben 
bonapartisticus lap, az ekként ez intézetek költségvetéseiben 
támadt hiánylat fedezésére gyűjtést rendezett, mely néhány 
nap alatt 96000 franknyi eredményre vezetett. A fölös 6000 
frankot a ,Figaro' a párisi érseknek bocsátá rendelkezésére, 
hogy abból a temetői lelkészeket segélyezze, kiktől a nemes 
tanács eddigi járadékait szintén megvonta. 

Szerkesztői üzenetek. 
Bév-Komárom és Kis-Komáromba : Az ígért folytatásokat kér-

jük. Szatmárra ? ? ? 

E L Ő F I Z E T É S I F E L H Í V Á S . 
A második félév közeledtével t. olvasóinkat arra figyelmeztetjük, miszerint kellemetlen, az elkésve történt 

előfizetéstől elválaszthatlan zavarok elkerülése végett, méltóztassanak a folyó hó végén lejáró előfizetést jókor megújítani. 
Félévre 6 forint o. é. Előfizethetni minden kir. postahivatalnál ; a szerkesztőnél, Budán, viziváros, föutcza 221. 

s Kocsi Sándor nyomdai irodájában, Pesten, országút 39. sz. — Legalkalmasabb, legczélszerübb s legkényelmesebb 
előfizetési módul az úgynevezett postautalványokat ajánljuk. A könyvkereskedői uton való előfizetést mellőzni kérjük. 

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő: báró /lorjtig Károly, hittudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatott Budapesten 1876. Kocsi Sándor saját nyomdájában, oi-Bzágut 39. szám alatt. 
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Szerkesztői Za&ás.Budán 
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zendők. 

Pesten, junius 17. 49. I. Félév, 1876. 

Tartalom. Az isteni Sziv óhajai. — Lourdesi emlékeim. — Adalék a reformatio' előtti közművelődés történetéhez. — 
Egyházi tudósítások : Pest. Térítési eszközök a 19-dik században. Znyováralja. Egy fontos kérdés. Francziaország. A 

tanszabadság. Szellemi állapotaink. — Irodalom. — Vegyesek. 

Az isteni Sziv óhajai. 
(Vége.) 

Quod nescimus, ignoramus. Ez az istenes gya-
korlatokról is áll. Azért a leendő áldozárnak korán kell 
megismerkednie a többszöri sz. áldozás üdvös gya-
korlatával, de ne csak theoretice, betanulva a pas-
toralisnak egykét ide vágó fejezetét, hanem practice-
Az áldozár, ki növendékpap korában, mikor állása 
még nem követelte tőle a naponkinti sz. áldozást, 
melyhez mi naponkint misézvén szoktunk, gyak-
rabban já ru l t a kötelezettségen tul is az Ur aszta-
lához, mint lelkész a többszöri sz. áldozásnak min-
denkor buzgó apostola leend, s amiben ő annyi vi-
gaszt, bátorítást, támogatást s mindent nyert, abban 
szerető papi szive nagylelkűségében mindenkit 
akarna részesiteni, amiértis mindent meg fog tenni, 
amiáltal másokat e fölötte hasznos, s az isteni Szi-
vet gyönyörködtető gyakorlatra, a gyakrabbi sz. 
áldozásra birjon. 

Innen érthető, mily nagyfontosságú dolog a 
gyakori sz. áldozás a papnöveldékben. Ugy hiszem, min-
denki egyetért velem, ha az előbb mondottak nyo-
mán ezt az isteni Sziv kiváló érdekei közé sorolom. 
Vizet hordanék a Dunába, ha ezen állitásom mellett 
sok bizonyitékot összeraknék. Megemliteni akartam 
csak, mivel hiszem, a ,Bel.' szivesen látott vendége 
minden papnöveldének s a növendékek örömmel 
fogják itt is megirva látni, amiről szivökben soha 
nem kételkedtek, s amit sokan közülök buzgón 
gyakorolnak. 

Némelyek emiatt talán túlzásról fognak vá-
dolni s idealistának mondani. De én eléjök állok az 
Ur Jézusnak b. Margithoz intézett szavaival, me-
lyekben az áldozást annyiszor parancsolja, ahány-
szor az engedelmesség megsértése nélkül lehetsé-

ges : pedig amit az I$ten az egyiktől követel, azt a 
másiktól is szivesen veendi; s eléjök állitom a pap i 
hivatás magasztos voltát, melyre nem lehet soha 
elég gonddal készülni, s amely kivánja, hogy szen-
tek legyünk, miként az Ur szent; s hivatkozom a 
kath. anyaszentegyháznak s az ő szentjeinek e tárgy 
felöl való gondolkozására, gyakorlatára s a zsinati 
határozatokra; kérem őket, mondjanak egy alapos 
okot, melynél fogva a jól végzett gyakori sz. áldo-
zást növendékpapnak lehetne — nem ajánlani ! 

Többet e tárgyról a magaméból nem fogok 
mondani. De mivel a példa vonz, álljon itt egy fe-
jezet Msgr. Segur ily czimii könyvecskéjéből: Die h. 
Communion in ihrem öfteren würdigen Empfange. Az 
eredeti franczia a sz. Atya ajánlatával jelent meg s 
már 60-nál több kiadást ért. Mit mond tehát Segur 
a növendékpapok gyakori áldozásáról ? 

„Ha van a világon hely, hol gyakran kell ál-
dozni, ugy minden kétségen kivül a pap- s kispap-
növeldék azok, amelyekben ugyanis mintegy az ol-
tárok árnyékában tartózkodnak olyanok, kiket az 
isteni Üdvözitő határtalan szeretete-, kegyessége- és 
gyöngédségében kiválasztott, hogy részt adjon ne-
kik isteni főpapságában. Sok papnöveldében a kis-
papokat egészen átengedik a malaszt azon sz. von-
zalma s benső ösztönének, mely őket a gyakori sz. 
áldozásra készteti. Hogy is lehetne ez másképen ? 
Aki hivatva vsn, szeretni az Ur Jézust, az ellenáll-
hatlanul vonzatik az 0 szeretete szentségéhez. 

Kell, hogy a gyakori és rendes sz. áldozás sza-
bálya legyen a papnöveldének, mivel e nélkül a 
papi pályára való isteni hivatás nem erősödhetik 
meg, s még kevésbé indulhat fejlődésnek. E hivatás 
ugyanis nem egyéb, mint azon tulajdonok és hajla-
mok összege, melyek az i f jú t alkalmassá teszik, hogy 
egykor jó áldozár lehessen. E tulajdonok és hajla-
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mok Istentöl jönnek, s ezen értelemben mondjuk a 
papságra való hivatást isteni választottságnak. De a 
hivatással ugy vagyunk, mint egy növénynyel ; hogy 
ennek, pl. egy liliomnak csirája kikelhessen, s hogy 
kifejtse leveleit és szép virágait, bizonyos föltétek 
kivántatnak, melyeknek hiánya mindent elrontana. 
Kivántatik jó talaj , a napvilág, a hö, a harmat bi-
zonyos mennyisége s kivántatik állandó gondtar-
tás a liliom oltalmára mindaz ellen, ami szárát meg-
törhetné. Epen ugy áll a dolog a papi hivatással, 
amely hogy fej lődjék s gyümölcsöt hozzon, sok ol-
dalú gondozást igényel, határozott vezéreltetést, 
bizonyos sz. légkört, mert különben ismét el kel-
lene vesznie. 

A papnövelde a kiválasztott talaj , melybe az 
egyház fiai közül azokat ülteti, kik egykor szolgái 
akarnak lenni, s az ima társaságában a sz. áldozás 
képezi az éltető meleget s egyszersmint az üditö 
harmatot Jézus Kr. e drága ültetvényei számára. 

En nem képzelhetek magamnak papnöveldét 
gyakori sz. áldozás nélkül, ép oly kevéssé, mint no-
viciatus vagy szerzetes társaságot. Kispap, ki nem 
vonzódnék az oltáriszentséghez, baj ja l fog áldozárrá 
lenni, s elöljáró, ki a szentély növendékeire nézve a 
gyakori sz. áldozás fontos- söt szükségesvoltát föl 
nem fogná, kétségkivül tapasztalatlan kertész. 

Sz. Sulpitius papnöveldéi (b. e. Olier, az ala-
pitó, P. sz. Vincze kortársa s bará t ja és sz. Sulpitius-
ról czimz. plébános volt Párisban ;) a többiek fölött 
mindig kitűntek a sz. áldozáshoz való szeretetök 
által. Az öt éven át, melyet ott töltöttem, nap nem 
mul t el, melyen a növendékek közül többen nem 
já ru l t ak volna a sz. titokhoz. Minden csötörtök- s 
vasárnapon körülbelöl mindnyájan áldoztak s azok 
száma, kik naponkint vagy majd naponkint áldoz-
tak, nem vala csekély. 

A kispapnöveldékre nézve a szent áldozásról 
ugyanaz áll, ami a papnöveldékre nézve. Épen azon 
idö, melyet az i f jak itt töltenek, (a 12—20 évig) 
hozza a fejlődést s vele azon veszélyeket, amelyek-
ben oly sokan elvesztik az ártat lanságot, s amelyek 
ellen azt mindenkinek minden erővel óvni kell ; ezen 
időben fejlödnek továbbá a jó vagy rosz szokások, 
s ekkor érik a gyermek férfivá. Kell, hogy a sz. ál-
dozás által Jézus legyen a vezér ezen annyira fon-
tos, annyira döntő átmeneti években ; egyedül ö 
akadályozhatja meg a vihar közepett a hajó elsü-
lyedését. Tapasztalásból beszélek ; a kispapnövelde 
legalább is épen ugy szorul a gyakori áldozásra, 
mint a papnövelde; amabban czélja, óvni az elesés-

től, emebben: segiteni a tökélyességre. Pedig miké-
pen segithetné tökélyességre azt, ki előbb az esés-
től nem volt megóva ? 

Ismerek kispapnöveldét, mely egyike a leg-
fontosabbaknak egész Francziaországban s amelv o o j 
hála az isteni eledel s ápolásnak, melyről épen szól-
tam, kitűnő gyümölcsöket hoz. E fiuk közt kevés 
van, még a legfiatalabb közt is, akik hetenkint leg-
alább egyszer nem áldoznának ; s néhányan, kik 
buzgóbbak, többször is áldoznak. A felsőbb osztá-
lyuaknál a hetenkint kétszeri, háromszori, négyszeri, 
egyeseknél a naponkinti áldozás teljes virágzásban 
van. Látni is ott jó és szivbeli istenességet, s mily 
katholikus ott a szellem, mily rendszeretet, mily er-
kölcsi tisztaság uralkodik az áldás e helyén! Át-
lépve a papnöveldébe ez if jak már benső, az ott 
töltendő évekre csudálatosan elkészült lelkek. 

Vajha az Isten sok áldozárt nevelne egyháza 
számára a szorongattatás e napjain ilyen módon ! 
Áldozárokat, kik az igazi katholikus elvek szerint 
képezvék, az evangelium s az anyaszentegyház tiszta 
szellemében, s azon gyöngéd, bizalomteljes és te-
vékeny szeretetben az Ur iránt, amelyet azután 
maguk is — papi hivatásuknál fogva — minden lé-
lekben uralomra segiteni kötelesek". 

* 
* 

Kiket e sorok illetnek, kérem gondolkozzanak 
felölök, s amit az isteni Sziv érdekének fognak is-
merni, azt bátran és nyiltan a magukénak is vall-
ják ! S most a legszentebb Sziv havában azonnal 
fogjanak érvényesítéséhez, kiki a maga körében, 
„quoniam Dominus retribuens est et septies tantum re-
tribuet tibi" ; és : „Én pedig megígérem, hogy mindazok, 
kik megadják Szivemnek e tiszteletet, ezen isteni Sziv 
befolyása által a mennyei malasztok bőségével fognak el-
árasztatni." N. T. 

Lourdesi emlékeim. 
(Folytatás.) 

Alig, hogy néhány perczet a boltban töltöttünk, eljött 
mr. Artus, Fournier viceadmirál veje s felszólított, hogy 
nincs-e kedvünk Bernadette lakszobáját megnézni. Mi meg-
köszöntük a figyelmet s követtük. A házhoz érve már az 
egész Fourvier családot ott találtuk, mr. Artus kulcsot vett 
elé s kinyitá a kaput. E házban lakik Bernadette nővére, 
Mária, ki egy becsületes molnárhoz ment férjhez. Berna-
dette ritkán ir neki, s ha egy levél megérkezik tőle, az 
egész örömünnep a családban. Mint sz. ereklyéket őrzik 
azokat a leveleket, s bár sokszor előkelő zarándokok nem 
megvetendő összegeket ajánlottak Bernadette egyik vagy 
másik leveleért, még sem adtak oda soha egyet sem ! 

Mi beléptünk az üres, meglehetősen sötét szobába, s 
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lelkünk elérzékenyült. Tehát itt, e szegény hajlékban élt a 
jámbor ártatlan Bernadette? E szoba volt tanuja öröme s 
fájdalmának, itt imádkozott ő ! Bernadette apácza lön s je-
lenleg Neversben van. 0 époly szende, egyszerű s ártatlan, 
mint évek előtt, s habár a bold. Szűz annyira kitüntette, 
alázatos. Ki tudja, hányszor gondol magányos czellájában 
gyermekkora ezen hajlékára, melyben egykoron minden 
szegénysége mellett is oly boldog volt, s nem is gyanítja, 
hogy messze távolból jövő zarándokok szintén meglátogat-
ják e hajlékot s róla meghatott lélekkel megemlékeznek. 
Némán gondolatokba elmerülve álltunk mindnyájan, de szi-
vünk érezte, hogy drága helyen állunk. Mi letérdelénk s egy 
rövid Üdvözlégyet imádkoztunk. Ez üres, fehérre meszelt, 
minden diszt nélkülöző szoba nagyobb hatást gyakorolt 
szivünkre, mint azon fényes paloták termei, melyeket Pá-
risban s Versaillesben láttunk. Még térdelő helyzetben va-
lánk, midőn a viceadmiral felkérte az apát urat, áldaná meg 
családját ! Szép, megható jelenet volt látni ez előkelő csalá-
dot térden állva s meg vagyok győződve, hogy az áldás, 
melyben az apát ur e családot részesité, foganatos volt, mert 
lehetetlen, hogy az Isten s a bold. Szűz örömmel ne tekin-
tene azon szivekre, melyek igazi vallási érzelmükről oly szép 
tanúbizonyságot tettek. Mi elhagytuk a szobát s szívélyes 
búcsúzás után visszatértünk a boltba. 

E nap egyike volt legszebb s legemlékezetesebb nap-
jainknak, melyeket Lourdesban töltöttünk. Már meglehetős 
választást tettünk s én ismervén az apát ur szokását, ki a 
vásárlásoknál, ha lehetett volna, minden boltot megvett 
volna, sürgettem a fizetést, lévén a cassa kezelője, midőn 
két előkelő hölgy lépett a boltba. Az apát ur általuk is püs-
pöknek tartatva, beszédbe elegyedett velük, inig én a vásár-
lőtt tárgyakat kifizettem, tréfás beszéde fölötte mulattatá a 
hölgyeket, s a beszéd közben az apát ur egy gestus által 
érintkezésbejött az egyik nőnek pénz tárczájá val, melyet az 
elővett, hogy szintén fizessen. Mosolyogva jegyzé meg az 
apát ur, hogy semmi rosz szándéka nem volt, de a hölgy 
meglepő választ adott. Két 20 frankos aranyat vesz ki tár-
czájából és oda nyújtja neki. Meglepetve huzza az apát ur 
vissza magát, de az előkelő asszonyság nem tágit s kéri, le-
gyen szives e csekély összeget elfogadni. 

„Elfogadom", válaszolá az apát ur, „de csak oly fel-
tét alatt, ha megengedi, hogy ez összeget komáromi kath. 
iskolámra fordíthatom". A hölgy szívesen beleegyezett a fel-
tételbe s az alku meglőn kötve. Távozásunk előtt a hölgyek 
még áldást kértek, s mi újra egy jellemző s mély vallásos 
érzést eláruló tapasztalással gazdagabbakká lettünk. 

Ugy 3 óra tájban értünk a grottához s alig voltunk 
ott néhány perczig, midőn uri ministerünk kedves nejével 
közeiedék felénk s felszólita, tennénk sétát a Gave partjain. 
Minden zarándok, aki Lourdesba jő, szokta elvégezni gyó-
nását, s megtörténik, hogy olyan, ki hoszabb ideig tar-
tózkodik ott, többször is teszi ezt. Igy Avenel ur s neje, 
igy hivták ezt a mi ministerünket, egy hét alatt kétszer is 
gyónt s áldozott. E szokást mi is meg akartuk tartani s Má-
ria nevenapját megelőző estén sz. gvónásunkat elvégezni. 
Mi tehát azt hivén, hogy marad időnk ajtatosságunkat el-
végezni, engedtünk a barátságos meghívásnak s a Gave 
partjain sétálgattunk. Ugy y4 órai utat tehettünk, midőn két, 

fekete ruhába öltözött hölgy közeledik felénk, az apát előtt 
térdre borulnak s áldását kérik. Miután az apát megáldotta 
volna őket, az egyik közülök könyes szemekkel s zokogás-
tól elfojtott hangon igy szól : „Monseigneur, én igen szomorú 
s szerencsétlen vagyok ; én e szent helyre jöttem, hogy sze-
rencsétlen családomért a lourdesi bold. Szűz előtt imádkoz-
zam!" Nem hiu kíváncsiság, hanem szivbeli részvét által 
indittatva, tudakozódtunk e sújtott nő családi bajai után, és 
megtudtuk, hogy férje s már megnőtt fia vallástalan! „Oh 
imádkozzanak, imádkozzanak önök is érettük, hogy meg-
térjenek", szól a szegény nő és anya. Meghatva e jámbor nő 
szavai által, megígértük, hogy kívánságát teljesíteni fogjuk 
s elválánk. 

Kinek ne jutna eszébe e szomorodott anya személyében 
szent Monica, szent Ágoston anyja? E jó anya is könyezett, 
ő is szomorkodott, midőn fiát a bűn s tévelybe sülyedni 
látta ; e nagy anya is sírt s imádkozott, s imája meg lőn 
hallgatva. Váljon e fentemiitett jámbor asszony eléré-e 
azon boldogságot, hogy megtért férjét s fiát szerető szivére 
szorítsa ? Az Isten irgalma s szeretetében kell bizni, és én 
erősen hiszem, hogy előbb-utóbb a jó anya imája is meg 
fog hallgattatni, mert lehetetlen, hogy Isten egy gyermeké-
nek javát kérő anyától elforduljon. Boldog gyermek, ki-
nek ily anyja van, dicső vallás, nyely anyákat, mint sz. Mo-
nicát képes felmutatni. S hány ilyen előttünk ismeretlen 
Monicát nem számított s számit napjainkban is sz. hitünk ? 
Valóban szép, magasztos hivatása van az anyának. Ha ké-
rése mitsem használ, ha a romlott gyermek már többé anyja 
könyeire sem érzékenyül el, még mindig marad a jó anya 
számára fegyver, hatalmas fegyver, az imádság legyőz-
hetlen fegyvere. Lourdesban létünk alatt tanúi voltunk 
több megható jelenetnek, de e gyászoló anya szülői fájdal-
mában feledbe tien lesz előttünk. 

Egy ideig szótlanul folytattuk utunkat, nem is gya-
nitva, hogy apáczalak felé közelgünk. Már távolról láttunk 
egy szép s nagy épületet, s midőn már közel valánk s tuda-
kozódtunk, miféle épület lenne az, megtudtuk, hogy apáczák 
lakják. Mi beléptünk s egy apácza f'ogada minket. Kéré-
sünkre a főnöknét jelenlétünkről tudósítani, az apácza egy 
fogadószobába vezete; kicsiny, de szép Ízléssel bútorozott 
kis szobácska volt, a melyben néhány perez múlva belépett 
a főnökné. Ugy 1/2 5-re lehetett már s szégyenünkre meg 
kell vallanom, hogy meglehetős éhesek voltunk. Rövid tár-
salgás után az apát ur kérdi az apáczát, nem adhatna-e va-
lami enni valót ? „Nem szokás itt a zarándokokat megven-
dégelni", viszonzá a főnökné! „Helyesen van", viszonzá az 
apát ur, „de kivételt lehet tenni!" A főnökné távozott, az 
asztal teritve lőn, s az apát ur kérésére Avenel s neje is le-
ültek velünk az asztalhoz. A jó apáczák pompás ebédet 
adtak, s bár mindnyájan jól hozzáláttunk, mégis a kitartás 
pálmája Avenel uré maradt. Ebéd mán elmentünk az apá-
czák kicsiny, de csinos kápolnájába, hol rövid imát vég-
zénk, s a felállított perzselybe alamizsnát dobtunk, miután 
a jó apáczák az ebédért mitsem akartak elfogadni. Midőn 
távozni akartunk, az apáczák egybegyűltek s az apát ur 
áldását kérték ; s mi testileg, lelkileg megerősödve hagytuk 
el a kedves hajlékot s visszatértünk a templomba, hol elvé-
gezvén sz. gyónásunkat a processióban vettük részt, melynek 
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bevégezte után Stolberg gróf s neje kíséretében baza felé 
indultunk. tFolyt. köv.) 

Adalékok a Reformatio1 előtti közművelődés történetéhez. 
II . Az elemi iskola s a vallásoktatás állapota. 

Kevés adatot birunk ugyan ezen korból az elemi is-
kola állapotára vonatkozólag ; de mégis eleget annak feltün-
tetésére, hogy ily iskolák nem csak léteztek, hanem hogy 
nagy tiszteletben is tartattak s jól felfogott, nemes czéljok 
utáni törekvésökben az illetők részéről minden lehető támo-
gatást nyertek. 

I t t is első sorban a katholikus papságot — készakarva 
használjuk mindenütt a j e l ző t— lát juk küzdeni, mely az 
iskolát szóval és tettel, Írásban s gyakorlati tevékeny-
sége által szolgálta. A minoritarendü Coelde Dederichnek, 
1470-ben megjelent kátéjában, azon fejezetben, mely a szü-
lőknek, gyermekei iránti kötelességeiről szól, ezeket olvas-
suk: „Korán kell a gyermeket iskolába küldeni s becsületes 
mesterhez, hogy idejekorán szokjék meg irtózni a bűn-
től, s hogy az utczákon kóborolva, roszat ne tanuljon. 
Helytelenül cselekesznek azon szülők, kik nem tűrik, hogy 
a mester gyermekeiket megbüntesse, ha roszat cselekednek. 
Brant Sebestyén ,Narrenschiff' czimü, hires költeményében 
azt mondja, hogy a gyermek, mely nem jár becsületes mes-
terhez iskolába, csak rosz emberré növi ki magát, istenká-
romlóvá, játékossá, dözsölővé s ebbeli intelmeit ezen sza-
vakkal végzi, melyeket curiosumkép ide teszünk : 

„Das würt uss solchen kinden gemacht 
die man nit in der jugend zücht 
und mit ein meister wol versieht, 
dan anfang, mittel, end der ere 
entspringt allein uss guter lere" — 

azaz : ezzé válik minden oly gyermek, melyet kis korában 
nem tartanak jó fegyelem s jó mesternek vezetése alat t ; 
mert a becsületnek kezdete, öregbedése és vege kizárólago-
san a jó oktatásból származik. 

Wolff János, frankfurti káplán 1478-ban vezérkönyvet 
adott ki a penitencziatartás méltó felvételére, tüzetesen a 
lelkismeret kellő megvizsgálására. Ebben többi közt azt 
mondja, hogy a gyermek tanítójának épugy tartozik tiszte-
lettel, szeretettel s engedelmességgel, mint saját szülei iránt. 
„ Der meister, der dich geleret hat in dinen jungen tagen, ist 
din geistlich vater" Fáradozásait sem aranynyal sem ezüst-
tel nem fizetheted meg; mert a szellemi adomány végtelenül 
értékesebb az anyaginál. „A mit tanítódnak a maga idején 
fizettél — igy Wolff, azt ő már régen ismét élete fentartá-
sára elköltötte ; te pedig tiz, husz s száz év múlva még ugy 
tudsz irni s olvasni, amint tőle tanultad, s tudod mindazt, 
amit halottál" . . . . S azért inti a gyónásra készülőt: vizs-
gálja meg lelkismeretét arra nézve1 is, váljon nem haragu-
dott-e valaha tanitójára azért, mert — megverte. 

Viszont a tanítóknak kötelességükké tétetett, a papok-
nak katechetai tevékenységökben kezökre járni. Er re nézve 
egy igen jeles tan- és imakönyv, az 1489-ban megjelent 
,Seelenführer' ezeket mondja : „Die schulmeister sullent die 
kinder mit unterweysen in der christenlichen lere und den 
gebotten gottes und der kirche. Sie sullent alles das tun, 
was die vätter der lere (a papok) nicht all tun kunnen in 

der predigt und sunstigen geystlichen underweisungen, und 
denen helffen". 

Az iskolai kényszer ezen ,sötét' időkben époly ismeret-
len valami volt, mint felvilágosodott' korunknak akárhány 
más kényszer-,szabadsága' ; de hogy az iskolák azertis, vá-
rosban s falun egyaránt szorgalmasan látogattattak, arra 
nézve számos, érdekes adattal birunk, főleg a Rajnavidékről, 
mely még ma is Európának egyik legkatholikusabb része. 1491 
a xanteni iskola mestere panaszkodik, hogy ő és segédei már 
nem győzik a sok gyermeknek oktatását, miért is még egy 
altanitóért folyamodik. Ennek következtében a városi ta-
nács egy további áltanitó felfogadását engedélyezi neki, 
azon utasítással, hogy a tanpénzre nézve egyezkedjék a szü-
lőkkel. Wesel városában 1494-ben öt tanitó volt, kik a gyer-
mekeket Írásra, olvasásra, számvetésre és az egyházi énekre 
oktatták. Ezen év karácsonnapján a városbeli papság nagy 
vendégséget adott a tanítóknak, melynek alkalmával minden 
egyes egy kabátra való posztót s egy aranyat kapott aján-
dékul, „mivelhogy nagyonis megérdemlik vala". Hasonló 
sürü látogattatásnak a leánytanodák is örvendettek. Egy 
Xanten városában, állítólag cuesi Miklós (Nicolaus Cusa-
nus bibornok) által alapított leánynevelde 1497-ben, nyolcz-
vannégy nemes s polgári származású tanítványt számlált. 

Helyen lesz itt a tanitók fizetéséről is egyet mást mon-
dani. Figyelemre méltó, hogy ezen korban sehol sem aka-
dunk panaszi-a a tanitók fizetésének elégtelensége miatt. Oly 
boldog időkben, midőn az ember egy forintért 90—100 font 
marha- és 110—120 ft. sertéshúst vehetett, a weezei mester 
(Cleve grófságban) a következő járadékokat húzta : a köz-
ségtől évenkint négy forintot, három mérő árpát, két mérő 
búzát, ugyanannyi zabot s hatvan köteg szalmát, ezen kivül 
volt szabad lakása hozzá tartozó házi kerttel, egyharmad 
holdnyi ,káposztás kert ' s egy hold rétnek haszonélvezete. 
Továbbá minden iskolás gyermek köteles volt télen hóna-
ponként 5, nyáron 3 fillér tandijt fizetni ; mig végre a tem-
plom körüli szolgálatokért évenkint 2—3 forint járt . Capel-
len mezővárosában 1510-ből feljegyeztetett, hogy minden 
egyes gazda, kinek gyermekei az iskolát látogatják, a taní-
tónak 3 fillért fizet s egy mérő búzát, ha pedig saját lovak-
kal bírt, köteles volt még egy szekérnyi tüzelő fát is házá-
hoz szállitani. Goch városában a tanitó szabad lakáson és a 
rendes tandíjon kivül 1450. óta esztendőnkint nyolez arany-
forintot s az egyházi szolgálatokért ismét negyedfél forintot 
kapott, mig ugyanott a városi főjegyző (Stadtschreiber) 
csak öt, sok mi több : a két polgármester összesen szintén csak 
öt forintot kaptak. 

Ily összehasonlítások azért nem csak piquansok, ha-
nem fontosak is, mert alapot nyújtanak a pénz akkori érté-
kének megbecsülésére. Igy például, ha olvassuk, hogy egy 
frankfurti fiatal nemes ember, névszerint jungeni Ort, ki 
145l/2~ben az erfurti egyetemen tanult, a saját és correpeti-
tora számára lakás- s élelmezésre, ruházatra és mosdásra, 
tandíjra, de még különféle „tisztességes gaudium"-okra is 
ezen egész esztendő alatt 26, mondd huszonhat forintot köl-
tött; vagy hogy egy freiburgi egyetemi tanár, Zasius Ulrik, ki 
házánál fiatal deákokat teljes ellátásra fogadni szokott, ezért 
minden egyestől évenkint tiz forintot kért, vagy hogy a frank-
furti dómnak főépitésze évenkint 10—20 forintot húzott 
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fizetésül, vagy Fülöp, pfalczi választófejedelem anyjának 
első udvari hivatalnoka egy évre harmincz forintot kapott ; 
— ilyenek mellett meg kell vallani, hogy a mestereknek 
nem volt okuk panaszkodni. (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest. junius 16. T é r í t é s i e s z k ö z ö k a 1 9 - d i k 

s z á z a d b a n . Velünk együtt mások is elismerik és panasz-
kodnak korunk romlottsága felett. S ha az ember szétte-
kint, ha maga is nincsen elsülyedve az erkölcstelenség, hi-
tetlenség posványába, hogy már érzékkel sem bir aziránt, 
mi az erkölcsösség, mi az erkölcstelenség, mi a vallásosság, 
mi a vallástalanság, hogy ezeket egymástól megkülönböz-
tethesse, ugy be kell vallani, hogy a vallásosság, erkölcsös-
ség dolga nem áll ugy, mint állania kellene, hogy a társada-
lom üdvére ily vallási s erkölcsi állapot nem működhetik 
közre, mint a jelenlegi. 

