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A keresztény világrend és a forradalom, Stöckl után, 13. 

14. 15. 
Pia Desideria Ex Occasione Jubilaei Octo-Saecularis In 
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16, 17^ 
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A pap az oltárnál, 24. 
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A pap a gyóntatószékben, 29. 
Hitélet és irodalom, 30, 31, 32. 
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A Szent-István-Társulat, 31. 
Az eskü lényege, dr. Böhm J.-tól, 32. 
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33. 34. 
Kell-e az áttérő protestánsokat „in foro externo" felol-

dozni ? 33. 
•Szükségesbe egy fővárosi kath. könyvkereskedés? Paszlav-

szky S.-tól, 33. 
A pap a betegágynál, 34, 35. 
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Metropolitana Ecclesiae gr. orientális in Serajevo, 35. 
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43, 44, 45. 46. 
Bibornok herczeg-primás ő emjának főpásztori beszéde, 

Esztergom felszabadításának kétszázados emlékünnepén, 
37, 38. 

A papnevelésről, dr. Spcth K. kanonok beszéde, 37, 38. 
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határozata, 39, 40. 41, 42. * 
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áldozár-tói, 44. 
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Felhívás és kérelem, 46. 
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de eadem, a J . Belliss. 46. 
Fm. és ft. Simor J . bibornok, herczeg-primás beszéde a 

zsidó-keresztény házasságról szóló tvjavaslat ellen, a 
felsőház decz. 10-iki ülésében, 47. 
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Nm. és ft . dr. Sammassa J . egri érsek beszéde, a felsőház 
decz. 10-iki ülésében, 49. 
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Bibliothecaro S. R. E., Josepho Hergenrőther tabulariis 
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SS. D. N. Leonis di \ ina providentia Papae X I I I Epistola 
Encyclica ad Patriarchas, Primates, Archiepiscopos et 
Episcopos universos catholici orbis, gratiam et commu-
nionem cum Apostolica sede habentes, de m. Oct. 1 a. 
Yirgini I . a Rosario sacrando, 22. 

Eminentissimi ac Reverendissimi Domini S. R. E. Cardinalis 
Joannis Simor Principes Primatis Hungáriáé et Archi-
Episcopi Strigoniensis literae encyclicae de recuperatae e 
mánibus Turcarum arcis et civitatis Strigoniensis bissae-
cularis solemniis, 30. 

Egyházi tudositások. 
1) Magyarország 

Arad vidékéről. Egy bérmaut alkalmából 24. 
A győri egyházmegyéből. Papi szentgyakorlatok, 20. 
Budapest. A porosz egyházpolitikai tárgyalások eredménye 

és a „Nemzet," 1. — Istóczy felmentve, 1. — A Vatikán 
és az „Egyetértés," 2. — Félhivatalos vigasztalások a 
zsidók számára, 3. — A „Nemzet" lamentói, 4. — A 
középiskolai szaktanácskozás, 5. — Szent István király 
ünnepének nyolczszázados jubileuma, 6. — Keresztény-
ség-e, vagy antisemitismus ? 7. — Mocsáry Lajos pro-
testáns vezérczikke, I., II . , III., 8, 9 11. — A tisza-esz-
lári dráma utolsó felvonása, I., II. , 10. 12. — Az országos 
kath. tanitói segély-egylet terve, 13. — A I I . országos 
tanitó-gyülés, 14. — Szt. István napja, 1883-ban, 15. — 
Gönczy Pál program m beszéde a I I . országos tanitó-
képviseleti gyűlésen, 16, 17. — Az országos tanitó-gyülés 
utolsó üléséből egy-két jelenet, 18. — Kossuth levele és a 
liberális sajtó, 19. — A kath. klérus és sajtó leczkéztetése 
a „Nemzet" által, 20. — Egy fővárosi lelkész arany misé-
je, 21. — A bécsi nagy napok, 22. — Félhivatalos vezér-
czikk, 23. — Protestáns ügyek és kivánságok, 24. — 
Szeptember hó 20 ára, 25. — A honatyákhoz ! 26. — 
Dr. Schlauch L. ő exja elnöki beszéde és dr. Dániel Gábor 
vezérczikke, 28. — Kétkulacsos népoktatásügyi politi-
kánk, 29. — Büntető-törvénykönyvünk álhumanismusa, 
30. — A hazafiság monopoliuma és a „Koruhev" ügye, 
31. — A Gusztáv-Adolf-egylet és a rozsnyói superinten-
dens, 32. — Az erkölcstelenség és a hitoktatás a főváros-
ban, 33. — Örvendetes jelenségek, 34. — Az izraelita 
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néhány Luther-czikkre, 39, 40, 41, — Első lépés a 
veszedelmes lejtőn, 42. — A november 24-iki szavazás 
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tvjavaslata a főrendiházban, 48. — A diadalmas — má-
sodik nap. E t quid nunc ? 49. — A német trónörökös 
római utja, 50. — Az egyház fegyvere, 27. — A ,jézusi' (?) 
elvek, 30. — Az országgy ülésii képviselők értekezlete, 34. 
— Tizenhatéves liberális gazdálkodás, 36.— Luther-ünne-
pély Magyarországban, 38. — A conspiratio, 40. — Re-
miniscentiák a delegatióból, 41. — Horváth Boldizsár 
beszéde, 44. — Kalászat a zsidó házasság érdekében 
mondott alsóházi beszédekből, 47, 48. — A liberális 
főrendiek argumentumai a zsidó házasság mellett, I., II., 
50, 51. — A második szavazás előtt, 51. 
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Beszterczebánya. Luther-ünnep, 43. 
Csanádi egyházmegye. Az életből, 28. — A Miasszonyunkról 
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napok, 17, 19. — Tájképek, 25, 26, 27. — Mária-cultus, 
36. — A kegyelet napja, 40, 42. 

Komárom, in. Bérmaut, 1. 
Magyar-Ó vár. Lourdesi kápolna, 33. 
Nagyváradi g. sz. egyházmegye. Nyilvános köszönet. 9. 
Rozsnyói egyházmegye. Tiltakozás és felhivás, 24. 
Szepesi egyházmegye. Főpásztori szózat szent István király 

ezidén kiválóbb megünnepléséről, 10. 
Szergény. Templom-szentelés, 32. 
Szatmár. Kápolna-szentelés, 30. 
Temesvár. A hála, tisztelet és ragaszkodás ünnepélye a 

szegény iakola-nővérek anyaházában, 35. 
Váczi egyházmegye. A kath. tanitó egyletek megalakulása, 1. 

— Egyházmegyei értekezlet, 24. 
Zemplén. Visz hangok egy püspöki bérma ut ünnepélyei-

ből. 9. 

2 ) Külföld. 

Angolország. Kath . népgyűlés Manning bibornok elnöklete 
alatt harminczezer részvevővel, 21. 

Bukarest. Papi-szentelés, 6. — F t . Paoli I . bukaresti érsek 
köszönő levele, 22. 

Berlin. A helyzetről, 14. 
Belgium. Salutem ex inimicis, 20. — Dechamps bibornok 

életrajza, 44, 45, 46, 47, 50, 51. — Az uralkodó liberalis-
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ján, 22, 23. — Az osztrák püspöki kar válasza. 26, 27. 

Düsseldorf. A német katholikusok X X X . nagygyűlése, 23, 
25, 26, 27, 28. 

Klézse. Megíio tardi che mai, 36. — Templom-szentelés, 40. 
London. A tanitó-képző intézetek ker. kath. szellemben, 2. 
Lengyelország. Felinski volt varsói érsek Rómában, 3. 
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papság felirata a sz. atyához. A sz. atya válasza, 29. — 
A sz. atva válasza az olasz püspöki kar feliratára. 30. — 
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Spanyolország. A madridi nuntius körlevele a spanyol püs-
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Würzburg. Protestáns tulkapás katholikus visszautasítása, 7. 
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Jelentés a Kath. Theol. Folyóirat I . pályatétele ügyé-

ben, 1. 
Fonyó P., Hitelemzésünk emelése, 3. 
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Felhívás, 34. 
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től), 35. 
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opera R. P . Georg. Mayr e. S. J . Textum recognovit atque 
appendicem precum adjunxit Lgn. Bányik item S. Jesu 
sacerdos, 37. 

Csáplár B., Révai Miklós élete I I . k., jelentés, 37. 
Munkálatok. X L VI . évfolyam kiadta a bpesti növendék-

papság magyar e. i. iskolája, (Kezdj buzgón stb. czim alatt, 
ismertetés), 38. 

Tóth M. I. J . A nagy áldozat, 6. kiadás, 39. 
M. az, Főveszedelmünk, 3. kiadás, 39. 
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Wohlgemuth, Dr. Martin Luther, ein Charakterbild. — 2 ) 
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41, 45. 
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A magyarországi kegyes tanító-rend 1883/4 évre szóló Név-

tára. Ismertetés, 50. 
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megfejtve és férfikarra átírva. 



Budapesten, jiilius 4. 1. II. Félév. 1883. 

TARTALOM. Mikép indult meg Németországban a kath. egyleti élet? — A lelkipásztorkodás köréből.— Sz. István ünne-
pének nyolczszázados jubileuma. — Egyházi tudósitások : Budapest. A porosz egyházpolitikai tárgyalások eredménye és 
a ..Nemzet'' Budapest. Istóc^y felmentve. — Komárom m. Bérmaut.— Váezi egyházmegye. A kath. tanitó-egylet megalaku-

lása. Németország. A legújabb egyházpolitikai törvény. — Jelentés. — Vegyesek. 

j 

i Megjelenik e lap hetea- í 
ként kétszer : \ 

} szerdán és szombaton. í 
{ Előfizetési díj : \ 
' félévre helyben s posta- \ 
i küldéssel 5 f r t . í 
í } 
í Szerkesztő lakása /Buda- f 
í pest, YITI., Stáczió-utcza \ 
\ 55., hova a lap szellemi J 
í részét illető minden kül- ; 
\ demény czimzendő. 

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

NEGYVENKETTEDIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni minden kir. 
postahivatalnál ; 

Budapesten a szerkesztő-
nél, és Kocsi Sándor 

nyomdai irodájában, Mu-
zeum-körút 10. sz. alatt, 
hova a netaláni reclama-
tiók is, bérmentes nyitott 

levélben, intézendők. 

Mikép indult me§ Németországban 
a kath. egyleti élet, a katholikus nagygyűlések tartása? 

Verba movent, exempla t rahunt . 
Sokat, talán már kellőnél is többet hal lot tunk 

a katholikus tömörülésről beszélni. Lássunk most 
már példákat, tényeket. 

Ezzel kezdjük meg az u j félévet. 
Hogy elbeszélésünk a czélzatos felfogásnak 

még csak gyanújától is ment legyen, szóról szóra 
idézni fogjuk az 1848. október 3, 4, 5 és 6-án tar-
tot t első németországi katkolikus nagygyűlésről 
szóló hivatalos jelentés bevezetését, mely igy kez-
dődik : 

„A katholikus egyletek nagygyűlése, mely ok-
tóber első hetében Mainzban volt, mozgalmas időnk-
ben, egy u j világtörténelmi korszak e fordulópont-
ján, eseménynyé lőn, még pedig terinékenynyé, re-
ményekkel kecsegtetővé. Nem emberek hozták létre, 
Isten müve az; őt illet minden tisztelet. 

Minden nagy és jónak a kereszténységben min-
dig kicsi és szerény kezdete volt ; minden ugy nö-
vekszik nagygyá mint a mustármag, kicsiből. Az 
is mindig ugy tetszett az Istennek, hogy a mag vi-
harok és bajok közt legyen elvetve ; hogy Jeruzsá-
lem falai nyomasztó körülmények közt épüljenek : 
hogy igy, a hol szétáradt a bün, tú láradja azt az 
isteni kegyelem. 

Midőn tavaszkor (1848) a Nyugatról jö t t vi-
har a rendőri és diplomacziai államot minden büsz-
ke váraival és sánczaival kártyáházakhoz hasonlóan 
romba döntötte, egyúttal azonban magát a társa-
dalom létét is fenyegetni kezdte : minden belátás-
sal bíró katholikusnak észre kellett venni, hogy a 
tömörülés, az egyesített erőkkel való cselekvés ideje 

megérkezet t ; hogy it t az ideje a gyülésezés és egye-
sülés, ci szabad szó és sajtó imént kivívott szabadsá-
gait elszántan megragadni és azokkal a vallás és 
egyház javára haladéktalanul élni. Hisz már oly 
régóta epedeztek a szivek a babyloniai fogságból 
való kiszabadulás után, hol a mindenható rendőr-
állam az egyházat és az összes katholikus életet 
bilincsekben tar to t ta ! De nemcsak arról volt szó, 
hogy azt a nagy kincset, melyet az egyház szabad-
ságának hívnak, tényleg bir tokunkba vegyük, hanem 
maga az egyház és a keresztény erkölcsök fenmaradása 
is szóban forgott . Mert az csakhamar kitűnt, hogy 
az egyház és vallás ellenes párt , a mint máskor a 
fejedelmi hatalmat, ugy most a népszabadságot a 
maga érdekében készült kiaknázni. Szabadság he-
lyett az egyházat és a hivő kereszténységet kemé-
nyebb szolgaság, ha nem éppen egyenes üldözés*) 
fenyegette. Nincs világi hatalom, állam, mely képes 
let t volna, vagy képes volna ótalmat nyúj tani . Még 
ha akarná is, hiányzik a képesség. Hiszen a fennálló 
hatalmak, bárhogy nevezzük őket, alig voltak képe-
sek magukat megótalmazni. Minden hatalom, a dön-
tés, a tömegbe vitetett át. A katholikus nép tehát 
magára volt utalva, és csak nála találhatot t a val-
lás és az egyház ótalmat. E végből egyesülés vált 
szükségessé. Mainz volt Németországban egyike az 
első helyeknek, melyeket a Francziaországból kiin-
dult mozgalom magával ragadott . Midőn a politi-
kai izgalom legmagasabb fokra hágot t ; midőn a 
fejedelem a nép viharos követeléseinek a kivánt 
szabadságokat megadta : néhány jó bará t arra a 
gondolatra jött , hogy Irhon, Angol- és Francziaor-
szág hasonló egyletei mintá jára egyletet kell alapí-
tani a vallás és az egyház szabadságának védel-

*) Mily praevisio ! Szeri. 
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mére. Egyszerű alapszabályokat fogalmaztak; de a 
kivitel nehéznek látszott, s az idők veszélyesek vol-
tak. a katholikus nép pedig nem volt az ily dolgok-
hoz szokva. Jó szándékú férfiak tanácsolták, kértek, 
rimánkodtak, hogy hagyják az illetők a dolgot, 
vagy legalább napolják el ; hanem egy jó angyal 
erősítette a bátorságot és minden aggályon keresz-
tü l megsegítette az ügyet. 

Huszonnégy katholikus férfiú gyűl t össze elő-
zetes értekezletre. Elhatározták az egylet megalapí-
tását. A terv pontjai t átvizsgálták és szabályokká 
emelték. Néhány nap múlva ismét össze óhajtottak 
jönni. Mindenkinek kötelessége volt annyi rokon 
lelket magával hozni, a mennyit csak birt. — így 
is történt. A gyűlés népes volt. Kijelentették, hogy 
•az egylet megalakult. Azonnal liárom egész négyszázan 
iratkoztak be tagokul. Egy tagnak odavető nyilat-
kozatára, közlelkesedéssel, az egylet Pius-egylet ne-
vet kapott. . . . 

Ez a Pius-egylet keletkezése Mainzban, mely 
minden különös érdem nélkül a m a j a részéről, Is-
ten kegyes rendelete folytán lökést adott a mozga-
lomnak számtalan ugyanily egylet alapítására, 
ugyanezen vagy más név alatt , egész Németország-
ban, Tyrol alpeseitől a Keleti tengerig, és a Rajná-
tól a lengyel határokig. Ezek az egyletek, melyeket 
mindenfelé ugyanazon szükségérzet , ugyanazon 
szellem hozott létre s melyek mindnyájan hasonló-
képp is, ugyanoly nehézségek és aggodalmak közt 
keletkeztek, hasonló elemekből és rokonkeblű ta-
gokból alakultak, egy ezélra s egy szellemben mű-
ködtek, már kezdet óta azon szándékkal voltak, 
hogy egy nagy szövetséggé fognak egyesülni. 