E sajnos állapotot, mondjuk, mindnyájan, vagy csak 
kevés kivétellel mindnyájan érezzük. A helyzet javítására 
támadnak is próféták napkeleten és napnyugaton, vagy leg-
alább olyanok, kik magukról azt vélik, hogy ők próféták, 
ajánlanak eszközöket a világ megtérítésére, a vallási s erköl-
csi életnek felélesztésére — egyik előtt mi sem látszik üd-
vösebbnek e czélra, mint (ahogy nevezik) az ultramontanis-
mus száműzése a társadalomból, mert ez szerintük a mé-
tely, mely az emberiséget vallásilag, erkölcsileg megrontja, 
— legyen nekik, szegényeknek, az ő hitük szerint ; mások 
ismét az előbbivel rokon tárgyban találják fel a baj okát, 
t. i. a je8uitismusban ; ezek szerint mindenekelőtt a jezsuitá-
kat kell száműzni, — boldoguljanak vele ; — mások mái-
nem csak ily negativ természetű eszközöket ajánlanak al-
kalmaztatni, hanem positiv ajánlattal lépnek fel, melynek 
alkalmazása a világ minden baját meg fogná orvosolni, 
ezek polgári házasságot, az anyakönyvek csak polgári hiva-
talnokok általi vezetését, minden felekezeti iskolának a fold 
színéről eltörlését, nazarenus törvényjavaslatot és több ezek-
hez hasonló igen czélszerü (?) eszközöket hoznak javaslatba, 
melyekről felesleges megjegyeznünk, hogy mindezek egyút-
tal az ultramontanismus és jesuitismus ellen is vannak 
irányozva. 

De mind ez semmi ahhoz képes, ami az erkölcsösség, 
vallásosság felélesztésére épen azon helyről ajánlanak, hon-
nan ilyest amaz ismeretes liberális szellem, a szabadságnak 
opportune importune hangoztatása után alig várhatott volna 
a világ. Annyi rágalom, a reactio annyi vádja után, melyeket 
záporesőként hullat a protestantismus az ultramontanis-
musra, ha meg nem szoktuk volna már az onnan jövő nagy-
hangzásu szavakat kellő értékükre leszállítani, meglepet-
tünk volna, olvasva, minő eszközt ajánlanak onnan a 19-dik 
században a vallásosság helyreállítására — nem más az, t. 
olvasóim, mint — a korbács ; . . . igen ! a korbács, ezen igen 
hathatós szellemi (?) eszköz felhasználása érdekében czik-
kez Vigil aláírással már 3-ad izben valaki a , Protestáns E. 
s Isk. Lap'-han. 

Valóban sajátos egy eszköz! sajátos a 19-dik század-
ban, sajátos a protestantismus szempontjából, mely állítólag 
mindenki meggyőződését tiszteletben tart ja és ismét állító-
lag a szabadság előharczosa. Most, midőn a mi szabadelvű 

államunk még rablókkal s gyilkosokkal is oly ,művelt',finom' 
modorban bánik és gyengédséggel győzi meg őket különös 
voltukról anélkül, hogy bármily testi büntetést alkalmazna ; 
midőn az emberi gyengeségeknek annyira kedvez, hogy 
gyilkosok alig egy félévre Ítéltetnek el s akkor is jól tartat-
nak, hogy ép állapotban kerüljenek ki ; mondjuk, most a 
vallási meggyőződést ily humánus eszközzel akarná valaki 
az emberek fejébe bele verni ! Ez nem csekélymérvü reactio 
és ez az állitólagos protestáns szabadságot nem valami ki-
tűnő fényben mutatja fel. Hogy lehet mindezt megegyez-
tetni a katholicismus ellen lépten nyomon szórt ama rága-
lommal, mintha reactionarius lenne, mintha ellensége lenne 
a korszellemnek oly értelemben, mint azt a szomszédok fe-
lőlünk beszélnek? 

Még feltűnőbb azonban az ajánlott térítési eszköz, ha 
tekintetbe veszszük, hogy az iró a 89-ki és 48-ki elveket 
szenteknek tartja, azokat — bizonyára azért, mert Istene — 
imádja. Nem irigyeljük iró Ízlését a 89-ki elvekre nézve, de 
hát nem látja be, hogy épen az általa imádott elveknek 
köszönhető, hogy most arra szorult, hogy korbácscsal akarja 
a vallásosságot helyreállítani. Tudhatná iró, ha már imádja, 
hogy azok az elvek forradalmi elvek, hogy azok absolut 
függetlenséget foglalnak magukban, miért csudálkozik 
tehát, ha látja, hogy az emberek magukat ugyanazon elvek 
következtében függetlenné teszik Istentől — és igy min-
den vallás és erkölcstől ; vagy ha csudálkozik e felett, 
inikép tud oly elveket imádni, melyeknek ilyen következ-
ményei vannak, és végül : mikép tudja ezen elvekkel a kor-
bácsot összeegyeztetni ? Igazán érdekes lenne irónak avval 
foglalkozni, mikép lehet nevezett elveket az általa ajánlott 
térítési eszközzel, a korbácscsal megegyeztetni? — hisz'par-
don, ez nagyon könnyű feladat, mert ha ugyanazon elvek 
első követői a guillotinet is meg tudták velők egyeztetni, a 
korbács is megférhet velük, de — nem minden ember fejében. 

Az emiitett okokon kívül azonban még más kifogá-
sunk is van a jeles eszköz ellen, és pedig nemzeti szempont-
ból. Nem tudjuk ugyanis, hogy szerző miért választotta 
épen a korbácsot. Mert bár elismerjük, hogy e szelid ter-
mészetű eszköz épen ugy, mint ama másik, melyet szintén 
egy protestáns nt. ur használ, a ,Prot. E. s I. Lap' tanúsága 
szerint, t. i. az arczulcsapás, általános ,nemzetközi' jeleggel 
bir, olyan valami természetű t. i. mint a jus gentium, és ma 
a nemzetek közti testvéries viszony fentarthatása szempont-
jából az ily közhasználatban lévő eszközöket elvetni nagy 
könnyelműség lenne ; de mi mégis kifogásoljuk nemzeti 
szempontból a korbácsot és nem is hiszszük, hogy Európa 
jegyzékeket küldene ezért Andrássy grófhoz, ha félretéve e 
,nemzetközi' jellegű eszközt, ahelyett, ha már ilyesmit hasz-
nálni akarunk, ,nemzeti' eszközhez folyamodnánk. E czélból 
korbács helyett bátrak lennénk t. czikkező figyelmébe aján-
lani a furkót, fokost, csákányt és hasonló nemzeti színezetű 
eszközöket ; hiszen, ha már bele akarjuk verni az emberek fe-
jeibe a vallásosságot, tegyük ezt legalább nemzeti eszközök-
kel. Reményijük, hogy a 4-dik czikkben t. czikkező hozzá-
járulását jelenti ki inditványunkkoz annyival is inkább, mert 
reménység lehet, hogy maholnap a külföldiek is hozzánk fo-
lyamodandnak ily térítési eszközökért, és igy a hazai ipar is 
fog előmozdittatni. Q 
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Znyotáralja. E g y f o n t o s k é r d é s . Ki van a 
legbiztosabb helyzetben ? Talán a király, a ki ezer ágyúval 
s a katonák százezrével rendelkezik ? Oh nem ! Hisz látjuk, 
mennyi cselszövényt szőnék ellene, annyira, hogy legyen 
bár katholikus vagy más hitű, ha valaha, ugy most veszély-
ben forog minden koronás fő a szabadkőművességtől, mely-
nek fő törekvése nem egyéb, mint már számos tények bi-
zonyítják, mint az Isten, egyház s a királyok még fogalmát 
is eltörölni. Hol van III. Napoleon ? Hol a közelmúlt török 
császár, s hol lesznek majd a többiek ? .. 

Talán a pápa, az összes keresztény világ szellemi feje, 
Krisztus helytartója? Oh annál kevésbbé ! Hisz látjuk, hogy 
Crux de Cruce, saját palotájában sem biztos ugyanazon tár-
sulat miatt. 

Talán valami gazdag földes ur ? Az sem. Saját roko-
nai, de még inkább alattvalói folytonosan törnek ellene csa-
lás s hűtlenséggel. Avagy talán a szegény ember élvezheti a 
kivánt biztosságot ? Az sem. Hisz az is ki van téve ezer el-
lenségnek. Valóban, e világon nincs számunkra biztos hely. 

De még is van egy hely, a mely, hogy ha ott maradunk, 
biztosithat bennünket, és ez a hely, ez a helyzet az, a melybe 
szent István, első magyar királyunk hozta e drága hont, a 
melynek lakói vagyunk ; ez a helyzet nem egyéb, mint Szűz 
Mária oltalma. Szűz Mária a mi anyánk, mi pedig gyerme-
kei vagyunk, s mind addig mig gyermekei vagyunk, mind 
addig biztositva leszünk ugy, valamint a gyermek legbizto-
sabbnak érzi magát akkor, a midőn édes anya ölében pihen. 

Tehát Magyarország lakói biztosságba vannak he-
lyezve, mert ők Szűz Mária oltalma alatt pihennek. Ah de 
édes reményekben ringadozunk ! A tavaszi árviz ezrek nyo-
morúságát okozta. A Mária havában volt fagyok megsem-
misiték még többek életreményeit, az 1876-iki év talán vé-
res háborút hozand ránk s annak következményeit ! ! 

Szomorú kilátások ! Mi oka mindezeknek ? Talán 
már megfeledkezett rólunk jó anyánk, Szűz Mária. Vagy 
már többé nem oly hatalmas, mint azelőtt volt? Oh 
nem ! Mi vagyunk oka annak, mi vagyunk azok, a kik 
magunkra vonjuk e sok csapást az által, hogy elhagyva 
jó anyánk ölét, oda dobtuk magunkat ellenségeink körmei 
közé. Széttéptük azon édes kötelékeket, melyekkel szent 
István királyunk édes anyánkhoz fűzött, széttéptük a szer-
ződés levelét, guny tárgyává tettük Szűz Mária társu-
latait, — szóval: elhagytuk jó anyánkat. De érezzük is már 
következményeit s érezni fogjuk még inkább, minél tovább 
fogunk édes anyánktól eltávozni. 

Tekintve az egész ország szomorú sorsát, de kivált az 
igazi vallásnak sülyedését, kényszerítve érzem magamat Is-
ten és a haza iránti szeretetemnél fogva felszólítani minden 
lelki atyát, a kire Szűz Mária gyermekei bizva vannak, a 
kikért majd számot kell adnunk, hogy keljünk fel már az 
álomból, mig időnk van, s vezessük vissza lelki gyermekein-
ket édes anyánk oltalma alá ; mert különben el kell vesz-
nünk. Állitsuk vissza a szent frigyet, kedveltessük meg hí-
veinkkel Mária társulatait, de ne csak névleg, hanem tettleg ; 
mert, a mint látszik, oly időket élünk, a melyekben senki 
sem képes többé segiteni rajtunk, ha csak hatalmas asszo-
nyunk, Szűz Mária, Istennek anyja nem. Legyünk magya-
rok, de ne szájhősök, hanem szent István méltó fiai és alatt-

valói; ne szégyeljük magunkat követni őt Szűz Anyánk ol-
talma alá. 

Ne legyünk tövisek, hanem élő rózsák, Mária kertjé-
ben mert csak ugy leszünk igazi hazafiak s majdan örök ha-
zánk lakosai. G. N. 

Francziaország. A t a n s z a b a d s á g . S z e l -
l e m i á l l a p o t a i n k . (Folyt.) A középkori keresztes vité-
zeknek szelleme mellett Voltaire-é is uralkodik a franczián, 
mondók múltkori czikkünk végén, s egy rövid pillanat ezen, 
szerencsétlenségében is dicső országnak jelenlegi körülmé-
nyeire épugy bizonyítja ezt, ami a nép természetes véralka-
tából is eléggé magyarázható. Voltaire szelleme képezi a 
romboló, felforgató, forradalmi ellemet benne; mig a ke-
resztes vitézeké folytonosan ott nyilatkozik, hol gyógyitani, 
segiteni, menteni kell. Ha Montalembert helyesen mondá, 
hogy a forradalomnak legvégső rugója azon lappangó befo-
lyás, melyet az ördög folytonosan e világ ügyeire gyakorol, 
akkor Francziaországban daemoniacust látunk, kiben a 
rosz lélek folytonosan tusakodik jó szelleme ellen. S e tusa 
már 90 év óta foly ; nem ritkán a gonosz elem diadalmasko-
dott, s akkor oly rémjeleneteknek voltunk szemtanúi, mint 
legújabban a Commune napjaiban ; — máskor ismét a jó 
szellem került felül, s a világnak csudás példáit adá a bá-
torságnak s a mindenképeni nemes önfeláldozásnak. A kor-
mány igen ritkán mutatott jó indulatot az egyház iránt, 
talán soha, kivévén X. Károly uralkodását ; többnyire kö-
zömbös volt, gyakran pedig határozott ellenségképen lépett 
fel ; de az egyház nem csüggedett, hanem tűrt, szenvedett, 
küzdött, ernyedetlenül működött, s megmenté, a mit menteni 
lehetett. Ha van még conservativ elem az országban, ugy 
csak az egyház áldásos működésének köszönhető az. A mi 
itt az egyházon kivül áll, az forradalmár, s pedig nem csak 
az alsóbbrendű, a ,szegény' ember, a munkás, a proletarius ; 
hanem forradalmár, felforgatu irányú a hitetlen közpolgár, 
birtokos és hivatalnok is ; mert mindenik azt hiszi, hogy ha 
majd más rendszer uralkodnék az országban, akkor ő is 
játszhatnék szerepet, nyerhetne befolyásos, fényes hivatalt, 
válhatnék mint Felix Pyat, Ledru Rollin, Victor Hugo és 
legújabban Gambetta, mind igen hires patrióták — millio-
mossá, hogy Thiers-ről ne is szóljunk, ki hasonló pályát fu-
tott meg. 

Más országokban alig tudjuk elképzelni magunknak, 
miként lehetséges mind ez ; mert másutt a nép kedélye s 
véralkata nyugodtabb, s átlag véve a keresztény érzület még 
élénkebb mint itt. De csak uralkodjék a liberalismus még 
husz esztendeig, maradjanak a most szemünk előtt gyártott 
törvények épannyi ideig hatályban, hogy idejök legyen, a 
népek szellemét végkép megmételyezni, akkor majd másutt 
is tapasztalandjuk azt, miről Francziaországban naponta 
borzadva meggyőződünk, hogy t. i. vallástalan népet lehe-
tetlen kormányozni. Veuillot azt mondja honfiairól: „Nem 
találnak egy percznyi nyugtot sem azok, kik Krisztus ke-
resztjét nem tartják folytonosan szemök előtt, mindig vár-
nak valamit, de soha sem reménylenek. A forradalom sirhal-
mokat emel s romhalmazakat, s mégis egyszersmind ő az, 
mely a sirokat kiüriti s a mit tartalmaztak, kegyelet nélkül 
széthányja. Nem hagy azokban egy kis emléket, de még 
rajtok a füvet sem ; mozgó, kavargó porfelleget teremt csak, 
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mely emelkedik s lészáll, majd ide hdnyatik majd oda, amint 
a vihar űzi" Ily kavargó porfelleget émberi csontok 
hamvából terem a forradalom Francziaország földjén, im-
már közel egy század óta, azóta tudniillik, hogy az ,Emberi 
jogok' s velők az 1789-i ,nagy elvek' kihirdettettek. Már 
1842-ben mondá Donoso Cortez országunkról: „Itt minden 
inog, minden porlik, minden foszladozik. A juliusi forrada-
lom porrá tört népet teremtett. I t t nem létezik sem igazi 
nemzet, sem igazi kormány, sem igazi párt". 

Mind e bajoknak legfőbb okozója a franczia állami 
egyetem. Benne Voltaire szelleme állandó testet nyert, az ő 
kebelében ápoltatik az még manap, tápláltatik az állam, azaz 
a katholikus nemzet pénzén. Ez egyetem mutatja szomorú 
példájában, miszerint az állam, ha mint tanitó lép fel — csak 
rontani képes. A mint az elemi oktatás terén a közös iskola 
keletkezeti, ugy ezen egyetemet I. Napoleon a magasabb 
tanügy körében azért létesité, hogy általa az egyház s az 
egyházi testületek befolyását s hatását megtörje. Ekként 
ezen egyetemnek rendeltetése, mintegy vele született ter-
mészete : hogy az egyháznak nem csak szabadalmazott ve-
télytársa, hanem nyilt ellensége is legyen s az idő folytán 
azzá lett, amivé lennie kellett: az iijuságelkeresztényteleni-
tésére szolgáló gép. Innen került ki a franczia ,bourgeois', 
ez a haszontalan, ostoba, üresfej ü s mégis végtelenül pöffesz-
kedő faj, mely egyéb országok ,intelligens' középosztályai-
nak prototypje, az a vallásilag közönyösen kételkedő, s 
politikailag mindig nyughatatlan elem, mely, mig jó dolga 
van, csak radicalis lapokat olvas, mindenféle kormányt össze-
szid, mindig forradalmon töri fejét, a hatóságnak s a rendőr-
ségnek, s mindennek, mi a rendet s fegyelmet fentartani se-
giti, esküdt ellensége ; de aki aztán, mikor a baj már meg-
van, eszeveszetten kiabál rendőrség, ostromállapot, cl jtál'SR" 
dalom megmentése' után ; az a haszontalan nyárspolgár, ki 
mindig forradalmat csinál, de egyiknek sem akarja levét 
meginni, az az önző nyerészkedő, ki, mert maga hétköznap 
is nyújtózkodik s legfelebb Íróasztala mellől a tőzsdén 
,dolgozik', csupa ,szabadelvüségből' a vasárnapi munkának 
csitithatlan ellenzője. Innen került ki az a bourgeois, ki go-
nosz példája által a műhelyében vagy gyárában dolgozó 
munkást is elrontja, hogy concubinatusban vagy polgári 
,házasságban' éljen s ki ékesszólásának netovábbját abba ta-
lálja, ha minél szemtelenebbül tud a papok s gazdagok ellen 
lármázni ; ki munkásait a barikade-ok hőseivé, commu-
nardokká neveli, és csak akkor érzi, hogy ostobául csele-
kedett, mikor már késő, mikor t. i. észreveszi, hogy már a 
munkásnép is tanulmányozza azt a kátét, melyet ő a páholy 
szabadalmazott titkának tartott, de melynek szabályait az 
,izmos ököl' maholnap az ő saját, az ,intelligens' bourgeois 

üres koponyájára alkalmazni fogja Ezek az állami 
egyetemnek gyümölcsei ; — sőt, mi több : e méregnek ha-
tása már a földművelő nép közt is terjed. 1830 s még in-
kább 1848 végtelenül sok kárt tett e tekintetben. Igaz, hogy 
a vidéki nép józanabb része még dynasticus, s ennélfogva, 
ha már bonapartista is, de legalább nem az egyháznak el-
lensége ; hanem a hevesebb délfranczia paraszt már nagyonis 
hajlik a Commune felé, s azért már több mint közömbös, 
hanem egyenesen ellenséges indulatu az egyház iránt. Ugyan 
katholikusnak mondja magát még ma is; de nem az többé, 

sem eszméiben, sem politikájában, sem életében. S mert nem 
az, azért igen könnyen esik áldozatul a legelső jöttment, po-
litikai szédelgőnek. Józan, mérsékletes, szorgalmas és takaré-
kos s igen ért az állampapírok bevásárlásához ; de törekvésén 
nincs Isten áldása, azért vagyona ritkán száll a harmadik 
nemzedékre. 

Kár ezen, annyi jeles tulajdonokkal biró, a legnagyobb 
áldozatokra oly könnyen fellelkesíthető népért, mely min-
dig eszményképekért rajong; de mivel a legmagasabbat : a 
kereszténység eszményét elvesztette, szédelgéseknek esik 
zsákmányul s a forgószél által ragadtatva, vészes tévkör-
ben sodortatik. (Folyt, köv.) 

IRODALOM. 
Délfruncziaországból, Utivázlatok, irta Masz-

laghy X. Ferencz ; kiadja a Sz.-István-Társulat. (Házi könyv-
tár XX.) Bp. 1875 ; kis 8-r. VI és 375. 

Jules Janin óta a tárcza-irály udvar-képes lett, ha 
ugyan a mai akadémiák — a francziát sem véve ki, a köz-
műveltség oly királyi, fényes udvarait képezik, minők a 
troubadourok korában ama délfrancziaországi kastélyok s 
paloták voltak, melyekbe Maszlaghy bevezet, ki köztünk 
ezen irálynak egyik figyelemreméltó képviselője ; sőt azt 
merjük mondani: ha nem lenne katholikus pap, az érdemelt 
figyelemben talán nagyobb mérvekben részesülne, mint most, 
midőn iliacos intra muros et extra rendesen nem az dönt a 
sok hivatott s hívatlan ,itész' előtt, hogy quid, hanem min-
dig csak az quis, ha mindjárt szóval a részrehajlóságot s a 
clique-uralmat talán sehol sem kárhoztatják is annyira, 
mint nálunk. 

Nem tudom egyébiránt, van-e szerzőnek, kit nincs 
szerencsém személyesen ismerni, oka, elhanyagoltatás miatt 
panaszkodni ; azonban mégis ugy látszik nekem, mintha tü-
zetesen a mi katholikus, irodalmi lapjaink annál is nagyobb 
figyelembe részesíthetnék őt, mennél meddőbb s kopárabb 
köztünk a katholikus irányú, eredeti szépirodalomnak me-
zeje, s mennél illőbb s czélszerübb lenne ennélfogva, a mu-
tatkozó tehetségeket felkarolni és pártolni. Nem akarom e 
gondolatot tovább fűzni ; főleg azért nem ; mert aztán né-
mely oly dolog is találna — egészen eltekintve M. szemé-
lyétől — ide a papirra kerülni, melyet szerkesztő ur talán 
ki sem adna ; s azért csak röviden ismétlem, a mit fent a 
,quis' és ,quid'-ről mondtam. 

Különös könyv is ez a ,DélfrancziaországbóV ! Alig tu-
dom melyik oldalról fogjam meg és fel, hogy kellőleg jelle-
mezzem. Olvasójában elénk, fürge, hajlékony, könnyüded 
felfogású elmét tételez fel, párosulva az ,esprit' szüleményei 
s tüneményei iránti azon érdekeltséggel, melyet — bocsá-
nat ezen talán kissé hazafiatlannak látszó haeresisért — a 
tősgyökeres magyar irodalomból nem meríthetni. De azért 
,Délfrancziaországból( korántsem játszi elmefuttatás, vagy 
talán egyes tárczaczikkek könyv alakjában kiadott, laza 
összefuggésü sorozata, hanem katholikus pap által irt egyön-
tetű útinapló, mely az olvasót szép uton elviszi a világ egyik 
legdicsőbb helyére, Lourdesba, hol utána hazánkból már 
mások is jártak, legújabban, mint látom azon ur is, ki él-
ményeit épen most irja le a ,Religio'-ban. 

Tehát utinaplóval van dolgunk ; de olyannal, melynek 
szerzője tisztét ugy fogta fel, amint kell. Azaz nem vakon 
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indult neki a világnak, hogy ott oly dolgokat,fedezzen fel', 
melyeken mások már régen ásítoznak, vagy hogy azzal un-
tassa az olvasót : hogy evett, hogy aludt ; — hanem előlege-
sen jól felkészülve, mint a tapasztalt, s aztán igazi élvezet-
tel s szellemi haszonnal utazó tourista teszi, csak akkor 
indult útra, midőn a látogatandó vidékeket, úgyszólván, el-
méletileg már ismerte, s tudta, mit talál ott, mit lehet, mit 
kell felkeresnie, miről nevezetes, miről érdekes ama táj, 
melyre olvasóit magával elvinni szándékozott. Igy aztán a 
hely szinére érkezve, nyugodtabban s részletesben szemlél-
het, igy leírásába bizonyos rendszert hoz s tömöttséget, s 
igy csak nyílhatott módja azon számos digressióra, majd 
népismei, majd egyház- vagy profántörténelmi, majd ismét 
hitéleti érdekes vagy fontos mozzanatok körül, melyeknek 
érdekesen váltakozó egymásutánja az egészet valóban élve-
zetes olvasmánynyá teszi ; akár a régi pogány Lugdunum, 
akár a mai katholikus Lyont ecsetelje nekünk; akár Ni-
mesben a római császárok aranykoráról, akár Avignonban 
Petrarca- s Lauráról álmodozzék ; akár Tarasconeban a régi 
troubadourok fénykorán jártassa szemeit vagy Gambetta 
politikai katechismusát hallgassa, (notabene : az illetőnek 
saját szájából !) mig Cetteben majdnem a pénzügyőr csipi el. 
Mindez s még száz más dolog szépen legömbölyödik, mig 
Lourdes felé közeledve határozottan a katholikus papi za-
rándok lép előtérbe, ki könyvének majdnem egy harmadát 
e helyen való tartózkodásának szenteli, s hogy annyit szen-
tel jól teszi; mert Lourdes, amint utazásának czélját ugy 
illik, hogy könyvének kiváló részét is képezze. 

A könyv tartalmát, épen természeténél fogva, nem ad-
hatom részletesben, mint tevém. Vonzó, érdekes az, mindvé-
gig; fejtegetéseit, elbeszéléseit sehol sem kivántam rövideb-
beknek s mi a Jeanne de Fontenay-féle esetet illeti, legfe-
lebb kis irigységet érezhetek magamban szerző iránt, hogy 
ilyent is tapasztalnia engedte a Gondviselés ; kétségbe von-
nom annak akár csak egyetlenegy részletét is három okból 
nem szabad: először minden komoly irónak van joga hitelt 
követelni a maga számára^ mindaddig, mi erre érdemetlen 
volta nincsen rá bizonyitva ; másodszor maga az eset más-
honnan is ismeretes s harmadszor nem tartozom azok közé, 
— hál' Istennek — kik a csudákat tagadják; sőt végre: „a 
csudákat lehet tagadni, a hatást nem", s azért szerző, mint 
előszava végén ez esetre vonatkozólag mondja, de mit aztán 
az egész könyvre is alkalmazhatni : nyugodtan hallgathatja 
a komoly itészet szavát ; — én, a magam részéről könyvét, 
a mint élvezettel végig olvastam, ugy szivesen ajánlom is. 

H i v a t a l o s 
Vallás- és közoktatási magyar miniszterem előterjesz-

tésére az esztergomi főkáptalannál megürült két mesterka-
nonoki szék egyikére Hidasy Kornélt, esztergomi czimz. 
kanonokot és ezen minisztérium osztálytanácsosát, a mási-
kára pedig Lollok Józsefet, a bécsi Pázmány-intézet lelki 
igazgatóját és nagyszombati szentszéki ülnököt, — továbbá 
az ugyanott megüresedett két czimz. kanonoki állomásra 
Krotky József érsekújvári plébánost és Homolay János esz-
tergomi papneveidei aligazgatót kinevezem s egyszersmind 
Juriga János esztergomi mesterkanonoknak a Boldogságos 
Szűzről nevezett újlaki, Grón Lajos nagyszombati olvasó 
kanonoknak dijmentesen a Boldogságos Szűzről czimz. pa-

radicsomvölgyi apáti, — Szentinger Ferencz selmeczbányai 
esperes-plebánosnak pedig a beeni préposti czimet ado-
mányozom. 

Kelt Schönbrunban, 1876. évi junius hó 5-én. 
FERENCZ JÓZSEF, s k. 

Trefort Ágoston, s. k. 

VEGYESEK. 
— Ftdő Ipolyi Arnold beszterczebányai püspök ő mlga 

ez idén is jelét adta atyai szeretetének megyéje szegényen 
ellátott segédlelkészei irányt, midőn azok részére saját er-
szényéből ezer forintot utalványozott. Retribuere dignare 
Domine ! ! ! 

— F. hó 7-kén tartatott Bonnban a harmadik ^katho-
likus zsinat'. Schulte jelentést tett a ,mozgalom'-ról. Esze-
rint volna Poroszországban 35 község vagy egyesület, Ba-
denban 44, Hessenben 7, Bajorországban 31, Wurtemberg-
ben 1. A tagok száma állítólag Poroszországban 20,524, 
Badenben 17,203, Bajorországban 10,110, a többi vidéken 
összesen 1514. Ezután Reusch „általános helynök" jelentést 
tett az uj rituáléról, mely az állandó bizottság javaslata szerint 
elfogadtatott, egyúttal elhatároztatván, miszerint csak oly 
vallási tankönyvek használhatók, melyeket e bizottság elő-
legesen jóvá hagyott. 

— Gladstone most egészen hittani tanulmányokra 
adta magát. A ,Contemporary Review' utóbbi füzetében „ The 
Courses of Religions-Thougt" (A vallási eszme fejleményei) 
czimü dolgozatot tett közé, melyben a kereszténység kebe-
lében észlelhető áramlatokat, illetőleg szétágazásokat veszi 
bonczkés alá. Ily áramlat van szerinte öt : az ultramontán 
,iskola', mely a legterjedtebb, s tagadhatatlan nagy előnyök-
kel bir a többiek felett ; a történelmi iskola, mely a pápai 
primátust ugyan tagadja, de azért látható egyházat vall ; a 
protestáns iskola, mely a primátuson kivül még a látható 
egyházról szóló tant is elveti ; de azért az Incarnatio s a 
Szentháromság tanát vallja ; a theisticus iskola, mely mái-
nem áll a dogma alapján, hanem azért személyes Istenben 
hisz ; s aztán a negatív iskola, melyben Gladstone szerint is 
annyi a szétágazás, ahány a fő, mig voltaképen egyik sem 
hisz semmit. Az tartjuk, hogy a harmadik ,iskola' is csak 
Gladstone elméletében létezik ; mert a mi manap protestan-
tismusnak nevezi magát, az bátran a negyedik és ötödik 
osztályba sorozható. 
Szeretetadományok szentséges Atyánk, IX. Pius 

pápa számára. 
Eddigi összeg: 424 frt. 28 kr. és 150 frank arany, 8 

db. cs. k. arany, 4 db. ez. ftos, 4 db. ez. húszas ; ehhez 
„Ecce digitus Dei" sat 1 ft. 

Szerkesztői üzenetek. 
„A legszentebb sziv Asszonyáról czimsett imaegylet... Mig 

én [e czimben : „N. D. du S. C.",] a névelőben csak valami jámborszán-
déku nyelvtani szabálytalanságot láthattam, kissé haboztam : ne adjam-e 
ki mégis e czikkeket ; de azóta épen Ftdőségedtől oly „felvilágosításo-
kat" nyertem, melyek, anélkül, hogy Ítéletet mondanék, arra birnak, mi-
szerint egyelőre passiv állást foglaljak el ; jól megjegyezve, — mit szük-
ségesnek tartok felemlíteni, — miszerint természetesen nem a szentszék-
nek eljárása, hanem azon modor ejt kételyekbe, melylyel Rómán kivül 
néhutt, katholikus körökben, ezen eljárást felfogják. 

Méltánylom egyébiránt Ftdőséged buzgó fáradozásait s legjobb, 
anyaszentegyházunk igazi díszére s javára szolgáló sikert kívánok azokra. 

E L Ő F I Z E T É S I F E L H Í V Á S . 
A második félév közeledtével t. olvasóinkat arra figyelmeztetjük, miszerint kellemetlen, az elkésve történt 

előfizetéstől elválaszthatlan zavarok elkerülése végett, méltóztassanak a folyó hó végén lejáró előfizetést jókor megujitani. 
Félévre á forint o. é. Előfizethetni minden kir. postahivatalnál ; a szerkesztőnél, Budán, viziváros, föuteza 221. 

s Kocsi Sándor nyomdai irodájában, Pesten, országút 39. sz. — Legalkalmasabb, legczélszerübb s legkényelmesebb 
előfizetési módul az úgynevezett postautalványokat ajánljuk. A könyvkereskedői uton való előfizetést mellőzni kérjük. 

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő: báró Hornig Károly, hittudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatott Budapesten 1876. Kocsi Sándor saját nyomdájában, oi-Bzágut 39. szám alatt. 
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Pesten, junks 21. 50. I. Félév, 1876. 
Tartalom. Dogmatikai tanulmányok. — Lourdesi emlékeim. — Egyházi tudósítások : Pest. A magyar nemzet és a ka-
tholicismus. Esztergom. A bibornok-herczeg-primás bérmálási körútja. Francziaország. A tanszabadság. Szellemi állapo-

taink. Oroszlengyelország. A katholikusoknak helyzete. — Irodalom. — Vegyesek. 

Dogmatikai tanulmányok. 
(Folytatás.) 

A szentatyák nyomdokait követve a későbbi 
theologusok is behatóan foglalkoztak a természetes 
istenismeret kérdésével. Sz. Tamás, az angyali tu-
dor (Summa c. gent. 1. 1, cap. 3.) azt tani t ja , mi-
szerint kettős uton jöhetünk az isteni dolgok isme-
retére. Vannak ugyanis oly igazságok, melyek az 
emberi ész erejét meghaladják, pl. a Szentháromság, 
a megtestesülés t i tka stb., — de vannak oly igaz-
ságok is, melyekhez az emberi ész fólemelkedhetik ; 
ilyenek : az Isten léte, egysége, tu la jdonságai stb. 
Ezeket a bölcsészek, a természetes ész ál ta l vezérel-
tetve, demonstrative bebizonyítják. Ehez képest sz. 
Tamás is négy könyvre osztja nevezett müvét. Az 
első három könyvben a hitetlenek ellen bizonyít-
ga t j a ama természetes igazságokat és czáfolja az 
azok körül előfordult tévelyeket s tb ; végre a ne-
gyedik könyvben fejtegeti és védi a természetfölötti 
kinyilatkoztatásból eredő igazságokat. Azok véle-
ményét, kik áll i t ják, hogy az Isten léte csak a 
hi t által, a kinyilatkoztatásból és nem egyszersmind 
az ész által is, természetes módon, megismerhető, 
sz. Tamás egyenesen hamis tannak nemcsak állí t ja, 
hanem azt olyannak be is bizonyítja először ész-
okokból, azután pedig a szentírásból is sz. Pál e 
szavaira: „Invisibilia Dei, per ea, quae facta sunt, 
intellecta conspiciuntur" — hivatkozván. (V. ö. 
Thomae Aquin. c. gent. qq. de mente art. 12.) Ugyan-
ezt tani t ja a Summ. Th. Quaest. II. art. 2, hol azt 
mondja, miszerint a természetes istenismeret a hit 
előzményeihez (praeambula fidei) tartozik, mivel 
a hit épugy föltételezi a természetes istenismeretet, 
mint a kegyelem a természetet ; azonban arra nézve 
aki az észokokat nem érti, hit t á rgya lehet az, amit 

más ember természetes módon tud. De hogy az an-
gyali tudor szavaival é l jünk,ö azt m o n d j a : „Deum 
esse et alia huiusmodi, quae per rat ionem natura-
lem nota possunt esse de Deo, ut dici tur Rom. 1. 
non sunt articuli fidei, sed praeambula ad articulos. 
Sic enim fides praesupponit cognitionem naturalem, 
sicut grat ia naturam, et utperfect io perfectibile; n ih i l 
tamen prohibet illud, quod secundum se demonstra-
bile est et scibile, ab aliquo accipi ut credibile, qui 
demonstrationem non capit". — És ezt nemcsak sz. 
Tamás és iskolája, hanem a többi hírneves scho-
lastikusok — kevés kivétellel — valamint a későbbi 
positivisták (M. Canus, Petavius,Thomassin stb.) is 
tanítot ták. 

Mikép vélekedtek e tá rgyban kath. theologu-
saink, legjobban kitűnik abból, hogy mit felelnek 
ezen kérdésre : „Lehetséges-e,hogy valaki, önhibáján 
kivid, legyözhetlen tudatlanságból Is tent meg ne ismerje?" 

E kérdésre valamennyi jeles theologus azt 
mondja, miszerint a kinyilatkoztatott fensöbb igazsá-
gokat illetőleg ily tudat lanság lehetséges és elő is 
fo rdu l ; — de, ami a természetes valláserkölcsi igazsá-
gokat illeti, ezekre nézve legyözhetlen és véteknél-
küli, nemcsak igenleges, hanem tartós nemleges tudat-
lanság*) is merőben lehetetlen. Csak is a felett vi-

*) Nemleges tudatlanság (ignorantia negativa s. priva-
tiva) puszta nemtudása vagy nemgondolása annak, hogy 
Isten van. Igenleges vagy állító tudatlanság (ign. positiva) 
pedig hibás ítélet, hogy nincs Isten. Ama nemtudás és ezen 
hamis Ítélet vagy tagadás akkor volna legyözhetlen — in-
vincibilis — és vétek nélküli, ha az ember egyátaljában nem 
ösztönöztetnék Istenre gondolni, vagy ha erkölcsileg lehe-
tetlen volna reá nézve a lelke előtt önkénytelenül is megje-
lenő ezen kérdést: váljon Isten létezik-e, megoldani. 

Legyőzhető és vétkes a nemtudás Istenről, ha az em-
ber érzi, miszerint kötelessége, hogy magának az Isten lété-
ről bizonyosságot szerezzen és legyözhetlen nehézség nél-
kül, legalább erkölcsi bizonyossággal, csakugyan ítélhet, 
hogy Isten létezik. Ha ezt tenni az ember elmulasztja — 
menthetetlen, azaz vétkes. Hogy ilyen tudatlanság vagy is-

50 
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t a t k o z n a k : vá l jon nein lehetséges-e i ly nemleges tu-
d a t l a n s á g bizonyos k ö r ü l m é n y e k közt és röv id 
i d ő r e ? Némelyek ezt a józan ész haszná l a t ában levő 
emberek re nézve, azonban csak rövid időre, meg-
engedik ; mások ped ig — főkép ami az I s t en l é t é t 
i l le t i — t a g a d j á k . Ezen u t ó b b i a k vé leményéhez ra-
gaszkodik sz. Tamás követőinek l e g n a g y o b b része 
s ezek h iva tkoznak az is teni gondvise lésre , mely 
b izonyosan minden embernek lehetségessé teszi eme 
legszükségesebb i smere t megszerzésé t ; h iva tkoznak 
t o v á b b á a r ra , hogy ezen i smere te t szerezni könnyű , 
mive l az t e rmésze tünkben fekszik ; végre h iva tkoz-
nak a r ra , h o g y a szent i rás , k ivéte l né lkü l , menthetie-
neknek m o n d j a azokat , kik i l ymódon I s t en t m e g nem 
ismerik . Mi is szivesen j á r u l u n k e vé leményhez s 
azt hiszsziik, miszer in t ez is l ega lább fidei p rox i -
m u m . Mert : 

a) Nem a r ró l van i t t szó, hogy a g y e n g é b b 
ész tehe t ségü ember is I s ten t az I s t enség foga lma 
a la t t , m i n t l eg főbb l ény t , m i n t ösokot , ha tá rozot -
tan , v i lágosan, ö n m a g á t ó l és előzetes ok ta tás vagy 
egyszerű emli tés n é l k ü l meg i smer j e ; hanem a r r ó l : 
vá l jon t ámad-e le lk i smere tében vagy szivében oly 
gondo la t v a g y se j te lem, melynek következ tében 
f igyelme az Is ten lé te i r á n t fö lébred , avagy nem ? 
— Nem a r r ó l van i t t szó : bir-e va laki észokokkal 
számot adni m a g á n a k ezen igazságró l , h o g y I s t en 
létezik ; h a n e m csak a r ró l , hogy az ö lé té t va lami 

tentagadás bűn és semmi szin alatt nem mentegethető, aziránt 
nincs kétség. Minden istentagadó, kivétel nélkül, gonosz. Ez 
nemcsak a szentirásból bizonyos, hanem a dolog természe-
téből is f'oly. Lehetetlen ugyanis, hogy az, aki Isten létét ál-
okoskodásból tagadja, nem tudná, miszerint az Isten léte 
mellett nagy okok liarczolnak ; lia tehát bármilyen érveket 
kovácsol, hogy Istent tagadja, bizonyára elég esze van 
arra is, hogy Isten létét belássa. Ha kétkedik, kötelezve van, 
ezen szerfelett fontos kérdésben az igazságot keresni. Mi-
vel pedig Isten léte ellen csak álokokat lehet fölhozni és az 
istentagadás erkölcsi természetünk berendezésével ellenke-
zik ; továbbá, mivel az Isten léte mellett harczoló okok 
minden gondolkodó ember előtt világosak és meggyőzők : 
kétséget nem szenved, miszerint a kételkedéshez való ma-
kacs ragaszkodás és istentagadás igen súlyos bűn, mely nem-
csak Isten ós a természetes erkölcsi törvény, hanem a jó-
zan ész és szellemi természetünk berendezése ellen is irá-
nyozva van. 

Miután a természetes istenismeret az ember szellem-
erkölcsi természetéhez oly közel esik és józan észszel Is-
tent tagadni épen lehetetlen, könnyen felelhetünk itt ama 
kérdésre is : váljon tulajdonképeni istentagadók (atheusok) 
léteznek-e ? Hogy gyakorlati atheusok, vagyis gonosz életű 
emberek, kik Istenre nem tekintenek ; továbbá, hogy álböl-
cselkedö, közvetett atheusok, kik vagy hamis tanokat hirdet-
nek, vagy álisteneket imádnak, találkozhatnak is, vannak is, 
megengedjük; de, hogy valóságos elméleti atheusok létezné-
nek, kik nemcsak külsőleg, hanem lelkiismeretök szava ellen, 
bensőleg is, őszinte és teljes meggyőződésből Isten létét ta-
gadhatnák, azt kétségbe vonjuk. 

j ónak foga lma a la t t , vagy — mivel t e rmésze tünk-
ben re j l ik a bo ldogság u t á n i vágy , a bo ldogság ál-
t a lános képzete a la t t , ha nem is v i l ágosan ,de l ega lább 
homá lyosan gyani t ja -e , avagy sem ? I l y elemi — ha 
u g y szabad m o n d a n i — vagy i n k á b b se j te lemszerű 
és kezdet leges i s ten ismere t re vona tkozólag , m o n d j u k 
mi is a thomis t ákka l , hogy önh ibán kiviil i t uda t l an -
ság nem létezhet ik. (Vége köv.) 

Lourdesi emlékeim. 
(Folytatás.) 

Még egy napot, szeptember 12-két szándékoztunk 
Lourdesban eltölteni, a mely napra Mária legszentebb ne-
venapja esett. Midőn Lourdesba értünk, hallottuk, hogy a 
közel elmúlt napokban sok s nevezetes csuda történt. Csu-
dát az kiván, ki nem elég erős hitében, (?) nekünk csudára 
szükségünk nem volt, mert hitünkben rendületlenek vol-
tunk, s ha mi ily csuda szemtanúi kívántunk volna lenni, 
hálátlanok leendettünk Isten iránt, hisz hoszu szép utunk-
ban az isteni kegyelem annyi jelét tapasztaltuk, hogy vak-
merőség nélkül nem várhattuk, hogy ily kegyelemmel is ré-
szesei legyünk! Szokottnál korábban indulánk Mária neve-
napján a templomba, s jó is volt, mert annyi pap tódult mi-
sézni, hogy több mint egy óráig kellett várakoznunk, s mi-
dőn már azt hittük, hogy végre szokásos, a grotta fölötti 
oltárunkat lefoglalhatjuk, tudósittattunk, hogy ma ott nem 
lehet misézni többé, mert a német búcsúsok fogják ott ajta-
tosságukat megtartani. Epen elvégeztem egy más oltárnál 
a szentmisét, midőn a német sz. beszéd kezdetét vette, me-
lyet egy Svajczból származó s Lourdesban alkalmazott mis-
sionarius tartott. A sz. beszéd minden inkább volt, csak sike-
rült nem, mert eltekintve, hogy maga a választott tárgy kö-
zönséges volt, az előadás is oly akadozó volt, ugy észre le-
hetett venni a szónokon, hogy a nyelv nehézségeivel küzd s 
szavakat keres, s szintén könnyebben vettünk lélegzetet, 
midőn az „Amen" hangzott. 

Délig időnket a grotta- s templomban töltők el, délben 
a barátságos missionariusok vendégei voltunk s a bois D Ö 
d'hainei plébánossal, Lateau Luisa lelkipásztorával talál-
koztunk. Mi e müveit s tekintélyes megjelenésű férfiúval ho-
szan beszélgeténk s érdekkel tudakozódtunk a stigmatizált 
szűz után. Ezen buzgó pap kijelenté, hogy Lateau Luiza 
sebei minden pénteken vérzenek, s hogy elragadtatási meg-
czáfolhatlan igazság. O o 

Szerencsém volt egy Newton György nevű angollal is 
megismerkedni, ki azelőtt hazánkban is megfordulván, nem 
győzte eléggé dicsérni a magyar élet kellemeit. Miután a 
nevezett uri ember, mint állitá, hazánk előkelő embereivel 
bizalmas lábon állott, elég dolgom volt kérdéseire felelni ; 
de ő evvel sem elégedett meg, hanem meg kelle Ígérnem, hogy 
Ürményi Miksa, Gorove Istvánt, stb. felkeresem s nevében 
tiszteltetem. Szerencsémre harangoztak a délutáni isteni 
szolgálatra, s mi az utolsó vesperát nem akartuk elmulasz-
tani. A templomba érvén, a sanctuarium már telve volt pa-
pokkal s előkelő világi férfiakkal, de a templom is tömve 
volt ajtatosakkal. Az isteni tisztelet elvégezte után a mis-
sionariusok elüljárója lépett a szószékre s e szavak fölött : 
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„Ego sum mater pulchrae dilectionis et sanctae spei", re-
mek beszédet tartott. Csak most érzém, mily drága lett ne-
kem e szent hely, midőn az elválás órája oly közel volt. 

Azt hiszem, hogy nem lesz érdektelen néhány sorral 
leirni magát a kegyhelyet. A lourdesi templom, mint már 
emlitém, felső és alsó templomból áll. Az alsó templomról 
már szólottam, s azért a felsőre térek. Mindjárt beléptekor 
az érző kebel kellemes meglepetést érez, ha azon sok s diszes 
votiv zászlókat szemléli, melyek e templomot betöltik. E 
zászlók némelyike megható emlékeket költ fel, igy a fekete 
gyászzászló, melyet Elsass-Lotharingia szerencsétlen lakói 
felajánlottak ; mások nevezetesek felirataik miatt. Egy kis 
zászló a templom baloldalán levő kis kápolnában elhelyezve, 
tiszta fehér selyemből, e szép s igaz feliratot hordja homlo-
kán : „Non taliter fecit omni nationi", rám e kis zászló ön-
érzetes felirata által nagy benyomást tőn. Váljon van-e nem-
zet a franczián kivül, mely annyi kegyelem s kitüntetéssel 
lőn az isteni Gondviselés által elhalmozva ? De lehetetlen 
minden egyes zászlónál megállapodni, s csak még néhány 
szót akarok szentelni a lourdesi templom legnagyobb, leg-
szebb, s talán legértékesebb zászlójának, azon zászlónak, 
melyet a német zarándokok ottlétünk alatt felajánlottak. E 
zászló sötétvörös bársonyból készült s rajta művészi kézzel 
következő himzett kép látható : közepén a bold. Szűz képe, 
ki szeretetteljesen tekint két előtte térdelő alakra : az 
egyik alak balról sz. Erzsébet, ki kötényében rózsákat tart, 
jobbról püspöki ornatusban Németország apostola, sz. Boni-
facius térdel. A kép alatt arany himzett betűkkel e felirás 
olvasható : „Die Katholiken Deutschland's bitten Dich oh se-
ligste Jungfrau um Deinen Schutz und mütterlichen Segen 

O o O 
für Kirche und Vaterland !" Valóban a legszebb s legtalá-
lóbb s meghatóbb felirat, mert talán az egyházra nézve soha 
sem voltak oly nehéz és szomorú napok, mint jelenleg Né-
metországban. E zászló ideiglenesen a sanctuarium rácso-
zatja baloldalán állott, de szeptember 13-án a templom bol-
tozatára lőn felhúzva, a templom közepén. A templom maga 
román stylbenvan épitve s három hajóval bir. Maga a meg-
jelenés szikláján emelkedik, egész disze- s nagyszerűségében. 
A templom magas s a szem kifárad, ha a boltozatra tekint. 
Maga az óriási német zászló kicsinynek látszott, midőn 
azt a szédítő magasságba felhúzva láttuk. A sanctuarium 
a templomtól egy vas rácsozat által van elválasztva, kö-
zepén áll a fehér márványból készült nagy oltár, me-
lyen bronz baldachinum alatt a megjelenés gyönyörű fe-
hér márványból készült szobra áll. Az oltár mögött áll a 
második orgona, mert a felső templomnak két orgonája van, 
az egyik mint nálunk, a templom bejárásánál, a másik az 
oltár mögött. A főoltár mellett jobb- s balról két óriási gyer-
tyatartó látható. A sanctuariumban félkörben öt oltár van 
kápolnákba elhelyezve : Notre-Dame de Victoire, Rosaire, 
Coeur Jesu, N. D. de Carmèle, N. D. de La-Salette. A főol-
tár előtt az egész sanctuarium padozatja egy óriási gyö-
nyörű szőnyeggel van bevonva s az oltár mindkét részén 
székek s padok vannak elhelyezve a papok számára. Este, 
midőn egy villanysodrony által egyszerre a templomban 
minden gyertya meggyujtatik, a templom mesés fényben ra-
gyog. A templomban megszámlálhatlan csillár diszlik. A 
sanctuariumban a falak felajánlott arany s ezüst szivecskék-

kel vannak elborítva, melyek ugy vannak elhelyezve, hogy 
felírást képeznek. Szóval a lourdesi templom egész kincset 
rejt magában. A sekrestye ajtaja fölött két marschall váll-
rózsái s egynek kardja függ, továbbá a becsületrend ke-
resztje is látható, üh , ha mind e tárgyak szólani tudnának, 
melyek e szentélyben láthatók, mily megható jeleneteket 
nem hirdetnének azok ! 

Ha maga a templom nagyszerű gazdagsága által ily 
élénk benyomást tesz, mennyire nem fokozódik az, ha meg-
gondoljuk, hány ima nem száll fel e szent helyen az éghez! 
Ki léphetne e sz. helyre, hogy önkénytelenül is áhitatra ne 
indíttatnék ? Ki láthatná azon ezreket, kik az isteni szolgá-
lat ideje alatt s azonkivül itt egybegyűlnek, anélkül, hogy 
imáiban velük ne egyesülne? 

Nem kevésbbé kedves benyomást érez a sziv, midőn a 
zarándok, elhagyván a templomot, a grottához megy. Két 
ut vezet oda ; az egyik a város felé, ez rövidebb, de kevésbé 
kellemes, a másik a templom mögött, ez hoszabb, de kellemes, 
mert parkalaku. Ezen ut, melyen a processiók mennek, M 
betűt képez. Maga a grotta semmi nagyszerűt nem tüntet 
fel, de hol van egy vallásos érző kebel, mely mégis örömmel 
ne időzne benne ? A grotta vasrácsozattal van elzárva, a mi 
szükséges is, mert ha a zarándokok nagyobb számmal van-
nak jelen, a rácsozat ajtaja bezáratik s mindig csak bizonyos 
számmal engedtetnek be. Maga a grotta semmi diszszel sem 
bir. Egy nagy, vasból készült gyertyatartó áll benne, me-
lyen éjjel nappal 70—80 gyertya ég. A grotta körülbelül 
6 lépés szélességű és 8—10 lépésnyi hosszú. Majdnem 2 ölnyi 
magasságban egy üreg látható, és pedig a grotta jobb olda-
lán, a hol a bold. Szűz megjelent, ennek nyílásánál áll a 
megjelenés szobra, fátyollal oldalán, az ezüst olvasót kezé-
ben tartva, fehér carrarai márványból. A grottában néhány 
kis kocsi látható, melyekben a meggyógyult betegek oda-
hozattak, s melyeket a szerencsésen meggyógyultak ott hagy-
tak. A szikla boltozatáról mankók lógnak alá megszámlál-Ö O 
hatlan mennyiségben. A szikla, a melynek üregében a bold. 
Szűz szobra látható, nedves, s a viz cseppenkint folyik be-
lőle. E nedvességgel érintik a zarándokok beteg testrészei-
ket, szemüket, fejüket stb. és minden zarándok, ki emléket 
vásárol Lourdesban, a sziklához érinti azt. (Folyt, kő?.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest. junius 20. A m a g y a r n e m z e t és a k a t h o -

1 i c i s m u s. Számos, mindenféle érdekközösség, viszony, 
rokonság, megszokottság köthet össze többféle nemzetséget ; 
e viszonyok, ez összeköttetés egy darabig talán sikeresen is 
kiállják a próbát, visszautasítva a csábításokat ; de egy 
összeköttetés sem oly erős, hatalmát a lélekre egy sem bizo-
nyítja oly szilárdnak mint az, mely a valláson alapszik. A 
vallás oktatja az embert arra, hogy különben bárminő nyel-
vet beszéljen is, az emberek mégis egy mennyei Atyának 
gyermekei, kik kölcsönösen tartoznak tisztelni, szeretni egy-
mást, s ha egy állam polgárai, ugy a közös köteléken kivül, 
mely őket a fejedelem és államhoz köti, még megtanítja a 
békés együttlét kötelmére, a fejedelem iránti hódolatra és 
az állam nyugalmának fentartására is. 

E tényt hazánkban századokon keresztül igazolja a 
különféle nemzetségek békés együttléte. A magyar nemzet 
a kereszténységet, illetőleg pedig az apostoli eredetű katho-
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licismust vallásának elfogadván, ámbár a haza határai kü-
lönféle nemzetiségeket foglaltak magukban, ezek mégis a 
vallás közös kapcsánál fogva soha sem éreztek magukat ide-
geneknek a hazában, soha sem gravitáltak kifelé, habár ta-
gadni nem lehet, hogy ezelőtt épen ugy voltak szlávok, 
szerbek, románok stb. a külföldön, mint ma léteznek, mégis 
a belföldiek magyar tótok stb.-nek vallották magukat. Aki a 
tények előtt nem akarja szemeit behunyni, vagy gyűlölettel 
nem viseltetik a katholicismus iránt, annak be kell ismernie, 
hogy ennek az érdeme a katholicismust illeti meg. 

Tagadhatatlan, hogy az oroszlány rész e pontban a 
hazafias magyar kath. főpapságot illeti, mi annyival szem-
beszökőbb, mert nem egy közülök a hierarchia legmagasabb 
fokozataira épen a nem magyar nemzetségek közül emelke-
dett. A magyar kath. főpapság amily hithű volt minden 
időben, a mily tántorithatlan hűséggel ragaszkodott min-
denkor Rómához, époly hűséggel védelmezte mindenkor a 
magyar nemzetséget, és különféle nyelvű hiveit mindenkor 
buzdította a haza iránti tisztelet és szeretetre. A történel-
men a magyar kath. főpapság e kettős hűsége vonul keresz-
tül, melyet mindig meg tudott egymással egyeztetni, és igy 
a nemzetnek soha kellőleg meg nem hálálható, hazafias 
szolgálatokat tett. 

Valamint nem volt, ugy nem is lesz idő soha, hogy a 
magyar kath. főpapság őseinek e nemzeti tündöklő erényé-
től eltávozzék ; ellenkezőleg, ha elég vakmerő lenne valaki, 
a nem magyar, de kath. hivek közt separatisticus irányban 
izgatni, mindig lesz a kath. egyháznak főpapja, hogy a haza 
elleni ily merényletet erélyes szózatával sújtsa. Az ujabb 
idők hasonló alkalmat nyújtottak hazánk biboros főpapjának, 
Simor János hg.-primás ő eminentiájának. Tudvalevőleg 
a pánszláv mozgalom, habár nem is oly kirivó vakmerőség-
gel, mint a protestánsok közt, de az ezektől eredt rosz példa 
folytán megindult a katholikus hivek közt is. Vannak lelkis-
meretlen agitatoiok, kik a ,szegény népet' eltántorítják, de 
ez csak addig történik, mig a lelkismeretlen üzelem felett 
sújtó itélet nem mondatik, oly itélet, melyet megért a köz-
nép is, mert a nép nyelvén és az ő szivéhez intézve, a legille-
tékesebb helyről hangzik. 

Ily Ítéletet mondott a pánszláv izgatások felette na-
pokban hazánk biboros főpapja, fmgu Simor János ő 
e m i n e n t i á j a bérmálási körútja alkalmával Vág-Ujhelyen, 
hol is kárhoztatva azok törekvéseit, kik a,szegény népet' hol-
mi utópiákkal tévútra vezetik és ekként hálátlanok a haza 
iránt, mely őket nemzette és táplálja, buzditólag szólott a 
jelenlevőkhöz, felhiván őket a haza iránti hűségre, mert be-
széljünk bármi nyelvet is a hazában, mégis mindnyájan, le-
gyünk magyarok, tótok, németek stb., ugyan egy hazának 
jótéteményeiben részesülünk. Hogy ez itélet mily sújtó ha-
tással lehetett, azt mindenki elképzelheti, aki csak tudja és 
ismeri az erélyt, melylyel hazánk biboros főpapja a bünt os-
torozni szokta, aki tudja és ismeri, minő szeretettel és oda-
adással csügg Ö Eminentiája a hazán, mennyi buzgalommal 
m o z d i t j a elő javát. D e kitűnik ez abból is, hogy egyik je-
lenlevő esperes visszhangul e fönkelt szellemű szavakra, azon-
nal biztosította is Ö Eminentiáját a kath. papság és a hivek-
nek a haza iránti hűségéről. 

íme ilyen a katholicismus, ilyen a kath. főpapság, ki-

ket az alpapság követ, a magyar nemzet iránt. Szereti hitét, 
de szereti hazáját is, ismer hivei közt különféle nyelvüeket, 
de azt akarja, hogy ezek hü honpolgárok legyenek és e 
czélból nem mulaszt el semmi alkalmat, hogy hiveit a haza 
iránti hűségre intse, mint ezt jelenleg Ö Eminentiája 
tette, ki ez ujabb tényével többi halhatatlan érdemeinek 
koszorújába ismét egy drága gyöngyöt tett és növelte azon 
magyar főpapok számát, kik a magyar nemzetiség érdeké-
ben századokon keresztül ernyedetlen buzgalommal mű-
ködtek. Nem is kételkedünk, hogy az oly tekintélyes hely-
ről jött szózat megtermi gazdag gyümölcseit, hogy az el-
hangzott főpásztori szavak még évekig visszhangozni fognak, 
hirdetve ugy O Eminentiája honfiúi szeretetét a jövő nemze-
déknek, mint egyáltalában a katholicismus üdvös működé-
sét a magyar nemzetiség fentartásának érdekében ; mert az 
bizonyos, hogy ha van valami, ami a magyar nemzetet még 
fentartani képes, az csak a magyar kath. papság hazafiúi 
érzülete és azon erős kapocs, mely a nemzetiségeket a katho-
licismus által összetartja. ,-î 

Esztergom. A b i b . - h g . - p r i m á s b é r m á l á s i 
k ö r u t j a.1) A nagy kiterjedésű esztergomi egyházmegyének 
felvidékei régóta ohajtották az ország bibornok-herczegpri-
mását, főpásztorukat körökben üdvözölni. A hitben meg-
erősítendők számának gyarapodása szükségessé is tette emez 
ohajtott látogatást, melynek idejét O Eminentiája a szent 
Lélek eljövetelének ünnepére, illetőleg ezen ünnepnek he-
tére tűzte ki. Folyó hó 3-kán indult el O Eminentiája szék-
helyéről Lippert József Ervin lovag, érseki főépítész, Mar-
lins Gyula esztergomi kanonok s Maszlaghy Fcrencz herczeg-
primási szertartó kíséretében a sz. ténykedés első központ-
jára, a magyar prímások és esztergomi főkáptalannak annyi 
évek sorain át székhelyül szolgált Nagyszombat városába. 
Már útközben a Diószegtől Nagyszombatig vezető uton 
mindenütt fényes óvatiókkal fogadtatott. Ábrahám, Maj-
thény s Gerencsér községek, melyeken az ország főpapja 
kíséretével átvonult, ünnepi diszbe öltöztek s lovas bandé-
riumokat küldötték a magas vendég elé. Nagyszombat vá-
rosa előtt közvetlenül ngos Olhauser Mihály, gerencséri es-
peres-plebános s eszt. tiszt, kanonok a városi elöljárósággal 
fogadta Ö Eminentiáját. Midőn Ö Emtája a lelkes éljenzé-
sek s az őszinte tisztelet s ragaszkodás nyilvánulatai között 
az érseki helynöki palotába bevonult, már ott várták Bolti-
zár József, felszentelt püspök s nagyszombati érseki hely-
nök udvari papjaival, a szabad kir. város elöljárósága, a 
helybeli közös hadseregbeli katonaság s honvédség, a kü-
lönféle testületek s az egész városi szerzetes s világi pap-
ság, a nagyszombati társas káptalan tagjai s az érseki finö-
velde növendékei a tanári karral élükön. O Eminentiája 
legottan fogadta a tisztelgőket s az ebéd végeztével megte-
kinté a régi herczeg-primási palotát, a társas káptalan egy-
házát, mely a másnapra következő ünnepélyes szent tényke-
désre fényesen fel vala diszitve. 