E végből az egyes egyletek csakhamar levele-
zést kezdettek és lélekben mindjár t kezdet óta test-
vériesen kezet szorítottak egymással. 

Midőn aztán a kölni dóm fölszentelésén különféle 
egyletek tagjai más kath. férfiakkal, az ünnep 
utolsó estéjén, még élénken hullámzó hatása alatt 
ama nevezetes napoknak, összejöttek és reményei-
ket s aggodalmaikat közölték egymással az iránt, a 
mi leginkább szivükön feküdött, világos lett előt-
tük, miiy szükséges lesz a kath. egyház szabadsá-
gának védelmére addig alakult kath. egyletek küldöt-
teinek gyűlése és pedig mennél hamarább. A gyűlés 
helyeül Mainzott vették tervbe, mint a hol az első 
egylet bölcsője ringott és a melynek fekvése is ked-
vező volt.**) 

**) Később tűnt ki, mily szerencsés volt e választás; 
mert ez által abban a szerencsében részesült a nagygyűlés, 

A mainzi Pius-egylet egyik tagjk, mely ezen a 
kölni beszélgetésen jelen volt, megvitte e hirt szü-
lővárosába, hol azt örömmel üdvözölték. Innen 
csakhamar köriratot menesztettek valamennyi test-
vér-egylethez, s meghívták, hogy október első nap-
jaira Mainzba követeket küldjenek, hogy azok itt 
valamennyi katholikus egylet életszervesen tagolt 
összeköttetését hozzák létre és a közös szent ügy fe-
lett tanácskozzanak és határozzanak. 

A meghívás minden felé örvendetes viszhano-ot 
^ O 

keltett. Legtávolabbi vidékekről is , Sziléziából, 
Tyrolból, Berlinből és Stájerországból jelentkeztek 
képviselők. 

Ámde mégis nem minden aggodalom nélkül 
várták a mainzi válalkozás kezdeményezői és barátai 
az összejövetel napját. A kitűzőit határidőig ig-en 
rövid vala az időköz; zavar és pártharcz volt min-
denfelé. Hátha nem sikerül a vá la la t?! Hátha e 
nagy ügyben kicsinyes lesz az' e redmény?! Hátha 
Németország katholikusainak első nagy és nyilvá-
nyos egyesülése a világ előtt, az ellenségek szemében 
nem tiszteletet parancsoló nem beseülethozó lesz'?! 

\ alóban, elég okunk volt a legmélyebb alá 
zattal esedezni Isten előtt, hogy ne engedjen meg-
szégyenülnünk, hogy legyen velünk és áldja meg 
törekvéseinket." 

A le lk ipász torkodás köréből . 
A fekete vasárnapról szóló múltkori levelem-

ben felemlítettem azt, hogy a nagyböjt elején elfö-
döm az oltárképet, s a függöny elé alkalmazok egy 
nagyobb feszületet, különbözőt attól a kis feszület-
től, melynek úgyis folyton az oltáron kell lennie. 
Vártam én erre megjegyzést vagy felvilágosítást, 
de mindeddig nem jött . Pedig érzem, hogy ezen 
gyakorlatomnak nincs egyébb alapja, mint az, hogy 
papjelölt koromban igy láttam és ehhez hozzászok-
tam. Hogy volna e más alapja és oka, nem tudom, 
nem tanultam. 

Hamvazó szerdára elfödetik a nagy oltárkép. 
A missáléban erről nincs szó, holott fekete vasár-
napra meg van az utasítás. Tehát ugy látszik nincs 
előírva. A S. Rit. Congr. rendelete, mely a fekete 
vasánapi velatióról szól, elfödendőknek mondja az 
összes feszületeket, az oltárképeket, az Üdvözítő-és 
szenteknek képeit, melyek a templomban vannak. 
Eszerént az oltárképet, s ha több oltár van az oltár-
képeket csak a fekete vasárnap előtti délutánon 

hogy a frankfurti birodalmi gyűlésből a legkiválóbb kath. 
férfiakat láthatta keblében. 
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kellene eltakarn?. Tegyük fel, hogy a hamvazószer-
dára történő említett intézkedésnek van helyes oka, 
hátra van még mindig fekete vasárnapra az összes 
feszületek, egyébb oltárképek és fali képek eltaka-
rása. l íol történik ez ? hány helyen ? Még sehol sem 
láttam Legfelebb a feszületek takar ta tnak be ; a 
képeknek ott sincs takarójuk, ahol kerülne. 

Így betakarva kellene maradnia mindennek 
egész Nagyszombatig. Közben csak a következő vál-
tozások történnek. Nagycsütörtökön a nagy oltár 
ünnepi szint öl t ; mié r t ? láttuk. A nagy oltár ren-
des kis feszületjét ennélfogva, hogy az ünnepiesen 
feldíszített oltárral harmoniáljon, fehér lepellel kell 
betakarni, hisz az oltárnak kiegészítő része gyanánt 
tekintendő. A „crux arae majoris" alatt nem lehet 
a hamvazó szerdán itt-ott felállított nagy feszületet 
érteni, mert arról a S. Rit. Congr. rendeletében 
nincs is szó. A nagy mise után, vagyis jobban 
mondva, a denudatió alkalmával a fehér takaró a 
feszületről levétetik és ismét a kék tétetik fel. Okát 
ennek is könnyen belátni. Azonban a keresztnek, 
mely a denudatió előtti processiónál vitetik, pl. szé-
kesegyházakban. nagycsütörtökön is violaszinü ta-
karóval kell birnia. Sőt ugyanazon okból nagypén-
teken is. 

Nagypénteken az egész szertartás requiemsze-
rü. A ruhák feketék, az oltár rendes feszületje is 
fekete velummal fődendő be, de csak ez maga, nem 
pedig, mint Szaniszló mondja, a többi feszületek is. 
Midőn a szolgálatot tevő pap az oltárhoz ér, nem 
hajt térdet, hanem mélyen meghaj t ja magát, azután 
leborul. A passió és orátiók után leveti a casulát. 
A rubrika csak casulát említ, s Schneider az ő „Ma-
nualejábanu-jában is azt mondja „deponit planetam 
tantum" ; pedig alighanem czélszerübb a stóla és 
manipulusnak letevése is. — Ezután a pap kezeibe 
veszi a denudálandó keresztet. I t t közbevetőleg 
megjegyzem, hogy az előírás szerint a nagy oltár 
nak feketével bevont feszületjét kellene e czélra 
hasznalni. En mindig ügy láttam, hogy nem ez hasz-
náltatik. Lehet, és van is ennek oka: pl. mivel el 
nem mozdítható, vagy inivel kicsiny, vagy a lefek 
tetésre nem alkalmas és nem is oly feltűnő, hogy 
a jelenlevők e fokozatos háromszori kibontást jól 
láthassák. Hanem használtatik egy másik, nagyobb 
feszület, mely az oltár feszületjéhez hason'ag fekete 
takaróval vokatik be. Ez aztán az ..Ecce lignum 
Orucis" és az adoratio után az Isten koporsójához 
vitetik, hogy a nép is adorálja. S itt fekszik rende-
sen a feltámadásig. Ott a hol szent, sir áll í t tatik 

ug}Tan, de oda az oltári szentség nem tétetik k i ; 
vagy a hol nincs szent sir, hanem pl. egy mellékol-
t á r : ott, mint láttam, e feszületnek a szent sirhoz, 
vagy e mellékoltárhoz vitele és lefektetése ál tal 
jelképezik Krisztus koporsóbetételét ; s a hivek is 
ezt látogatják. 

Az adoratio végeztével a rubrika szerént a de-
nudál t keresztet oda kellene vinni ismét az oltár-
hoz s helyére tenni. Mivel ez az emiitett okból nem 
történik, tán jó lenne, ha a pap az ő adora-
tiója után, ha kényeimessen hozzáférhet, mialat t 
s a minisztrantok adorálnak, az oltár feszület-
jéről is levenné a fekete takarót. Ha ez nem lehet 
vagy nem diszes, akkor lehet ezt tenni a szertartás 
után, midőn úgyis ú j ra denudálni kell az oltárt . 

Et től kezdve aztán a szolgálattevő pap is, 
mint a többiek, az oltár keresztje előtt térdet haj-
tani kötelesek. 

A denudatió crucis megtörténvén .. de teguntur 
omnes aliae cruces per ecclesiam velatae." Pl. fa-
luhelyen ez ugy tör ténhet ik , hogy a pap és minis-
transok adoratiója alatt a sekrestyés vagy egyházfi 
a többi feszületekről azonnal leveszi a takarókat. 

Ha valahol megtörténnék, hogy fekete vasár-
nap a templomban létező összes képek is befö-
detnének, akkor ezekről a takarókat előirás szerint 
a nagyszombati fe l támadási mise előtt kellene le-
venni, ugy, hogy a főoltáron is az oltárkép már 
látható legyen. Miután azonban ez igen körülmé-
nyes, mert létrákat is kell használni s egy kissé 
porolgatni, ugy a jelenlevők iránti tekintetből, 
mint azért is, mivel a figyelem és áhitat okve-
tetlenül megzavar ta tnék, sokkal czélszerübb a 
nagyszombat reggeli szertartások előtt vagy után a 
takarókat eltávolítani. Egy plébános. 

Sz. István ünnepének nyolczszázados jubileuma. 
A nagyjai iránt élő kegyeletben mindig önmagát tisz-

telte meg a nemzet. E tisztelet kiváló mérvben osztályrésze 
a magyar nemzetnek, mely jó és balsorsában egyaránt nem 
szűnt meg kegyeletben őrizni nagy férfiainak emlékét, s 
miként dicsteljes napjaiban azok fényes példáján lelkesült, 
-ugy borús napjaiban épen elődeinek hagyományos bonszere-
tete, e világító oszlop a pusztaságban őrizte meg reményét 
a jövőben., 

1083-ban történt, hogy László magyar király Székes-
fehérvárott az akkoron szentté avatott István királynak 
sirját az ország összes főrendeinek s főpapjainak jelenlétében 
megnyittatván, első apostoli szent királyunk áldástosztó 
jobbját sértetlenül feltalálá. 

Jelen évben tehát nyolczszáz éve annak, hogy első apos-
toli sz. királyunk jobbja a nemzet drága ereklyéjévé lön. A ma-
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gyar nép nyolczszázad óta kebelébea élő őszinte kegyelettel 
tisztelte ezen ereklyében nagy királyának emlékét és évente 
egy nemzeti testvéries ünnepben ezen kegyeletének adóját 
leróni mindig hazafiúi kötelességének ismerte. 

A magyar nemzet ősi kegyeletéhez illenék sz. István 
ünnepének ezen évi nyolczszázéves jubileumát minél fénye-
sebben megülni. Es jelen szerény sorok czélja nem egyébb, 
mint tisztelettel felhivni azok figyelmét, akiktől függ, 
hogy nemzetünk ezen m0ment03us ünnepe jelentőségéhez 
képest megtartassék. 

Maszlaghy Ferencz 
sz. Zsigmondról cz. budai prépost 

sz. Jobb őre. 

E lelkes felszóláshoz, melyből örömmel győződik meg 
Magyarország, hogy nemzetünk szent ereklyéje, egy hazája és 
nemzete javáér t hőn dobogó magyar sziv gondozására van 
bizva, lelkünk teljes rokonszenvével csatlakozunk. 

Nem először szól a Religióban az óhaj, hogy sz. István 
szenttéavatásának, s illetve most már sz. jobbja feltalálásá-
nak, és így a nagy nemzeti sz. István-ünnep nyolczszázados 
évfordulóját nagyszabású kegyelettel üljük meg, azért is, 
mert ezt sz. István király a magyar nemzet, s a katholicis-
mus részéről megérdemli, de meg azért is,mert a szunnyadó, 
sőt megdermedt vallásosságot, az ily nemzeti vallásos jubi-
leumok leghathatósabban felélesztik, felpezsdítik. 

Esedezve esedezünk immár a tizenegyedik órában ha-
zánk egyházi és világi illetékes hatóságaihoz : ne engedjék, 
hogy a sz. István nyolczszádos jubileumának méltó fénnyel 
megünneplésére felhivó ez illetékes szózat nyomtalanul hal-
jon el a hitközözöny rideg pusztájában. Legyen a jubileum 
igazán jubileum ! 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, julius 2. A porosz [egyházpolitikai tárgyalá-

sok eredménye és a „Nemzet." — A porosz egyházpolitikai 
törvényjavaslat — a bizottság lényeges módosításaival — 
történt elfogadása oly fontos mozzanat, hogy arról még a 
„Nemzet", mely specifikus katholikus dolgokkal nem any-
nyira szeret foglalkozni mint a protestánsok ügyeivel, 177 
számában (jun. 29.) rövid entrefilet-ben megemlékszik. 
Persze saját szemüvegén nézi a dolgokat. Neki az a diadal, 
mit Bismarck kivivott ! ? No, maga Bismarck is moso-
lyogna a „Nemzet" ily naiv felfogásán. Diadal, melynek 
eléréséért azonban a N. bevallása szerint Bismarcknak con-
cessiókat kellett tenni, anélkül, hogy viszont valami con-
cessiókban részesült volna. Az ugyan szép diadal, mely con-
cessiók árán arattatott . Egy meddő eredménytelen és sikerte-
len harcz után letenni a fegyvert és békét kinálni az egész 
évtizeden keresztül üldözött ellenségnek — az diadal ! De 
hagyjuk ezen naiv felfogást. Diadalt aratott az igazság, a 
jog, a katholikusok hősies kitartása és rendíthetetlen hűsége. 
Részleges egy diadalt, de kétségkívül diadalt. Diadalt, minő 
minden egyházüldözésnek vége szokott lenni; diadalt, minő 
szükségképen következik mindenkor, amidőn a vallás el-
nyomása, szolgáinak sanyargatása kisebb-nagyobb mérvben 
kiadta a mérgét. Ugy volt ez mindig. így van ez ma és le-
szen a világ végezetéig. Nem káröröm az, mely minket el-
tölt, hanem sajnálkozás Bismarck, ezen kétségkívül genialis 

államférfiú nagy botlásán, sajnálkozás hitsorsosaink meg-
számlálhatlan bajain és ama igazi öröm, mely minden rész-
rehajlatlan keblet elfog, amikor az igazság diadalmaskodik 
a tévedés, a jog a kényszer 03 önkény felett. Ezen diadalom-
nak örvendünk mi is. De távol vagyunk attól, hogy a N. 
felfogását osztanók a minden elismerésre méltó centrumpárt 
jövőjéről. Azt véli a N., hogy most már a centrumpárt 
elvesztette létjogát, hogy most már a szentszék utasitása 
következtében ezen tekintélyes párt készséges eszköz leend 
a vas-államkanczellár kezében. Az első állítás alaptalan, a 
másik rágalom. A centrumpárt, igaz, hogy főtörekvésének 
tar tot ta a vallási béke helyreállítását, a poroszországi kath. 
egyház igazságtalan helyzetének megváltoztatását. De a 
centrumpárt elsősorban politikai párt, mely határozott, vi-
lágosan kifejtett és praecizirozott programmal bir. Ezt ugy 
látszik, a N. nem tudja, mert valószínűleg sohasem méltatta 
figyelmére ama jelentőségteljes felhívásokat, melyeket e 
párt a mindenkori választások alkalmával kibocsátott. Ezek-
ből megtanulhatta volna a N., hogy a centrumpárt nemcsak a 
harczban, hanem a béke idejében is létjoggal bir. A merő 
oppositio, a kizárólagos protestatio, nem volt és nem lehet 
katholikus elveken nyugvó pártnak életeleme. Ez amazoké, 
kik az ilyen iránytól nevüket is nyerték; katholikusoké a harcz 
a meglevőért, a veszélyeztetett jogokért és az épités a tovább-
fejlesztés, és mert az utóbbi mindig lehetséges, sőt szükséges, 
azért egy ilyen pártra is van és lesz mindig szükség. 

Ami a szentszék ingerentiáját illeti, az már oly régi, 
elcsépeltüresphrazis,hogy kár reácsak egy szót is vesztegetni. 
Legújabban megint a leghatározottabban megczáfoltatott 
ezen rágalom. A szentszénk tiszteli az országok politikai füg-
getlenségét, de tiszteli saját méltóságát annyira,hogy eszköz-
nek bizonyos czélok elérése tekintetében,igen segédeszköznek 
senki fiának, még egy Bismarck herczegnek sem adja oda 
magát. Ezt is tudhatná a N., ha katholikus ügyekkel előbb 
foglalkozott volna, mielőtt róluk ir, vagy ha az e téren 
való ítéletmondást nem egy szemíta, ily dolgokban tájéko-
zatlan Írójának engedné át. 

Végül, — ha lehetséges, hogy magyar ember mások 
kárán tanuljon — vegye fontolóra a N. a kulturkampf gyá-
szos fiaskóját Poroszországban, és hasson oda a maga ré-
széről is, hogy hazánk ily szomorujátékoktól meg legyen 
mentve. Mi tudjuk ugyan, hogy hivatalosaink és félhivata-
losaink gyakran ismételgették e phrazist: Magyarországon 
nem kell kulturkampf ; de fájdalom ! azt kényszerülünk ta-
pasztalni, hogy hazánknak ezen bajtól való megmentését 
nem annyira szent jogaink tiszteletbentartásától, mint in-
kább a mi részünkről várt és várandó engedékenységtől és 
türelemtől szeretik feltételezni; m i r pedig mind a kettősek 
van határa, melyen tul nem terjeszkedhetik árulás és gyáva 
hitszegés nélkül. Ha ezen határig űznek, és mi e határon 
állást foglalunk, akkor hazánk vallási békéjének sirásói, Is-
ten és a világ előtt, nem mi, hanem azok lesznek, kik lehe-
tetlenséget követelnek, kiknek erőszakoskodása azonban 
hasonló fiaskóval fog végződni mint Bismarcké. ? O O 

Budapest, jul. 2. Istóczy f elmentoe. —• Nagy gezéresz 
van Izraelben! Roppant sensatio a filoszemiták táborában! 
Istóczyt a budapesti esküdtszék felmentette. Tiz szavazat-
tal kettő ellen Istóczyt, mint a „12 röpirat" szerkesztőjét az 



ott megjelent incriminált czikk miatt bűnösnek nem talál-
ták. Istóczy nem bukott — Istóczy győzött ! Kesereg a 
„Nemzet", dühöng a „P. Lloyd" és vele a zsurnálok serege 
és szegény hazánk fejére bukást, enyészetet, pusztulást jö-
vendőinek. Mindazt csak azért, mert Istóczy fel lett mentve 
Pedig hát mit is mondott Istóczy abban az incriminait 
czikkben ? Azt, hogy Magyarország el van zsidósodva. Azt, 
mit ezren és ezren, mit majdnem mindenki, mit a filoszemi-
ták maguk is mondanak, mit a szemiták, ha nem is mond-
ják, legalább igenis jól érzik. Vájjon azután minden egyes 
dolog, melylyel Istóczy ezen tételt megvilágosította teljesen 
és egészen védhető vagy sem, nem kutat juk. Sokban, nagyon 
sokban azonban igaza van. Hisz tényeket mondott, a közön-
séges, mindennapi életből vett tényeket, melyeket csak az 
ignorálhat, ki nem akarja látni. Hanem hát az igazság és 
nyilvánosság fáj, kivált azoknak, kik sötétben és titokban 
szeretnek működni. Es mivel az esküdtszék — kettő kivé-
telével — ugyanily véleményben volt, mint Istóczy, azért 
el nem Ítélték, azért felmentették. Szívesen elhisszük, hogy 
a szemitáknak és jóakaróiknak igen mal à propos jött az es-
küdtszéki verdikt. Tisza-Eszlár már önmagában elég. Es 
most, mielőtt még a nyíregyházi törvényszék kimondotta 
az ítéletet, Istóczyt felmenteni, az sok azoknak, kik eddig 
csak ahhoz szoktak, hogy másoknak dictáljanak véleményt. 
A budapesti sajtópörben szerepelt államügyész Fekete (ere-
detileg nem talán Schwarz?) nem kevésbé fáradozott mint 
a tisza-eszlári bünpörben hírességben vergődött SeyfFert. 
Az esküdtszéknek is feldicsérte Fekete a zsidóságot ; a ke-
resztényeket nagyobb csalásokról vádolta, mint a zsidókat, 
értekezett a legszebb világítással a Talmudról és hogy ha-
tása legyen beszédjének — nyilván csak azért, még az in-
quisitióra és a pápák túlkapásaira is hivatkozott . A hallga-
tóság legnagyobb része élénk derültséggel fogadta a buzgó 
államügyész erőlködéseit, az esküdteket pedig, sicut figura 
docet, nem sikerült meggyőznie. Mi pedig határozottan til-
takozunk az ellen, hogy a kormánynak egyik közege nyilvános 
vádbeszédben minket megtámadjon. Védje, ha tetszik vagy 
ha kell, a zsidókat, de minket ne vádoljon, mert ha egy ál-
lamügyész hivatalos működésében katholikus dolgokról be-
szél, akkor követelhetjük, hogy correcte és objective beszél-
jen és ne kövessen holmi dajka-meséket, melyek kétségkívül 
inkább kárhoztatandók, mint amazok, melyeket a t. állam-
ügyész ur az „Függet lenséginek tulajdonítani jónak látott. 
Igazságtalan és tapintatlan egy védelem az, mely egy a je-
lenben eléggé ismeretes felekezet javára avatatlan és ügyet-
len kézzel egy tekintélyes világegyház múlt jába nyúl, hogy 
onnét szedje rozsdás fegyverét, mely az egyszer csakugyan 
el nem sült. 

A mi a budapesti esküdtszék verdictjét illeti^ könnyen 
elképzelhetik t. olvasóink a lapok hangulatát.A határozottan 
zsidólapokkal nem akarunk foglalkozni, csak a félhivatalos 
„Nemzet" vezérszikkére volna egy-két észrevételünk. Hosz-
szú lamentó után, mely ugy látszik leginkább onnét eredt, 
mert „a részben elért, részint a jövőben elérendő beolvadása 
a zsidó elemnek," veszélynek látszik kitéve lenni. Két hatal-
mas (?) fenyegetéssel lép elő a félhivatalos vezérczikkező. 
Az egyik az eszküdtszék ellen irányul, mely a hányszor 
nem ugy szavaz, mint ez épen kedves lenne, eltörlendőnek 

ítéltetik. Csak lett volna katholikus ügyről szó, akkor az 
esküdtszék felmentő verdictje mint a haladás és felvilágo-
sultság természetes folyománya üdvözöltetett volna a „Nem-
zet" által. Hanem hát persze ne bántsd a zsidót ! A másik 
fenyegetés Istóczy ellen fordul, ki ha túllépne a sajtó ha tá -
rain, ott találná a magyar államhatalom boszuló kar ját . 
Félhivatalos fenyegetés in optima fo rma! Nem véljük, hogy 
Istóczy erre megijedne; nem véljük, hogy ebben a szabad vé-
lemény és a szabad szó aerájában oly anachronice hangszó 
fenyegetés megijesztené azokat, kik törvényes és megenge-
dett uton és módon nem a zsidók elleni gyűlöletet, hanem 
a keresztény elem védelmét, nem a zsidóság elnyomatását, 
hanem a keresztények felszabadítását akar ják elérni és így 
ezen társadalmi kérdés megoldását tőlük telhetőleg siettetni. 

Komárom m. gesztesi j . junius hóban. Bérmaut. — Ft. 
Zalka János győri m. püspök ur ő excja bevégezte vidékün-
kön terjedelmes egyházmegyéje különböző részeiben éven-
kint tartani szokott bérmálási út já t , melyet inkább mint 
valaha valóságos diaclalutnak lehstne mondani. Virágos utak, 
egyházi és világi zászlók — néhol éppen a főpásztor ur 
színeivel bandériumok és deputatiók, fehérruhás leánykák, 
koszorúk és gyertyák várták, fogadták és kisérték falu, ha-
tár és templomból ki és be a főpásztor urat . Örülünk ennek 
a jelen időben, midőn sokan vannak, kik majd egyáltalán 
a hit-és vallástól, majd egyelőre bizonyos tervekre való te-
kintetből csak a clerustól, azaz, hogy a katholikus d e r ű s -
től, kivált a felsőbbtől, iparkodnok a sziveket megmételye-
ző jelszavakkal elidegeníteni. Erezzük az ily nyilvános ra-
gaszkodás jelentőségét kétszeresen is az ilyen megyében, 
mely régóta a katholikusság „pars infideliumát" képezi ; s 
érezzük azt kivált azon utolsó bérmálási alkalommal insce-
nált botrány után. melynek híre először is — nagyítva — 
ellenségeink „jóakaratából" (?) bejárta ország-világ lapjait , 
s melyre a jelen szívélyes fogadtatás és eleven ragaszkodás 
kiáltó jelei adták meg a feleletet. 

Emlékezetben van az újságolvasó előtt, hogy a négy 
év előtti bérmálás alkalmával a püspök ur szobája ablaka 
bizonyos községben éjszakának idején egy suhancz által be-
dobatott, ki erre saját állítása szerint egy oly család ál-
tal lőn felfogadva, mely a helybeli volt káplánnal rossz lá-
bon állva a plébánostól többszöri kísérlet daczára saját íz-
lése szerinti elégtételt nem kaphatott. Bizonyára nem volt 
nemes cselekedet : az egész dologban legártatlanabb, az 
egész ügyről mitsem tudó főpap figyelmét ily drasticus és 
alávaló módon akarni az ügyre fordítani, s a mindenki által 
egyiránt megközelíthető, atyai nyájasságáról, egyenes igaz-
ságosságáról általán ismert, rajongásig tisztelt egyházi fő-
személyben oly méltatlanul a pogány török által is tisztelet-
ben tar tot t „salvus conductustu és a híres magyar kölcsö-
nös türelmet és vendégjogot is ország-világ előtt ily infami-
san megsérteni. Az erre megejtett bünfenyitő eljárás a tet-
tesekre nézve mindnyájunk örömére elég simán folyt l e ; 
mert maga a kegyes főpásztor ur volt az, ki legelőször 
megbocsátott, mindent feledett s a helyette inkább jogosul-
takat is sietett a megtorlástól keresztény nagylelkűséggel 
visszatartani. De ha sikerült a bün értelmi szerzőinek a tet-
tes állhatatos vallomása daczára a vád alól kisiklani, bű-
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nőssé tették ők magukat a közvélemény előtt provokálólag 
rideg cynicus magatartásukkal a püspök jövetele előtt, 
alatt és után, — maga a botrány után, — mi magánál a 
ténynél képesebb volt a jobb érzelmű lakosság fellázadását 
s tettlegességét felkelteni (minek az itélet után a szegények 
most iszszák meg a levét, súlyosabban esvén az ki rájok, 
mint a kik az első rossz elkövetésével okai voltak min-
dennek.) 

Az ügyet tehát a praetor előtt annyi, mint elintézet-
nek kell tekinteni; de nem a keblekben, a lelkiismeretben. 
Legalább a gesztesi járás papsága és katholikus népe össze-
beszélés nélkül önként érezni látszott, hogy vallásának, lel-
kiismeretének, a jobb érzésű idegen világnak a hallatlan 
sértésért, elégtétellel tartozik. De szükség volt a szeretet 
tüntetésére legkivált ama botrány lappangó értelmi szerzői-
vel s elvtársaikkal szemben, kiknek számát és befolyását 
senki sem fogja csekélyelni. Már maga a bosszú ily aljas 
kielégítése arra vall, hogy a bűnszerzőknek ebben egyszer-
smind bizonyos régi titkos vágyuk kielégítését, a katholi-
kus clerus külső megaláztatását kellett feltalálniok. Aztán 
aki azt merte: az már bizonyosan azt is hitte, hogy a ka-
tholikus papság ellen napjainkban mindent lehet merény-
iem ! hogy az gazdátlan eb, melyet mindenhol rúgnak, (uton-
utfélen rágalmaznak), s nem akad védője ; hogy az „Földnél-
küli János," kinek mint a legutolsó török zarándoknak és a 
faluvégi czigánynak még egy éjszakai pihenést sem tartoznak 
engedni ! Ne ámítsuk magunkat ! ne rontsuk ügyünket az 
agyonhallgatással: nem kevesen vannak napjainkban az 
ilyeneknek a társaik Î Mert mig például azelőtt az egyházi 
kőrútjában messze fáradó nehéz szent ténykedései közt el-
tikkadó főpásztort a Királyhágón innen és tul minden me-
gye és járás bizonyos tekintetben kitűnő vendégeül szokta 
volt tekinteni s a confluxusnál fogva is szolgabíró, megyei 
pandúrok, a megjelenést ünnepélyesebbé, az utazást és tar-
tózkodást biztosabbá szokták tenni, s járásunk derék szol-
gabírája is, amint püspökünk jöveteléről ezúttal — késősen 

— értesült, nem restelt járása legtávolabbi községébe annak 
tiszteletére megjelenni s az illető községi elöljárókat minden 
eshetőségről felelőssé tenni : viszont a szomszédjárás pro-
testáns szolgabirája, kinek állásánái fogva — ugy hisszük 
— kötelessége volna járása minden bármily természetű 
csődületéről tudomással birni s azt természete és nagysága 
szerint nem ignorálni (némely műveltebb megyékben ily 
esetben a szolgabiráknak még az elhagyatottabb mellékes 
utakra is bárki kára nélkül kiválóbb gondjuk van) egy 
kath. uri ember által a püspök jövetele s az e czélból tör-
ténendő intézkedések felől à propos megkérdeztetvén, az 
hetykén csak azt feleié: „semmi közöm hozzá; mert én eret-
nek vagyok !tt Nem kell-e az ily beszédet, az ily magatar-
tást egy nyilvános személyiség részéről a katholicismus el-
lenségeinek nyilvános bátorításul tekinteni ? nem szólván a 
„műveltség, humanitás és testvériségről," melyet hangadó 
protestánsaink velünk szemben ajkaikon hordanak, de gya-
korolni nem szoktak, Midőn a négy év előtti botrány Mocsán 
megtörtént, e sorok irója még az nap megtudta, de azon 
ferdítéssel: hogy a „nép" volt az, mely megtámadta a püs-
pököt, hintaja ablakát bedobta s üldözte őt egyik faluból 
a másikba. Bizonyára nem jóakaróink és nem barátaink 

voltak, kik által a tényállás ily elferditéssel és oly sebes-
séggel elterjesztetett. Hisz akadt is rá csakhamar oly kapu-
tos ember, aki arról mesélgető és részben őszintén is sopán-
kodó munkásainak egyenest azt mondta: „ugy kell neki! 
bárcsak agyon csapnák, mit csavarog ily nagy munka-
időben !" 

Csakhogy azt nem tetcék hozzá : „most már aztán ti 
következtek !" 

íme ! ily áramlattal kell nekünk itt — és tán sok más 
helyen — ez idő szerint küzdeni ! Méltán érezhette tehát a 
katholikus papság, érezte a nép, érezte minden jobb érzésű 
ember, a protestáns népség nagy többségét sem véve ki, 
hogy türelmetlen elleneinknek katholikus módon egy kissé 
az orrukra kell ütni ; hogy ecclatans módon kell nekik meg-
mutatni azt, hogy aki kezét a clerusra felemelni késiül, (és 
hányan nem készülnek !) annak sok eddig roszul számított 
tényezővel kell számolnia ! Protestáns községi elöljárók a 
püspökhöz mint olyanhoz tisztelegni mentek, éjjel a püspök-
kel együtt nyugodtan alvó plébánosok tudta nélkül — s a 
szolgabíró felhivása előtt — a plebániaház és templom kö-
rül őrködtek 5 egyik plebanosnak a püspök és sajat lovai 
számára egy szál takarmánya sem levén a protestáns jegyző 
teremtett az azután hiában lótófutó s pénzért sem kapó plé-
bános szamára; másik községben a plébános csak zöld herét 
etetvén, a község protestáns birája és határbirája birtoktár-
saik nevében is, kik kilencz-tized részben protestánsokból 
állanak, egy kocsi jó régi szénával ohajtának kedveskedni 
a püspök ur lovainak ; midőn pedig ujjokon kiszámíthatók, 
hogy a katholikusok maguk erejéből nem képesek egy fél— 
tuczatos valamire való lovasbanderiumot kiállítani: kikér-
ték közülök némely jobbmóduak a gratiát hogy a „püspök 
ur" eleibe saját fiaikat is felültethessék, s midőn ezért őket 
lelkészük leszidta ( ! ) szereztek népük javából megannyit 
magukhoz, s szereztek volna még kétszer és tízszer annyit 
is, ha a kath. lelkész az első felállókkal meg nem akart 
volna elégedni ! Protestáns vallású kiszolgált tüzérek jöttek 
el hozzá a nagy dolog-időben, melynek felhasználásában az 
itteni protestáns nép excellál, és siettek magukat dij nélkül 
régi mozsaraikkal az egyházi és vallási ünnepély emelésé-
hez felajánlani ! Ami kis hely a templomban, az utczai sor-
ban a mieink közt fenmaradt, azt a mezőről haza szaladt 
legjobb indulatu protestáns népies kíváncsiság sietett, ugy 
amint volt betölteni. Ép oly külső tisztelettel fogadták ál-
dását, amily epedve lesték kenetteljes szentbeszédeit. Csak 
a protestáns papság hiányzott, min tegy tervszerű tüntetésből 
mindenütt, ellenben a katholikus intelligentia kitett magáért 
sok helyen. 