Másnap O Eminentiája a Pozsonyból ez ünnepélyes 
actusra megjelent báró Horeezky Ferencz s Koperniczky 
István kanonokok kiséretében a székesegyházba vonult, hol 
fényes segédlet mellett ünnepélyes szentmisét mondott, mely-
nek végeztével a bérmálás szentségét osztá ki. Utána meg-

!) A ,M. Állam'-ból. 
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hiván a vendégszerető asztalához a helybeli egyházi, kato-
nai s világi honoratiórokat, ebéd alatt Ő Eminentiája po-
harat emelt Nagyszombat városára, melynek históriai múltja 
élénk emlékezetbe marad mindenkor, ezen város adván men-
helyet a török dúlások alatt az esztergomi káptalannak, a 
hazai tudományok s művészeteknek, s ez által a civilisatió-
nak. Nagyszombat városának polgármestere köszönte meg 
meleg szavakban e megemlékezést, hangsúlyozván egyúttal 
ama jótéteményeket, melyekben e város a hazafiúi papság 
részéről mindenkor részesült, kiváltképen pedig ama sze-
rencsét, mely az ország bib.-herczegprimásának magas láto-
gatásával a városnak ujabban osztályrésze lett. Az ebéd 
alatt a Pozsonyból áthivott katonai zenekar játszott. Este 
ünnepélyes fáklyásmenet s diszestéli zene tartatott. 

O Eminentiája másnap Dejthára rándult ki, hogy hi-
veit a bérmálás szentségében részesítse. A közbeneső falva-
kon, mint Spácza, Alsó-Dombó, Kátlócz községeiben min-
denütt fényes bandériumok s üdvözlő küldöttségek fogad-
ták. A kitűzött hely előtt a kerületi esperes üdvözlé a sze-
retett főpásztort többi paptársainak élén. O Eminentiája a 
szentség kiosztása után visszasietett Nagyszombatba, hol a 
város többi notabilitásai asztalához hivatalosak valának. Ez 
alkalommal Nagyszombat városának plébánosa Ocsovszky 
Ferencz kanonok emelt poharat O Eminentiájára. Által anos 
elragadtatásra szolgáltatott alkalmat a nagyszombati rok-
kant vitézek egyik félkezü hősének valódi katonás rövid-
séggel mondott egyszerű magyar pohárköszöntése. Délután 
Ö Eminentiája megtekinté az Orsolya-szüzek zárdáját, az 
ezek vezetése alatt álló leánynöveldét s este a helybeli ér-
seki finöveldét örvendezteté meg látogatásával, melynek 
ifjúsága 0 Eminentiájának fiúi hódolata jeléül fényes színi-
előadást s hangversenyt rendezett a kitűnően derék igaz-
gató, ftdő Graeffel János vezérlete mellett. 
Ö 7 

Következő napon u. m. pünkösd keddén Ö Eminen-
tiája Vittencre rándult. A hivő nép itt is legőszintébb óva-
tiókkal fogadta. Az ünnepi istentisztelet és a szentség kiosz-
tása után Ö Eminentiáját, valamint az összes jelenlevő pap-
ságot ő excellentiája gróf PálfFy Mór mint a még nein nagy-
korú kegyúr atyja vendégelte meg a vittenci kastélyban. 

Yittencről délután indult O Eminentiája Vágujhelyre. 
Varbón a hivő nép ezrei várták már s leirhatlan ama lelke-
sedés, melylyel itt fogadtatott. A legimposánsabb fogadta-
tás azonban Váguj helyen történt, hol gróf Pongrácz Adolf 
vágujhelyi prépost és orsz. képviselő mindent elkövetett a 
magas vendég diszes fogadására. A város elején s a prépost-
ság előtt diadalkapuk voltak emelve, nép valláskülönbség 
nélkül virágokkal, koszorúkkal hinté el a kocsit, melyen az 
ország főpapja megérkezett. A fogadtatáson jelen voltak a 
környék celebritásai diszmagyarban, kik azonnal a megér-
kezés után tisztelkedtek Ö Eminentiájánál. A terjedelmes 
prépostsági épület megtelt vendégekkel. Váguj helyről más-
nap O Eminentiája Krakovánra rándult s ott bérmált ; délre 
visszatért Vágujhelyre, hol fényes ebéd, este fáklyásmenet s 
zene tartatott. Ez alkalommal Lüley Jenő helybeli k. posta-
mester talpraesett derék szónoklattal üdvözlé a város magas 
vendégét, ki is meghatva az őszinte ragaszkodás szeretettel-
jes nyilatkozataitól, meleg szavakban ada kifejezést köszö-

netének. ') Pünkösd hetének csütörtökjén volt a prépostsági 
templomban a sz. bérmálás kiosztása. Utána a vendégsze-
rető gróf uri asztala körül láthattuk a regényes Vágvi-
dék s a környék honoratiórait, a Pongrácz grófokat, gróf 
Csáky főispánt, az ifjabb Teleky grófot, báró Mednyánszky-
akat s sok másokat. — Délután kirándulás történt a büszke 
Csejthe várnak romjaihoz, a hírneves Báthory Erzsébet 
szomorú emlékű helyéhez. 

A következő nap délelőttjét egy kedves emlékű kirán-
dulás tette élvezetessé. A magas vendégek Vágujhelyről 
Trencsénbe rándultak, folyton a regényes, festői szépségű 
Vágvidék hosszában. Trencsónben a bibornok herczeg-pri-
más megszemlélte az egykoron jezsuiták által épitett, jelen-
ben a kegyesrendiek által birt templomot s zárdát s annak 
ritkasági gyűjteményét, kiváltképen pedig a párját ritkitó 
ereklyegyüjteményt. Ugyanitt Ő Eminentiája egy régi ok-
mányon a nagy Bellarmin bibornoknak kéziratát ismerte 
fol. Visszajövet a hős Stibor vajda emlékeivel telt nagyszerű 
Becko-várat szemlélte meg O Eminentiája. 

Még az nap délután történt a szivélyes bucsu Váguj-
helytől s annak páratlan magyar vendégszerető prépost-
jától. A biboros főpap a nép ezreitől kisérve, hála s sze-
retetteljes emlékét visszahagyva távozott a kedves emlékű 
helytől, hol a par excellence magyar grófok szivélyes s le-
kötelező figyelme s vendégszeretete feledhetlenné tevék az 
órákat, melyeket Ö Eminentiája s kisérete Stibor vajda ősi 
örökségének falai között töltött. 

Az ország biboros főpapja Nagyszombatban töltvén 
az éjt, másnap egyenesen bajcsi nyaralójára utazott. Áldást 
s malasztot jöve osztani az atyai gondjai s főpásztori buz-
galma alatt élő, még romlatlan s hithű felvidéki népnek s 
nem lehet nem hinnünk, hogy ez áldás, e malaszt foganatos 
leend a népen, mely midőn derék lelkipásztorainak gondos 
vezetése alatt hitét és ei'kölcseit megőrizve, az ország legelső O 7 o O 
főpásztora iránt oly buzgósággal, annyi keresetlen őszinte-
séggel rótta le a szeretet s tisztelet adóját, egyúttal tanúsá-
got tőn arról is, hogy a kegyeletet nem puszta szóból ismeri, 
mert a vallásos érzületnek ily écclatans confessiójában ön-
maga szellemi értékéről tőn fényes bizonyságot. Maszlaghy F. 

Lüley urnák fentemiitett beszéde. 
Főmagasságu Bibornok, Magyarország Herczeg-Primása, 

Kegyelmes Urunk ! E város igen tisztelt közönsége felhívásá-
ból, nekem jutott a szerencse, hogy Főmagasságodat annak 
nevében ez alkalommal szivélyesen üdvözöljem ; de fájdalom, 
nyelvem nem talál szavakat, keblem elérzékenyül akkor, a 
midőn Főmagasságod közünkbe érkezte alkalmából leirhat-
lan örömünket és hálánkat kinyilvánítani bátorkodom. Örö-
münk határtalan, hálánk tiszta, melyet azonban parányisá-
gunk miatt Főmagasságod iránt leróvni aligha képesek leen-
dünk ; hódolatteljes tiszteletünk kifejezése ez, melyet tiszta 
erkölcsi kötelességünk tenni parancsolja, mert hiszen min-
den ország támasza a tiszta erkölcs, inely ha elkorcsosul, 
országa eldűl, s népe rabigába görbed ; minden nemzet élete 
és üdve a közműveltség, bukása és sirja a tudatlanság. Hogy 
a közműveltség emelkedése vagy hanyatlása az emberi-
ség jó vagy balsorsának pontos hévmérője, az tagadhat-
lan, és igy mindenki tudja, hogy közműveltség nélkül nem-
zet fenn nem állhat, függetlenségét, békét nem élvezheti. — 
Ki erdemesebb mármost a nemzet hálájára? a duló csaták 
harczosa-e?, a ki harczi hevében ellenének éltét oltja ki, a 

') Lüley urnák beszédét alább egész terjedelmében adjuk. 



•398 

ki néma és kietlen temetőket hágy maga után, s kinek nyo-
mában vér-virágok fakadnak — hát nem érdemesebb-e a 
nemzet hálájára a közműveltség vezére, ki a nemtelen szenve-
délyeket megszeliditi, és az ész uralma alá szorítja az irtó 
csaták hőseit, vagy a tudomány bajnoka, ki világot gyújt a 
lélek sötét éjjelében, s elvégre a népnevelés vezére, ki életet 
lehel a szunyadozó lélek tehetségeibe s igy felvilágosult s 
józan polgárokkal népesiti be a hazát? 

Ily nagy érdemű férfit Főmagasságodban van szeren-
csém üdvözölni, mint ki a tudomány, a népnevelés magasz-
tos terén bokros érdemeket gyűjt, és azt hazafiúi s áldozat-
készséggel előmozdítani iparkodik ; a haza iránti tántorit-
hatlan ragaszkodása, buzgó es vallásos érzelmei koszorús ér-
demeiben ragyogó fényként tündökölnek, adja tehát az egek 
Ura, hogy e kitűzött szent czél elérésében, mindig dus siker 
kövesse lépteit Főmagasságodnak, melyért azután nem a 
külfényt mutató jelek, hanem a nép millióinak polgári elis-
merése leend jutalma Főmagasságodnak, most fogadja Főma-
gasságod kegyesen hódolat teljes tiszteletünk kifejezését, és 
drága honunk és a magas egyházirend diszére sokáig de 
sokáig éljen. 

Frttncziaorxzág. A t a n s z a b a d s á g . S z e l -
l e m i á l l a p o t a i n k . (Vége.) Legvészesebb mételye ezen 
országnak a szabadkőművesség. Ez csinálta a nagy forra-
dalmat, ez űzé el 1830-ban a Bourbonokat, ez tüzé ki 
1870-ben zászlaját Páris falaira, hogy a Commune-t védel-
mezze. A szabadkőművesség legvészesebb katholikus or-

es o 
szágban ; mert a protestantismuson már alig van, mit ron-
tani. Tudja is ezt a páholy s azért legnagyobb tevékenysé-
gét katholikus országokban fejti ki, s a hol katholikus in-
tézmények feldöntéséről, katholikus államférfiak megsemmi-
sítéséről van szó, ott a gyilkos fegyver legkedvesebb esz-
köze, mint a Duc du Berry vagy legújabban Garcia Moreno 
esete mutatja. Midőn X. Károly elűzetett, akkor Decazes 
herczeg volt első ministere, kit a király mindig különösen 
kedvelt s nagyon kitüntetett. De Decazes, kit ő herczeggé 
tett, titkon a franczia Nagyoriensnek főmestere is volt 
Fia, ki ma a külügyeket vezeti, ki a spanyol Carlismust szó-
szegés és árulás segítségével tönkre tette s Alfonztól magas 
spanyol rendet kapott, — ez a mai Decazes herczeg szintén 
igen tevékeny tagja a páholynak, s ennek köszöni, hogy Pá-
ris városa őt tizenkilencz petrolleur mellett huszadik kép-
viselőjévé megválasztotta. Tudvalevő dolog, hogy Gambetta 
s Toulain csak tavaly vétették fel magokat, hogy ekként 
forradalmi állásukat s tekintélyöket biztositsák. Hogy a 
sajtó s a gondatlan olvasók serge még ma is rajong a köz-
társaságért, annak daczára, mi 1793- s ismét 1848-ban tör-
tént, ennek oka az, hogy ez a páholy jelszava. Uralkodásá-
nak utóbbi éveiben III . Napoleon nagyon kedvezett a tár-
sulatnak, mint minden rövidlátó uralkodó, azok segitségével 
vélvén ingó trónját biztosithatni, kik annak legelkeseredet-
tebb ellenségei. Azt gondolta, hogy hatalmába keriti, ha 
egyik másik tábornagyát erőlteti rá nagymesterül ; pedig 
ez által csak azt érte el, hogy a szabadkőművesség, s ezzel 
a katonai eskü megvetése a tisztek közt is terjedt ; mig va-
lóban a társulatot egészen más igazgatta mint az, kit ő 
állitott élére. 

A szabadkőműves sajtó folytonosan izgat a vasárnapnak 
vallási megszentelése ellen. Valahányszor a jó katholikusok 
csak a legkisebb mozgalmat indították is ez ügyben, min-
dig a páholynak határozott ellenzésével találkoztak, mely 

arról is gondoskodott, hogy a mégis netán, például a had-
sereg számára kibocsátott, a vasárnap megszentelését czélzó 
rendeletek, a gyakorlat által meghiusittassanak. Ezáltal a 
páholy a kocsmának főlényét alapította meg s tartja fenn az 
egyház felett ; mert csak igy fejezheti be .nevelését' ama 
népnek, mely tudományát a leggyalázatosabb lapokból, esz-
méit a csapszékek szónokaitól kölcsönözvén, vakon felbőszít-
hető, valahányszor kell. Csak Chambord grófot emlitse va-
laki, s minden igazi franczia liberális megesküszik rá, hogy 
a királynak legelső teendője leüne a gyónó czédulák hiva-
talbóli megvizsgálását s a papi tizedet behozni, — váljon 
ilyenténképen ,felvilágosított' nép okosan s tisztességesen 
kormányozható-e ? 

Mind ezen vészes tényezőkkel szemben az egyháznak 
állása felette nehéz ; s ha mégis nap nap mellett tapasztal-
juk, mennyi jót, szépet és dicsőt müvei épen Francziaország-
ban, akkor ez csak kettős érdemül róható fel neki. Az egy-
háznak működéséről legyen szabad még néhány sort irnom. 

Tény, melyet az egyháznak legelkeseredettebb ellen-
ségei sem képesek tagadni, hogy a , Kistestvér eh által tartott 
iskolák a legjobbak az országban, s ha valaki azt mondaná, 
hogy ez relativ fogalom, s mint ilyen nem sokat bizonyit, 
akkor azt feleljük neki, hogy tekintsen arra, mi (most El-
zaszban történik. Ott a porosz fanatismus a testvérek isko-
láit természetesen eltörülte, s ma kénytelen beismerni, hogy 
a legnagyobb pénzbeli áldozatok mellett sem képes felé-
nyire is oly fényes eredményeket felmutatni iskoláival, mi-
nőket a testvérek intézetei felmutatnak. Az összes világ zsi-
dó-liberalis lapjai nagy következetességgel agyonhallgat-
ták azon botrányos halált, melylyel az elzászi, porosz-álla-
mi, felekezetnélküli iskolák legfőbb igazgatója nem régen 
kimúlt. Ez az ember tiltott viszonyban élt második, még 
élő nejének, ennek első házasságából származott leányával 
s midőn e viszonynak következményei láthatókká kezdtek 
válni, megmérgezte magát és a leányt. Főliberalis volt, na-
gyon felvilágosodott férfi, s a ,bornirt ultramontanismus'-nak 
dühös ellensége. Isten bocsásson meg neki ! 

D o 
De térjünk vissza a Testvérek s azoknak iskoláihoz. 

A porosz hatóságok roppant zokon veszik, hogy bármiféle 
csődvizsga alkalmával a Testvéreknek volt tanítványai vég-
telenül felülmúlják a világi iskolák tanonczait. Epoly ki-
tűnő eredményeket mutatnak f'el a katholikus gymnasiumok 
is. A magasabb tanintézetekben, péld. a műegyetemen a 
jezsuiták volt tanitványai azok, kik tehetség s szorgalom 
által kitűnnek s a szabad egyetemek minden bizonynyal ha-
sonló sikert aratnának, ha a liberalismus meg nem ölné 
azokat, még mielőtt megszülettek volna. Igy pedig a 3szíi-
bad tudomány', tehetetlenségének gyáva öntudatában az 
állami monopoliumban kapaszkodik ; mert ezek a ,szabadon 
gondolkodók' csak mint kizárólagos szabadalmasok s mono-
polisták élhetnek meg, a becsületes verseny őket, a nyomo-
rékokat, csakhamar tönkre tenné. 

Nagyszerűek azon pénzbeli áldozatok, melyeket a ka-
tholikusok tanintézeteik javára hoztak. A szabad, katholi-
kus egyetemek keletkezésének története ismét feltünteté, 
hogy a tanügy érdekében senki sem hoz annyi áldozatot, 
mint a katholikusok. A liberalismus mindig az államnál 
koldul ; a katholikusok csak egyet kérnek az államtól : sza-
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fcadságot; de épezért a liberalismusnak, többi közt önfen-
tartási érdekből is egyik folytonos főtörekvése a katholicis-
must, amennyire csak lehet, szolgaságban tartani. 

Többet még mint a tanügy körül, a franczia katholikus 
egyház a keresztény Charitas terén tett azért, mert ezen 
szabadabban mozoghatott. A hely szűke nem engedi meg, 
hogy mind azon alapítványokat, intézményeket s egyleteket 
soroljuk elő, melyek e téren léteznek. Köztudomásu tény, 
hogy Francziaország ebben is felülmúlja az összes katholi-
kus világot, s pedig függetlenül minden állami vagy kor-
mányi segély- vagy támogatástól. Igaz, hogy a német zsi-
dólapok rémséges történetkéket tudnak mesélni a clericalis-
mus uralmáról III . Napoleon s Eugenia napjaiban, melye-
ket a felvilágosodott' philister borzadva végig olvas és el-
hisz ; de ezért mindabban egy igaz szó sincs, s legfelebb 
annyi a való, hogy az uralkodó pár édes keveset törődött a 
keresztény Charitas nyilvánulataival s műveivel, s hogy ta-
lán némi számításból is tartózkodtak attól, az egyházat 
még é téren is üldözni. A négy legnagyobb szerzet még ma 
sem bir testületi jogokkal nálunk, számos, kitűnően működő 
cono-ree>atio államilag més- el sincs ismerve, s van Párisban o o o o 
talán husz zsidó bankár, kiknek mindegyike egymaga gaz-
dagabb, mint valamennyi francziaországi szerzet és congre-
gatio együtt véve, anélkül, hogy az öregek, betegek, árvák 
s egyébként ügyefogyottak százezreiről gondoskodnának, 
ugy mint ez utóbbiak. 

Az egyházi s egyéb kegyeletes czélokra való ezen bő-
kezűség még ragyogóbb fényben tündöklik, ha meggondol-
juk, hogy az egyház maga szegény ; mert a multszázadi 
,nagy' forradalom minden birtokától fosztá meg, s oly hely-
zetbe hozta, hogy annak lecsillapulta után minden téren új-
ból kellett s elölről kezdeni. S ennek daczára a katholikus 
Francziaország ma ismét ugy áll, hogy a kör. Charitas nem 
csak saját határain belül virágzik, hanem hogy annak, úgy-
szólván az egész világon, főtámasza. Hány hitküldéri állo-
más nem jutott a nélkülözés, sőt a végmegsemmisülés hatá-
ráig, midőn a porosz-franczia háború a kegyeletes gyűjtése-
ket némileg megbénitotta volt ? 

Különös, szomorú mozzanat a francziaországi katholi-
kus egyház történetében az, hogy valahányszor a vallás ügye 
jótékony lendületet venni kezdett, valamely politikai ese-
mény állott be, mely azt ismét megbénitá s századokra veté 
vissza. Igy tett a juliusi forradalom, melynek kitörése előtt 
a katholikus hitélet már igen szép virágzásnak indult. Mi-
dőn ismét évtizedek múlva jobb érzületek kezdtek a nép-
ben, de még a hadseregben is mutatkozni, akkor kitört az 
olasz háború, mely Napoleonnak ürügyet szolgáltatott az 
egyház ellen sikra szállni. Mac-Mahon elnökségének kezde-
tén, midőn a nemzetgyűlésben is keresztény-conservativ 
többség uralkodott, ugy látszott, mintha nem minden re-
mény nélkül lehetne a jövő felé nézni; de csakhamar jöttek 
a porosz fenyegető jegyzékek, melyek a mindig habozó tá-
bornagyot Decazes herczeg és hasonszőrű emberek karjaiba 
űzték s ekként ismét szomorú korszakot nyitottak meg ha-
zánk számára. Mert a franczia nép, jóban s roszban egyaránt 
nem szokott félúton megállani. Ezek a félemberek, kik her-
czegek és conservativek is szeretnének lenni, de conspirato-
rok és szabadkőművesek is, mint Thiers, Decazes, Broglie, 

csakhamar a lomtárba fognak kerülni ; a mai uton haladva, 
a jövő minden bizonynyal Gambetta-, ha nem a Commune-é. 
Hiába próbálják kicsinykedő mesterfogásait Broglie és 
Thiers ; a kormány lépésről lépésre hátrál a vörösek előtt, s 
Francziaország ismét egyszer azt mondhatja magáról, hogy 
tűzhányó hegyen áll ; — a katholikusok szabadsága ellen 
mért vagy legalább megkisérlett csapások csak előjelei a kö-
zelgő kitörésnek. 

Oroszlerifjf/elorszár/. A k a t h o l i k u s o k n a k 
h e l y z e t e . A következő érdekes részleteket egy franczia 
papnak köszönjük, kinek minden mesterséges határzár da-
czára, mely természetesen csak a katholikus papok, de ko-
rántsem amaz ezer meg ezer zsidó csempész ellen vétetik 
alkalmazásba, kik az orosz pénzügyőröknek legjobb bará-
tai s legnagyobb jóltevői, — sikerült az ország belsejébe 
hatolni. E részletek épen most annál nagyobb figyelmet ér-
demelnek, minthogy az oroszországi katholikusoknak sze-
rencsétlen helyzete ismét fájdalmas, véres jelenetekben kezd 
kifejezést nyerni, mely jelenetek épen csak arra valók, 
hogy a zsarnokoknak ürügyet szolgáltassanak a kiirtás hó-
hérmunkáját végképen befejezhetni. 

Külföldi katholikus papnak, beszéli francziánk, abso-
lute s határozottan tilos Oroszország határát átlépni. Az 
ország belsejében tartozkodó kath. papnak pedig felette 
ovakodnia kell, nehogy valamiképen oly egyénnel találkoz-
zék, mely azon gyanúban áll, hogy a schismának ellensége, 
különben temploma rögtön bezáratik, ő maga pedig Sibe-
riába vándorol. Ezenkívül minden katholikus pap kénysze-
ríttetik külön reversalisban megígérni, miszerint soha sem 
fog Rómába zarándokolni. Plébániáját soha sem szabad el-
hagynia, s csak azon városban miséznie, melyben lakik; ha 
néha néha mégis egy kis utazást akar vagy kénytelen tenni, 
akkor a szükséges útlevelet közvetlenül sz. Pétervárról kell 
szereznie, mi époly nehéz és költséges, mint veszélyes vál-
lalat ; — nemde gyönyörű állapotok ezek ? ! 

Czenstochauban, a hires kegyhelyen jelenleg még 
negyven pap működik, remete sz. Pál szerzetéből, de mivel 
ujonczokat fogadniok tilos, e kegyhelyen is a katholikus 
isteni tisztelet néhány év múlva megszünend. Ugyané sors 
várja, ugyanezen okból a többi szerzetet, sőt a világi papsá-
got is, amint például a varsói nagy papnevelde csak azon 
feltétel alatt türetik még, hogy a kihaló tanerők nem pó-
toltatnak ujak által. A kereszt jelvénye szinte abominatio a 
schismaticus hatóságok előtt. J a j azon szerencsétlennek, ki 
valamely nyilvános helyen, az országút mellett sat. állott, 
de most ledöntött keresztet ismét felállítani s jó karba he-
lyezni merészelne, rögtön indulhatna Siberiába. 

Ezekkel szemben annál kirivóbb azon atyáskodó dé-
delgetés, melyben a kormány a schismaticus pópákat része-
siti. Állami törvény rendeli, hogy minden ember köteles 
húsvétkor gyónni. Miért ? mert minden egyes polgári bűnös 
két rubel, a katona pedig tiz kópékét fizet. A ki pedig nem 
akar gyónni, az ezen összeg duplájával megválthatja magát, 
akként keletkezett tartozások legszigorúbban, karhatalom-
mal hajtatnak be s nem ritka eset, hogy a zálogoló katonák 
a szegény parasztnak utolsó tehenét sőt ekéjét is elhordják, 
ha mindjárt családostól éhen hal is. A paraszt egyáltalában 
teljességgel a pópának önkényére van bizva, kik ezt légin-
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kább azon szegényekkel éreztetik, kikhez, mint „volt uni-
tusok"-hoz, azért küldettek, hogy azokat az „igaz, ortho-
dox" hitben megerősítsék. Ki csudálkoznék akkor, bármi-
ként fájlalja is, ha a kétségbeesés e szerencsétleneken né-
melykor erőt vesz s ezek oly tettekre ragadtatják magokat, 
minőkről legújabban ismét tudósíttattunk ? ! . . . . 

IRODALOM. 
Jelentés a Stöcld-féle philosophia magyar kiadása ügyé-

Len. Tisztelettel tudatom e lapok olvasó közönségével, hogy 
dr. Stöckl Albert philosophiai művének a „M. Állam", „Re-
ligio14, „Népiskola" és „ Jelenkor' hasábjain egyes mutatvány-
czikkekben ismertetett magyarítására eddig összesen 27 (hu-
szonhét) megrendelés tétetett — tanuságaul annak, meny-
nyire téved.ein akkor, midőn azt hittem, hogy hazai kath. 
intézeteinkben egy népszerű kath. philosophiai mű kedvező 
fogadtatásra talál. 

Miután számos példáját láttam azon eljárásnak, mely -
szerint kath. irók a megrendelési határidőt meghoszabbitni 
szokták, ezennel én is meghoszabbitom a megrendelési ha-
táridőt f. hó végéig, kijelentvén, hogy, ha e napig legalább 
300 megrendelés nem tétetik, az ujabb jelentkezőket e má-
sodik kísérlet, sikertelenségéről magánlag értesítem, amidőn 
is a mű kiadásának jogát arra, akitől azt kinyertem, vissza-
ruházom ; talán azok, akik utánam kérték e mű magyar ki-
adásának jogát, elég anyagi erővel rendelkeznek arra, hogy 
a kiadást 27 megrendelés mellett is eszközölhetik. 

Most pedig fogadják hálámat nemes érdeklődésűkért 
csekélyszámu megrendelőim, akiket itt megnevezni szüksé-
gesnek látom. — 1. Sirokay Albert tanárjelölt Budapesten. 
2. Magócsy Imre gymn. tanár Gyöngyösön. 3. Sarmaságh 
Géza gymn. tanár Szatmáron. 4. Horváth János államké-
pezdei hittanár Csongrádon. 5. A jézustársasági társház 
Kalocsán. 6. Janovszky István növ. pap Esztergomban. 7. 
Tarovszky János papnövendék Budapesten. 8. Kovács Jó-
zsef segédlelkész M:igyar-Széken. 9. Beck Alajos k. r. tanár 
Veszprémben. 10. Tvrdy Elek hittanhallgató Nyitrán. 11. 
Búzás Mihály plébános Csik-Sz.-Mártonban. 12. Ferenczy 
György segédlelkész Püspökiben. 13. Fiala Mihály sz. fer. 
rendű áldozár s tanár Szolnokon. 14—17. Fülöpp Antal 
IV. éves papnövendék s a Pázmány-kör elnöke Veszprém-
ben. 18. Pápay Zsigmond prém. főgymn. tanár Kassán. 19. 
Steinberger Ferencz tanár Szatmáron. 20. Irsik Ferencz ka-
nonok Szatmáron. 21. Hérits Márton növ. pap Győrött. 22. 
Molnár László képezdei igazgató Budapesten. 23. Ludwigh 
Miklós gymn. tanár Temesvárott. 24. Kapossy Lucián be-
ned. r. áldozár s gymn. tanár Sopronban. 25. Kisfaludy 
István plébános Beleden. 26. Lukácsy György gymn. tanár 
Szatmáron. 27. Jandrisics János gymn. tanár Szatmáron. — 
Szatmáron, juniushó 15-én 1876. Dr. Zafféry Károly, áldo-
zár, gymn. tanár. 

VEGYESEK. 
— A legujabbi esztergoinfőinegyei körlevélből a kö-

vetkező, figyelemi-eméltó sorokat veszszük át : „Concursuale 
examen cum adolescentibus, ad statum clericalein aspiranti-
bus, atque ad Seminaria suscipi optantibus instituetur Stri-
gocii die 4. futuri mensis Julii. Competere et pro examine 
comparere poterunt non solum adolescentes, qui iam sextam 
et altiores etiam duas classes absolverunt, sed ii quoque, qui 
quintam, vel saltern quartum classem gymnasialem bono cum 
sncoessu emensi sunt. Hoc enim anno ex inferioribus etiam his 
duabus classihus recipientur adolescentes in aedibus Convictus 
Reg. AEppalis Tirnaviensis educandi et in eiate AEppali 
maiori Gymnasio instituendi. Concursuri adolescentes aeta-
tem suam, de qua certo constare debet, extractu matricu-
lari doceant est necesse. Inscriptio examini semet sistere cu-

pientium fiet 3 Julii. Quae scopo eo publicantur, ut ad con-
cernentiám adolescentum notitiam perferantur. Strigonii, 
die 25-a Maii, 1876. 

— Székesfehérvári-ól irják a ,M. Allam'-nak : A pün-
kösdi ünnepkor azon idő, melyben az apostolok utódai a 
bérmálás szentségét kiosztani szokták. Nálunk is megkezdte 
püspök ő mltsga dr. Dulánszky Nándor az első ünnepen a 
belvárosban, pünkösd hétfőn a felső városon, kedden Pákoz-
don és csütörtökön Sárpentelén avatván fel a megkeresztel-
teket a hit bajnokivá. Mindenütt maga szónokolt, beszédei-
ben nagy theologiai erő, kedvesség és kellemes egyszerűség-
vágyon ; a merre megy, szívességével, leereszkedésével és ta-
gadhatlanul igen jótékonyan ható modorával szegényt, gaz-
dagot, boldog és boldogtalant lekötelez és meghódit. A bér-
málás szentsége feladása után mindenütt megtekinté még az 
iskolákat is, hol némi észrevétele volt, majd a hivőkkel, majd 
a kegyúri képviselőkkel a legbölcsebb módon közié, hogy a 
hiány pótoltassék, a hol a javítás vagy átalkitás szükséges, 
az czélszerüen eszközöltessék, s mint tudjuk az iskolaügy 
nagyon szivén fekszik s e tekintetben tőle sokat várhatni; 
szóval mindenütt kilátszik tetteiből a püspöki buzgóság és 
kazafiui lelkesedés; adjon Isten neki ások jó akarathoz testi 
és lelki erőt. 