A romlatlanabb katholikus és protestáns népség ilye-
tén nisusának kora felismerésével szemben is maradhatott-e 
maga a katholikus papság hidegen ? Bizony „ha nem men-
nek, hát menesztettem", mihelyest megnyertem az Úrtól 
azon kegyelmet: „hogy lássak!" lássam az Ur lelkét, a 
szent lelkesedést, a szeretet lelkét, mely „ubi vult, spirat!" 
A papság is megtette tehát részéről, hogy készitsen szere-
tett atyjának olyan fogadtatást, amilyennél csak a physikai 
lehetetlenség szabja meg a szeretetből származó lele-
ményesség határait. Sugdozók és kákacsomó keresők, 
kiknek szive magasabb rezgésre elfásult, szeretnék e 
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jelenséget a papság részéről azok egymás iránti vetélke-
désének (fine finali : a főpap körüli ámitó hizelgésnek) 
tulajdonítani ; de mi erre, hogy többet ne mondjunk, 
a kerület önzetlensége, az ambiálni való földi dolgok teljes 
hiánya, a nmélts. főpásztor ur mindenkihez egyenlő szere-
tete mellett semmi okot, — az egyházkerület teljes Össz-
hangzása és egymás iránti szeretete mellett semmi jelet nem 
találhatunk. 

Csak minél több ily békés, csendes diadalt a mi szent 
ügyünknek, minél több ily elégtételt az üldözött erénynek: 
s a kereszt általános bevonulását fogja a társadalomban a 
szivekbe tartani ! y. 

Váczi egyházmegye. Katii, tanító-egylet megalakulása. 
— A váczi egyházmegyéhez tartozó soroksár-elsó-némedii 
kerület kath. tanitó-egylete folyó hó 14-én tar tot ta mega la -
kuló gyűlését Alsó-Némedin. Je lenvol t 25 egyházi személy 
és 30 tanító. Az egylet rendes elnöke ftdő Arndorfer Alajos 
esperes vecsési plébános ur. A többi tisztviselők a gyűlés 
által közfelkiáltással választattak meg, társelnök : Lénárd 
István üllői k. tanitó ; jegyző : Magyar István üllői tanító ; 
pénztárnok : Lerner Antal ujhartyáni tanitó ; a központi 
bizottságba képviselők : Bobori János monon és Martonfy 
István felső-dabasi tanítók ; évi dolgozatok bírálója : Koma 
Antal monori tanitó. Továbbá az országos tanitó-gyűlésre 
képviselővé titkos szavazás utján 39 szótöbbséggel Roder 
Imre vecsési tanító választatott meg. 

F t . elnök ur indítványa és nemes példája folytán az 
egylet egyik tüzkárosult tagja Papper t Gyula taksonyi ta-
nító ur részére 64 fr t segély gyűjtetet t . Említésre méltó a 
gyűlésnek azon közóhaja, miszerint a megdöbbentő hanyat-
lásnak indult közerkölcsiég megmentése végett az országos 
tanitó-gyülés ügyrendjébe felveendő volna, hogy az összes 
hazai népiskolákban a vallás-erkölcsiség oktatására heten-
kint 6 óra fordítassék. 

A jövő gyűlés Ujhartyánban fog megtartatni. 
Igen jó hatást keltett az egyházi tagoknak jó indula-

tot tanúsító áldozatkészsége, főképen pedig ft. elnök urnák 
a tanácskozás vezetésében tapintatossága, mi nem csak a 
bizalmat, de az érdekeltséget is nagyban fokozta. 

A gyűlés végén az elnöklő esperes ur szívélyesen meg-
éljeneztetett. 

Kelt Üllőn junius 26-án 1883. 
Nagyságodnak alázatos szolgája 

Magyary István, 
üllői tanító. 

Németország. A legújabb egyházpolitikai törvény — 
tehát már meg volna, azaz a felsőház hozzájárulása szüksé-
ges hozzá, de az annyi, mint bizonyos, mert lehetetlen, hogy 
egy javastatot, melyet maga a kormány terjesztett elő, 
melyet az elsóház száznál több szótöbbséggel elfogadott, a 
junkerek elvessék. 

Olvastuk a Germániában az alsóházi viták naplóját 
egész kiterjedésében. Terünk szűk volta miatt igazán sajnál-
juk, hogy egész kiterjedésében nem ismertethetjük annak a 
tanulságos szellemi hareznak a lefolyását, melyben oly ki-
váló hősök vettek részt katholikus részről, mint Windhorst 
Schorlemer-Alst és Reichensperger az olpei képviselő, s a 
melyben a conservativ Gostler miniszter, és a szabadelvű 

Virchow tanár, a kormány és a ,baladópárt ' gondolatait és 
szándékait oly világosan kifejtették. Tanulságosak az ily vi-
ták azért,mertutóvégre is az egész világon ugyanazon szellemi 
áramlat uralkodik a vallást, a katholicismust illetőleg ; a 
különbség csak az, hogy itt enyhébb, ott hevesebb az áram-
lat, itt a közügyek közöl ezt, ott amazt, itt igy, amott ugv 
érinti. 

Ha abból a hatásból lehet, következtetni, melyet a 
berlini szavazás Európa szabadelvű táborára gyakorolt, 
akkor azt kell mondanunk, hogy jun 25-ike e német katho-
likusókra nézve szerencsés nap vala. Ezzel nem azt akar juk 
modnani, mintha a béke aranykorszaka már bekövetkezett 
volna, — az még jó messze van ; hanem csak azt, hogy az 
u j törvény alapján a katholikusoknak több okuk lehet re-
mélni a végleges jobbrafordulást, föltéve, hogy a kormány-
ban megmarad a jó szándék és az u j törvényt ily szellemben 
fogja végrehajtani. Ha hiányzani fog ez a jóakarat , akkor 
Windhor st jóslata szerint, ez a törvény uj konfliktusokat 
fog előidézni. A centrumpárt nagynevű vezérének követke-
ző szavai, melyeket ez alkalommal tar tot t beszédeinek má-
sodikából szakítunk ki, teljesen megvilágítják a németországi 
katholikusok helyzetét. 

„Mielőtt a vitát megkezdeném, úgymond, röviden 
körvonalozni akarom az álláspontot, melyet politikai elvba-
rátaim és én a javaslattal szemben elfoglalunk. Barátaim és 
én egyhangúlag rá fogunk szavazni, abban az alakbau, 
melyben a bizottság elől idekerült. Mi továbbá lemondunk 
minden uj indítványról és nem kérünk a minisztertől semmi 
uj magyarázatot, így járva el azt hisszük, hogy a kultus-
miuiszter úrral és a conservativ párt tagjaival karöltve egy 
lépést teszünk előre a vallási béke felé Poroszországban és 
Németországban. Ez által mi koránsem adjuk fel azt az 
állást, melyet mi az utóbbi idők egyházpolitikai törvényei-
vel szemben állandóan elfoglalva tartot tunk ; mi e törvé-
nyeket soha sem fogjuk elismerni se együttesen se külön-
külön azon részeikben, melyeket a jelen tvjavaslat érintet-
lenül hagy. (Mozgás.) Mi p. semmi esetre sem ismerjük el 
az „egyházi törvényszéket", melynek illetékességét e javas-
lat csak korlátozza; mi ellenkezőleg, ugy vagyunk meggyő-
ződve, hogy a legelső lépés, melyet előre tenni kell, éppen 
ennek a törvényszéknek teljes eltörlése keli hogv legyen." 
(Igen helyes, a centrumban.) 

Windhorst reményt fejezett ki az iránt, hogy ujabb 
tárgyalások fognak következni a szentszék és a kormány 
közt, melyeknek eredménye egy u j törvényjavaslat leszen, a 
májusi törvények revisióját fogja iudítványozni. 

Windhors t véleménye a jóslat első felére nézve telje-
sült. A Moniteur de Rome jun. 26-án Berlinből kapott távirata 
szerint jelenté, hogy az ap. sz. szék jegyzéke az u j egyház-
politikai törvényt illetőleg ugyanaz nap érkezett meg a 
kanczelláriába. 

Adja Isten, hogy a jóslat második fele is teljesüljön. 

Jelentés 
a „Katholikus Theologiai Folyóirat" I. pálya-tétele ügyében. 

A „Katholikus Theologiai Folyóirat" I. pálya-tételére 
az ó-szövetségi szentirásra vonatkozó egyiptomi, palesztinai, 
babyloniai, asszvriai és perzsiai régészet irodalmáról és en-
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nek apologetikai eredményeiről, (1. a Religio 1883. I. 3. sz.) 
a kitűzött határidőig (jun. 30.) egy pályamű érkezett be, 
,,Lapis de pariete clamabit." Habae. 2, 1. jelige alatt . 

A birálat eredménye annak idején közhirré fog té-
tetni. 

Egyút ta l tájékozásul jelentjük, hogy a „K. Th. Fo-
lyóirat" I I . füzete, az I. füzet késedelmét okozott körülmé-
nyek miatt, az I. f. megjelenése után egy évnegyedre vagyis 
folyó hóban fog megjelenni. 

Budapest, 1883. jul. 1. Dr. Breznay Béla sk. 
szerkesztő. 

VEGYESEK. 
— Nm. és ft. dr. Schlauch Lörincz, szatmári püspök 

ur szombaton délután érkezett Ungvárra , hogy itt és a me-
gyében a bérmálást kiossza. Idejövetelekor a vasútnál az 
értelmiség nagy számmal és a polgárság fogadta. Ezek ne-
vében Lehoczky polgármester üdvözölte a vendéget. A püs-
pök megköszönve a fogadtatást, a fellobogózott utczákon át 
behajtatott lakására Bugyis főespereshez. Este a polgárság-
fák lyászenével tisztelte meg. Farkas ügyvéd a város nevé-
ben szép alkalmi beszéddel üdvözölte, mire Schlauch püs-
pök hazafias szellemű beszédben köszönte meg a megtisztel-
tetést. Ez alkalommal a dalárda énekelt s a katonazene já t -
szott. Ma fényes egyházi ünnepély volt, a püspök mintegy 
800 hivét bérmálta meg. Mise alatt remek prédikácziót 
mondott, a hit, remény és szeretet elveire alapítván egyházi 
szónoklatát. Délben fényes díszebéd volt Bugyis főesperes 
lakásán, melyen több főpap és az intelligenczia számos tag ja 
vett részt. Sok felköszöntő mondatott a püspökért, mint 
egyházi és államférfiuért. A püspököt Bugyis, Hampel, Szie-
ber, Ivántsy s mások köszöntötték fel. Toaszt mondatott a 
hadseregért, a vallásfelekezetek békés egyetértéseért. — A 
püspök több izben mondott nagy hatású beszédeket, ezek 
között Bugyis főesperesért is, kiről, mint egyházmegyéje 
áldozatkész és legtevékenyebb férfiáról emlékezett meg. Ma 
délután megtekintette a tűzoltók diszgyakorlatát s részt 
vett azok nyári mulatságán is. Holnap a bérmálás kiosztása 
végett a püspök a vidékre fog utazni. 

— Bogisich Mihály budavári prépost-plébános, mint 
prépost mult vasárnap d. e. 10 órakor tar tot ta a budavári 
főtemplomban első ünnepi miséjét. Az egyházi éneket a 

budai zeneakadémia tagjai szolgáltatták. Bogisich a zene-
akadémiának t i tkár ja volt s iránta érzett tiszteletöknek ez 
által is tanújelét akarták adni a tagok. 

— A budapesti ~k>r. kalh. fögymnasium /. hó 29-én ün-
nepelte meg alapításának 25-ik évfordulóját. A tanintézet 
palotájának dísztermében folyt le az ünnepély, melyen a 
közokt. minisztert Kárffy Titus min. tanácsos képviselte. A 
főváros képviseletében megjelentek Ráth Károly fő- és Ka-
mermayer Károly polgármester, ott voltak még dr. Szabó 
József egyetemi és Nendtvich Károly nyug. műegyetemi 
tanár, Bartal Antal az orsz. tanárképző intézet igazgatója, 
Bogisich Mihály budavári prépost, s a tanügy számos mun-
kása és a szülők közül sokan. Az ünnepély a tanintézet ká-
polnájában végbement hálaadó isteni tisztelettel vette kez-
detét, melynek végeztével a tanuló if júság a díszterembe 
vonult s i t t dr. Corsan-Avendano Gábor igazgató nyitotta 
meg az ünnepély, polgári részét elmondva, hogy a taninté-
zetet 1858-ban Albrecht főherczeg Magyarország akkori 
kormányzójának ajánlatára a király alapitá. Utána az if jú-
ság énekkara énekelt egy hymnust, melynek befejeztével 
Kürcz. A tanár lépett a felolvasó asztalhoz, s miután bebi-
zonyította, hogy a haladás egyedüli garancziáját a szellemi 
erő képezi, fejtegette az iskola s gymnasium feladatát és 
jelentőségét. Kiemelte, hogy nemcsak az ész de a sziv képzés-
re is gondot kell az iskolának fordítani s a nevelés az összes 
szellemi és erkölcsi erők kifejlesztésében áll. A gymnasium 
feladata az i f jakban az eszmények iránti lelkesedést felkel-
teni. Foglalkozott a kereszténység befolyásával a nevelésre 
s különösen a katholika egyház iskoláival. A tetszéssel fo-
gadott ünnepi beszéd után ismét az énekkar adott elő né-
hány dalt. Rendkívüli meglepetést és hatást idézett elő dr. 
Kassai Gusztáv latin nyelven tar tot t ünnepi beszédje, melyben 
a klasszikus műveltség előnyeit fejtegette s a gymnáziumban 
a humaniórákra fordított gondot helyeselte. Perczekig tartó 
„vivát" hangzott s a jelenvoltak kézszoritásaik által fejez-
ték ki neki üdvkivánataikal. Komócsy József alkalmi ódá-
ját SzendefFy Aladár V I I . oszt. tanuló szavalta jól átgon-
dolva. Miután még az ifjúsági énekkar a szózatot zengette 
el, az igazgató tartott rövidke zárbeszédet, megköszönvén 
a vendégek megjelenését s az intézet alapitójának a király-
nak éljenzése mellett az ünnepély véget ért. Ad multos 
annos! 

E l ő f i z e t ő é i f e l h i y á s 
a, 

B E L I Gt I O - r a 

E l ő f i z e t é s i f e l t é t e l e k . 
A Religio 1883. I I . félévi folyamára előfizethetni a bevett szokás szerint 5 fr t ta l , akár a szerkesztőnél Stá-

czió-utcza 55., akár Kocsi Sándor nyomdai irodájában Bpest, Muzeum-körut, 10. sz. alá czimezve a postautalványt, me-
lyen a név, czim és lakóhely pontos kiirását kérjük. 

Egyút ta l van szerencsém tisztelettel jelenteni hogy a „Kath. Iheol. Folyóirat11 1883. évi folyamára, minthogy 
az I . füzetből még több fölös példány áll rendelkezésemre még mindig elfogadhatok'egész évi (5 frt.) előfizetést. 

Budapest, 1883. julius 3. 

Dr. Breznay Béla 
eszterg. főmegyei áldozár, tud. egyet. ny. r. tanár, a Religio 

és Kath . Theol. Folyóirat felelős szerkesztője. 

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

Nyomatott Budapesten, 1883. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt . 
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egjelenik e lap heten-

ként kétszer : 
erdán és szombaton. 

Előfizetési díj : 
lévre helyben s posta-

klilclés'sel 5 frt. 
erkesztö lakása: Buda-

iest, VIII., Stáczió-utcza 
>5., hova a lap szellemi 

szét illető minden kül-
demény czimzendő. 

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

NEGYVENKETTEDIK ÉVFOLYAM. 

í Előfizethetni minden kir. 
/ 

í postahivatalnál ; 
\ Budapesten a szerkesztő-

nél, és Kocsi Sándor 
/ 

í nyomdai irodájában, Mu-
\ zeum-körút 10. sz. alatt, 
'? hova a netaláni reclama-
\ tiók is, bérmentes nyitott 
\ levélben, intézendők. 

Budapesten, julius 7. 2. II. Félév. 1883. 

TARTALOM. A német katholikusok első nagygyűlése 1848-ban.—XIII.Leó pápa fényes sikerű missiója a bölcsészet terén. 
— Egyházi tudósítások : Budapest. A Vatikán és az „Egyetértés." — Kassa. Az elnapolási időköz. — London. A tanitó-

képző intézetek ker. kath. szellemben. — Középiskolai enquête. — Vegyesek. 

A német katholikusok első nagygyűlése 
1818-ban. 

i . 

Előbbi czikkünkben láttuk, hogyan indult meg 
Németországban s hogyan lett, a viszonyok, körül-
mények és események ügyes kiaknázása folytán 
mintegy rögtönzés által megteremtve a katholikus 
tömörülés nagy müve, az egyleti élet. 

Lássuk most, hogyan sikerült ennek az együt-
tes cselekvésre ébredt tömörülésnek a betetőzése, 
azaz, hogyan folyt le az első kath. nagygyűlés, ho-
gyan kötötték össze a szerte szétszórt különféle 
kath. egyleteket egy nagy kath. szövetséggé, vagyis 
hogyan vetették meg a német katholikusok annak 
a nagy erkölcsi erőnek, hatalomnak és befolyásnak 
az alapját, a melylyel most, az óriási porosz, illetve 
német császárság világhatalmával szemben, oly im-
posans állást tudnak elfoglalni, mely előtt az oly 
két hatalmas birodalmat, milyen Ausztria és Fran-
cziaország, megalázó Bismarck is meghátrálni kény-
telen. 

Ezúttal , épp ugy mint előző czikkünkben, 
az egykorú hivatalos jelentést szórói-szóra fogjuk 
idézni. A tanulságok levonását a t. olvasó maga is 
elvégzi. 

Szerencsés egymásutánja volt az a kath. tö-
mörülés fejlődésének Németországban, hogy elő-
ször az alapokat rakták le, és csak azután gondol-
tak a betetőzésre. Először széthordták egész Németor-
szágban az egyleti élet hálózatának a szálait, s miu-
tán ez megvolt, csak akkor vonták össze egy egységes 
nagy hálóba, a katholikus egyletek általános szövet-

ségébe a tömörülés egyes szálait. És ennek meg volt 
az a csalhatatlanul bekövetkező eredménye, hogy az 
első nagygyűlés, bár csaknem mindent rögtönöznie 
kellett, még sem akadt fenn, sőt minden ugy folyt 
le, mintha régen előkészítve lett volna. Azt is en-
nek a körülménynek lehet köszönni, hogy mindjár t 
az első kath. nagygyűlésben oly férfiak vettek részt, 
kik az egyleti életben, a testvéries együttműködés-
ben már gyakorlottak valának. Az is nem csekély 
mértékben j á ru l t a német katholikusok első nagygyű-
lésének sikeréhez, hogy tagjai mind megválasztott, 
válogatott férfiak valának, kik katholicitásukról, 
értelmességökröl és ügybuzgóságukról az otthoni 
egyleti életben kifej tet t tevékenységök által már 
próbát tettek s igy a közbizalom férfiaivá levének. 
Mert megjegyzendő, liogy az első kath. nagygyűlés 
Németországban Generalversammlung der Abge-
ordneten der katholischen Vereine, azaz: az ott fen-
álló valamennyi kath. egylet bizalmi férfiainak 
közgyűlése vala. Ity el járás mellett, világos, hogy 
minden személyes érdeknek hát térbe kellett szo-
rulnia, vagyis bele kellett illeszkednie a tömörülés-
nek a közérdek által parancsolt keretébe. 

Mily mély vallásos szellem lenge át a gyűlést, 
a mely, valóban egy liitvallók gyülekezetének magas-
latára emelkedett, meglátszott mind já r t a megnyitó 
istentiszteleten. Október 3-án reggel volt a Veni 
Sancte. „Ünnepélyes és benső áhítat legé át az 
egész nagy gyülekezetet. A mit hü kath. szívek a 
felforgatások, a fenyegető veszélyek, a jelen év 
(1848) végzetes jelei óta, a melyekről nem tud juk , 
üdvöt-e vagy veszedelmet jelentenek, óhajtottak, 
reméltek, rettegtek, legszentebb s legfőbb javaikért; 
a mit keservesen szenvedtek, buzgón kívántak : 
mindaz ez órában mint egyesített buzgó imádság 

2 
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szált feí az égbe. Ámde minden külső körülmény 
is segített a lelkeket emelni, az ájtatosságnak szár-
nyakat adni, a sziveket meghatottsággal és lelkese-
déssel eltölteni, a katholikus hitörömet és bensősé-
get külsőleg is érvényre emelni. Lelki épüléssel és 
örömmel nézte a nép azon férfiakat, kiket hitroko-
nok, részben messze távolból, küldöttek, midőn a 
templom chorusában az oltár t i tkában jelenlevő 
Megváltó előtt térdre borulának ; és viszont, a 
templom hajójában szorongó nép mozdulatlan csend-
je és ajtatos magaviselete arról tanuskodék, hogy 
itt nem kíváncsiak, hanem ajtatos hívek, a pillanat 
jelentőségétől teljesen áthatottak, a szent ügyér t 
forró imákban könyörgő katholikusok vannak együtt. 
A vallásos zene, az ünnepélyes ének, az oltárnál 
áldozó pap tisztes alakja levitáktól környezve, a 
virágokkal felékesített szentély, a templom derül t 
csarnokai, — mind ez hatalmasan közreműködött 
arra, hogy az emberek lelkét szent öröm és ma-
gasröptű lelkesedés ragadja meg. így indult meg a 
nagygyűlés és nyert szentesítést és áldást onnan 
felülről. lúidőn a templomot elhagytuk, és a palota-
téren át a szomszédos választófejedelmi palotába, 
gyűléseink helyére, siettünk : mindnyájan csendes 
vidámsággal és azzal a bizalommal valánk eltelve, 
hogy minden jól fog sikerülni." 

I t t a jelentés leirja a gyűlések helyiségeit. A 
véletlen is, a körülmények is, meg az is, hogy rövid 
idő volt a készülésre, ugy hozta magával, hogy a 
nagy összejövetelek két helyen tar tat tak. A válasz-
tófejedelmi. u. n. akadémikus teremben voltak reggel 
a tagok ünnepélyes főgyülései, melyeket az 1500 
embert magában foglaló márvány-terem fejedelmi 
komolysága igen ünnepélyesekké tett. Minthogy ezt 
a termet kivilágítani nem lehetett, az esti közgyű-
léseket, a mainzi Pius-egylet helyiségében, melyen 
a nagy kath. közönség is jelen vol t , a római 
királyhoz czimzett teremben tar tot ták. ,,A helyi-
ségnek e kiilönf'élesége és változtatása, úgymond a 
jelentés, melyet tulajdonképp az akadémikus terem 
megvilágítására szükséges készülékek hiánya oko-
zott, nagy előnynyel jár t . A mi reggel magas ko 
molysággal, a lelkesedés magas szárnyalása közt 
lett kimondva, a mi a lelkeket akkor meghatotta és 
magával ragadta : az estve bizalmas beszédben fű-
ződött tovább s mélyedt el a szivekbe és kedé-
lyekbe. Amott minden nagy és ünnepélyes ; itt szi 
vélyes és kedélyes. . . . Mind evvel a helyiség igen 
találó öszhangban vala. Ott a palotában mintegy 
templomban valánk ; itt az egyleti teremben, mint 

valami házi tűzhely, mint egy család körében vol-
tunk összegyűlve."'"') 

Érdekes, szemtanú ajkairól hallani a hatást, 
melyet a német katholikusok első nagygyűlésének 
első közgyűlése a jelenvoltakban keltett. „Itt lát 
tuk, igy ir a hivatalos jelentés, hogy a mi gyűlésünk 
valami egészen más, valami sokkal nagyobb lesz, mint 
vártuk, vagy mint sejtenünk is lehetett." 

Jól előkészített ügy alkalmas időben, maga-
magát teremti meg, oly pontossággal, mely az elő-
készítők minden számítását felülmúlja. 

Egyik legfontosabb teendője, és, mint az ered-
mény megmutatta,egyik legszerencsésebb tette volta 
nagygyűlésnek az elnök-választás. Egy kath. nagy-
gyűlés elnökének az ott egybegyűlt katholikusok 
összes szelleme megtestesülésének kell lennie. Ilyen 
férfiút talál tak a német katholikus egyletek követei 
Busz-ban. A hivatalos jelentés e tekintetben igy ir : 
„A választás már el volt döntve midőn megkezdték, 
és egyhangúlag minden ajak csak egy nevet hangoz-
ta to t t : Busz-ét, — nevet, mely minden katholikus 
előtt tiszteletreméltó és becses vala. Régóta ismer-
tűk iratait , működését, harczait, szenvedéseit a 
a kath. ügyért , ma pedig a szószéken volt alkal-
munk a férfiúval személyesen megismerkedni, — 
és valóban „minden ujnyi benne férfiú" és pedig 
katholikus férfiú. O határozottan vonakodott az el-
nökséget elfogadni ; kért, könyörgött : hisz ő leg-
jobban ismeri magát, ö ilyenre nem alkalmas ! Es 
csakugyan, jellemek mint ő, a lelkesedés és eszmé-
nyek, a merészség és gyors tevés emberei, kevésbbé 
látszanak gyűlések elnökségére alkalmasaknak, mint 
nyugadtabb, kimértebb, hidegebb és eszélyesebb 
természetek. Lehet, hogy igy jól van máskor: de a 
mi nagygyűlésünk élén éppen oly embernek kellett 
lenni mint Busz. Hiszen maga a mi gyűlésünk is 
nem okoskodás volt hanem tett (nicht eine Rath 
sondern That) ; itt nem egymással ellentétben álló 
pártokat kellett egyensúlyban vezetni, ellenkező 
vélemények és törekvések közt eszélylyel közvetí-

*) Ugy hisszük, innen ered a német katholikusok 
nagygyűlésein mai napig fenmaradt kétféle közgyűlések 
szokása. Vannak zárt és vannak nyilvános közgyűlések. 
Amabban a kath. egyleti élet, a kath. közélet tényezői, ve-
zető és működő férfíai elzártan ugyan, de azért igen népes, 
sokszor ezeret is meghaladó számban tanácskoznak, beszél-
nek, tárgyalnak. A nyilvános közgyűlések nagy katholikus 
nép g y üléseknek nevezhetők a szó legnemesebb értelmében, 
hol vezérférfiak és nép, a kath. nagygyűlés tagjai és a vidék 
kath. közönsége, férfiak, nők, ifjúság, a társadalom minden 
osztálya találkoznak, s a congressusi határozatok, hatalmas 
szónoklatok által megvilágítva kihirdettetnek. Sserk. 
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teni ; itt nem volt se jobb se bal oldal, se centrum, 
se kormány se ellenzék, hanem mindnyájan egy sziv, 
egy lélek, egy szellem valának : és a ki mindnyá-
junknak ezen egy gondolatától legélénkebben volt 
áthatva és azt legerőteljesebben, leghatalmasabban 
tudta kimondani, — ez volt az igazi elnök! Es azu-
tán, a vonakodás és gyávaság ez idején éppen bá-
tor és tekintetet nem ismerő hitvallásra volt szükség. 
És végre arról volt szó, bogy egy nagy, egész Né-
metországot átölelő 'katholikus nép egyletet léptessünk 
életbe, és ez által a katholikus meggyőződésnek és 
a katholikus népnek az őt megillető állást a köz-
életben ismét visszahódítsuk : és i t t aztán a legel-
szántabb, a legmerészebb, a legbátrabb lőn a leg 
jobb vezérré ; itt nem ügyember, hanem népember 
volt a helyén. Ezért kellett éppen Busznak elnökké 
lenni, ennek a férfiúnak, azzal a bátor, uralkodó te-
kintettel, azzal az ércz-mellel, azzal az éles határo-
zottsággal gondolatban, szóban, arczkifejezésben, 
azzal a tüzes lelkesedéssel, mint mi őt e napokban 
láttuk és hallottuk.'"*'"*) Minthogy az elnök személyi-
sége lényeges a gyűlés jellemzéséhez, kivételt enge-
dünk meg magunknak azon szabály alól, hogy szemé-
lyekjellemzésével foglalkozni nem aka runk . . . . Az al-
elnöki székre a választás egy érdemekben gazdag köl-
nire esett.Hogy az elnökök, valamint & jegyzők nagy több-
sége világi férfiak valának, ezzel világosan az egylet 
jellege mint világi katliolikusok egyleteé (als 
eines Laienvereines) volt kimondva. Habár a követek 
közt tekintélyes számmal volrak is papok, ők it t 
mint meghatalmazottak, mint az őket küldő nép 
bizalmi férfiai valának jelen." 

I t t az emlékiratszerü jelentés átmegy annak 
ecsetelésére, hogyan tökélyesítette a nagygyűlés 
azt a programmot, melynek alapján összehivatott, s 
hogyan tűzte ki a kath. tömörülés első, mintegy 
negativ főczélja, t. i. az egyház szabadságának védelme 
helyett a positiv főczélt, vagyis a kath. hitéletből 
fakadó kath. közérzület és közszellem fejlesztését, 
mely az egyház szabadsága sikeres védelmének ma-
gának is nélkülözhetetlen fölrétele. A jelentés ide-
vágó helye igy szól : 

„Keletkezésükkör a kath. egyletek főczélul a 
legelső és legközelebbi ügyet, t. i. az egyház és ne-
velés szabadságát tűzték ki. Ámde mire való az 
egyház szabadsága, mint arra, hogy számára bizto-

**) Az 1874-iki freiburgi nagygyűlésen láttam e fér-
fiút. Ekkor már megtört aggastyán volt, galambősz hajak-
kal. Magas szikár alakja tüzes vérre, vérmes alkatra mu-
tatott. Hallottam szólni is. Még megtörve is a leggyujtóbb 
szónoklatok egyikét tartá. Szirlc. 

sítva legyen annak a lehetősége, hogy a keresztény-
ség üdvözitő és áldást hozó elvei az élet minden 
terén érvényesüljenek ? Es viszont, hogyan legyen 
képes a vallás és egyház szabadsága az ellen-
séges hatalmakkal szemben helyt á l lni , hacsak 
hatalmas és általános katholikus közérzületre, köz-
szellemre nem támaszkodik ? Ez a keresztény köz-
érzület és közszellem pedig a népben , melyet 
egy bizonyos oldalról tervszerűen ástak alá, a má-
sik részről pedig nem eléggé ápoltak, mélyen alá 
siilyedt. Mindinkább szélesebb körökre kiterjesz 
kedő pogány elvakulás és elvadulása a kedélyek-
nek, az erkölcsök óriási megromlása, és mint e két 
tényező miat t i bűnhődés , határtalan társadalmi 
nyomor következett be. Evvel szemben tehát a ka-
tholikus tömörülés a jövőben nem szorítkozha-
tot t csupán az egyház és iskola szabadsága védel-
mének negativ czéljára, sőt inkább épp oly lénye-
ges feladatának kell vala tar tania a keresztény köz-
szellem és közerkölcsiség felébresztését, megerősí-
tését és szétterjesztését, vagyis : a katholikus elvek-
nek mindenoldalú bevezetését az életbe és a mai kor 
nagy problémájának, a socialis kérdésnek ezen szel-
lemben való megoldását. Es a bizottságok vélemé-
nyes jelentései csakugyan mind ily irányban lőnnek 
megállapítva. í c 

Ennek a katholikus elvek mindenirányu élet-
beléptetésének magával ragadó példaképe és min-
tája volt mind já r t maga ez az első nagygyűlés. A 
jelentés e tekintetben igy nyilatkozik : ,,E1 lehetett 
mondani, hogy e gyűlések a keresztény társadalmat 
tükrözték vissza, ugy a mint annak alakulnia kell. 
Mint éltető tavaszi fuvalom itt a keresztény szabad 
ság, egyenlőség, és testvériség szelleme lengedezett. 
A beszédek, melyek a sziv kiapadhatatlan iideségé-
vel és fényes változatosságával tar ta t tak, csak ki-
nyomatai valának eme szellemnek. Itt, valamint a 
különböző német törzsek, képviselőik által, hit-
ben és szeretetben teljesen egyeknek bizonyultak: 
ugy az életviszonyok és állapotok ellentétei és a 
sokkal élesebb politikai ellentétek is kibékültek 
és szivélyes katholikus testvériességben egyesü-
lének." (Folytatjuk.) 