— A poseni tvszék Rozanski földbirtokost háromhavi 
börtönre ítélte, mert egy Rómából hozzá érkezett levelet, 
mely Susczynski, apostata és megházasodott papnak excom-
municatíóját tartalmazta, a postára adott. 

— Folyó hó 10-én Melchers Pál kölni érsek hivatást 
vett, miszerint 28-án a berlini „kir. egyházügyi törvényszék" 
előtt megjelenni ne terheltessék. Nevezetes azon comicus 
következetesség, melylyel a porosz kormány ezen már az 
illető birákot is untató komédiát azért is csak mindig el-
játszatja. — Belgiumból kellemes csalódásnak hirét vesz-
szük : az antwerpeni választásokban a katholikusok győztek ; 
mindazonáltal a liberálisok két szavazatot nyertek, ugy hogy 
az országgyűlési katholikus többség 14 szavazatról 12-re 
csökkent. A páholy által felbérelt liberális csőcselék több 
helyütt véres zavargásokat idézett elő — Oroszlengyelor-
szágban a szerencsétlen üldözött unitusok ismét egyszer fel-
lázadtak vérszopóik s azoknak eszközei, a schismaticus pó-
pák ellen. Az orosz kormány, zsidólapjaink jargonja sze-
r in t : „a legszigorúbb rendszabályokhoz fog nyúlni",— azaz 
ismét egyszer halomra fogja a szegény lengyel katholikuso-
kat lövetni, másfelől pedig a török kormány alatt álló ke-
resztényeknek protectorát játszani. 

— Ismeretes dolog, hogy az utóbbi tyroli tartományi 
gyűlés a katholikus hazafiak pártjának a tanácsterembőli 
eltávozása által határozatképtelenné vált. Ezen secessiónak 
igazságos oka abban rejlett, hogy a kormány a protestán-
sok letelepedhetési jogát s a közös iskolákat illetőleg oly 
törvényeket akar az országra erőszakolni, melyek annak ősi 
jogait s a katholikus népnek megingathatlan vallási meg-
győződését sértik. Most azt halljuk, hogy Stremayr minis-
ter ebbeli törekvéseit rendeleti uton fogja érvényesíteni, 
mindenesetre a nemzetközi liberalismusnak nagy gaudiu-
mára. Ugyanő ismét egyszer a mariascheini jezsuitákat is 
jónak látja kissé zaklatni, állítólag azért ; mert az intézet-
nek vezetője nem bír a törvényes minősítéssel. A leitmeri-
czi püspök, utalva az intézetnek kitűnő voltára, kérelmet 
intézett a ministerhez : engedtessék meg az illetőnek, a tör-
vényes minősítést két év alatt megszerezhetni. A minister 
még nem válaszolt. — Nálunk pedig Remete Géza honatya 
a jezsuitáknak még ez évbeni kiutasittatását inditványozta. 
Komolyan talán maga sem vette a dolgot, a miért is a ház 
hálás derültséggel fogadta az indítványt, mely e meleg na-
pok száraz tárgyalásaiba egy kis változást hozott. 

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő: báró Hornig Károly, hittudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatott Budapesten 1876. Kocsi Sándor saját nyomdájában, oi-Bzágut 39. szám alatt. 
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Szentségének beszéde a bibornoki karhoz, megválasztatásának 30-dik évfordulóján. És zalcamerika. ,Kulturharczi' kilátá-

sok. — Vegyesek. 

Dogmatikai tanulmányok. 
(Vége.) 

a) Nem arról van it t szó, igy végzők múlt-
kori czikkünket, — hogy a gyengébb észtehet-
ségii ember is Istent az Istenség fogalma alatt , 
mint legfőbb lényt, mint ősokot, határozottan, vi-
lágosan, önmagától és előzetes oktatás vagy egy-
szerű emlités nélkül megismer je ; hanem ar ró l : 
vál jon támad-e lelkismeretében vagy szivében oly 
gondolat vagy sejtelem, melynek következtében 
figyelme az Isten léte i ránt fölébred, avagy nem ? 
— Nem arról van it t szó : bir-e valaki észokokkal 
számot adni magának ezen igazságról, hogy Isten 
létezik ; hanem csak arról, hogy az ö létét valami 
jónak fogalma alatt, vagy — mivel természetünk-
ben rejlik a boldogság utáni vágy, a boldogság ál-
talános képzete alatt, hanem is világosan, de legalább 
homályosan gyanitja-e, avagy sem ? I ly elemi — ha 
ugy szabad mondani — vagy inkább sejtelemszerü 
és kezdetleges istenismeretre vonatkozólag, mondjuk 
mi is a thomistákkal, hogy önhibán kivüli tudat lan-
ság nem létezhetik ; mer t : 

b) Ha az ember eszmélni tud ; ha önmagát a 
létezőktől megkülönböztetni t u d j a ; ha észreveszi, 
miszerint i t t mindennek, ami létezik, oka van, és ok 
nélkül mi sem létezik és mi sem tör ténik : lehetet-
len, hogy valami sejtelem, vagy belső sugallat kö-
vetkeztében oly gondolat föl ne vi l lanjon lelkében, 
mely öt Istennek — habár eleinte csak valami ha-
tározatlan és általános — eszméjére vezeti s mely-
ből fokonkint t isztább és t isztább nézet és meggyő-
ződés származik. A teremtmény korlátolt volta és 
függése valami fensőbb, és hatalmasabb lénytől oly 
szembeszökő, hogy aki látni akar, egy pil lanatig sem 
maradhat Istennek többé vagy kevésbbé tiszta is-

merete nélkül. Isten maga megfordul az ember lel-
kében s megvilági t ja öt, mivel sz. János (1, 9.) sze-
r int „azI igaz világosság megvilágosít minden e világra 
jövő embert:" És sz. Pál (Róm. 1,19) szerint : „ami ismert 
Istenről lehet, az nyilván van elöttök ; mivel az Isten ki-
jelentette nekik". Megvilágositja pedig őket annyira, 
hogy a láthatókról lá that lanokra fölemelkedhetnek, 
Istenhez fordulhatnak, Öt szeretni kezdhetik s ha 
ezt nem teszik, menthetetlenek, nincs számukra ment-
ség, máá szóval : véteknélküli legyőzhetlen tudat lan-
ságnak helye nincs. És valóban : 

c) Ha valaki csak egy pil lanatig is legyőzhet-
len tudat lanságban lehetne, bármennyire tévedne is, 
még sem volna bűnös és cselekményeiért felelős ; 
mert a bűn csak azért bün, mivel Isten ellen van 
irányozva. Már pedig Krisztus helytar tója (VIII . 
Sándor pápa) kárhoztat ta ezen tétel t : „Peccatum 
philosophicum, seu morale est actus humánus dis-
conveniens naturae rationali et rectae rationi. Theo-
logicum vero et mortale est transgressio libera di-
vinae legis. Philosophicum quantumvis grave in 
illo, qui Deum vel ignorât, vei de Deo non cogitât, est 
grave peccatum, sed non est offensa Dei, neque pec-
cat dissolvens amicitiam Dei, neque poena aeterna 
d ignum". E tétel ugyan más tévelyt is foglal ma-
gában ; de ha lehetséges volna józan embernek ön-
hibáján kivül Is tent nem ismerni, a szentszék eme 
tétel t nem kárhoztathat ta volna, mint botrányos, 
vakmerő, a j ámbor érzetet sértő és hibás vé leményt . 
Mert hiszen, mit is ér tet t a jansenista Arnauld, aki 
ama tételt fölállitotta, a „peccatum philosophicum" 
alatt ? Oly bünt, mely magában véve a természetes 
erkölcsi vi lágrendet sérti ugyan, de Is tent még sem 
sérti. Minthogy pedig tárgyilag véve a természetes 
rendnek megsértése is kétségtelenül Isten akarata 
ellen irányul, miér t is ama kárhoztatot t tételben 
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foglalt állítás csakis alanyi bűnösségre vonatkozha-
tik és csak ama föltevés mellett van értelme, ha el-
fogadtatik, hogy Istent önhibánkon kivül nem 
ismerni lehetséges. Es ez az, amit VIII. Sándor 
pápa elitélt. 

A theologusoknál communissimasententia,hogy 
az emberi társaságon kivül, valamely pusztában 
fölnevekedett ember is némileg megismerheti Istent 
és a természetes erkölcsi törvényt. Magától értetik, 
miszerint itt korántsem valamely tudományos bi-
zonyítékokon nyugvó, hanem az észnek tanuláson 
kiviili ama egyszerű belátásáról van szó, mely ma-
gából az észből mintegy önkénytelenül következik 
és elfogulatlan öntudatunk ama sugallatából ered, 
melyet az atyák a lélek tanubizonyséigának (testimo-
nium animae) nevezik s mely ha nem is eredményez 
világos bölcsészeti okon nyugvó belátást és metaphy-
sikai bizonyosságot, de nyú j t elégséges valószínű-
ségből eredő oly erkölcsi bizonyosságot, amilyen a 
természetes jónak elfogadásához és gyakorlat i cse-
lekvéséhez szükségeltetik és elégséges. 

Az általunk i t t fejtegetett elvek legnagyobb 
részben egyházi tanhatározatok által is megerösit-
tetnek. Ugyanis az istenismeret kérdése körül min-
dig e kettős szempontból indult ki az egyház, hogy 
természetes eszünkkel is megismerhetjük ugyan Is-
tent, ámde ezen ismeret még sem oly tökélyes, mint 
az, melyet kegyelem ut ján a természetfölötti kinyi-
latkoztatásból — ha azt hivő lélekkel elfogadjuk — 
meritünk. Az egyház valamint az ész erejének túl-
becsülése ellen t i l takozott ; ugy másrészt ama jogo-
sulatlan tanok ellen, melyek, az emberi méltóság 
veszélyeztetésével, az észnek —• a valláserkölcsi 
igazságok megismerésére vonatkozólag — termé-
szetes képességét tagadni nem átallották, mindig a 
legnagyobb erélylyel küzdött. Igy : 

1) Nemcsak a pelagianusok rationalismusát, ha-
nem a 16-ik századbeli MtujitóJct továbbá Bajus és a 
jansenisták abbeli tévelyét, hogy a bűnbeesés követ-
keztében az emberi ész teljesen elhomályosodott és 
a megesett ember végkép elvesztette képességét Is-
tent és az erkölcsi jó t természetes módon megis-
merni, az egyház elvetette és kárhoztatta. 

2) Hasonló módon a középkorban visszautasí-
tot ta az egyház Äbälard és Lullus Rajm. fenhéj ázá-
sát, kik azt állí tották, hogy az ész képes a hittitko-
kat érteni és be is bizonyítani ; de másrészt az ész-
igazságokat megsemmisíteni törekvő ál-mysztikus 
kétkedöség hamis elveit is kárhoztat ta és egyúttal 

az észtehetség és észtudomány jogai- és határai-
ról is egész szabatosan kifejtette a maga nézeteit. 
Ez tör tént : 

a) midőn 1348-ban ultricuriai Miklós párizsi 
tudor, némely skeptikus tételeinek visszavonására 
szorít tatott ; 

b) midőn az V. lateranum Pomponatius abbeli 
tanát, hogy bölcsészi szempontból lehet valami igaz, 
ami theologiai szempontból hamis, elvetette és 
dogma gyanánt kimondotta, hogy igazság az igaz-
ságnak ellen nem mondhat, következőleg minden 
tan, mely a kinyilatkoztatással ellenkezik, hamis. 
Továbbá nevezett zsinat meghagyta a ker. bölcsé-
szeknek, hogy a kereszténységgel ellenkező tanok 
ellen sikra szálljanak ; miből következik, hogy elis-
merte, miszerint az emberi ész képes némely vallás-
erkölcsi igazságokat, pl. Isten létét vagy a lélek 
halhatatlanságát stb. a maga erejével megismerni. 

3) Az apostoli szék különös gonddal védel-
mezte az egyháznak a természetes istenismeretre 
vonatkozó hagyományos tanát, midőn az emberi ész 
képességét megtámadó ama bölcsészi rendszereket, 
melyek Descartes és Kant óta a kath. egyház kebe-
lében fölmerültek, a legszigoruabban bírálgat ta és 

' o o O 
ami bennök elvetendő volt, elvetette. Ide tartoznak : 

a) a traditionalisms ellen kibocsátott szentszéki 
határozatok, melyek az egyház abbeli meggyőződé-
sét hangsúlyozták, hogy : 

a józan ész képes Isten létét bizonyossággal 
bevitatni ; 

hogy a hitetlenek ellen észokokra is lehet és 
kell hivatkozni ; 

hogy az ész használata megelőzi a hitet s ehez 
— kegyelem és kinyilatkoztatás által — vezet; 

hogy sz. Tamás, Bonaventura és más schola-
sticusok az észből is érvelő módszere nem vezet a 
rationalismushoz és nem szülte a jelenkori natura-
lismust és pantheismust ; 

b) a Lammennais-féle hamis rendszer elvetése 
XVI. Gergely által, egyebek közt azért is, mivel 
ama rendszer az egyház tanával ellenkező ismeret-
elméletet állit föl ; 

c) Ilermes theologiai müvének elitéltetése ugyan-
csak XVI. Gergely és IX. Pius által, egyebek közt 
azért is, mivel az Isten léte melletti bizonyítékok körül 
hamis elveket áll í tott föl. 

4) A szentszék megerősité a római Congrega-
tiók (inquisitionis és indicis) által az ontologismus 
némely tételei ellen kibocsátott kárhoztató í téletét . 
I ly tételek pl. ezek : 
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„A közvetlen istenismeret, legalább az, melyet habi-
tualisnak mondunk, az emberi észnek lényegéhez tartozik, 
elannyira, hogy nélküle mit sem ismerhetünk meg, mivel az 
maga az ész világa". (Kárhoztatva a róm. inquisitio 1861. 
sept. 18-iki deer, által.) 

„Oktatás nélkül a saját bensőnkön kivüli, tehát vég-
eredményben isteni kinyilatkoztatás nélkül, semmi érzékfö-
lötti dolgot nem ismerhetünk meg". 

„Metaphysikai igazságok, jelesül Isten léte, szigorúan 
véve, be nem bizonyithatók". 

„Minden ily (metaphysikai) bizonyiték mibennünk bi-
zonyos természetes hiten alapszik, és a közvéleményre (sen-
sus communis) vezethető vissza".(Ezen utóbbi tételek Ubaghs 
lőveni tanár Logikája- és Iheodiceájában foglaltatnak s a 
Congr. indicis 1843-ban kiadott decr. által elitéltettek.) 

5) A rationalismus túlkapásai és az ujabbkori bölcsé-
szet tévelyei ellen intézett encyciikákban is (pl. 1846 nov. 
9-iki Encycl.) a római szentszék védi a kellő határai közt 
mozgó ész jogait. Végül : 

6) Az egyetemes vatikani zsinat — mint láttuk — 
tanhatározatilag, dogma gyanánt, kimondotta, miszerint az 
emberi ész képes Istent természetes módon, mint Teremtőt 
és Urat, bizonyossággal megismerni és habár Isten termé-
szetfölötti módón is kinyilatkoztatta magát nekünk, ezen ki-
nyilatkoztatás, a természetes istenismeretre nézve még sem 
szükséges oly föltétlenül, mint szükséges ama természetfölötti 
igazságok ismeretére, melyeket hittitkoknak (mysteria) ne-
vezünk s melyeknek birtokába csak a természetfölötti kinyi-
latkoztatásból, a hit által, juthatunk. (V. ö. Cone. Vat. Con-
stit. dogm. de fide cath.) Répászky József. 

C a n o s s a v a g y L e g n a n o . 
Róma, 1876. jun. havában. 

Ki ne ismerné amaz ünnepélyes nyilatkozatot me-
lyet a német birodalom hatalmas kanczellárja oly biztos 
hangon ejtett k i : „Mi nem megyünk Canossába!" Ámde 
azt elfelejtette ő excellentiája elmondani, hogy hát voltaké-
pen hová akar eljutni azzal a cultur hadjárattal, melyen 
megállapodni, minden eddig tett tapasztalat után sem akar ? 

A bölcsek szava szerint pedig; „Quidquid agis, pru-
denter agas, et respice finem". Amit ő herczegsége elmulasz-
tott, azt elmondja a történelem, az idők eme megőszült ta-
nuja s az élet komoly mesteie, ki igy szól: „Mindaz, ki Bo-
rna ellen indult és Canossán meg nem akart állapodni ; annak 
Legnanóba kellett eljutnia". 

E tanulságot merítettük mi a legnanói válságos csa-
tának hétszázados megünneplése alkalmával. 

Valóban, nem üdvtelen munka a történelem nagy ese-
ményeinek emlékét századonkint fel-felujitani, csakhogy a 
kivilágitás fényénél a morális leczkét is meg kell ám szív-
lelni, mely annál inkább megérthető, mennél tisztább s szen-
vedélytől mentebb szemmel vizsgáljuk azt. 

A versenyzés buzgalmával ülték ugyan meg Olasz-
honban a mult hó 28-án a legnanói győzelem emlékét ; de 
abból a kellő és jogos tanulságot csakis a katholikusok 
merítették. 

Azok, kik a hazafiságot elválasztják, vagy épen elle-
nébe helyezik az egyház szeretetének, ezen ünnepben leg-

feljebb revanche-ot véltek adni a germán szomszédoknak^ 
kik a sedáni ágyukból öntött Armin-szobornak feliratán 
nem átállották a román fajnak egy ildomtalan arczuliitést 
ajándékozni; de mindazonáltal összeférőnek találták ugyan-
ekkor a nagylelkű német szövetséges mellett is tüntetni. 

Azok, kik a dolgok jelen állását csak átmenetnek 
tart ják és a savoyai dynastiát csak egy omlatag fahidnak, 
ezen ünnepet a democratia s a socialis eszmék terjesztésére 
zsákmányolták ki. Ezt leginkább Milanóban lehet-e látni, 
hol nyiltan az olasz respublica mellett tüntettek és a többi 
közt csak kevésbbé mult, hogy Viktor Emanuel becses mell-
szobrát a teremből ki nem tiltották. Valóban nem is igen 
volt helye a legnanói ünnepen egy savoyai ivadéknak, mi-
után a történelem elég kíméletlen tudtunkra adni, hogy 
épen ezen ház egyik őse, Humbert gróf, árulta el Olaszhon 
ügyét, midőn a most félreismert pápisták azt megmen-
tették. Ámde annál méltóbban megülték azt a katholikusok. 
A szép kath. Olaszhon száz városa, legkivált a lombard szö-
vetséghez tartozók, és mindenekfelett a Vatican Kómája 
ünnepli meg ama küzdelmet, melyet maga Gregorovius sem 
számit aguelf és ghibellin villongások közé, melyről Möhler 
méltóan mondja: „Es war gewissermassen ein Kampf von 
allgemeiner und durchgreifender Bedeutung". 

A kath. Olaszhon 500 képviselője jelent meg a Vati-
canban százezreknek albumával, és a szeretetnek önkéntes 
adójával, melyhez maga az ,Unità Catt.' 60,000 frankot 
gyűjtött össze. 

Egyébként én nem az ünnep heroldja akarok lenni ; 
tarde est enim post festa cantare : inkább egy történelmi 
elmefuttatást óhajtanék tartani, hogy lássuk Legnano emlé-
kénél, mint buknak el az egyház leghatalmasabb ellenségei 
és mint menti meg a pápai szék az egyház, haza és társada-
lom szent ügyét. 

Addig is ide igtatom Mózes amaz ihlett szavait, me-
lyet a legnanói csata ünnepének alkalmából szerencsém volt, 
a pápának küldött emléklapra jegyeznem : 

„Cantemus Domino : gloriose enim magnificatus est, 
equum et aseensorem deiecit in mare. 

Dux fuis ti in misericordia tua populo, quem redemisti" . 
(Folyt, köv.) 

Lourdesi emlékeim. 
(Folytatás.) 

A grotta sohasem üres, mindig u j meg uj érkezők tó-
dulnak oda, Balra, de már azon kivül van a forrás, mely 
sötétzöld márványba van foglalva, s három rézcsövön folyik 
folytonosan a viz. Mindig bajos oda férni, de midőn a za-
rándokok száma nagyobb, majdnem lehetetlen a vizből me-
nteni. A forráshoz két lépésnyire van egy kis házikó, hol 
gyertyákat s a viz elhordására alkalmas, nem drága üvege-
ket árulnak, e házikó mellett vannak a fürdők, hova a bete-
gek hozatnak. Mintegy 20—30 lépésnyire a grotta előtt 
folyik a Gave vize, mely e tájon kőfallal s kőpaddal van 
ellátva, melyre a zarándokok leülhetnek, s mégis a grot-
tában történő minden eseményt megláthatnak. A grotta 
előtti szabad tér egész a Gave folyóig, széles négyszögű kö-
vekkel van kikövezve, s igy az ajtatoskodók, ha az idő esős, 
legalább azon előnyben részesülnek, hogy nem kell a sárban 
állaniok vagy letérdelniük. Ha a grottánál nincs nyilvános 
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imádság, székek s padok állanak ott, de ott helyet kapui, 
ano-yali türelemre van szükség ; s ha az ember hosszú vára-
kozás után elég szerencsés helyet foglalhatni, sokszor kény-
telen udvariasságból azt egy odajövő hölgynek átengedni s 
igen drágán fizeti meg azt a „merci"-t, melyet udvariassá-
gáért arat. 

Leirhatlan kellemes érzés az; ha esti, már félhomályos 
órákban a zarándok elhagyván a templomot, a templom mö-
götti uton siet a grottához. A fák mélabús suttogása, a 
Gave zajos folyása zavarja meg egyedül az est csendjét, s a 
kedélyt leirhatlan érzelemre inditják. De csak most érzem, 
mily gyenge a toll leirni azt, mit az ember ott érez ! Csak 
gyenge vonásokban adtam e páratlanul szép helynek leirá-
sát, az embernek ott kell lennie, látván mindent, hogy fo-
galmat szerezzen azon kellemetességekről, melyeket e szent 
hely szerez. 

Ugy 4 óra lehetett délután, midőn az isteni tisztelet 
bevégezte után a grottához sieténk, hol már sokan össze-
gyűltek. Vagy egy félóráig időztünk a grottánál, gondola-
tokban elmerülve a megjelenés eseményeiről s hálás tekin-
tetet vetve azon helyre, hol a megjelenés megtörtént, hol a 
bold. Szűz szobra áll. Kedvesek, édesek voltak e perczek, 
melyekben a lélek mintegy elszak'.tva a földtől, annál időz, 
kiért teremtve van. Egyszerre elmélkedésemből szokatlan 
mozgás által felrázattam ; a mellettem imádkozok a fürdő-
hely felé tódulnak, s én azt hivén, hogy talán valaki roszul 
lett, szintén oda irányzám lépteimet. Egyszerre egy 28—30 • 
éves nő lön látható, halavány volt s ajkai kékek, de boldog-
ság sugárzott arczán. Tétovázó, lassú léptekkel indul a grot-
tához, a nép tiszteletteljesen helyet csinál neki, de nyomban 
követi. Én suttogást hallottam ; un miracle, csuda, csuda, s 
mindig hangosabban ismétlődék e szó : csuda ! Az emiitett ö O 
nő a grottába ér, térdre borul s könyek az öröm, hála s bol-
dogság könyei akadnak szeméből. A nép mind a grottába 
akar jönni, mind látni, mind megérinteni vágyik őt, én az 
elsők egyike voltam. A tolongás oly nagy lőn. hogy a rá-
csozat ajtaját be kelle zárni. Tehát még ily kegyelem is 
várakozott ránk? Midőn meghallám, hogy e nő hirtelen 
meggyógyult, elhalaványodtam, s az apát ur azt motidá, 
hogy megijedt, mert arczom hirtelen megváltozott. Ki fogna 
ezen csudálkozni ? Ha hivő sziv valahol megtörtént csudá-
ról olvas, lehetetlen, hogy meg ne induljon, mit kell éreznie 
akkor, ha szemtanuja lesz a ineggyógyulásnak, ha látja azt, 
kin az irgalom anyja, a betegek gyógyitója, hatalmát mu-
tatja? Csak rövid ideig maradhattam a grottában, mert 
azok, kik nem voltak oly szerencsések a meggyógyulttal 
együtt beléphetni, türelmetlenül kivántak oda jutni. A nép 
ruháit érinté, csókjaival halmozá el kezeit s ruháit. Az 
apát ur hoszan beszélt a szerencsés nővel, s a nép suttogá : a 
magyar püspök szól hozzá. S midőn a boldog nő az apát ur 
áldását kérné, s az apát megáldá, leirhatlan lelkesedett-
ség fogta el a jelenlevőket. Midőn az első tolongás meg-
szűnt, egyszerre egy ajkkal, egy szivvel elkezdék énekelni a 
bold. Szűz dicsőítő hymnusát, a „Magnificaf-ot. Lehetet-
len csak megközelítőleg is festeni ez ünnepélyes perczeket. 
„Vive Marie", éljen Mária ! hangzott száz meg száz ajakról. 
A hálás gyermekek örömkiáltásától, kik Istent dicsőitik, 
hogy a bold. Szűznek ily hatalmat adott, megrendült a 

massabieli szikla. Valahányszor csuda történik, elénekelte-
tik a „Magnificat", s valahányszor ez antiphona hangzik, a 
jelenlevők tudják, hogy csuda történt. Soha egész életem-
ben nem fogok e jelenetről megfeledkezni, soha e lelkese-
dést elfeledni ! 

Én meg vagyok győződve, hogy bár mi szemtanúi 
voltunk e csudának, mégis sokan kétségbe vonják. Mi, bár-
mint vélekedjék is valaki e csudáról, teljesen hiszszük azt, s 
ha kell, valódisága mellett készek vagyunk esküt tenni. De 
térjünk vissza a csudálatosan meggyógyult nőhez. Mária 
Trouet, ez neve azon nőnek, 28—31 éves. Ó már évek óta 
nem volt képes járni s 8 év óta köszvényben szenvedett. 
Széken hordoztatva jött a marseillei processióval, s inert egy 
barátnéja 1874-ben szintén csudálatosan meggyógyult, azon 
szilárd reményt táplálta, hogy ő is visszanyeri egészséo-ét. 
Lourdesba érve, a fürdőházba vitette magát. Meggyógvu-
lása előtti napon a fürdőben lévén, érzé, a mint fájdalmai 
elha gyvan felső testét, lábaiba concentrálódnak. Sz. Szűz 
igy sóhajt a szegény, ha meg akarsz gyógyítani, gyógyits 
meg egészen. Szeptember 12-kén ismét a fürdőbe viteté 
magát, s saját erejéből, anélkül, hogy valakire támaszkod-
nék, elhagyá azt ! Gyógyulása annyira teljes vala, hogy ké-
pes volt a lejtős uton, mely a grottából a templomba ve-
zet, maga menni, s csak, midőn a templom lépcsőihez ért, 
támaszkodott madame Avenel karjára. 

Midőn az izgatottság lecsillapodott, visszatérénk he-
lyeinkre, hálát adva Istennek s a bold. Szűznek a nyert ke-
gyelemért. Miután Lourdesban csudálatos meggyógyulások 
gyakran történnek, egy megtörtént csuda nem tesz állandó 
benyomást, sőt ez velünk is megtörtént ; ha valaki nincs je-
len a grottánál akkor, midőn valamely csudás gyógyulás 
történik, nem is hall felőle, hisz reggel is történt egy gyó-
gyulás, és mi erről csak este hallottunk. 

Mintegy félóráig imádkozhattunk a fentebb leirt ese-
mény után, midőn újra hangzik a „Magnificat". Újra a grot-
tához tódul a nép, s újra egy csuda. Egy angol kisasszony, 
ki teljesen süket volt, visszanyerte hallását. Az emberek kö-
rülvették, papirt vagy névjegyet nyújtanak neki, s kérték 
irna fel néhány szót. A szegényen látszék a süketeknél észre-
vehető zavar, ő is halavány, meghatott volt, de azért min-
den hozzáintézett kérdésre értelmesen felelt. Ha mi is alig 
győztük megindulásunkat elpalástolni, mit érezhetnek azok) 

kiken a csuda megtörtént? Oh, e nap örömnap volt a lour-
desi zarándokokra, nem ok nélkül ünnepié az egyház Mária 
nevenapját. Ha e napon örvendett az ég királynéja nevenap-
ján, örülnie kell a földnek is, mert az irgalom anyja e na-
pon gyermekeit jótéteményeivel akará elárasztani, hogy 
azok sziveit megnyerje. Hálánk kimutatásáért lourdesi tar-
tózkodásunk egy nappal meg lőn hoszabbitva. (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest.jun. 23. A f e l e k e z e t n é l k ü l i á l l a m n a k 

e g y f o n t o s c o r o l l a r i u m a . Hogy mi légyen a fele-
kezetnélküli állam a társadalomra, minő következményeket, 
és pedig szomorú következményeket von maga után, e he-
lyen már nem egyszer feltüntettük ; ujabb és ujabb kétség-
bevonhatlan, mert maguk liberális emberek által is beval-
lott tények, miket tagadni érdekükben lenne, kényszerite-
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nek bennünket mégis, hogy annyiszor, amennyiszer e tárgy-
ról megemlékezzünk, felvilágosításukra azoknak, kik még 
most sem látnak, kitartásra buzdításául a felekezetnélküli 
állam elleni küzdelemben azoknak, kik csak a keresztény 
államban vélik velünk együtt boldogíthatni a világot. 

Nem egyszer olvastuk liberális lapokban, nem egyszer 
hallottuk az országgyűlésen is tagadhatni azon általunk 
számtalanszor hangoztatott tétel igazságát, hogy a feleke-
zetnélküli és vallástalan állam egy fogalmat fejeznek ki, 
hogy csak a név más, de a dolog egy és ugyanaz ; tagadták 
és tagadják ma is, mintha a felekezetnélküli állam, feleke-
zetnélküli, azaz vallástalan polgárokat szülne Kiknek volt 
és van igazságuk, — ha minden egyéb nem döntené is el a 
kérdést, — eldönti egy legújabb eset, mely napnál világosab-
ban bebizonyítja, hogy az elv következményeiben itt is hű 
marad magához, azaz lehetetlen, hogy felekezetnélküli ál-
lamban a polgárokban is meg ne gyökerezzék vallási tekin-
tetben a felekezetnélküliség eszméje, és igy minden vallásos-
ságot el ne dobjanak maguktól. 