XIII. LEÓ 
pápa fényes sikerű missiója a bölcsészet terén. 

Közli : Csicsálcy Imre.*) 
Dicső de egyszersmind szomorú is volt I X . Pius pápa-

sága. Erényei őt kedvessé tettek a jók előtt; daczára ne-
*) V. ö. Civiltà Cattolica, I8b3. é. f. márcziusi füzet. 
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hány rosszul magyarázott tettének pápasága kezdetén rövid 
ideig még a liberálisok is szerették : népszerűsége általános 
volt. A babérlombok köze mindig tövisek is elegyedtek, és 
különös dolog, nem egy, de két izben fosztatott meg a világi 
fejedelemségtől. Mint pápát az egekig magasztalták, mint 
királyt elnyomták ; Isten egyedüli kivétel gyanánt megen-
gedte, hogy 32 évig lehessen pápa, nem azért, hogy a reális 
koronát megnyerhesse, amint a nem inspirált próféták jö-
vendőigettek, hanem hogy saját tapasztalatából tudja meg, 
hogy a titkos társulatok tagjainak csókja, mindig Judás-
csók (il bacio dei settarii és sempre bacio di Giuda.) Számos 
oly tettet vitt véghez, melyek igen-igen dicsérőleg említen-
dők meg, de egyrészt viharos uralkodása, másrészt korának 
körülményei nem engedték meg, hogy nyakát szegje annak, 
ami kiválóan előmozdítá a társadalom bomlását, ér t jük a 
bölcsészeti elvek corruptióját. Különösen a mult század de-
reka óta jobbadán a világiak iskolái gyászos mérget szivtak 
magukba, úgy hogy a felállított egyházi iskolák nem vol-
tak elegendők a következmények ellensúlyozására. Az el-
vetemültség a gondolkodás terén kegyetlenséggé fa jul t a 
gyakorlatban , egy kevély és Isten ellen pártos nemzedék 
kezde fejlődni és egy istentelen társadalom alapjait kezdték 
rakosgatni, melynek legfőbb czélja valamint hánytorgatott 
előhaladása abban pontosulna össze, hogy a természetfelet-
tit lerontsák, megtörjék az egyházat és hogy kivonják az 
emberi észt az isteni uralma alól. Azok,akik a mostani megbom-
lott társadalmi helyzetet nem tudják be a megelőző század 
eredménye gyanánt, hasonlítanak bizonyos modern tudáko-
sokhoz, akik, megfoghatatlan valami, azt ál l í tgat ják, hogy 
okozat lehet ok vagy legalább arányos ok nélkül. Az emberi, 
jóllehet szabad cselekvés oka az elvekben keresendő,és ott.ahol 
az elmék hamis speculativ elvekkel vannak tele, hamis el-
vek jönnek túlsúlyra a gyakorlat terén, amelyeknek tettleg is 
létesítésére mindig irányozva van ugy a magán mint a nyil-
vános, ugy az egyedi mint a socialis emberi működés. 

Isten XII I . Leo pápának tartá fenn e fölséges dicsősé-
get, mely századokról századokra emlékezetes lesz, hogy t. 
i. ő kezdett először ezen ok eltávolításához vagy legalább 
csökkentéséhez. Ez a nemes, dicső küldetés megédesíté né-
mileg a keserű kelyhet, amelyet azon pillanat óta, mikor 
először tették fejére a tiarát, szüntelen innia kell, és tűrhe-
tőbbé teszi a fogságot, melyet elődétől örökölt. Szentséges 
atyánk bölcs értelme s az őszinte buzgóság, melylyel Isten 
dicsőségét előmozdítani törekszik, arra sarkalták őt, hogy 
Kelet és Nyugat üdvének előmozditására nagy dolgokba 
kezdjen ; t. i. hogy visszavezesse az elzüllöteket a kath. hit 
egyedül igaz ösvényére, hogy rábirja a keresztény fejedel-
meket és államokat arra, hogy ne vessék meg azon vallás 
tanait,mely egyedül képes üdvüket megteremteni,és hogy tisz-
teljék az apostoli szék tekintélyét,mely az övékének alapja;kü-
lönösen erre a szegény hazára, I tal iára irányultak szüntelen 
óhajai, melyet oly gyengéd, s oly büszke szeretettel szeret ; 
s melyre nézve azaz erős akarata,hogy a római pápasággal való 
egyetértés által e haza dicsőséget, erőt, örök fenmaradást vív-
jon ki magának.Ámde főpapi működésének ezen küzdelmében 
mig egyrészt igen-igen sok vigaszt tapasztalt és gyakorta fé-
nyes siker is koronázta óhajait, másrészt az emberek aláva-
ló elvetemültsége sok keserűséget okozott szivének, akik 

saját vesztökkel is kemény ellenállást fejtettek ki működé-
sével szemben. Az elveket újjáteremtő küldetése, mely éles 
nagy eszének oly kedvencz tárgya,ha nem is hozott egészen tisz-
ta örömet, még is kevesebb ürmöt szolgáltatott: és ez megv i-
gasztalta őt és most is vigaszszal tölti el,midőn lát ja,hogy az 
általa oly bölcsen alkalmazott okok meglehetős szép ered-
ményeket mutatnak fel. 

(Folytatás.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, julius 5. A Vatikán és az „ Egyetértés." — 

Oly nagy az igazság hatalma és ereje, hogy még azokat is 
hódolatra kényszeríti, kik meghajolni nem igen tudnak. 
Szent egyházunk majdnem két ezer éves történetében akár-
hány tanúbizonyságot nyújt erre nézve. Es különösen a pá-
paság Isten rendelte itézménye már nem egy izben bizonyult 
be ama kősziklának, melyen megbukik a leggőgösebb el-
lenfél is, melynek nagyságát és fenségét elismerni még ül-
dözői is kénytelenek. Mi katholikusok ezt egyszerűnek talál-
j u k ; hisszük és valljuk a pápaság isteni eredetét, bízunk az 
Istenember Ígéreteibe és reméljük az O mindenható oltal-
mát. S ha tombol is az idők viharja, ha a világtenger hullá-
mai be és át is csapnak Péter hajóján; mi néha aggódunk,de 
kétségbe nem esünk. Non praevelebunt: e szó bizalmunk, e 
szó erősségünk.— De mégis jól esik látni és tapasztalni, 
hogy e kőszikla törhetetlenségét még azok is elismerik, kik 
Krisztus jgéretiben nem hisznek; és kétszerte jól esik ez oly 
viszonyok között, melyek vajmi kevésben különböznek !ama-
zoktól, melyek Péter sajkáján az alvó Mester körül csopor-
tosult tanitványokra nehezültek. Még igen jó emlékezetben 
van a P. Lloyd hirhedtté vált elnevezése a nagy I X . Pius 
pápa dicső elköltözése utáni időkből: „Einfacher Priester" , 
azaz egyszerű áldozár leend az igazi zsidó arczátlansággal 
akkortáj t „Herr v. Pecci"-nek elnevezett szentséges atyánk. 
S ime, néhány rövid év folyt le azóta 03 a P. Lloyd nem 
egy izben kényszerült desavouálni akkori elhamarkodott el-
nevezését és vele a többi liberális lapok is nagyban változ-
tat ták kicsinylő véleményüket. Legújabban az „Egyetértés" 
(181. sz. jul. 3.) vezércziket közölt : „A Vatikán sikerei" 
czim alatt . Alig mertünk hinni szemeinknek, midőn e czik-
ket olvasni kezdettük. Feltétlen, hódoló elismerése ez di-
csőségesen uralkodó szentséges atyánk már eddig is siker-
dus pápaságának. Egy passust kivéve, melyre vissza-
térünk, aláírhatnánk minden egyes tételt. Elismeri, misze-
rint daczára annak, hogy szentséges atyánk territoriális ha-
talommal jelenleg nem bir,mégis a souverainitás teljes birto-
kában van, nemcsak rendszeres nemzetközi összeköttetései 
által,hanem azon fényes eredményeket is tekintve, melyeket a 
pápaság mai története felmutat. A párhuzam a pogány és a mos-
tani„egyházi Róma" között,mint az E—s mondja,csak az utób-
bi javára üthet ki. Szellemi hatalma oly nagy, ha nem na-
gyobb , mint a katonai Róma légióinak hatalma. „Az 
egyházi Róma ma oly világhatalom, mint a katonai 
Róma vala." Nem üres állítás, hanem csak folyamánya 
ama tagadhatatlan tényeknek, melyek X I I I L?o pápa pon-
tificatusát oly magasztosan ékesítik. Maga az E —s utal 
Németországra, Ausztriára, Oroszországra és utoljára Fran-
cziaországra, honnét szentséges atyánk legutóbbi levelére a 
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a távirat teljesen megnyugtató választ igér. Még ki is bő-
víthette volna laptársunk ezen indokolását, ba nem kizáró-
lagosan a „vatikáni diplomatiára" szorítkozik, hanem a tár-
sadalmi bajokra, az egyházi beléletére is áttér. No, de ezt 
is örömmel tudomásul veszszük. Ujabb nyilvános elismerése 
a régi kath. igazságnak. — Csak I X . Pius pápa dicső emlé-
kezetének bemocskolása,az már rosszul esett. Az „E— s" ugyanis 
a jelenleg dicsőén uralkodó X I I I . Leo pápa sikereinek egyik 
főokát abban látszik találni, hogy „szakított az engesztel-
hetetlen jelszavakkal." Yalószinüleg a non possumus-ra 
gondolt ; de bizonyára nem gondolta meg ennek értelmét. 
Nem a jelszavak, hanem az elvek engesztelhetetlenek. A 
nagy I X . Piu3 pápa maga a gyöngédség, maga a szeretetre-
méltóság volt. S ha ő kényszerült azt mondani : Non possu-
mus, akkor nem „engesztelhetetlen" jelszavakban, hanem az 
engesztelhetetlen viszonyokban rejlett az ok. 

A külső sikerek mámora, mások példájának majmolása, 
az uralomra vergődött állammindenhatóság, ezen és más 
okok következtében keletkezett viszonyok más választ nem 
a,dhattak az elvekben megalkuvást nem ismerő kath. egyház 
fejének szájába, mint : non possumus. Engesztelhetetlenek 
valának a nemzetek és a kormányok; de a tények, a borzasztó 
tények lánczolata kiengesztelődésre kényszeríték — ha nem 
is egészen, ugy részben — az elévülhetetlen elvekkel, me-
lyek legfőbb őre az egyház feje. Mi nem érezzük magunkat 
hivatva Ítéletet mondani a két nagy pápa működéséről ; 
igazságos, alapos Ítéletet csak későbbi kor hozhat. De azt 
állítjuk, hogy X I I I . Leo pápa éppen ugy mint dicső nagy 
elődje engesztelhetetlen, nem a jelszavakban, hanem az el-
vekben. I t t nincs változás, itt nincs különbség ; i t t nem a 
pápák személyei, hanem a pápaság Alkotója és vezérlő 
Szelleme dönt. Es éppen ebben bírja az apostoli szentszék 
nagyságának alapját., dicső működésének garantiáját , egy 
elmaradhatatlan szebb jövő zálogát. ? 

Kassa. Junius hóban. Az elnapolási időköz, -— mely a 
I I I -d ik vatikáni magyar zarándoklatra nézve beállott, toll-
vonás nélkül már azért sem hagyható, mert a nagy időközi 
események agyonhallgatásának vádja terhelné lelkünket, 
mely még a beteg testben — közel másfél havi szenvedés 
mellett is megtartá éberségét, s az íróknak megbocsátható 
kíváncsiságával, s tán némi hála- és kötelesség- érzetből 
-egyet-mást megfigyel. — A gymnasiumi ifjúság igénybe 
vette a havak legszebbikét— májust, s tanáraik felügyelete 
alatt , a regényes kör vidéken apró kirándulásokat tett . Só-
vár szemekkel néztem a reggeli friss szellőben ablakom 
alatt elhaladókat; ugy szerettem volna hozzájok csatlakoz-
ni, hogy az Isten szabad ege alatt egy napot töltve életvi-
doran térhettem volna nehéz feljárásu lakomba — a dolog-
hoz. Az írói ösztöndijt — melyben kegyelmes atyánk, bold, 
«lődje alapítványából, csekélységemet is részeltetni méltóz-
tatott, — ismét elnyelte a betegség ; még az ártat lan szóra-
kozás-örömeire sem telt. — „Elmondhatom, hogy az elis-
merés jutalma — a pennaticum ,rám nézve pretium sangvi-
nis'-sá lett ; mert a vérbajt kelle azon megorvosolnom, me-
lyet most még a csúzos bántalmak is tetéztek. A jelzett 
kirándulás, mely a majálist pótolta, sőt botanizdlási szem-
pontból felül is multa — a tanév végével igen helyesen in-
sceniroztatott a ft . premontrei tanárurak által : a hosszú 

tanulásban elzsibbadt i f jú visszanyerte ismét ruganyosságát, 
élénkségét elméleti foglalkozásaira—a vizsgálatok sikeres le-
tevésére. De legszebb a dologban az, hogy a jó professor 
urak, kik közül mindegyik másfelé tartot t osztályával, annak 
szegényeit megvendegelé. Kosztka, Lddny, Tóth, megmutat-
ták, hogy nemcsak paedogogiai szigorral, — de atyai 
szivjóságával is gondozzák övéiket. 

Clio nem tagadná meg tőlök érczlapját. — Az i f jú 
fogékony keblében megfogamzik a hála, szeretve kezdi tisz-
telni oktatóját, gyermeki bizalommal csüng ajkán, s ha a 
tanév vége beállott : nehezen válik meg tőle, — sőt nagyko-
rában sem feledi bucsu-szavait. Nagy hatással volt egykoron 
reám nézve is a válóbeszéd : „ad vos nunc revertor, ut 
brevi abituros felicibus votis prosequar. l té, si ita vobis 
propositum est, ite dilectissimi in pátr iám tot votis concupi-
tam ; ite inquam bonis ominibus, bono angelo comité ac duce, 
coelo ipso vestris optatis famulante; grata semper vobis 
aspiret aure, claroque aethere Jup i te r fulgeat ; occurrant 
in via amoeni fontes, prata virentia, grataeque nemorum 
umbrae solis ardores mitigent ; ipsa luna niveis radiis fa-
cem vobis de nocte praeferat ; ite, et sani ac bene valentes 
natale solum, paternosque lares salutate, bisque autumnali-
bus feriis honesta animi relaxatione vires scholarum mole-
stiis, assiduisque studiis nonnihil debilitatas, ad novoslabo* 
res tantisper restaurate : at i ta indulgete voluptati, ut re-
duces e partia, laesam pudicitiam, corruptam virginitatem, 
seductam innocentiam, extinctam modestiam, suppressam 
ingenuitatem, suffocatam pietatem deplorare non cogamini, 
et vobiscum Professores vestri ac conscientiarum modera-
tores ; id quod eveniet nunquam, si quod monui, timorem et 
amorem Dei vestris in cordibus ceu fidos innocentiae cu-
stodes conservetis : hi proinde vos ducant et comitentur in 
patriam, hi vobis continuo assistant, laterique vestro adhae-
reant, hi sospites et ab omni naevo intactos ad nos feliciter 
reducant. Prostremo Professorum operam liberaliter, meam 
vero parcius per anni hujus decursum vobis impensam, ae-
qui bonique accipite, ac grata memoria conservate, me pec-
catorem per pias preces ac vota Deo commendantes, qui 
mutuas vobis vices ad aram reddere sum paratus." 

A verőfényes s fürdői meleget árasztó szép májusi 
napok után beállottak a szénamunkát késleltető júniusi 
tartós esőzések. Püspökünk ő excja — több heti bérma-utjá-
ból —miután megyéje több kerületjét apostoli látogatásának 
áldásaiban részeltette volna, nyája ujabb szükségleteinek 
ismeretével — székhelyére visszajött. A hitélet fölött 
érzett öröm és megelégedés lesimíták gondtelt arczárói 
a fáradalmak nyomait. Kedves pihenő órákat töltött a 
nyilv. vizsgákon, mik érdeklődésének egyik fő elemét teszik. 
Közben ordinatiója is volt, mely után lyceuma részére fel-
vételi vizsgát tar tot t . Napjainkban, midőn az akaratosság 
oly sok baj t okoz, midőn a függetlenségi vágy mértéken túl 
fészkeli be magát a szivekbe, s az alázatosság szelleme el-
röppen : a pályázók egyéni minösítvényére volna a concursus-
nál a fő suly fektetendő. Be sok i f jú hajlamának kipuhato-
lására kellene most is nerei sz. Fülöp praxisát alkalmazni, 
melyre még a tudós protestáns dr. R.Schramm „Italienische 
Skizzen" czimű művében érdekszerüen reflectál : „Es war 
ein wunderlicher Heiliger, dessen Einfälle mir von der 
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Grősze und Strenge seiner Frömmigket übertroffen wurden. 
Sagt man, dass er einem vornehmen römischen Jüngling, 
der sich zur Aufnahme in seinen Orden bei ihm meldete, zur 
P r ü f u n g seiner Demuth die Zumuthung gemacht habe : 
er solle sich einen Fuchs-Schwanz hinten an den Rock hef-
ten, und in diesem Anzüge am hellen Tage durch die Stras-
sen Roms gehen, was den jungen Mann allerdings von sei-
nem Wunsche gänzlich zurückgebracht habe, — und ein 
andersmal schickt der Paps t den heiligen Mann in ein Klos-
ter, um zu untersuchen, ob die angeblichen Wunder einer 
dortigen Nonne acht seien. Neri reitet auf seinem Esel hin, 
t r i t t ohne weiteres vor die Nonne, hält ihr seinen kothigen 
Stiefel hin. und befehlt ihr, denselben zu küssen. Da sie 
sich entrüstet weigert, kommt er eben so schnell zu seinam 
Auftraggeber zurück, und sagt : „Heiliger Va t e r ! die ist 
keine Wunderthäterin, denn sie hat keine Demuth." So 
sonderbar diese Ar t der Herzenserkundigung erscheinen mag, 
se beweist es doch: dass der h. Phi l ipp ein ganz gesunder Kopf, 
und guter Wel t - und Menschenkenner war." 

E hó elején két nagy vendégünk volt : József főher-
czeg és Trefort miniszter, tanácsosa Szász Károly kiséretében. 
Megszemlélte dómunkat is, melyen nagyban folynak az uji-
tási munkálatok; a déli oldal kiválóbb része is szépen kilát-
szik. Nem tudom, mit szól hozzá Szász Károly uram: vájjon az 
a hires protestáns elfogultság nem fog-e még egy másik absur-
dumot is koczkáztatni vele, azt t. i. hogy a katholikusoknak, 
mint ilyeneknek, nincsenek templomaik : ergo, az épitési segé-
lyezés eoipso beszüntetendő és más czélokra fordítandó. 
A lutheránus superintendens Czékus-nak is volt canonica 
visitatiója Kassán ; tiszteletére fellobogózták templomjokat. 
A nemzet ,tricolor'-ja helyett jobban illett volna oda a 
panslavismus lepedője. — Furcsa patrióták ! kik nem szi-
veikben hordják a hazafiságot. No de Czékus nem érti nem 
látja azt, mert hiszen ő Cecus . . . 

Jelen voltunk a helybeli zenede növendékek zárünne-
pélyén, melynek sikere fokozta a szülők örömét, jövedelme 
pedig a szegény tanulóknak nyújtot t vigaszt. A zenetanár 
Kerner N. is meg lehetett tanítványaival elégedve, kire kü-
lönben, mint székesegyházunk u j karmesterére van egy kis 
neheztelésünk a nagy bojt idejéből . . . Hogy századunk 
utolsó negyedében a leánygyermekek kellő kiképzésére is 
fordíttatik nagyobb gond : az, a családi nehéz megélhetés-
ben leli magyarázatát : utat pályát kell azokkal is töretni, 
hogy az önállóság és kenyérkereset mielőbb sajátjok levén, 
a család-fők terhe megkönnyüljön. — De eltekintve ettől, 
nincs ok, miért zárnók ki a nőnemet — különösen a polgári 
osztályt, hol sok szép tehetség rejlik — a tudományok és 
művészetek csarnokából. 

A proletárságtól félünk ? Cincinnatust az eke szarvától 
hivták meg a haza megmentésére. A művelt nő, világot 
terjeszt maga körül, — czélszerűbben tudja berendezni 
háztartását, — a kézi munkára pedig természete ösztönzi. 
Az ó-kori haladás is sokat köszön nekik. — A Múzsák véd-
nöksége alatt állának a költészet, zene. —Apol ló leányának 
Phemonoének tulajdoníttatik a ,hexameter' feltalálása. A 
költészetben a magasztos Sapplió az, ki az általa föltalált 
„sapphi" és „alkaei" ódákban keble érzelmeit megragadó 
erő\el zengé. Myrtis és Corsináé a dicsőség, hogy Göröghon 

legnagyobb lyrikusát — Pindárt nevelték. Az első ,dombor-
arczkép' készítőjének is nö tartat ik. 

A zárdaszüzek felsőbb leányképző iskolájába is benéz-
tünk az utolsó vizsga napján. Nagy, világos terem az, mely-
nek falát püspökünk jól talált arczképe diszíti. Valódi kis 
lyceum, hol theol. doktorok és akadémiai jogtanárok, az 
apáczák műveltebb tagjai mellett, adnak órákat. A sok tan-
tárgyak közül minket leginkább a hittan érdekelt, melynek 
évek óta dr. Pagács F . theol. tanár és káptalani tag előadó-
ja. Végig hallgattuk, s helyeselnünk kelle paedagogiai 
modorát, mely nem a betanulás és sebes elhadarás — de a 
felfogás és a közben tett apró kérdések helyes megoldására 
fekteti a fő súlyt. I t t még a hittani órák meglehetős arány-
ban vannak a többi órákkal. Mindenek előtt kell, hogy a 
vallásos ismeretek által a hit fáklyája gyujtassék meg a női 
szívben. A hit szövétneke mellett, biztos fényben halad a 
nő az élet sötét utain keresztül . . . Püspökünk ő excjának 
ordinatiója lévén az nap, helynöke Danilooics cz. prépost ur 
ő nsga elnökölt. A rendjeles főnöknő,M.Aloysia,úgyszintén a 
szülők — mint legilletékesebb hallgatók — jelenléte bizto-
sítá, figyelemre serkenté a vizsgázókat, kiket a jelenvolt 
ft . premontrei tanár urak is érdekkel hallgattak. A köztet-
szés a siker eredménye felől minden kétséget eloszlat. A 
kassai felsőbb leánytanoda elöljárósága szakképzettségét 
ismét fényesen beigazolta. A hittant tárgyalja: ft . dr. Pagács 
Ferencz, — a számtant tek. Klekner Alajos jogtanár, — a 
fiöldrajzt, világtörténetet, természettant és női munkát M. 
Joseplia, a hazai történelmet M. Gabriela, — a magyar-
nyelv-, irodalom-, költészettan-, régészettan- és rajzot M. 
Constantia, — a német és franczia nyelvet Masche kisassz., 
— az éneket Möller tanár. A tantárgyak kellőleg megvá-
lasztva és jól bénítva, szássszoros gyümölcsöt ígérnek az 
életben. Adja Isten ! Emlékvirág. 

London. A tan itóképzö intézetek ker. kath. szellemben 
való működésének nagy szükségességéről. — 

Manning bibornok, westminsteri érsek, főmegyéje 
templomaiban e napokban egy, mint rendesen, szélesebb kö-
rökben is figyelmet érdemlő főpásztori körlevelet olvasta-
tott fel, melynek egy része im itt következik : 

„Midőn azt mondjuk, hogy a keresztény világ létét 
azoknak köszönheti, kik tanítói voltak, igazságot állítunk. 
Csakhogy azt kiál t ják szemünkbe : „Mi nem keresztényítést 
(Christianisation) kérünk ; nekünk civilisatio kell." Igen 
ám, de a civilisatio a keresztény apostolok műve; előttünk 
az nem is létezett és kialudnék, ha szavunk elnélmulna. — 
Ugy látszik, mintha eddig ismeretlen látvány szemléletére 
volnánk hivatva: az Isten nélküli civilisatio látványára. Ezt 
a tüneményt a régi, a zsidó és pogány világ nem lá t t a ; sőt 
még sülyedésének legalantibb fokán is fogalma sem volt 
róla. Egy uj világnak utópiája az, mely hanyatlásaiban egy-
szerre elhagyta Krisztust és az I s ten t ; és ezt a világot él-
jük most, mejy suprematiáját proklamálja, kijelentvén, 
hogy a római pápának a modern civilisatióhoz és haladáshoz 
kell szabnia magát. Ez a világ elhagyta Mesterét és felszó-
lítja Jézus Krisztus helytartóját, hogy kövesse őt. 

Az egyház élő igéje civilizálta a világot. Az Isten az 
egyházat, az egyház a kereszténységet teremté. Ez koi'án-
sem a reformált római birodalom vala, hanem egy uj alko-
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tás. „Egy élő, isteni szózat parancsold a kiszáradt csontok-
nak, és azok feltamadának és a nemzetek egyesülének és élni 
kezdenek az élet lehellete alatt.u 

Az isteni Mester kiadd a szót, és az apostolok és a 
kiket ők küldének vezérelni és oktatni, minden nyelven, 
minden szójárásban azon vannak, hogy tanítványokat gyűjt-
senek az igazság ismerete és szeretete által. „Minden abból 
az elvből él, a mely létre hozta." Tehát, ami az apostolok 
igéjével kezdődött, azt csak ugyanezen ige folytathatja. 

Ez okból, és pedig kezdet óta, az egyház első és leg-
főbb gondja volt tanítóinak képzése. Nagy szent Gergely 
mondá : „A hivők tanítói az egyház tanítványai." 

Tankjuk őket, mielőtt taníthatnának. Az egyház ta-
nítja nemcsak a püspöki és áldozópapi rangban levő pászto-
rait, hanem katekétáit is, és mindenkit, akit tanítással biz 
meg bármely irányban. Mi oly körülmények közé jutottunk, 
melyek ujak a világ, valamint az egyház számára is. Isko-
lák többé nemcsak a püspökségek, monostorok és collegi-
umokban vannak, hanem mindenütt: minden városban, min-
den faluban. 

Nemcsak egy külön tanuló osztálya van a társadalom-
nak, (mely a középkorban clerikusokból és előkelő világi 
tanulókból állt) ; az iskolák ma minden társadalmi osztályt 
tanítanak, és éppen ugy, sőt inkább kisdedek által vannak 
benépesítve, mint serdülőkkel és ifjúsággal. . . . A kisdedek 
nevelése, a mely természeti törvénynél fogva, az anya 
tisztje, most tanítókra van bizva. Ebben a viszás helyzetben, 
az élet 3. 4-ik évében a kisdedek kisiklanak az apai hatalom, 
a gyengéd anyai felügyelet alól, és egész nevelésök vezető-
jük tudása, jelleme, szelleme és magaviseletétől függ. A 
szülők természetükkel nyerték a tekintély és szeretet min-
den befolyását, és mégis felelősségük igen nagy ; milyennek 
kell lenni a tanitók felelősségének, kik a szülői tekintélyt, 
azt a gyengéd szülői érzelmet nélkülözik, mely őket a szivek 
és lelkek képzésének nehéz munkájában támogatná ? ! Es 
mennyire növekszik ez a nehézség, ha a tanítónak nem csu-
pán egy családot, hanem eg-y népes iskolát kell vezetnie?! 
Mily türelem, szilárdság és nyájasság, mily okosság és élet-
tisztaság szükséges e nehéz feladat megoldásához ! Mily 
pusztítást vihet véghez egy erkölcstelen és állására nem 
méltó ember, vagy csak egy képtelen is ! Mily kijavíthatat-
lan nyomokat, mily gyógyíthatatlan éktelenséget üthet az 
ártatlan és tehetetlen gyermeki természeten ! Ha van az 
emberek és népek felelősségei közt legfőbb fokú, legsúlyo-
sabb kötelesség: az nem lehet más, mint.kimentése a gyer-
mekeknek a képtelen és erkölcstelen tanitók kezéből és 
azoknak oly tanitókra való bizása, kik értelmileg és erköl-
csileg feddhetetlenek levén, a mily magas épp oly nemes 
hivatásuk magaslatán állanak." 

I t t ő eminentiája részleteket közöl a tanítóképző inté-
zetek állásáról Angolországban. Aztán így folytatja : 

„Iskolák hivatásuk betöltésére képes tanitók nélkül 
nem fogják gyermekeinket a vallástalan iskolák vagy azon 
iskolák növekvő hatalmától megóvni, melyekben a tanítás 
vallásos ugyan, de téves, a mi a veszélyek legnagyobbika. 

Ettől a veszélytől gyermekeink mentve csak addig 
lesznek, mig tanítóink hivatásuk betöltésére képesek lesznek, 
csak addig, mig Angolország, támogatva népe szilárd ma-

gatartásától és hitétől, ment marad az Isten és elv nélküli 
nevelési rendszertől, amely annyi keresztény országot nyelt 
már el. 

Azon veszély közepett, melyben jelenleg tanügyünk 
forog, utolsó és egyedüli reményünket tanítóink szaporodá-
sában találjuk, akik, hithűségök és befolyásuk által, gyer-
mekeinket arra képezni és előkészíteni fogják, hogy Jézus 
Krisztus hű tanítványai maradjanak mindenha. 

Keresztény tanítóink pásztori kötelmeinkben osztoz-
nak velünk. Állásuk vallásos jelleggel és felelőséggel bír ; 
mert nincs hivatal, a papit kivéve, amely oly szent volna, 
mint a kath. egyház gyermekeinek nevelése és oktatása." 

Mily nagyszerű szózat ! 

Középiskolai enquête. 
A középiskolákról s azok tanárainak képesítéséről szóló 

1883. X X X . t. cz. szentesítése folytán annak a következő 
1883/4. tanév kezdetével életbeléptetése több irányú intéz-
kedéseket kívánván, ezek közt különös fontossággal bir a 
középiskolai, különösen a gimnáziumi tanterv ügye, a meny-
nyiben éppen a középiskolai törvény tárgyalása alkalmával 
mind a törvényhozás kebelében, mind a napi- és szakiroda-
lomban aggályok merültek fel a jelenleg érvényben álló tan-
terv ellenében. 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter a felme-
rült aggályok s általában a tanterv ügyének minden oldal-
ról való megbeszélésére egyrészt alkalmat nyújtani, —más-
részt pedig önmagának is tájékozást szerezni óhajtván, ez 
ügyben folyó évi julius hó 12-ikére értekezletet hívott össze, 
melyre a következőket hívta meg : dr. Samassa József egri 
érsek, Ipolyi Arnold beszterczebányai püspök s az orsz. köz-
oktatási tanács elnöke, Kruesz Kryzosztom pannonhalmi 
főapát, továbbá Stoczek József az orsz. közoktatási tanács 
alelnöke, dr. Lut ter Nándor budapesti, Petrovicli Ferencz 
apát nagyváradi, Fehér Ipoly szegedi és Wiedermann Ká-
roly pozsonyi tankerületi kir. főigazgató, Berecz Antal a kö-
zépiskolai tanáregylet elnöke, Hunfalvv Pál az ág. hitv. 
egyetemes tanügyi bizottság elnöke és dr. Heinrich Gusztáv 
budapesti egyetemi tanár. 