Hire már régebben szárnyalt a fővárosban, de nem 
akartunk addig hozzászólani, mig absolut bizonyossá nem 
lesz, hogy Budapest terézvárosi részében két család gyer-
mekeit semmiféle vallásban sem nevelteti, és pedig azért 
nem, mert ők felekezetnélküliek és mint ilyenek vannak be-
írva a fővárosnál is. Habár a magyar állam felekezetnélkü-
linek gerálja is magát, mindamellett, minthogy a törvény 
semmit sem tud ezideig nálunk arról, hogy az állam pol-
gára felekezetnélküli is lehet, sőt törvényeink csak bizonyos 
bevett vallásfelekezeteket ismernek, melyek egyikéhez a 
polgárnak tartozni kell. e körülményt tekintetbe véve a 
fentebbi hírnek nem akartunk hitelt adni, mert nem hittük, 
hogy létezhessék törvényhatóság, mely törvény ellenére me-
részeljen eljárni, elfogadván valakit felekezetnélkülinek, mi-
ről hazai törvényeink mit sem tudnak. 

Ma már azonban a hír, mint valóságos tény megvan 
erősítve. A nevezett szülők valóban mint felekezetnélküliek 
vannak Budapest fővárosánál bejegyezve, gyermekeiket 
semmiféle vallásban sem oktatják. A terézvárosi róm. kath. 
hitoktatók egyike, megfontolva a veszedelmet, mely e tény 
utánzásából származhatnék, ha büntetlenül maradna a tör-
vény megszegése, az esetet a terézvárosi iskolaszéknek, ez 
pedig, minthogy a kiszabott büntetéssel czélt nem ért, a fő-
városi iskolahatóságnak feljelentette, melynek tárgyalásá-
ból kitűnt, hogy Budapest fővárosában a felekezetlen állam 
kezdi megteremni gyümölcsét, — amint ő vallástalan, ugy 
kezdik polgárai is az ő példáját követni. 

A főváros iskola-tanácsának ez ügy feletti tárgyalá-
sából örvendetesen lépettünk meg egyrészt az által, hogy a 
tanács az ügyet nem veszi könyedén, mert büntetésre méltó 
cselekménynek tartja, ha a szülők a törvény megszegésével 
gyermekeiket semmiféle vallásban sem oktattatják, miért 
helyeslőleg fogadta a terézvárosi iskolaszék határozatát a 
szülék megbüntetésére vonatkozólag, és a mi bennünket kü-
lönös megelégedéssel töltött, az Ballagi Mór urnák állás-
pontja, ki azon felhozott ellenvetésre, hogy hasonló esetben 
a vallás- és közoktatásügyi ministerium már felmentvényt 
adott a vallásoktatástól, határozottan kinyilatkoztatta, hogy 
a ministerium nem rendelkezhetik a törvény ellenében. E 

nyilatkozat kellemesen hatott ránk, mert a ministerium nem 
ura, hanem csak őre, végrehajtója a törvénynek, s ha a minis-
ternek csakugyan joga volna a már szentesitett törvénytől 
dispensálni, ugy valóban nincsen értelme, miért fizetik a kép-
viselőket, legjobb lenne ez esetben mindent a ministerium 
belátására bizni. 

Elismeréssel vagyunk, mint emiitők, az iskolatanács 
iránt, habár nem is fogta fel a dolgot oly értelemben mint 
mi, t. i. a vallás elvi szempontjából, hanem tekintettel az 
érvényben levő törvényre ; de másrészt épen e miatt nem 
tudjuk összeegyeztetni ama másik határozatát, melyszerint 
mégis felírni szándékozik a ministeriumhoz, hogy mit legyen 
teendő ez esetben? A helyzet világos,a törvény rendelkezik, 
az iskolatanács azt állitja, hogy a ministerium hatáskörét 
átlépte, midőn más esetben a törvénytől felmentvényt adott, 
miért ir tehát fel a ministeriumhoz? miért nein hajtja végre 
ez esetben a törvényt ? miért ad alkalmat a ministeriumnak 
arra, hogy jelenleg ismét a fennálló törvény ellenében hatá-
rozzon ? ami, ha megtörténik, kérdés ismét, végre fogja haj-
tani a tanács a törvényellenes rendeletét ? meg fogja e czáfolni 
önmagát ? szabad tért fog-e nyitni a vallástalanságnak ? mert 
az bizonyos, hogy ez esetben a példát mások is fogják kö-
vetni. Nagyon óhajtandó volna, hogy hasonló velleitásoknak 
útját állana az iskolatanács, hogy ha már a felekezetnélküli 
állam alkalmat, ürügyet szolgáltat a polgárok vallástalan-
ságára, legalább az iskolatanács ezt, a hatalmában levő esz-
közökkel meggátolná ; — de igaz, hiszen az iskolatáncs is fe-
lekezetnélküli, mit lehetne tehát tőle a vallásosság emelése, a 
vallástalanság meggátolása tekintetében várni ? @ 

Erdély. A z e r d é l y i r ó m . k a t h . s t a t u s-g y ü-
l é s ö s s z e h í v á s a . O császári és apostoli kir. Felsége 
1876-ki aug. 19-én kelt legfelsőbb elhatározásánál fogva az 
erdélyi katholikus statusnak teljes joga lévén arra, hogy 
évi üléseit megtartsa, minekutána az elmúlt 1875-dik évben, 
különféle akadályok miatt, a gyűlést egybehívnom nem le-
hetett, most az 1874-óta összehalmozódott fontos ügyek a 
status-gyülés egybehivását annál szükségesebbé és sürge-
tőbbé teszik. Ennélfogva az erdélyi róm. kath. status-gyű-
lést azon az alapon, mely a fentebb mély tisztelettel idézett 
legfelsőbb elhatározásban és a főméltóságu vallás- és közök-o O 
tatásügyi m. k. ministeriumnnk 1867-ki szept. 12-én 896. és 
1873-iki junius 16-án 1008. elnöki számok alatt kelt magas 
nyilatkozataiban a maga erősségét birja, folyó 1876-ik évi 
julius hó 6-ik napjára a püspöki székvárosba, Károly-Fehér-
várra összehivandónak tartottam, sőt ezennel az Ur szent 
nevében meg- és összehivom. 

A tanácskozás főbb tárgyait a következő ügyek ké-
pezendik : 

1) A magas kormány által letartóztatott alapitványa-
inknak, nevezetesen a) a n.-szebeni r. kath. Teréz-árvaház ala-
pítványának, b) az erdélyi k.-fehérvári székeskáptalan dota-
tiojának, c) a n.-szebeni orsolyaszüzek leányneveldéjétől el-
vont kir. alapítványoknak, d) a brassói és n.-szebeni ferencz-
rendi zárdák kir. alamizsna-járandóságainak 1868 óta mai 
napig még függőben lévő ügye. 

2) Egy erdélyi r. kath. tanári nyugdij-alap és egy a 
gymnasialis tanárok helyzetének javítására szolgálandó se-
gély-alap szervezése. 
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3) Az alapok mostani papírpénzeinek gyümölcsözőbb 
papir- vagy ércz-pénznemre való átváltoztatása ; mire nézve 
az igazgatótanács tervezet benyújtására volt utasítva. 

4) A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister ur ő 
nagyméltóságának 1874-iki 30,789. és 34,204. számok alatt 
az igazgatótanácshoz intézett, a status-gyülés és igazgató-
tanács hatáskörét és az alapok kebli kezelés alá kívánt kia-
datását érintő két rendbeli leirata. 

5) A kir. kincstár kegyurasága alá tartozó némely r. 
kath. lelkészektől és tanitóktól elvont fizetes tárgyában te-
endő lépések megállapítása. 

6) A n.-szebeni királyi r. kath. Teréz-árvaháznak a 
dicsőemlékü alapitó királynő szándéka szerint, a hazai köz-
oktatási törvény szem előtt tartásával eszközlendő ujjá 
szervezése. 

7) Az igazgatótanács kiegészítése, illetőleg az előadói 
állomás betöltése. 

Ezeket előrebocsátva, Czimedet tisztelettel fölkérem, 
hogy a Károly-Fehérvárra, folyó évi julus hó 6-ik napjára 
kitűzött erdélyi kath. status-gyülésre megjelenni, a tanács-
kozásokban résztvenni, és megjelenéséről, vagy netaláni aka-
dályoztatásáról engem előre értesíteni méltóztassék. 

Kelt Károly-Fehérvártt, 1876. Pünkösd hava 30. nap-
ján. Fogarasy Mihály, s. k. erd. püspök. [E. Ê.] 

Róma. Ö S z e n t s é g é n e k b e s z é d e a b í b o r -
n o k i k a r h o z , m e g v á l a s z t a t á s á n a k 30-d i k év-
f o r d u l ó j á n . Junius 16-án reggeli 11 órakor gyülekezett 
a magas bíbornoki kar a Yaticání trónteremben, hogy a 
fentjelzett örvendetes évforduló alkalmával szerencsekivá-
natait a szentatyának bemutassa. A feliratot Patrizi bibor-
nok olvasá, ki, mint az 30 év előtti választóknak egyike az 
akkori választásból indulván ki, hangsulyozá, mily neve-
zetes, majdnem csudaszerü módon hajtatott az végre, s mily 
örömmel fogadtatott az egész kath. világ által. Az azóta O D O 
lefolyt események fényesen igazolák azon szép s magasz-
tos reményeket, melyeket a kortársak IX. Pius megválasz-
tatásához kötöttek, annak daczára, hogy a történelem kevés 
uralkodót mutat fel, kiknek uralma a kényes, veszélyes s ne-
héz feladatoknak oly folytonos lánczolata leendett, mint IX. 
Piusé, akár politikai, akár egyházi oldaláról tekintsük azt. 

Politikai téren ő szentsége nem egyszer oly nemes-
keblü nagylelkűségnek adá tanujeleit, melyet csak a leg-
nemtelenebb háládatlanság ismerhetett félre ; egyházi téren 
mind az, mit ő szentsége az egyházi fegyelem, hol szüksé-
ges volt helyreállítására és mindenütt biztosításra, s mit két 
királyságban a kath. hierarchiának újjászervezésére nézve 
tet t ; továbbá a Bold. Szűznek nagyobb dicsőítése a Szep-
lőtelen Fogantatás kihirdetése által, s a bár az ellenséges in-Ö ' o 

vasio által megszakított zsinat számos fontos és felette hasz-
nos határozatai — mindezen mozzanatok hangosan szóló ta-
núbizonyságot tesznek ő szentsége bölcsesége s erélyéről, 
mely két kiváló tulajdon még a legnehezebb körülmények 
közt is érvényesítvén magokat, halhatatlan dicsőséget fűz-
tek nevéhez. 

Ezért remélik az üdvözlők, hogy a Mindenható ennyi 
erényt és érdemet meg itt, e földön is, megjutalmazni s ő 
szentségét ellenségeinek kezeiből kiszabadítani fogja ; hogy 
maga gyógyíthassa be, áldástárasztó kezeivel azon számta-

lan sebet, melyen a jelenkor forradalmai s egyházon és álla-
mon egyaránt ütöttek. 

Üdvözletét a bibornok-szónok azzal végzé, hogy ő 
szentségének áldását kérte, mire ez utóbbi felkelvén, a kö-
vetkező beszéddel válaszolt : 

„Tekintve azon folytonos pártfogást, melyben Isten az 
ő anyaszentegyházát részesiti, még akkor is, midőn ez, az ő 
széplőtelen jegyese mindenképen üldöztetik és zaklattatik ; 
tekintve, miképen a Mindenható még e zaklattatásokat is 
arra tudja felhasználni, hogy e jegyesét még szebbé s tisz-
teltebbé tegye, — tekintve mindezeket, szivünk megnyil s 
lelkünk felemelkedik Ahhoz, ki oly világosan s kézzelfog-
hatólag védőnknek s pártfogónknak mutatja magát. 

Ti, tiszteletreméltó Testvéreim, velem együtt naponta 
szemtanúi vagytok ezen magasztos oltalomnak, mert ti is 
éltetek feladatát az egyház jogainak védelmében a abban ta-
láljátok, hogy mindig első sorban küzdjetek annak ellensé-
gei s üldözői ellen. Mi mindnyájan, úgyszólván mint rab-
szolgák, fogva tartatunk ; e helyzet azonban, mely magában 
véve szomorú gondolatokat szokott a halandó szivében köl-
teni, bennünket nem akadályoz abban, hogy az egyház 
szolgálatára kettőztetett hévvel ne szenteljük magunkat. 
Már más alkalommal is emiitettem ugyané helyen, hogy 
mióta az emberi társadalom felforgattatott, a szent Congre-
gatiók ügyei nevezetes módon megsokasodtak s a különféle 
kérdések és folyamodványok napról napra sűrűbben érkez-
nek, következőleg, hogy munkátok is hasonló arányokban 
növekedett. Es Ti, telve jóakarattal, szívesen vállaltátok el 
ezen uj munkákat s egészen az egyház ügyeinek áldozzátok 
fel magatokat, szent tanácsokat osztogatva, s hathatós üdv-
eszközöket jelölve ki a hiveknek, olyképen, hogy fáradal-
maitok üdvös eredményét e szentszék is, melyet velem együtt 
annyi buzgósággal szolgáltok, élvezi. 

Azt mondtam, hogy mi mindnyájan, úgyszólván rab-
szolgák gyanánt fogva tartatunk itten, s e körülmény arra 
bir, hogy a jámbor Tóbiás példáját idézzem. Salmanas-
sar által fogságba hurczoltatva, a számkivetés bajait osztá 
meg honfitársaival s oly szolgaságnak nyomorát, melynek 
súlyát Sennacherib még tetemesen növeszté. Azonban a jó 
Isten megkönyörült e fiatal emberen s malasztjával tünteté 
ki őt, hogy megnyerve a király kegyét, honfitársainak leg-
bölcsebb szándéka szerint hasznukra lehessen. Ily körülmé-
nyek közt e jámbor izraelita épen nem a szomorkodó tétlen-
ségnek engedé át magát ; hanem erélyesen működött s fára-
dozott, hogy honfitársait mindenképen támogathassa. Seré-
nyen teljesité a felebaráti szeretet kötelmeit, hogy viga-
szára lehessen azoknak, kik a szerencsétlenségben osztály-
társai voltak ; leginkább pedig azon volt, hogy üdvösséges 
intelmei által a jó szellemet ápolja bennök : — Monita sa-
lutis dabat eis. 

íme, ugyanezt mi is teszszük. Ti a congregatiókban 
jó tanácsokat, üdvösséges intelmeket osztogattok ; én pedig 
veletek együtt ugyanazt teszem : — Monita salutis damus 
omnibus christianis. Eddig is adtunk, s felszólítlak ezennel, 
hogy jövőre is adjatok. Sokan vannak a keresztények közt a 
jólelküek és igazán jóakaratuak, kik mindazonáltal összeros-
kadnak ezen rendszeres s folytonos üldözésnek súlya alatt. 
Megtörve s elgyengülve azon töprenkednek : miért van az, 



•407 

hogy annyi vezeklés és ima után sem fordul el a büntető 
ostor, mely az egyházat sújtja. S igy megértitek, mennyire 
találó napjainkban is azon intelem, melyben az angyal ré-
szesiti Tóbiást, ki alighanem hasonlólao- mint amazok für-o o 
készé tőle annyi bajnak titkos kulcsát, mire e szavakat nyeré 
válaszul: Quia acceptus eras Deo, necesse fuit,ut tentatio pro-
baret te. Számos jó cselekedetet hajtottál végre, a rabszol-
gaság idejét a felebaráti szeretet ténykedéseire fordítottad, 
egész kiterjedésében teljesítetted a szent törvényt, s ez az 
oka, hogy Gondviselésének csudálandó rendelkezései szerint 
a Mindenható azt akarta, hogy a kisértetésnek tüzén is men-
nél keresztül : necesse fuit, ut tentatio probarct te ; — mely 
mondatot Krisztus Urunk s mintegy helybenhagy, mond-
ván evángeliumában: „Oportet Christumpati et ita intrarein 
glóriám suam". 

Vannak aztán mások, kik semmit sem tesznek, sőt ide-
jöket talán tilos dolgokra használják fel, s ezeknek is date 
monita salutis. Vannak végre, kik Krisztust ki szeretnék 
békéltetni Beliallal, — ezeket is fel kell világositnatok, hogy 
megtanulják, miszerint a nap nem haladhat egy uton, mint-
egy párhuzamosan az éjjel, mert éj az éj, valamint a nap 
csak nap lehet. 

Azonban, jött Tóbiás számára is a vigasztalás és a sza-
b a d s á g ideje. Sennacheribot saját fiai ölték meg s Tóbiás 
visszatérhetett öveihez. S jól jegyezzétek meg : nem csak hogy 
öveihez, törzstársaihoz térhetett vissza, hanem mind azon ja-
vaknak birtokába is helyeztetett vissza, melyeket magáéi-
nak mondott akkor, midőn a rabszolgaságba hurczoltatott... 
Legyetek meggyőződve, hogy az egyház győzni s a forra-
dalom bukni fog. Az atyák megölendik fiaikat s fiuk atyo-
kat, s a forradalom szülöttei egymást semmisitendik meg, 
másfelől pedig magok az angyalok fognak az esztelen tá-
madók ellen küzdeni, hogy igy az egyháznak diadala bizto-
sittassék, mely szent hitünk szerint, magának Istennek müve, 
s mint ilyen erős s megingathatlan, melyet az emberek ravasz-
sága nem fog tönkretehetni, felforgathatni soha. 

Bátran tovább harczoljatok tehát ama nemes küzdtéren, 
melyen álltok ; szellemeteket, sziveteket s összes munkásság-
tokát áldozzátok fel az egyháznak, kiizdjetek bátran a szo-
morú események sötét éjében, s a titkos társulatok minden 
fenyegetéseinek daczára is, melyek ma már nem is haboznak 
azt állitani, miszerint a szabadkőműves! páholy hivatva 
van a legyőzhetlen katholicismusnak helyébe lépni, — küzd-
jetek, mondom ; mert mind ennek daczára meg kell győződve 
lennünk arról, hogy a legnagyobb viharok közepette is maga 
Krisztus Urunk az, ki sajkáját erős kézzel kormányozza : Si 
ambulavero in medio umbrae mortis, non timebo mala, quuniam 
tu mecum es ! 

Ekként cselekedve, méltókká teszitek magatokat Is-
tennek örökkévaló áldására, melynek záloga gyanánt vegyé-
tek ime, földi helytartójának, az Ö legszentebb nevében adott 
áldását, — Benedictio. ..." 

Északamerika. ,K u 11 u r h a r c z i' k i 1 á t á s o k. 
Az amerikai egyesült államok mindeddig mint az egyházi 
s vallási szabadságnak hona s classicus földje tiszteltettek 
minden szabadelvű ember által; legújabban pedig aggasztó 
előjelek tünedeznek fel itt is, melyek arra látszanak mu-
tatni, mintha az, mit a vén Európa ,culturharcz'-nak csúfol, 

ezen politikai s országlási őrültség itt sem tartoznék többé 
a lehetetlenségek közé. Megjegyzendő, hogy a kormányi 
körökben, elkezdve Grant-től, az elnöktől, a legnemtele-
nebb corruptio oly fokra hágott, melyről sok Amerika-
imádó európai nem is álmodik. Elkezdve az elnöktől s annak 
legközelebbi rokonaitól, kik a Grant által nagy mérvekben 
űzött nepotismusnál fogva mindenütt találhatók, hol az állam 
rovására meggazdagodhatni, alig van a kormánynak tagja, 
melyet a közvélemény zsarolás, az állami pénzeknek elsik-
kasztása, megvesztegethetőség vagy egyéb becstelen nve-
részkedési műveletekkel ne gyanúsítana, vagy nyiltan is vá-
dolna ; sőt többen, ministerek, alállamtitkárok, követek már 
ezek miatt a biró elé is kerültek s maga az elnök, kit erős 
gyanú terhel, mintha egyik öcscsének nemtelen üzelmeiben 
részt vett volna, a congressusban történt egyik interpellatiót 
csak ugy vélte elháríthatni, hogy daczosan válaszolt, misze-
rint ez nem oly ügy, melyre nézve ő bárkinek is hivatalos 
felvilágosítással tartoznék. Mint látni, nem oly válasz ez, 
mely azt mutatná, mintha a köztársasági elnök ur kezeit tisz-
tán tudtá. 

Szóval, az amerikai egyesült államok felett jelenleg 
igen gyanús emberekből álló oly csapat uralkodik, melynek 
legtöbb tagjai a fegyházat csak ugy kerülhetik el,hasikerül 
Grantot harmadszor is elnökké megválasztatni. Miután pe-
dig a választóknak legnagyobb része már egyéb különféle 
okokból is gyanakszik Grantre, továbbá nem is látszik,köz-
társasági szempontból, helyes eljárásnak, ugyanazt az egyént 
tizenkét esztendeig meghagyni a világ egyik leghatalma-
sabb államának élén, mely e harmadik elnökség alatt igen 
könnyen holmi államcsínyeknek lehetne színhelyévé ; azért 
rendkívüli eszközökhez kell nyúlni, rendkívüli izgatásokat 
sütni nyélbe, olyanokat, melyek a protestáns fanatismust és 
a páholy dühét szólítsák segítségre, — ime az amerikai ,cul-
turharcz'-nak genesise ! 

Itt is tehát nagy örömünkrö azt tapasztaljuk, hogy 
csak a jellemtelen, erkölcsileg mélyen sülyedt elemek azok, 
melyek a katholicismus zaklatásából üzletet csinálnak s 
részint eszközt más, nemtelen czélok elérésére, részint spanyol 
falat, mely által tisztátalan műveleteit a nyárspolgár sze-
mei előtt elfödni iparkodnak. Egészen ezen értelemben fogta 
fel a helyzetet az ,Univers'-nek egyik levelezője, ki ugyan-
ezen állapotokról nem régen a következő módon nyilat-
kozott : 

„Nem akarok Grantnek magatartásával részletesben 
foglalkozni, sem azon beszédével, ') melyben azt mondá, 
hogy a tanügyi költségvetésből egy dollárt sem szabad fele-
kezeti iskolákra fordítani, hanem röviden csak annyit con-
statálok, miszerint az elnök oly mélyen sülyedt már, hogy 
elvtelen politikai kalandoroknak karjaiba kelle magát vet-
nie, kik minden perczben készek, az Uniónak szép épületét 
gyilkos kézzel felgyújtani. Ily módon reméli Grant harmad-
szori megválasztatását keresztül vihetni, jól tudva s akarva 
is, hogy ez alkalommal tiz millió katholikusnak jogai s ér-
dekei lábbal tiportassanak. A protestáns s szabadkőműves 
fanatismusra való ezen hivatkozás nem maradt visszhang 
nélkül. Morton, Indiana államának egyik senatoranem régen 
ekként nyilatkozott: „Az államot csak az mentheti meg, 

L. ,Bel.' 1875, II, 30. sz. 240 1. és 40. sz. 320 lapon. 
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ha a felekezeteket — e szó alatt mindig s kizárólagosan a 
katholicismust tessék érteni, — egy csapással légbe röpit-
jük" . K á r volna erre nézve csalódásokban ringatódzanunk. E 
napokban a ,Harper''s Weekly' egyik példányát volt alkal-
mam látni, mely ,paedagogiai szaklap'-nak meri magát ne-
vezni, de azért gyakran a legcsunyább képeket hozza. Igy a 
kezem közt forgott számban a pápa volt berajzolva, mint lá-
bát Amerikára teszi, előtte pedig Grant elnök, rengeteg 
nagy lovász-csizmában a pápa lábára hágva. Előttem fek-
szik egy, Ohio s New-Yersey lakosaihoz intézett választási 
irat, melynek czime: „A némethoni és az északamerikai Va-
ticanismus", mely a washingtoni központi választási főbi-
zottság költségein nyomatva, többi közt ezeket mondja : 

„Ha annak felismerése, mit a papság Némethonban 
valaha gonoszt művelt és végrehajtott, képes népünket 
figyelmessé s óvatossá tenni, ugy azt hiszem, egy perczig sem 
szabad többé késnünk, hanem szükséges, hogy Bismarcknak 
erélyes fellépését mielőbb utánozzuk". (Vége köv ) 

VEGYESEK. 
— Esztergomban f. hó 20-án történt a legújabban ki-

nevezett esztergomi kanonokoknak, Hidasy Kornél, ministeri 
osztálytanácsosnak s Lollok József, bécsi pázmány-intézeti 
lelkiigazgatónak ünnepélyes beigtatása. Ezen alkalommal 
mig. Kántz Lázár, az esztergomi főkáptalan éneklőkanonokja 
s czim. püspök a beigtatandókhoz remek allocutiót tartott . 
Ugyanekkor lőnek a főkáptalannak bemutatva az uj tiszte-
letbeli kanonokok is : Krotky József, a főváros közönsége előtt 
most is élénk emlékezetben élő közkedvességü, derék érsek-
újvári plébános és Homolay János, esztergomi papnöveldei 
aligazgató. Ö Eminentiája ugyanaz napon magán kápolná-
jában benedicálta az uj apátokat, Jurlga János esztergomi s 
Grón Lajos nagyszombati kanonokot. 

— Valamely sziléziai helységnek iskolamestere legkö-
zelebb megházasodni szándékozván, kérdést intézett a cul-
tusministeriumhoz, váljon egyházilag esküdjék-e meg, avagy 
talán elég-e csak polgári házasságra lépnie ?, mire azt a vá-
laszt nyerte, hogy tanitóhoz nem illik az egyházi esketést. 
kerülnie, ha pedig mégis tenné, elbocsáttatnék. — A svajczi 
ókatholikusoknak száma állítólag 73000-re rug, kik 55 egy-
házközségben s 17 egyletben élnek s 66 lelkész példáján 
épülnek. A fentebbi szám azonban hamis ; mert a svajczi 
ókatholikusok statistikája szerint mind azon községek, me-
lyekben csak csekély többség is az infallibilitás ellen nyilatko-
zott, egész kiterjedésükben az ókatholikus egyházhoz számit-
tatnak ; mi talán mégis csak egy kis hazugság. — A bonni 
ókatholikus zsinatnak ismét nagy baja volt a coelibatussal. 
Hoszadalmas veszekedések után valahogyan sikerült az el-
nökségnek csekély szótöbbséggel a napirendre térni ; azt 
azonban még sem sikerült megakadályozni, hogy elvben ki 
ne mondassék, miszerint egy tényleg nem működő ókatho-
likus papnak házassága egyházilag is beszentelendő. 

— Mily különös szabadságnak örvendenek a katholi-
kusok még a 19. században ott, hol a protestáns „türelem" 
a maga tiszta valójában uralkodik, mutatja a nagy-strehlitzi 
rendőrigazgatónak következő rendelete : „Legújabban ismé-
telten történt, hogy u. n. csendes, azaz pap nélkül végrehaj-

tott temetések alkalmával a koporsó előtt kereszt vitetik. 
Miután ez az eddigi szokásoktóli eltérést foglal magában, e 
városnak illető lakói arra figyelmeztetnek, miszerint arra, 
hogy a temetések ily módon hajtassanak végre az egyleti 
törvény 10 §-a értelmében a helybeli rendőrségnek engedé-
lye szükséges" 

Megjegyzendő, hogy ezek az „illető lakók" a város-
nak katholikusai, kik temetésöket azért kénytelenek „csen-
desen" hajtani végre, mert papjaik májustörvényileg száin-
iizvék. Gross-Strehlitz városa különben porosz-Szileziá-
ban fekszik. 

— A derekasan szerkesztett „Erdélyegyházmegyei Ér-
tesítő" folyó évi 11. számához igen érdekes mellékletet ho-
zott ezen czim alat t : „Törvényjavaslat és indokolása a nagy-
szebeni Teréz-árvaházat a károlyfehérvári káptalant, vala-
mint a nagyszebeni és brassói sz. Ferenczrendü zárdákat il-
lető kir. alapítványi járulékok fejében kért póthitel tárgyá-
ban", — mely 36, 8 r. lapra terjedő melléklet összletében s 
egyés részleteiben igen figyelemre méltó egyház-s jogtör-
ténelmi tanulmányt képez. 

— Miután a brazíliai kormány a fogva tartott püspö-
köket szabadon bocsátotta, a szentszék is megengedte, hogy 
a testvérületeknek birtokai (1. 1875. II, .Brazilia') ha az 
azokból kizárt szabadkőművesek ezt követelnék, a fejszám 
arányához képest megosztassanak. 

— Lourdesban nagy előkészületek történnek az uj, fé-
nyes, a megjelenés helyéhez közelében épitett templom be-
szentelésére s az ottani Mária-szobor megkoronáztatására. 
Az uj templom beszentelését ő szentségének különös meg-
bízásából a párisi érsek, msgr. Guibert fogja végezni. A 
nagy mise alatti hitszónoklatot Mermillod püspök tartandja, 
a szobrot a párisi nuntius, mgr. Meglia fogja megkoro-
názni, mely alkalommal a poitiersi püspök, msgr. Pie tartja 
a szentbeszédet. A francziákon kivül számos külföldi főpap 
is váratik Lourdesba ezen ünnepélyekre, melyek rendkívüli 
fénynyel és diszszel fognak, az eddigi készületek szerint 
itélve, lefolyni. Igy péld. mgr. Cataldi, ő szentségének házi 
praelatusa s szertartója, különösen azért utazik Rómából a 
hely szinére, hogy ez ünnepélyességeket mint főrendező igaz-
gassa. Az anneçyi püspök, ki legújabban secunditiáját ünne-
pelte, nagy zarándoksereg élén indul a kegyhelyre. Az ünne-
pélyességek julius l - jén veszik kezdetűket, s julius 4-kén 
fejeztetnek be. 

— Szabadkőműves dolgok. Az 1876-iki szabadkőmű-
ves naptár (Lipcse, Findel kiadása, Van-Dalen szerkesztése 
mellett) statistikai adatai közt olvassuk, hogy Magyarorszá-
gon 17 páholy dolgozik német nyelven. Ismerjük a vakan-
dok urak egyéb üzelmeit, de a magyar nemzetiség és nyelv 
iránti buzgalmuk e kirivó tanúsítványát még nem volt al-
kalom a sajtóban eléggé méltányolni. S még megtörténhetik, 
hogy ma-holnap az lesz a napiparancs, mint Németországban 
most: a katholikusok „birodalom-ellenesek" (Reichsfeinde) ! 
„Nem hittük volna, hogy a szabadkőművesek ily nagy ma-
gyarok !" mondja az ,Egri Egyhm. K.1, melyből ezen érdekes 
adatot átvettük. 

Kegyeletes adakozások. 
Az országos vizkárosultak számára, a ftdő rozsnyó-

megyei hivatal utján a csoltói lelkész 5, a galsai esperes 10 
és a füleki lelkész 4, összesen 19 ftot. 

E L Ő F I Z E T É S I F E L H Í V Á S . 
A második félév közeledtével t. olvasóinkat arra figyelmeztetjük, miszerint kellemetlen, az elkésve történt 

előfizetéstől elválaszthatlan zavarok elkerülése végett, méltóztassanak a folyó hó végén lejáró előfizetést jókor megújítani. 
Félévre & forint o. é. Előfizethetni minden kir. postahivatalnál ; a szerkesztőnél, Budán, viziváros, föutcza 221. 

s Kocsi Sándor nyomdai irodájában, Pesten, országút 39. sz. — Legalkalmasabb, legczélszerübb s legkényelmesebb 
előfizetési módul az úgynevezett postautalványokat ajánljuk. A könyvkereskedői uton való előfizetést mellőzni kérjük. 

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő: báró Hornig Károly, hittudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatott Budapesten 1876. Kocsi Sándor saját nyomdájában, oi-Bzágut 39. szám alatt. 
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Pesten, junius 28. 52. I. Mév, 1876. 
Tartalom. Az egyház és állam közötti viszony. — Canossa vagy Legnano. — Lourdesi emlékeim. — Egyházi tudósítá-
sok : Pest. Egy törvényjavaslat indokolása. Berlin. A közös iskola ; socialismus a katonák közt ; culturliarczi kellemetlen-

ségek. Belgium. A liberalismus jellemtelensége. Északamerika. ,Kulturharczi' kilátások. — Irodalom. — Vegyesek. 

Az egyház és állam közötti viszony. 
Egyház és állam azon két nagy társadalom, 

melyek az embert már születésétől fogva körülve-
szik és egészen a sirig kisérik, sőt a siron tu l sem 
felejtkeznek meg róla. Ebből szükségképen követ-
kezik, hogy ezen két társadalom közti viszonynak 
döntő befolyást kell gyakorolnia az emberiség ideig-
lenes és örökkévaló sorsára; ezt bizonyitja minden 
század történelme. Nem csudálkozhatunk azért, ha 
ezen viszony i ránt mindenkor a legnagyobb érde-
keltséget tapaszta l juk; ha annak egyoldalú és ha-
mis felfogása és érvényesítése világrenditő harczo-
kat idézett elő. Napjainkban is lá t juk, hogy ezen 
viszony rendezése és az u j eszmékhez való idomí-
tása élénken foglalkoztat ja a szellemeket, különösen 
azokat, kik az állam vezetésére és kormányzására 
hivatva vannak. Ezen törekvések bebizonyítják azon 
sokszor tagadott tétel igazságát is, hogy a poli t ikai 
kérdések legmélyebb alapját a vallás képezi, és 
hogy minden politikai kérdés mögött egy vallási 
kérdés rejlik. A ,Religio1 nem egyszer foglalkozott 
az egyház és állam közötti viszonynyal, de a kérdés 
nagy és mélyhatásu, fontossága talán nem teszi fö-
löslegessé, hogy ismételve tárgyal tassék. 

A kath. egyház tanitása szerint kettős felada-
tunk van ; az egyik természetfeletti és abban áll, 
hogy Istent megismerjük, őt szeressük és ekkép az 
örökkétar tó boldogságot elér jük ; a másik, mely 
az elsőnek alá van rendelve és neki eszközül szol-
gál, földi jólétünk eszközlését ezélozza. Ezen két 
különböző feladat szerint az isteni bölcseség két 
nagy társaságot alapított , hogy az embert érzéki-
eszes természetének megfelelőleg külsőképen és lát-
hatólag segitsék végrendeltetése elérésében : ezen 
két nagy tá r saság : az egyház és az állam. Isten a 

mi legfőbb Urunk és törvényhoz ' k, mivel ö terem-
tett és megvál tot t bennünket ; azért mint teremt-
mények egészen az Istentől függünk, egészen az 
Istené vagyunk. Még szorosabbá lett ezen alattva-
lói, de egyszersmind gyermeki viszony a megváltás 
következtében. „Önmagát adta érettünk, hogy min-
ket megváltson minden gonoszságtól, és magának 
kedves, tiszta népet készítsen a jó cselekedetek kö-
vetőjét." Tit. 2, 14. Ha Isten a teremtés és megvál-
tás cziménél fogva a mi legfőbb és feltétlen Urunk, 
akkor feltétlen és korlátlan ioghatóság-o-al is bir J o ÖO 
fö lö t tünk; azért a szentírás törvényhozónk-, kirá-
lyunk-, sőt egyedüli törvényhozónknak mondja. 
Minthogy semmiféle társaság tekintély és hatalom 
nélkül, mely által tagjai t a közös czélhoz vezesse, 
fenn nem ál lha t ; azért Isten is a két, általa alapított , 
nagy társadalomnak hatalmának egy részét á tadta , 
hogy mindegyik, mint Isten helyettese, sa já t köré-
ben vezesse az emberiséget végrendeltetése eléré-
sére. Ennél fogva mindakettőnek, az egyháznak épen 
ugy, mint az államnak, van hatalma és joga, alatt-
valóinak törvényeket hozni, azokat vezetni, kormá-
nyozni és fölöttük bíráskodni ; de mindakettő ezen 
hatalmat Istentől kapta és csak Isten nevében gya-
korolhatja. „Nincs hatalmasság, hanem csak Isten-
től, a melyek pedig vannak, az Istentől rendeltet-
tek." Róm. 13, 1. „Oinnis potestas a Deo est" ; ezen 
egynehány szóval az apostol a nagy ker. tekintélyi 
elvet kimondotta. Ezen egynéhány szó magában 
foglalja a legfontosabb igazságok egyikét, mely ki-
mondhatlan horderővel bir. Minden hatalom Isten-
től származik és ö benne b í r j a kutforrását . Isten a 
menny és föld u r a ; ő kormányoz és igazgat min-
dent, amit teremtett . Bölcs szándéka szerint min-
denütt fölé- és alárendeltséget látunk, és valamint 
a physikai, ugy az erkölcsi vi lágban is a felsöbb-

52 



•410 

rendű az alárendeltet igazgatja és czéljálioz vezeti. 
Ezen elv következtében az emberi tekintély az is-
teni tekintély és hatalom részesévé lesz. „Qui re-
sistit potestati". mondja az apostol, ,.Dei ordi-
nationi resistit". Ezen oknál fogva a ker. ember az 
igazságos törvényben Isten akarat ját lát ja és tisz-
teli; mivel az emberi törvény az örökkévaló tör-
vény kifolyása, mely magában az Istenben léte-
zik, mint aquinói sz. Tamás mondja : „Omnesleges, 
in quantum participant de ratione recta, in tantum 
derivantur a lege aeterna". ') Cicero az istenségre 
vezeti vissza a törvényt. »Lex nihil aliud est, nisi 
recta ratio et a numine deorum tracta ratio". 

Isten az egyház és az államnak nem ugyanazon, 
hanem a különböző feladat szerint különböző hatal-
mat adott ; de a hatalom mindakét neme egy és 
ugyanazon emberi természetre vonatkozik és a vég-
telenül bölcs Teremtő adománya, azért a lényeges 
különbség daczára sem lehet ellentét az egyházi és 
állami hatalom közt, ameddig mindakettö saját, Is-
tentől rendelt jogkörében marad. Ezen általános 
tételekből kiindulva, az egyház és állam közti vi-
szonyra nézve a következőket á l l i t juk: egyház és ál-
lam lényegileg különböznek egymástól ; azért független, 
önálló, tökéletes társulat mindakettö, melyeket megkü-
lönböztetni kell, de teljesen elválasztani és szétszakítani 
nem szabad. 

1. Egyház és állam lényegileg különböznek 
egymástól és pedig eredetre, czélra, eszközökre, ter-
jedelemre és tartamra nézve. 

a. Az egyház közvetlenül az Istentől van ala-
pitva, és pedig mint a természetfeletti rendhez tar-
tozó intézet az isten-emberi Megváltó által. Az Isten 
ugyanis mindjár t az eredendő bűn elkövetése után 
a bűnbe esett embernek Megváltót igért és ezen 
percztöl fogva utat készített az igért Megváltó el-
jövetelének, különösen akkor, midőn ezen czél el-
érésére Izrael népét kiválasztá magának ; azért az 
egész ószövetség typicus jel leggelbir és Izrael népe 
előképe az egyháznak. Midőn pedig az idők teljében 
a megígért és sokszor megjövendölt isteni Üdvözítő 
megjelent, tanítványokat gyűj töt t , kik közül 12 
apostolt kiválasztott és ezek közül ismét Pétert tette 
látható egyházának fejévé. „Te Péter vagy, és e 
kősziklára fogom épiteni anyaszentegyházamat" ; 
Máté 16, 18. Isteni hatalommal küldötte őket, mint 
saját helyetteseit az egész világra avégett, hogy a 

') Az örökkévaló törvényt sz. Tamás igy határozza 
meg; „Lex aeterna nihil aliud est, quam ratio divinae sapi-
entiae, secundum quod est directiva omnium actuum et mo-
tionum". I. 2. q. 93. a. 1. 

megváltás kegyelmében részesítvén a népeket, meg-
szenteljék a világot. „Amint engem küldött az Atya, 
én is küldelek titeket." Ján. 20, 21. Ezen helyhez a 
magyar szentirás a következő jegyzetet csatolja: 
„A teljhatalmat, melyet nekem Atyáin adott, hogy az 
embereket megigazultakká tegyem és megszentel-
jem, hogy az anyaszentegyházat megalapítsam és 
kormányozzam, hasonlóképen átadom nektek. Az Atva 
küldé a Fiút, a Fiu az ö tanitványait, a tanítványok 
az ö utódaikat". Tehát az egyház közvetlenül az Is-
tentől veszi eredetét. Ugyan ezt bizonyítják a szent-
irás más helyei. „Minden hatalom nekem adatott 
mennyben és a földön. Elmenvén tehát, tanítsatok 
minden nemzeteket, megkeresztelvén őket az Atyá-
nak és Fiúnak és Szentléleknek nevében, tanítván 
őket megtartani mind, a miket parancsoltam nek-
tek". Luk. 10, 16. „Bizony mondom nektek, a miket 
megkötöztök a földön, meglesznek kötve mennyben 
is ; és a miket feloldoztok a földön, fel lesznek ol-
dozva mennyben is". Mát. 18, 18. Ezen helyek vilá-
gosan bizonyítják, hogy az egyház közvetlenül Isten-
től van alapítva; de az isteni Megváltó nyilvános 
működése is azt mutat ja , hogy azért jött , miszerint 
mint jó pásztor az eltévedett juhokat egy közös 
nyájba gyűjtse. (Folyt, köv) 

C a n o s s a v a g y L e g n a n o . 
(Folytatás.) 

Igaz-e az, hogy hasonló okok hasonló eredményeket 
szülnek? Szenvedhet-e kétséget, hogy annak, aki akarja az 
okokat, el kell fogadnia az okozatot is? 

E két elv alapján vonjunk párhuzamot a legnanói csa-
tát megelőző idők küzdeh íe és korunk jelen tusái között, 
lássuk továbbá amaz ünnepelt győzelem nagy horderejű kö-
vetkezményeit, miszerint legalább hozzávetőleg lerajzolhas-
suk a közel jövő méhének gyümölcsét ; persze előre is be-
valljuk, hogy az emberi értelem mérónja — különös reve-
latio nélkül — elégtelen ama mély tengeren, melyről szólva 
egy sz. Pál is igy kiált fel a rómaiakhoz irt levelében: „O 
altitudo divitiarum sapientiae et scientiae Dei: quam incom-
prehensibilia sunt iudicia eius, et investigabiles viae eius". 

A párhuzam egyébként e két korszak között valóban 
szembeszökő, mondhatnám: az idő ismétli magát,s a szerep-
lők is, mintha egymást másolták volna le — azzal az egyet-
len különbséggel, hogy amazok ott vasvértjükben darabo-
sabbak ugyan, de becsületesebbek, mint a jelen glacée-kez-
tyüs s annál fondorabb felvilágosult culturhősei. 

A főkérdés, amely köré a többi csak mint melléklet 
csoportosul, itt és ott nem egyéb, mint az egyház és állam 
viszonyának nagy kérdése. A tudósokat, iskolákat, a trónt és 
oltárt, a táborok csatárlánczait az osztá meg akkor is: vál-
jon melyiket illeti meg a túlsúly. 

E kérdés persze mindig beteges állapotot jelez a tár-
sadalom testében, épen ugy, mint az egyedben, kinél az 
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egészség nem egyéb, mint a lélek és test azon észrevétlen 
barmoniája, mely nem keres egyebet, mint a közös czélt, az 
egésznek üdvét, melyhez t. i. feltétlenül kell járulnia mind-
kettőnek.1) Fájdalom ! ez összhang megzavarását Ádám bű-
nös faja nagyonis gyakran megsiratja ! 

E kérdés rőtszakállu Frigyes, eme tagadhatatlanul 
nagyszabású fejedelem trónra lépténél nem volt uj dolog ; 
már egy százada inult, hogy az a IV. Henrik és VII. Ger-
gely óriási tusájában határozott alakot nyert. Barbarossa 
nem tett egyebet, minthogy újra dobta oda a keztyüt és har-
sány hangon fejezte ki azon eszmét, mely világi és nagy 
részt egyházi vazaljainak lelkében hamu alatt lappangott. 

Tekintve egyébként ezen kérdés körül forgó eszmeza-
vart ; tekintve I-ső Frigyes erőszakos és fondor jellemét ; 
tekintve a római császár tekintélyének hatalmát ; azt vél-
jük, hogy ha e gordiusi csomót az állam fónhatóságának kard-
jával lehetne ketté vágni — mint napjainkban sokan vélik: 
alig volt erre alkalmasabb idő, mint az I. Frigyes kora. 

Erre nézve más véleményben vannak ma a kormány-
férfiak, és élükön Bismarckkal elérkezettnek vélik az időt, 
midőn az egyházat csupán a sekrestyébe lehet majd beszorit-
niok és kimondaniok a teljes divortiumot, hogy az állam 
oda dobván cultus czimén ama kis vitalitiumot, a többire 
nézve kényekedve szerint élhesse álbarátaival és csábitó ked-
veseivel világát. 

Ámde meglátják ők, hogy csalatkoztanak ; igaz ugyan, 
hogy e kérdés már egy százada, miszerint ismét uj alakban 
lőn a küzdhomokra vetve. Legelsőbben azon fejedelmek 
törtek mellette lándzsát, a múlt században, kiknek czimök 
,christianissimus, catholicus et apostolicus' vala ; majd ezektől 
átvevé a forradalom, öröklék a Napoleonidák, és ha valaha, 
most erőszakolja a vasakarat egész erejével s a fondorlat 
egész készletével ama hatalmas német kanczellár, ki e nem-
ben dasseli Rainaldot, Barbarossa, hires kanczellárját jóval 
túlszárnyalja. 

Igaz ugyan, hogy ez a küzdelem annyira általánosítva 
lőn, miszerint a képviselőktől az utolsó közös iskolai taní-
tóig, sőt még lejebb, a falusi borbély műhelyeig mind jogo-
sítva érzi magát ez ügyben egy-egy törvényjavaslattal 
állni elő. 

Igaz, hogy több helyt már annyira jutottunk, miként 
az egyháznak manap megtagadtatik a társulási jog is, s mig 
gyakorlatban egy munkás-egylettel, vasúti consortiummal áll 
egy sorban, elvben ininden canon-jogát megtámadják, s a 
Decretaliumok codexét az antiquariusokhoz utasítják. 

Igaz mindez; mindazonáltal egy az, mi a párhuzamot 
igy általános vonásokban is ránk nézve kedvezővé teszi. Áll 
pedig ez azon előnyben, hogy akkor e küzdelem magában 
az egyház belsejében is forrt, maguk a német és részben az 
olasz püspökök voltak a támadó előharezosok ; ma hál' 
Istennek, az ostrom a sánezunkon kivül van, és ma a hatal-
mas Rolandot, III-dik Sándort oly méltón helyettesíti egy 
IX. Pius dicső vezérkarával. (Folyt, köv.) 

Lourdesi emlékeim. 
(Vége.) 

Hét óra felé a templomba indultunk, mert résztvenni 
akartunk a német zarándokok processióján. Megható jelenet 

') Quae a Deo sunt — mondja sz. Ágoston — ordinata sunt. 

egy lourdesi körmenetet láthatni. A gyönyörű basilika fény-
tengerben úszik, s azok, kik a procession részt akarnak venni, 
összegyűlnek a templomban. Mindenki, ki a processióhoz 
csatlakozik, égő viaszgyertyát visz kezében, mely egy pa-
pirernyőben van megerősitve, hogy a szél el ne oltsa. Aki 
ily gyertyát nem hord, az részt sem vehet a körmenetben. A 
papirernyőn a sz. atya képe és a lourdesi sz. Szűz van raj-
zolva. A processio a templom mögötti, a grottához vezető 
uton megy, s egy ily processiót a grottától látni, nagyszerű 
látvány. A templom a megjelenés sziklája fölött áll, s azt 
egészen meglehet kerülni,mert a templomot egy négyszögű 
nagy kövekből épitett folyosó veszi körül, e folyosón szokta 
a processio a templomot megkerülni, ha az ajtatosság a 
grottánál bevégződik. A folyosó egyforma magasságú az 
alsó templommal, falain égő lámpák vannak, s a grottáról 
szemlélve ugy látszik, mintha egy égő vonal venné körül a 
templomot. Maga a processio a legnagyobb rendben halad. 
A résztvevők párosával mennek két sorban, s a közepén jár-
nak a processio vezetői, kik az énekeket kezdik, s a rendre 
felügyelnek. Ily vezetők sokszor roppant tekintélyt arro-
gálnak magoknak s nekünk is volt szerencsénk egy belga 
pap személyében egy egyént látni, ki egészen a nevetségig 
arrogált magának tekintélyt. Mint emlitém, a templom mö-
götti ut M betűt képez, s midőn a zarándok a processiót a 
grottáról szemléli, ezen betű meg van világítva. Megható 
ének hangzik, melynek refrainje mindig ez: „Ave, Ave,Áve 
Maria!" A német körmenet, a melyben mi is részt vevénk, 
oly népes volt, hogy a zarándokok nem fértek el a grotta 
előtti szabad téren. A missionáriusok elüljárója a szószékre 
lépett s rövid beszédet tartott, melyben az ez napon tör-
tént csudákról is megemlékezett. A sz. beszéd után ismét a 
megjelenésről szóló szép ének énekeltetik, s ezer nyelv egye-
sül a mennyország királynéja dicsőségének hirdetésére ! Meg-
ragadóan szép ez ajtatosság, királynéhoz hasonlóan fogadja 
a lourdesi sz. Szűz alattvalói részéről a hála, szeretet s tisz-
telet adóját S mintha az ég is részt akart volna venni azon 
ünnepélyen, a hold mélás fényét bocsátá a földre, s az ezer 
meg ezer csillag kiváncsi szemekkel nézett e jámbor se-
regre. Soha, soha sem fogom elfeledni e kedves estét ! Ez 
volt az utolsó processio, melyet Lourdesban láttunk. Miután 
a grottánál elvégződött az ajtatosság, a körmenet a legszebb 
rendben ugyanazon uton visszatért, megkerülte a templo-
mot s a város felé indult. A zarándokok körmenetileg ki-
sértetnek lakásukba, s mindig ritkább s ritkább lesz a se-
reg, mert mihelyt valamely zarándok lakásához ér, eloltja 
gyertyáját s kilép a sorból. A gyertyákat akkor sem oltják 
el, ha a körmenet a városba ér, és az utczák, a melyeken a 
processio halad, nappali világosságban fénylenek. A tem-
plomból szemlélni egy ilyen körmenetet, mely a városba 
halad, nagyszeiü ; mert a menet mint valami égő kigyó lát-
szik. Ugy 9 óra lehetett, midőn lakásunkra értünk, hoszan 
beszélgettünk még e nap, ránk nézve oly nevezetes esemé-
nyeiről. A hold kíváncsian tekinte be ablakunkon, s ha meg-
elégedés s boldogságban ragyogó arezunkat látá, elmond-
hatá kísérőinek, a csillagoknak, hogy két szerencsés emberre 
akadt. Kevés napja van emberi életünknek, melyekről azt 
mondhatjuk, hogy zavartalanul boldogok voltak. Szeptem-
ber 12-ke egyike volt ránk nézve, s azért ex-re örömmel s 
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hálával fogunk visszaemlékezni. Régen megszűntünk már 
beszélgetni, de hasztalan, az álom futott tőlünk, s az utolsó 
gondolat, mely lelkünket elfoglalta, kié lehetett volna másé, 
mint a szép szeretet anyjáé — Máriáé ? 

Szeptember 13-ka volt az utolsó nap, melyet Lourdes-
ban tölténk, s mindjárt a sz. mise elvégzése után a templom 
átelleni magas hegyre menénk, mivel hallottuk, hogy ott a 
sz. olvasó 15 titka szerint tizenöt státio lesz felállítva. Már 
messziről a városból egy, ezen hegyen felállított kereszt lát-
ható. Mi, daczára annak, hog'y tikkasztó hőség volt, megle-
hetős sebesen haladtunk felfelé, s a felállított kereszt előtt 
rövid imát végezve, folytattuk utunkat. Egy oltárhoz érénk, 
mely egészen kőből van építve, melyen, ha a statiók elké-
szülnek, isteni szolgálat fog tartatni. Mindig magasabban s 7 O Ö ö Ö 
magasabban hatoltunk, már a hegy magassága egyenlő volt 
a lourdesi basilika tornyával s a hegy legmagasabb részén 
megállapodánk. Gyönyörű kilátás jutalmazta meg fárasztó 
utunkat. Balról Lourdes gyönyörű temploma állott, előttünk 
történelmű nevezetességű, hajdan hires, most már romlás-
nak induló vára, s Lourdes kis, de elég csinos városkája, 
melyet a Gave folyócska választ el a szent helytől. Jobbra 
kék füstbe burkolva a Pyrenéek hegylánczolata, melynek 
legmagasabb csúcsai hóval valának befödve, s ugy fénylet-
tek, mintha ezüstből volnának. Gyönyörű kép, még a leg-
merészebb képzelet sem varázsolhatna szebbet. Gyenge szellő 
lengett, mely majdnem hidegnek volt mondható, bár lenn 
tikkasztó volt a hőség. Csak nehezen tudtunk megválni e O ö 
gyönyörű képtől, de részint fáradságunk, részint még vég-
zendő dolgaink hazamenésre késztettek. Hazamenet kedves 
ministerünkkel, Avenel úrral találkozánk s barátságos meg-o o 
hivását elfogadva, vele töltöttük a nap többi részét. Este felé 
felkerestük a missionariusok főnökét s kértük, hogy másnap, 
kereszt felmagasztaltatása ünnepén korábbi órában miséz-
hessünk, mert a 9 órai vonattal Pau felé voltunk indulan-
dók. Mily hamar változik minden az életben ! Szeptember 
12-kén boldogan hajtók fejünket nyugalomra, 13-án szo-
morúak voltunk, hisz ez volt az utolsó éj, melyet Lourdes-
ban tölténk. 

Szeptember 14-kén már yv6-kor a templomba indu-
lánk, s a missionarius előljáró előzékenysége folytán min-
den nehézség nélkül azonnal misézhettünk. Még egy rövid 
ima s mi elhagytuk e helyet, melyet soha többé látni nem 
fogunk. Szótalanul indultunk a grottához, hol a kora reg-
gel daczára, már voltak ajtatoskodók. Mily nehéz, mily 
fájdalmas volt az elvállás innen. S hogyan lehetne ez más-
kép ? Az ember bizonyos fájdalom nélkül nem válhatik 
meg egy helytől, hol hoszabb ideig volt, ha mindjárt nem 
legjobban folytak is ott dolgai, mennyivel fájdalmasabb 
megválni oly helytől, hol annyi boldog órát élt ? Könyes 
szemekkel néztük azon helyet, melyen a megjelenés szobra 
áll ; a szobor élettelenül állott, de mi meg voltunk győ-
ződve, hogy ő, az irgalom anyja ez ünnepélyes órában ránk 
tekinte ! Mi elváltunk, de egy drága emléket vittünk ma-
gunkkal, az édes visszaemlékezés emlékét ! Egy gondolat 
volt, mely az elválást némileg megkönnyité, a remény, még 
egy nevezetes kegyhelyt, Paray le Moniált megláthatni. Az 
anya kegyhelyétől sz. Fia kegyhelyére itidulánk, s mi utolsó 
fohászainkban kértük, vezetne el oda is szerencsésen. Még 

egy rövid ima, egy rövid megemlékezés szeretteinkről, s 
mi távoztunk, miután a megjelenés szikláját megcsókol-
tuk volna. 

Miután otthon is dolgainkat elvégeztük, számláinkat O ü ' 

kifizettük volna, 8-kor felültünk a kocsira s a vasútra haj-
tattunk. Jóllehet egy óránk volt s én már sajnáltam a kocsi 
megérkezését, mégis utólag örültem, hogy korábban jöttünk, 
hisz annyi utas volt, hogy majd 3/, óráig kellet várakoz-
nunk, mig ránk került a sor, a jegyváltásra. 9 órakor fel-
ültünk a vasútra s Pau felé indulánk, mi szemünket sem 
vettük le a kegyhelyről, s én átéreztem azon szavak igazsá-
gát, melyeket egyik jeles hazánkfia az apát úrhoz intézett 
levelében mondott: „Egy sziklán áll egy vár romban, és a 
hegyek felé egy vadregényes völgy látható ; az előtérben egy 
templom áll, mintegy csipkékből fonva, a lourdesi boldog-
ságos Szűz lakása!" Már a vonat egy ideig előrehaladt s 
még sokáig láttuk a megjelenés szobrát, mintha a távozók 
után nézne. Még messze távolban látható a lourdesi basilika 
tornya, s az elérzékenyült sziv egy utolsó Isten hozzádot 
rebeg ! Oh igen, Isten veletek ti sz. helyek, hol a sziv annyi 
lelki örömöt talál, Isten veletek, örök elfeledhetlen azon 
emlék, melyet magunkkal vivénk. Azon kedves órák, melye-
ket itt eltölténk, legszebbjei voltak s lesznek életünknek ! 
I t t a sziv szabadnak érzi magát a világtól ; sz. érzelem, jóté-
kony kedves érzelem fogja el a lelket, a szeretet s hála érzelme 
Isten iránt, ki nekünk a bold. Szűzben ily anyát s párfogót 
adott ! Az Isten e szent helyen kinyitja kegyelmeinek kincs-
tárát, mindenki lelkileg gazdagon távozhatik. Boldog, ki e 
szent helyen megfordulhat, mert az arra való visszaemléke-
zés is leirhatlan örömmel tölti el a hivő lelket. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
I*est. jun. 27. E g y t ö r v é n y j a v a s l a t i n d o k o -

l á s a . Az erdélyi katholikusok sérelmei sokkal ismereteseb-
bek t. olvasóink előtt, hogy sem e helyen ma már azok fe-
lett szót vesztegetni kellene, ismeretes t. olvasóink előtt azon 
törvényjavaslat is, melyet a vallás- és közoktatásügyi, mint a 
pénzűgyministerium együttesen nyújtott be, hogy orvosol-
ják a liberális állam általütött, de már általa sem takargat-
ható sebeket ; de nem ismeretes még az indokolás, melylyel 
a közoktatásügyi ministerium kiséri az emiitett törvényja-
vaslatot. Minthogy pedig mi ez ügyet kezdettől fogva min-
dig ama figyelemmel kisértük, melyet az kiváló fontos-
ságánál fogva követel és a legkisebb mozzanatról sem kés-ö O Ö 
tünk tisztelt olvasóinkat értesiteni, jónak látjuk meg-
emlékezni ezen törvényjavaslat indokolásáról is és pedig 
azért is különösen, mert ott részint megerősítve találjuk az 
ez ügyben általunk elmondottakat, részint pedig oly argu-
mentumokat fedeztünk fel, melyeket hasonló ügyekben na-
gyon is érvényesíteni lehet. De térjünk át az indokolásra. 

Általánosságban jellemezve az indokolást, azt olyan-
nak találtuk, mely, amint egyrészt a kormány méltányos el-
járását tanusitja a katholikusok iránt, ugy másrészt a ka-
tholikusok követelésének jogosságáról képes meggyőzni 
mindenkit, akit a szenvedély, a gyűlölet el nem vakított 
mindaz iránt, ami csak catholicum, miért is nem kételke-
dünk, hogy a törvényjavaslat,— mikor? azt nem tudjuk, — 
de keresztül fog menni és az erdélyi katholikusok sérelmei, 



•413 

ha nem is teljesen, ha nem is a jog szigorú szempontja sze-
rint, mit mi létesítve szerettünk volna látni, ugy ahogy azon-
ban mégis orvosolva lesznek. 

A miniszteri indokolás ugyanis, mely történelmi vázla-
tát nyújtja az erdélyi katholikus alapok keletkeztének, nem 
különben kifejlődésének, elismeri, hogy a megtámadott ala-
pok valóban katholikus jellegűek, hogy a katholikusoknak 
joguk van az illető alapokhoz s hogy ezeknek következté-
ben az állam tartozik a katholikusoknak az eddig le-
vont járulékokat kifizetni. Mint az indokolás ugyanis ki-
emeli: ez ügy elintézésére a tárgyalások még b Eötvös 
és Lónyay gr. minisztersége alatt megkezdettek a két mi-
nisztérium közt, még pedig oly sikerrel, hogy Lónyay gróf 
elismerve az erdélyi katholikusok követelésének jogosultsá-
gát, mintegy 428,000 frtra rugó kárpótlási tőkét kész volt 
alapítványul adni, mit az erdélyi katholikusok el is fogad-
tak oly hozzáadással, hogy az alapítványok évi járulékai-
nak összege a megváltás által ne csonkittassék, hanem hogy 
azok kamatja az évi jövedelmi adót is fedezze; időközben 
azonban Kerkápoly levén pénzügyminister, megtagadta a 
már elfogadott megváltás érvényesítését, hogy miért ? azt 
az indokolás nem mondja. Trefort ő excja azonban a tárgya-
lásokat ismét megindította, mert meg volt győződve a kér-
déses alapitvány' járulékok jogosságáról és mert kivánato -
nak tartotta, hogy a tárgyalásoknak kedvező sikerre veze-
tése által szüntettessék meg azon neheztelés, mely Erdély 
katholikus polgáraiban keletkezett és igy történt, hogy a 
jelenlegi pénzügyminister ur elismerte, miszerint „a korona 
részéről annak idejében kegyes czélokra jogszerüleg tett ala-
pítványok oly természetű terheit képezik a kincstárnak, me-
lyet az illető alapítványt élvezett intézetek jogosait követel-
hetnek az államtól. Ezen terheknek megváltására azonban 
nézete szerint a kincstár nem kötelezhető, de igenis kész ré-
széről szívesen beegyezni abba, hogy az előirott tételek sze-
rint állandó, változatlan, és alapítványi természettel bíró 
terhekül felvétessenek az állami költségvetésbe". 

Alkotmányos életünk korszakában nem emlékezünk, 
hogy hasonló eset fordult volna elő, midőn kormányunk 
ennyire hangsúlyozta volna, hogy nekünk katholikusoknak 
bizonyos alapítványokhoz jogunk van és midőn ezt kész-
séggel elismerjük, lehetetlen fel nem említenünk, hogy ugyan-
akkor, midőn a kormány oly argumentumokkal él, melyek 
arra szánvák, hogy másokat is meggyőzzenek az erdélyi 
katholikusok követeléseinek jogos voltáról, midőn a kor-
mány maga ismeri el e követelés jogos voltát, midőn ki-
mondja, hogy az adományokat és alapítványokat már szá-
zados gyakorlat is megerősítette s igy az árvaház javára az 
elbirtoklás és a kincstár terhére az elévülés esete állott be, 
midőn bevallja, hogy a szász papság részére a királyföldi 
tized kárpótlása fejében több millióra menő tőkék ki is utal-
tattak, mondjuk : ugyanekkor a kormány még sem mondja 
ki egészen, hogy a jog utján jár, hanem csakis bizonyos ke-
gyelemi, méltányossági tényt látszik gyakorolni, mintha 
csak azt akarná mondani : adok, de csak azért, hogy hall-
gassatok, adok, de csak annyit a mennyit épen akarok, adok, 
de ugy és oly módon amint épen nekem tetszik, de nem ugy, 
amint ezt ti követelitek. 

Szerény nézetünk szerint ugyanis, mely azonban a 

kormány nyilatkozatára támaszkodik, a következetesség azt 
vonná maga után, hogy ha a kormány, elismerve az erdélyi 
katholikusok követeléseinek jogos voltát, mindazt visszafi-
zesse amivel tartozik és igy fizesse vissza, mint azt a szász 
papsággal tette, átadván t. i. a katholikusoknak is alapít-
ványi tőkéiket ; — de nem, a kormány máskép intézkedett. 
Az indokolás kimondja, a pénzügyminiszter ur ugyanazt han-
goztatja, hogy az alapítványi járulékok évenkint ugyan be-
vétetnek az állam költségvetésébe, de a tőkék továbbra is 
megtartatnak az állam által, sőt hogy az árvaház részéra 
a múltra nézve kifizettetik ugyan 53,070 frtnyi összeg, de 
nem fizettetik ki azon 20,280 frtnyi összeg, melyről az in-
dokolás elismeri, hogy avval az állam az intézet részére a 
2000 köböl gabona váltsága fejében hátralékban van. Hol 
van itt az osztó igazság ? hol van itt biztosság jövőre nézve, 
hogy aziországgyülés minden évben meg fogja szavazni az ál-
lami költségvetésbe felvett összeget ? nem természetesebb, jo-
gosabb lett volna-e a tőkét a levont 20 ezer forinttal együtt az 
erdélyi katholikusok nak kiszolgáltatni, mint kiadta az állam 
a több millióra menő tőkét a protestáns szászoknak ? vagy a 
katholikusoknál kevésbé van biztosságba helyezve a vagyon, 
mint a protestáns szászoknál, vagy a félekezetnélküli állam-
nál? Bármennyire örvendjünk is tehát az indokolásban 
irántunk más tekintetben nyilatkozó jó akaratnak, a fennebb 
emiitettek még sem képesek bennünket egészen megnyug-
tatni és nagyon óhajtandó, hogy az erdélyi katholikus kép-
viselők a törvényhozásban oda hassanak, miszerint a katho-
likusoknak teljes igazság szolgáltattassék ugy, amint a pro-
testánsoknak. I [ 

Berlin. A k ö z ö s i s k o l a ; s o c i a l i s m u s a ka -
t o n á k k ö z t ; c u l t u h a r c z i k e l l e m e t e s s é g e k . Fel-
sőházunkban f. hó közepén Klcitz-Retzow és Síolberg Udó 
gróf a következő interpellatiót intézték Falk cultusminisz-
terhez: 1) Honnan származtatja a kormány abbeli jogát, 
fennálló protestáns és katholikus, de sőt keresztény és zsidó 
iskolákat is közös iskolákká összeolvasztani ? s 2) Nem 
osztja-e a kormány azon súlyos aggodalmakat, melyeket 
ezen eljárás nevelészeti, oktatási és politikai szempontból 
kel t? . . ." A cultusminister, ki nálunk inkább, mint akár-
melyik hivataltársa, a veszett ügyek védőjének szerepét 
játszsza, iparkodott tetemes csűrés csavarással kimutatni, 
hogy eljárása minden egyes esetben „alakilag törvényes és 
tárgyilag okadatolt" volt; okoskodását azonban Kleist-Re-
tzow azon egyetlenegy szóval forgatá ki, hogy bebizonyí-
totta neki, miszerint a kormány az iskolatörvény feletti tár-
gyalások alkalmával megígérte, hogy a népiskolának fele-
kezeti jellegét sértetlenül fentartandja, s ha ezt tenné, nem 
csak becsületesen, de jól s helyesen is cselekednék, — mi 
különben mindig azonos fogalmak; — mert államunknak 
legveszélyesebb ellensége: a semmit sem tisztelő, önző socia-
lismus sehol sem készittetik elő oly alaposan s oly széles 
mérvekben, mint épen a közös iskolában. Kár, hogy felsőhá-
zunk is emez uj liberális aerában annyira elvesztette jelle-
mét, hogy Falk urnák válaszát, a kézzel fogható tények elle-
nében is „tudomásul vette". 

Pedig mennyire kézzel foghatók már nálunk is a kö-
zös iskolának szomorú, veszélyes következményei, mutatják 
azon nyugtalanító hirek, melyek a socialistieus eszméknek a 



•414 

katonaság kebelében való mindinkábbi terjedéséről mindenün-
nen érkeznek. Hogy is ne terjednének, mikor most már az 
a nemzedék kezd a fegyveres szolgálatba állani, mely „ne-
velését" a közös, vallástalan iskoláknak köszöni. Egészen oda 7 O 
fent, a „legfőbb haduri" régiókban, meglehet, hogy talán 
még mindig a „régi jó" idők bizonyos emlékein táplálkoz-
nak, melyeknél fogva „a király libériája", mihelyt felhuza-
tik, legott elöl minden „reglement-ellenes" gondolatot az il-
lető keblében, s a hol maga a kabát nem tenné meg e kivánt 
hatást, ott e ,reglement' egyéb eszközöket bocsát az előljáró 
rendelkezésére Igen is, ez járhatta, mig a métely csak 
egyésekre ragadt, de midőn most már az egész nemzedék 
olyan, mikor már az a gondolat is villant fel a tömeg agyá-
ban : „Csak adjon fegyvert ő maga majd használjuk!.." 
ki és mi segítsen a bajon ? .. 

Mekkora arányokban terjedt már a baj épen azon osz-
tályban, melynek legfőbb s kitűnő rendeltetése lenne, a trón-
nak, a hazának s a közrendnek támasza s védőjének lenni, 
mutatják azon különféle szigoru rendszabályok, melyekhez 
a socialisticus irányzatoknak a katonaság közti mindinkábbi 
elharapódzása ellen nyúlni, a katonai hatóságok legújabban 
ismételten kénytelenek voltak. Nem emlitem, mi több he-
lyen történt, hogy az ellenőrző szemle befejezése után a 
,Landwehr'-katonák, nem mint eddig szokták, a királyt él-
tetve, s a porosz néphyinnust énekelve oszoltak szét, hanem 
hogy e pillanatban tüntetőleg az ,Arbeiter-Marseillaise' nevü 
forradalmi énekre kezdtek ; hanem a tenyleges szolgálat-
ban levő katonaság közt is ugyané szellem kezd, valóban 
nyugtalanító mérvekben mutatkozni. Ismételten megtilta-
tott már oly nyilvános helyeknek látogatása, hol a socialis-
ták összejövetelüket tartani szokták ; pedig a legszigorúbb 
büntetések daczára sem sikerült eddig az illetőket elriasz-
tani, kik annyira mennek, hogy ily tilos gyülekezetekben 
részt véve, még egy másik, igen szigoru sanctióval ellátott 
törvényt is szegnek meg, amennyiben különösen e czélra 
polgári ruhában öltözkednek. Nagy veszély az is, s mely ellen 
a hatóságok eddig szintén minden eredmény nélkül küz-
döttek, hogy a socialisticus sajtó titkon ugyan, de szélesen 
el van a katonaság közt terjedve. Mily tervszerüleg törté-
nik ez, mutatja ama számos, a laktanyákban végrehajtott 
motozásnak teljes meghiusulta, melyeknek eddig nem sike-
rült csak egyetlenegy bűnöst is felfedezni, ámbár határozott 
adatok forognak fenn, hogy a socialisticus lapok sürüen 
csempésztetnek be a laktanyákba. Igy történt folyó hó 
20-án, mely napon a tisztek Berlinnek valamennyi laktanyá-
jában egyszerre, némely helyen öt egész óráig tartó házmo-
tozás által, mely a királyi testőrségi gyalogezrednek helyi-
ségében a következő napon váratlanul ismételtetett, — sem-
mit sem fedeztek fél ! 

Mivé leszünk ! S ki oka ezen széles romlottságnak, 
mint azok, kik uralmi felfuvalkodottságokban az emberi 
nem legszentebb érzületeit lábbal tapodva azt gondolták, 
hogy lehet a forradalommal bizonyos határig szövetkezni s 
most azon veszik észre magokat, hogy a forradalom minden 
tekintetben fejökre nőtt. Nem elsők leszuek ők, kiket épen 
azon szellemek semmisitik meg, melyeket magok idéztek, 
íme a protestáns nihilisinus s a páholy szövetségének gyü-
mölcse ! 

De azért a ,culturharcz' vigan foly, a szokott, minden 
jogot s igazságot lábbal tapodó modorban. Igy például a 
münsteri megyének ,állambiztosa' Gedike főbányatanácsos, 
rendeletileg meghagyta a különféle nyilvános pénztárak-
nak, miszerint katholikus papoknak semmit, se tőkét, se ka-
matott kifizetni ne merészeljenek. Azt tartom, hogy a ma-
gántulajdoni jognak ilyetén erőszakolása hallatlan a müveit 
nemzetek évlapjaiban; — de hát a katholikusok irányában 
minden szabad ott, hogy a fentjelzett két tényező uralkodik. 

Egy másik példa, mily frivol módon bánnak a mi pap-
ságunkkal, a következő. Moeser ujesti esperes-plebános és 
Dronia schlaventzitzi plébános és nótárius circuli a nagy-
strehlitzi államügyész által bevádoltattak, hogy Mücke, 
(állami, azaz szakadár-) plébánosnak távollétében behatol-
ván a klutschaui templomba, a keresztvizet kiöntötték, a 
szentolajakat pedig s a szentséget elvitték. Ezáltal a szent-
ségeknek kiszolgáltatását lehetlenitvén, a templomot inter-
dictum alá helyezték, — állítja a protestáns államügyész, 
Westphal ur — mit csak püspök tehet ; de a püspök, a ,volt' 
boroszlói hgpüspök ,letéve' levén, a két fentnevezett pap 
püspöki jogok gyakorlatát bitorolta, miért is a bölcs tör-
vényszék által, az esperes hat, a jegyző két hónapi fogságra 
Ítéltettek. 

Gondolom, elég lesz annak feltüntésére, miként kor-
mányoztatunk, mennyit szenvedünk, s minők kilátásaink. 

Belgium .A l i b e r á l i s m u s j e l l e m t e l e n s é g e 
régen mutatkozott oly kirivó szinekben, mint a közel lefolyt 
hetek választásai mozgalmai alatt. A hol a liberalismus 
tartja az állam kormányrudját, ott a legszigorúbb tisztele-
tét' követeli saját önkényének azon nyilvánulatai iránt, me-
lyeket ,törvények'-nek csúfol, ha milliók s milliók, legszen-
tebb érzelmeiben zaklatott lelkismerete is szólalna fel azok 
ellen ; sőt semmi ,bünt' sem üldöz oly alávaló zsarnokság-
gal mint. ezt. De a hol ő nem uralkodik, ott hallani sem 
akar a törvény, az idegen tulajdon iránti tiszteletről, ott a 
gyilokhoz, az erőszakhoz nyul, a másképen gondolkozókat 
halomra löveti, vagyonukat elrabolja, házaikat lerombolja, 
felforgat mindent, mig czélját el nem érte, azaz a hatalmat 
kézhez nem kerítette, mely nála aztán tisztán meggazdago-
dási, lopási eszköz ; — ezt látjuk a világ összes, liberálisán 
kormányzott államaiban. 

Igy cselekedett legújabban ismét Anvers, Bruxelles, 
Gent városainak ,intelligens' csöcseléke, azaz azon iarka 
tömeg, mely a páholyból nyerve a jelszót, a műveletlenek, 
rendszeresen izgatott rosz hajlamait gyilkosságokra s gyuj-
togatá8okra használja fel, valahányszor a liberalismus ked-
vet érez magában, a becsületes eszközökkel el nem érhető 
hatalmat ily módon magához ragadni. Innen van, hogy ,libe-
rális' lapjaink egy szóval sem kárhoztatják azon nemtelen 
merényleteket, melyek legújabban nálunk a közrend ellen 
elkövettettek ; sőt hogy mindezt, telivér liberális jéllemte-
lenséggel olyformán adják mintha az másként nein is tör-
ténhetett volna. Hogy a liberálisok által felizgatott tömeg 
a katholikus hazafias párt jelöltjeinek házait lerombolta, 
számtalan egyéb, katholikus kitűnőségek házaiban mindent 
összezúzott, a katholikus intézeteket, casinókat sat. ostrom 
alá vette, egyes papokat, melyekkel a rendetlenkedő csapat 
véletlenül találkozott, bántalmazott, sőt meg is sebzett, az 
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mind semmi ; — s Hogy mindezekben a rendőrség mit sem 
tett a tulajdonjog, a vagyon- s személybiztonság, valamint 
a közrend védelmére, az onnan magyarázandó, mert a váro-
sokban maga a városi hatóság kezeli a rendőri ügyeket ; a 
városi hatóságok pedig legtöbb helyütt merő szabadkőmű-
vesekből állanak. 

Kétséget sein szenved, hogy e zavarok a páholyból igaz-
gattattak, sőt, hogy ez utóbbi még többre is készül. A libe-
rális párt látja, hogy rendes uton nem kerülhet hatalomra, s 
ezért el van határozva, még véres forradalom árán is a mi-
nisteri székeket magához ragadni; inert jól tudja, hogy a 
nálunk ujabb időkben szépen felvirágzott katholikus hit-
élet ellen csak addig fog irtó háborút indíthatni, mig Ber-
linben titkos protektora, Bismarck, áll az ügyek élén. IIa 
addig nem sikerül a hatalmat megkeríteni, mig Berlinből 
pénzzel s jó tanácsokkal szolgálhatnak neki, akkor évtize-
dekkel elkésett. Innen származik azon lázas türelmetlenség, 
melylyel dolgozik, s inert rendes uton nem kerülhet a hata-
lom birtokába, azért a páholynak legújabb hazug jelszava 
io-y hangzik: „A közvélemény a törvényesséyen felett áll, ez a 
közvélemény pedig nem akarja, hogy a hatalom ,clericalis' 
cabinetnek kezeiben legyen, az ,általános nyugtalanság'csak 
akkor fog lecsillapodni, lia e kormány lelép" ; — mái szó-
val, addig tart a forradalom, mig a király enged, s minket, a 
liberális zsebelőket, kik becsületes uton, az alkotmányos vá-
lasztások utján nem tudtunk a hatalom birtokába jutni, 
állanicsiny által nem helyez abba. 

A belga liberális párt nem először játszik igy. Frére 
Orbán, a belga szabadkőművességnek vezére ismételten 
már igy lőn ministerré, hogy katholikus kormány birván az 
országgyűlés többségét, ő utczai forradalmat csinált, s ma-
gát, már I. Lipót idejében is, a királyra ráerőszakolta. Most 
is ugy fog tenni. Nem hiába özönlött hónapok óta annyi 
porosz pénz, az itteni páholyok utján, fellázított munká-
saink kezeibe, hogy fegyvereket vegyenek rajta, nem hiába 
8Íirög-forog a porosz követ ; — cseppet sem csudálkoznánk, 
ha ma-holnap azt olvasnók, hogy a király, a szabadkőmű-
vesek forradalmi fenyegetései előtt hátrálva, a katholi-
kus kormányt elbocsátotta, s Frère-Orbánt hivta meg az 
ügyek élére. 

/'jjízahnmeri/ut. , K u l t u r h a r c z i ' k i l á t á s o k . 
(Vége.) E pamphletnek szerzője tehát egyenésen azt akarja, 
h o g y Bismarcknak rendszere itt is meghonosittassék ; örül-
ne, ha a katholikus egyház itt is oly durván bántalmaz-
tatnék, mint az a legújabb, szabadkőműves caesaropapis-
musnak honában épen most történik. Csak hogy az talán 
ínég sem fog oly könnyedén menni, mint a tisztelt ,testvér« 
álmodja. Köztársaságokban a katholikus polgár is ment 
sok oly tekintetektől, melyeket monarchiában épen val-
lásánál fog szentekül tisztel, s azt hiszem, sőt tndom, 
hogy a mi északamerikai katholikusaink minden bizony-
nyal élni fognak alkotmányos jogaikkal, hahogy a yan-
kee-protestantismusnak eszébe jutna, itt is gyakorlati pél-
dát szolgáltatni arra, hogy az ő „vallási" rendszere csak 
tehetetlen forradalmárokat vagy alávaló zsarnokokat tud 
teremteni, de tisztességes állampolgárokat nem. Alig tiz éve, 
hogy a nagy polgárháború véget ért. Bármi lett legyen is e 
háborúnak valódi oka és czélja, tény, hogy milliók meg mil-

liók a legbecsületesebb szándékkal azt hitték, hogy az Észak 
csakugyan a haza szabadságát s dicsőségét védelmezi, s ezen 
hiedelemben a katholikus katonáknak ezrei vérzettek el az 
Unió csatatéréin, kiknek vallása, mely őket a hazáérti hősi 
küzdelemre lelkesité, most oly nyomorult emberkék által 
támadtatik meg s gúnyoltatik, kik akkor, a veszély idején, 
Isten tudja, hol lappangtak gyáván Pedig a katholieis-
musnak joga van Amerikára ! Katholikus ember, egyházát 
hőn szerető katholikus volt, ki e földrészt felfedezte ; katho-
likus hitküldérek alapiták meg annak civilisatióját ; midőn 
Anglia protestáns kormánya éktelen zsarnokságot gyakorolt 
polgárainak nem csak testei, hanem lelkei felett is, akkor 
ismét katholikus territórium volt, mely szabadságharcz zász-
laját kibontá, melyben a küzdők leghathatósb segélyt a 
katholikus Francziaországtól nyertek, mig "Washingtonnak 
legjobb katonái a katholikus irhoniak voltak, oly annvira, 
hogy ő maga, a szabadságnak halhatatlan hőse, ünnepélye-
sen kijelenté és megigéré, miszerint a haza soha sem fogja 
elfeledni, mennyi s mekkora érdemeket szereztek a katholi-
kus hitet valló polgárai ! 

Kell-e ennél több ? S ma a nyomorék epigonok vesz-
tünkre törnek, s mint berlini mesteröknek jó tanítványai, ki 
szintén „a római Curiától félti örök üdvét. . ." , a farkas-s 
bárányróli mesét hurczolják elé. hogy annak őrve alatt ránk 
üthessenek. Halljuk csak a ,New- York-Observer'-t : „Szövet-
séget kell alakítani ; a római-katholikus pártnak vakmerő-
sége már oly arányokat vett az Uniónak nem egy államá-
ban, mely szükségessé teszi, hogy a vallásszabadságnak igazi 
barátai nagy szövetséggé alakuljanak. Egy jó katholikus 
lap, a , lablet' erre azt felelte, hogy ezen állítás, a mennyire, 
mint tudva van, a katholikusoknak az iskolaügy körül tanu-
sitott, buzgóságukra vonatkozik, nagy valótlanság ; mert ők 
csak a magok gyermekei számára kívánnak tanszabadságot, 
miáltal sem a protestáns, sem az állami iskolákat nem káro-
sítják. I t t is a tanügy az, melynek terén a protestantismus 
minket megfojtani iparkodik. Igy nem régen történt, hogy a 
new-yorki államhatóság tizenkét „szürke nénikének", kik 
nevelő-intézetet tartanak, nyilvános tanítónői jelleget adott; 
e felett most rengeteg vihar dühöng a páholylapok hasáb-
jain ; mert ez a faj jól érzi hogy a tanszabadság igazságos 
védelme alatt képtelenek a katholikus iskolákkal versenyez-
nek; — legnagyobb bününk tehát ezen „felvilágosodott pro-
testánsok" előtt az, hogy iskoláink jobbak valamennyi más 
felekezeteinél, de még az államiaknál is. „Ezek az apáczák, 
mondja a fentidézett ,Observer' csak azért kérik a minősítést 
mint nyilvános tanitónők, hogy protestáns gyermekeinket 
csalhassák magokhoz!" No de, „felvilágosodott protes-
táns szülők, miért külditek oda gyermekeiteket ? Ki kény-
szerit rá ? Ugyebár azon meggyőződés, hogy az apáczák 

iskolái a legjobbak ! S ezeket a legjobb iskolákat el kell 
nyomni, mert — katholikusok ! igy hirdeti ezt a mindig csak 
a felvilágosodás' érdekében harczoló páholy-protestantis-
musnak ,türelme' ! 

Eleinte kisszerű zaklatások, a csőcseléknek fanatizá-
lása, későbben rendőri ,szabályzatok' és ,államtörvények', 
legvégre pedig a durva erőszak, mely a polgárháborútól, 
gyilkolás és gyujtogatástól sem retten vissza, ezek azon 
fegyverek, melyekkel a protestantismus s édes szülöttje: 



•416 

napjaink nihilismusa mindenütt a katholicismus ellen har-
czol. Minden vallást' tűr, csak a katholicismust nem ; még 
a pogányságot is, vagy azt talán inkább, mint bármelyik 
mást, mint a new-orleansi ,Propagatmr*-nak következő tu-
dósítása mutatja : 

„Bostonba nem régen chinai, Confucz-vallásu ,hitkül-
dér' érkezett, ki tökéletesen birván az angol nyelvet, egy 
igen különös eszmeért lelkesedik, azért t. i. : egész Amerikát 
Confuczius hitére tériteni ! Wong-Chin-Fo, igy hívják ezen 
tiszteletreméltó gentlemant, számos hallgatóság elő;t tartá 
első előadását; hallgatói pedig, kik azért jöttek, hogy mu-
lassanak, nem kevéssé lepettek meg, midőn szónok époly 
komolyan, mint szép nyelven fejtegeté előttök, miszerint a 
chinai társadalo n sokkal tisztességesebb, erkölcsösebb s mű-
veltebb, mint az európai ; de sőt még mint az amerikai is. 
Azt állitá, hogy néhány képnek tisztelete, minőt Confuczius 
vallása követel, sokkal tisztességesebb dolog, mint azon bál-
ványoknak imádása, melyek előtt az amerikai társadalom 
hason fekszik, minők például a whisky (pálinka), a divat s 
mindenek felett a pénz Ezeknél fogva Wong-Chin-Foo 
ur azt hiszi, hogy Amerikát csak Confuczius mentheti meg, 
azon nagy bölcs, kinek tanai Chinának évezredekig tartó 
belbékét, felvirágoztatást és boldogságot biztosítottak". 

S ez ellen, ezen hazugságok ellen ; mert kevés nép van, 
mely a chinaival erkölcstelenség s jellemtelenség dolgában 
versenyezhetne, a kereszténységnek eme nyilt megvetése el-
len a rendőrség nem hivatik seo-itséo-ül ! De minek is, hiszen o ö ~ 
ez a chinézer hatalmas szövetséges társul kínálkozik a pa-
pismus ellen, pedig „a czél szentesiti az eszközt", tartja 
a páholy. 

IRODALOM. 
X Megjelent és beküldetett : , Primitia beszédek', irta dr. 

Fellett Ödön, székesfehérvári esperes plébános sat. Fehérvár 
1876 ; 108 lap, 1 ft. 

A diszes kiállítású munka mlgos s ftdő Dulánszky 
Nándor urnák, székesfehérvári megyés püspöknek és a ma-
gyar k. tudomány egyetem hittani kara társas tudorának 
van fiúi tisztelettel ajánlva. Tartalmát kilcnez, sikerült pri-
micziai beszéd képezi, a következő themákról: 1. Jézus so-
kak romlása és feltámadása. 2. A papok a keresztény nép 
látható őrangyalai, miért is őket tisztelet illeti. 3. A papok 
oltalmazzák a hiveket, közbenjárnak értök, végre az örök 
boldogságra juttatják őket. 4. Mit és hogyan kell a papnak 
keresnie? 5. Krisztus Jézus szolgáinak kisebbitői. 6. Az új-
szövetségi pap a fold sava, a világ világossága és hegyen 
helyezett város. 7. A jó pásztor fenséges hivatása. 8. Az 
aranymise a hálaadás és tanulság napja. 9. A lelkipásztor 
kötelességei és a hivek viszonya ahhoz. 

Mint látni, szerző hálás themáját minden oldalról ipar-
kodott szemügyre venni s szokott szorgalmas s csinos kidol-
gozásban részesíteni, miáltal egyház-irodalmi érdemeit egy 
ujabbal szaporitá. 

-f- Strausz Dávid Frigyes, Hettinger Ferencz után 
forditá ,Trias . Eger. Pály Ede szentbeszédei, I. kötet (65 
lap.) Böjt I. vasárnapjától Nagypéntekig incl. Ungvártt 
1876; ára 1 forint. 

= Hrotsuitha álláspontja a mysteriumok és a fejlett 

dráma közt. (Igen érdekes s alapos tanulmányok alapján ki-
dolgozott irodalomtörténeti monographia.) Irta Rényi Rezső. 

VEGYESEK. 
— Mint már régebben említettük, most már Olaszor-

szágnak is meglesznek a maga ,májusi törvényei'. Mancini 
minister legújabban tvjavaslatot nyújtott be az alsóházhoz, 
mely öt szakaszból áll. Ezeknek elseje büntetéssel fenyeget 
minden papot, ki hivatalával visszaélve, a lelkismeretek sza-
badságát és a családok belbékéjét zavarja. A 2. büntetést 
szab azon papokra, kik hivatalos működésök közijén szóval 
vagy Írással a törvényt vagya kormánynak eljárását roszal-
ják. A 3. §. büntetésnek veti alá az olyan papot, ki a tör-
vénynek ellenére vallási ténykedést templomon kivül végez. 
E három szakasz már a régebbi, még a volt kormány által 
elkészített tvjavaslatból vétettek á t ; saját gyártmánya gya-
nánt Mancini a 4. és 5-ét tette hozzá. Amaz megbünteten-
dőknek rendeli mindazon püspököket és papokat, kik a ki-
rályi ,Piacet1 és ,Ex :quatur( ,jogát' figyelmen kivül hagyják; 
az 5. §. pedig azt rendeli, hogy pap, hivatalos mű'cödés köz-
ben elkövetett politikai vétekért, t. i. azért, amit az idősze-
rinti kormány annak tart, súlyosban büntettessék meg, mint 
más ember. Bismarck örülhet, hogy az olasz ,status-férfiak' 
épen akkor ily szolgailag simulnak hozzá, midőn a legnanói 
csatának hétszázados évfordulóját ülik. 

— A bajor király Döllingert ujabban is három esz-
tendőre a müncheni k. tudós-társaság elnökévé s a kir. tu-
dományos gyűjteményeknek főconservatorává nevezte ki.— 
Lipcséből dr. Wuttke Henrik halálának hirét jelentik, ki-
nek „Die deutschen Zeitschriften, und die Entstehung der 
öffentlichen Meinung" czimü jeles munkájából a Religio' 
tavaly hoszabb mutatványt közölt. A zsidósajtó e jeles 
könyvet, természetesen, agyonhallgatta ; mert benne a libe-
rális iróhad corruptiója kirivó, de élethű színekben ecse-
teltetik, annak daczára, hogy a protestáns szerző épen nem 
tartozott a ,reactionariusok' közé. — Németalföld is a mult 
hónapban egyik derék fiát vesztette, Groen van Prinsterert, 
az ottani orthodox-reforinatus pártnak fejét, mely sokszor 
ugyan igazságtalan a katholicismus irányában, nagyjában 
mégis a kereszténység közös alapelveit vallja. Nevezetesen 
van Prinsterer jeles tudós volt és becsületes jellem; a tan-
szabadságérti küzdelemben mindig a katliolikusok mellett 
harczolt, s csak midőn az 1857-i tanügyi törvény minden 
méltányos várakozásokat kijátszott, vonult vissza a magán-
életbe, hogy kizárólagosan történelmi tanulmányoknak szen-
telje magát. 

— A ,letett' boroszlói herczegpüspök pünkösd nyol-
czada alatt négyezer porosz születési gyermeket bérmált meg 
megyéje osztrák területen fekvő részeiben. — Drezdában egy 
kíváncsi népképviselő, azoknak fajából, kik, okosabb dolog-
hoz nem értvén, a iezsuitafalással s hullapörköléssel bibe-
lődnék, azon kérdést intézte a ministeriumhoz : nem szándé-
kozik-e a hullák elégetését legalább facultative megengedni ?, 
a minister azt felelte, hogy erre behatóbb törvényhozási tár-
gyalások szükségeltetnének, a kormánynak pedig egyelőre 
nincs szándéka ilyenekkel a háznak alkalmatlankodni. 

Szerkesztői üzenetek. 
Szatmárra, Szent-Alajos-Társulat : Negyedéves előfizetést nem 

fogadunk el ; de még ez is két ft. 50 kr. lenne s nem egy ft. 50 kl . 

E L Ő F I Z E T É S I F E L H Í V Á S . 
A második félév közeledtével t. olvasóinkat arra figyelmeztetjük, miszerint kellemetlen, az elkésve történt 

előfizetéstől elválaszthatlan zavarok elkerülése végett, méltóztassanak a folyó hó végén lejáró előfizetést jókor megujitani. 
Félévre á forint o. é. Előfizethetni minden kir. postahivatalnál; a szerkesztőnél, Budán, viziváros, föutcza 221. 

s Kocsi Sándor nyomdai irodájában, Pesten, országút 39. sz. — Legalkalmasabb, legczélszerübb s legkényelmesebb 
előfizetési módul az úgynevezett postautalványokat ajánljuk. A könyvkereskedői uton való előfizetést mellőzni kérjük. 

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő: báró Hornig Károly, hittudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatott Budapesten 1876. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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