Mi üdvözöljük e bizottság kiküldését, mert ettől függ 
középiskoláink sikerének a sorsa. Könnyű volt a középisko-
lai törvényt megalkotni, és abban a pontestans iskolai auto-
nómiát beczikkelyezni ; könnyű volt a kath. gymnasiumok 
jogi viszonyára nézve is a statusquó-t fenntartani : most ar-
ról van szó, hogy a tanterv végre-valahára, annyi experi-
mentatio után, czélszerűen megállapíttassék. Ez a fődolog. A 
középiskolai törvény csak formalitás volt. De mégis van egy 
észrevételünk ennek a bizottságnak összeállítására vonatkozó-
lag. Ha országos tantervet, azaz a protestáns iskolákat is kö-
telezőt alyír kidolgoztatni a miniszter, miért jeleskednek e bi-
zottságban kivált a helv. h. protestáns atyánkfiai távoliétök 
által ; ha csupán a kath. iskolák számára akar a miniszter 
ur tantervre szert tenni, mit akarnak e bizottságban oly 
férfiak, kiknek kath. iskolákhoz semmi közük? Vagy talán 
az a czél, hogy kath. tanférfiak és szakértők dolgozzanak, 
s azután a protestánsoké legyen a dicsőség? Mi ragaszko-
dunk középiskolai rendszerünknek Samassa érsek altal ki-
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fejtett gyökeres reformjához és kívánjuk a tárgyak megvá-
lasztásában és beosztásában a régi józan mérsékletet. 

VEGYESEK. 
— Esztergomban főm. és ft . Simor János bibornok 

herczeg-primás a f. hó 3-án tartott concursuson 109 folya-
modó közöl huszonhatot vett fel a főmegye növendékpap-
ja i közé. 

— A Szent-László- Társulat védszentjének ünnepét f. 
hó 1-én tartotta a IV . ker. sz. ferencziek templomában. Az 
ünnepélyes szent misét a zárda érdemdús főnöke, ft. Dosztál 
Gaudentius mondotta, mely alatt a teljes búcsúban részesülni 
kivánt hivek áldoztak. Mise után nt. Mészáros Kálmán 
kedvelt hitszónok lépett a szószékre. A társulat czéijainak 
előmozdítására ki is nyomatott s jótékonyságra hathatósan 
buzdító szentbeszédét a hivek közül számosan megszerezték 
s ekkép a társulat naggyülésében ajánlott jó tanács, a tár-
sulat népszerűsítéséről, a mint itt a Budapesten, ugy hazánk 
más templomában is — csak lelkesen kell felkarolni — jó 
sikerrel fog Isten dicsőségére s a társulat czéljaira hatni. 

— A löiveni egyetem 1884-ben fennállásának félszáza-
dos jobilaeumát fogja ünnepelni. Az előkészületek már meg-
indultak. 

— Hirdetmény. A besnyői boldogságos szűz Mária ked-
ves kegyhelyét évenkint lelkesült örömmel látogató ájtatos 
népünk lelki épülésére, buzgalma emelésére, a vasárnap illő 
megszentelésére, főtiszt. Déry Mihály érdemdús lelkész ur , 
1871-ik évben, egy nap lefolyta alatt végzendő bucsujárást, 
nemzetünk védasszonya iránti tiszteletből megnyitni, éven-
kint folytatni lángoló buzgalommal törekedett; azonban a 
testi erejében igen megfogyott gondteljes aggastyánnak for-
ró kivánata következtében, Simor János bibornok herczeg-
primás ő eminentiája, 1882. évi junius hóban, a kérelmező 
alapos okát tekintetbe véve, azt kegyesen jóváhagyni, és 
azon zarándoklatnak vezetésével a ferenczrendi atyákat 
megbízni méltóztatott. Ugyan azért ez évben is következendő 
rendben fog az megtartatni ; úgymint : julius 22. vasárna-

pon, a IV . ker. ferenczrendiek egyházában reggel 5 órakor 
énekes szentmise fog felájánltatni ; 1/26-kor a menet két kü-
lön áldozár vezérlése alatt kivonuland a losonczi vaspálya 
udvarába, hol mind a magyar mind a német ajkú hivek ki-
jelölt vaggonokban helyet foglalván ájtatos ének és imák 
között külön személy vonaton közvetlenül egész Besnyőig 
fognak szállíttatni. A kegy hely re történt megérkezés után 
a magyarok szent, misét és beszédet, annak végeztével a né-
metek nagy szent misét és beszédet fognak hallgatni. Dél-
után 3 órakor a lorettói letenye, a hozzá tartozó ének és 
imák elvégeztetvén, megkezdetik a visszatérés ugyanazon 
rendben, melyben reggel a kiindulás történt. 

Evégre a menetjegyek juliushó 20-ki déli 12 óráig a 
ferencziek sekrestyéjében válthatók, s azok egész dijja 
oda és vissza 90 kr.-ba fog kerülni. — Gyermekek 10 éven 
alul felét fizetik. 

Budaiak menetjegyet Budán is válthatnak Kothham-
mer István urnái, (török-utcza 27-ik szám.) A visszatért nép 
a templomban áldást nyerve térend vissza családja körébe, 
másnap pedig julius hó 23-án reggeli 8 órakor a hálaadó 
szent mise, áldozat-járattal, a fent említett templomban fog 
megtartatni. Budapesten, julius hóban 1883. menet-vezető 

Bády Valér 
ferenczrendi áldozár, menet-vezető. 

— A nyíregyházi sakter-pör alkalmából sok mindenféle 
gyűlöletest össze-vissza habartak már zsidó magyarok és 
magyar zsidók a katholicismus elleni ellenszenv szitására. 
Egy fővárosi lap már annyira ment, hogy világgá eresztette 
Solymosy Eszterről a régi mesét, hogy él, azzal a megtol-
dással, hogy Stájerországban van ; ott dugták el a papok egy 
nő zárdában, apáczának. Fekete Ö. közügyész vádja pedig 
eléggé ismeretes. De szaván fogták ám a temesvári papne-
velő intézet tudós tanárai. Éljenek ! Kíváncsiak vagyunk, 
hogyan fogja magát a tudákos ügyész fehérre mosni ! Ugy 
jár az, aki minden lében locsi gyermek. Más tekintetben is 
elvetette Fekete ügyész ur a sulykot. Ugy tüntette fel a 
magyar protestantismust, mintha a katholikusok üldöznék. 
Es vájjon mivel okolta meg Fekete ur ez áll í tást? Azzal, 
hogy megjelent egy röpirat, melynek czime : „Katholikusok 
ébredjetek !" . . . Risum teneatis ! 

E l ő f i z e t é s i í e l h i v á s 
B, 

R E L I Gr I 0 - r a 

E l ő f i z e t é s i f e l t é t e l e k . 
A Religio 1883. I I . félévi folyamára előfizethetni a bevett szokás szerint 5 í r t tal , akár a szerkesztőnél Stá-

czió-utcza 55., akár Kocsi Sándor nyomdai irodájában Bpest, Muzeum-körut, 10. sz. alá czimezve a postautalványt, me-
lyen a név, czim és lakóhely pontos kiírását kérjük. 

Egyút ta l van szerencsém tisztelettel jelenteni hogy a „Kath. Iheol. Folyóirat" 1883. évi folyamára, minthogy 
az I . füzetből még több fölös példány áll rendelkezésemre még mindig elfogadhatok egész évi (5 írt.) előfizetést. 

Budapest, 1883. julius 3. 

Dr. Breznay Béla 
eszterg. főmegyei áldozár, tud. egyet. ny. r. tanár, a Religio 

és Kath . Theol. Folyóirat felelős szerkesztője. 

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

Nyomatott Budapesten, 1883. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt . 
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Budapesten, julius 11. 3. II. Félév. 1883. 

TARTALOM. Az esküről általában. — XII I .Leó pápa fényes sikerű missiója a bölcsés7et terén. — Egyházi tudósitások : 
Budapest. Félhivatalos vigasztalások a zsidók számára.— Lengyelország. Felinski volt varsói érsek Eómában.stb.—Német-

ország. A Luther ünnepély hivatalos proklamáltatása a protestáns császárság részéről. — Irodalom. — Vegyesek. 

Az esküről általában. 
Korunk szabadelvű iránya számtalan oly in-

tézmény lerontására törekszik, melyet az emberi-
ség kezdettől fogva minden időben szentnek, sérthe-O O ' 

tetlennek tartott és tisztelt. Uj korszak küszöbén ál-
lunk, u j eszmevilágban élünk, mely halomra sze-
retné dönteni a régit. Ha szabad a meglevő jelekből 
Ítélnünk és következtetést vonnunk a jövőre, ugy 
látszik, nem csalódunk, ha azt mondjuk, hogy a 
forradalom szelleme — mely a mult század vége 
felé borzadalmat keltő alakban érezteté pusztító 
erejét, — végéhez közeledő századunkban nemcsak 
Francziaországban készül ismét romboló munkájára , 
hanem Europa összes államaiban. De mig a mul t 
században e felforgató szellem hirtelen támadt or-
kánhoz hasonlólag erőszakosan sepert el mindent, a 
mi gonosz terve keretébe nem illett, és csakhamar 
ismét helyet adott a társadalmi rendnek: addig 
napjainkban ezen irány képviselői megfontolva, — 
czéljuk tiszta öntudatában rendszeres számítással 
készítik elő tanuk számára a talajt , iparkodván, 
sajnos, sok helyen sikerrel elveik ölő mérgét egé-
szen a szív mélyébe csepegtetni, hogy megnyerjék 
a fenálló társadalmi rend alapjait döntögető törekvé-
seiknek az egész embert. Iviiként apró, kis magban 
csiraképen rejlik a nagy tölgyfa ; miként az okban 
gyökerezik az okozat: akként alapszik e gonosz tö-
rekvésekben, ha idejekorán meg nem akadályoztat-
nak, a nem éppen messze jövőben bizonyára kitörő 
társadalmi vihar. 

A társadalmi rend egyik alapköve, melyet ko-
runk féktelen elemei u jabb időben itt ott még a 
törvényhozás komoly megfontolást jogosan köve-
telő termeiben is kezdenek bolygatni, az eskü, iu-

siurandum, iuramentum, néha sacramentum. Mintha 
bizony elérte volna az emberek becsületessége a 
bevégzett tökéletesség azon eszményi magaslatát , 
hogy kételye sem foroghatna fön a hazugságnak s 
következőleg mindenki teljes hitelt adhatna más-
nak, midőn valamit állít vagy tagad! Avagy nem 
éppen napjainkban lát juk, hogy az önzés — a szen-
vedélyek e gazdag forrása — hányszor szerepel az 
emberi akaratot elhatározásaiban vezérlő indító 
okok sorában ? hányszor tereli el a tárgyilagos 
igazságtól jobb meggyőződésük ellenére még a hi-
vatásuknál fogva éppen az igaz kiderítésére és meg-
védésére rendelt közegeket, megjelenvén nekik lát-
ható — csábító alakban — melyet közönséges 
nyelven „pénznek-1 nevezünk, — s melytől megszé-
díttetvén, szunyadozó lelkiismeretök és becsületér-
zésöknek később föltámadó furdalásától meg akar-
ván menekülni, legtöbb esetben eddigi gondolkozás 
és életmódjuknak megfelelő végzetes lépésre szán-
ják el magukat. Qualis vita, mors est ita. . . . 

Az eskü az emberi társadalom legrégibb és leg-
fontosabb intézményeinek egyike, mert az önzés, 
mely azt létrehozza és szükségessé teszi, oly régi és 
közönséges járuléka nemünk természetének, mint 
az árnyék a testnek. Es midőn napjainkban, — hoz-
zájárulván az önzéshez, a tú lha j to t t társalgási fi-
nomkodás, mely jobbadán a lényegest s ezzel együt t 
az ember erkölcsi érzékét is külső formaságnak, a 
társas figyelemnek s a hunyorgató alakoskodásnak 
veti áldozatul — tüneményszerüvé kezd válni a 
romlatlan egyenesség és igazmondás, ugy, hogy 
egy-egy kiszalasztott nyílt szó ma már mintegy 
szokatlanul lep meg és mosolyt kelt :1) ne gondol-

Szvorényi J . a gymn. zárünnepélyén a szülőkhöz in-
tézett beszédében. 
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juk, hogy a régi népek nem állottak érzés- és cse-
lekvésmódjukban az önzés érdekuralma alatt, hi-
szen sz. Pál apostol a Kréta szigetére küldött Ti-
tushoz irt levelében világos szavakkal figyelmez-O OJ 
teti tanítványát, feddje meg azokat, „qui universas 
domos subvertunt, docentes, quae non oportet, tur-
pis lucri gratiau és ismét „Crentenses semper mencla 
ces"; s minthogy minden ember születésével örökli 
a rosz hajlamok csiráit, természetes, hogy még a 
legrégibb hajdankor népei sem képeznek e tekin-
tetben kivételt. Igaz ugyan, hogy az ember eszes 
erkölcsi lény lévén, ^mint ilyen már fogalmánál 
fogva is, igazságszeretetre, igazmondásra, előa-o ' O D ' O 
dási hűségre köteleztetik De nem minden ember-
ben és nem minden körülmények között egyenlően 
élénk és tiszta e kötelesség tudata vagy helyeseb-
ben szólva, nem minden ember beszél és cselekszik 
ugy, a mint a dolgot megismerni, kellően megérteni 
nemcsak alkalma, de szellemi képessége is volt; 
már pedig mit ér nekem embertársamnak ezen vagy 
ama tárgyról való igaz és teljes ismerete, ha ö 
bármi okból nem közli azt velem őszintén ? így 
történt, hogy megrendülvén a hitel, a hazugság és 
szószegés által felköltött bizalmatlanság1 nem egy ö o 
könnyen éri be többé egyszerű állítással vagy egy-
szerű ígérettel ; igen, bizonyos erösitö beszédalakok-
hoz folyamodtak az emberek, melyekhez majd a nép-
szokás, majd a vallási hit az igazmondás és hite-
lesség különös kötelezettségét fűzte. Ezen — min-o O 
denesetre — tágabb értelmében ismerték, és hasz-
nálták is jogi eszköznek az esküt az ókor minden 
népei. 

Plutarch ismeretes szavaival — „sí totum 
peragres orbem, invenies urbes sine moenibus, 
sine rege, sine Uteris; ast urbem sine templis, sine 
diis, quae non preces fundat, quae non sacrificia 
offerat, ut commoda consequatur, et conférât ope-
rám, ut sacrificiis averuncet infortunia, nemo re 
per i t ," — hallgatag azt fejezi ki, hogy az eskü, 
mint az istentisztelet és félelem egyik ünnepélyes 
kifejezése megvolt a föld minden népeinél. — Bár-
mennyire el volt a földön ferdítve az igaz Isten fo-
galma a pogányság különféle árnyalataiban ; bár 
valóságos istenkáromlás volt a bálványimádás vak 
merösége, mely a végtelen és megoszthatatlan is-
tenséget a hamis istenek egész seregében imádta : 
mindazonáltal e ferdeségekből is kiérzik egy fel-
sőbb lénynek az eszméje. „Nulla gens est", jegyzi 
meg Cicero, „neque tam immansueta, neque tam 
fera, quae non, etiamsi ignoret, qualem Deum ha-

bere deceat, tarnen habendum sciat.462) Ezen bár 
nagyon eltorzított, de alapjában mégis igaz eszmé-
nek megfelelően történt az, hogy egyaránt nyert 
kifejezést ezen eszme a műveletlen népeknél nem 
kevésbbé, mint a müveiteknél. Először ugyanis a 
különféle áldozatok által tettek vallomást a föld 
népei azon hitök- és meggyőződésökröl, hogy fölöt-
tük egy felsőbb lény uralkodik. Mind ama néma 
torzképek — a melyek feltüntetik a pogány babona 
áldozatait — leplezetlenül arról tesznek ékesen 
szóló tanúbizonyságot, hogy az emberiség minden 
koron törekedett kijelenteni Istentől való föltétlen 
függését s konkrét alakban adott kifejezés azon 
tudatának, hogy bűnös és büntetést érdemel. 

Az á'dozatokon kiviil legalkalmasabb módon 
az eskü által ád az emberiség kifejezést istentiszte-
letének és félelmének, melylyel már a pogány ba-
bona legsötétebb századaiban találkozunk, mint egy 
felsőbb lényben való hit külső bizonyítékával. — 
Bizalom nélkül, mások igazmondásában és hűségé-
ben való hit nélkül, emberi egyesület, társadalom, 
de még csak egyszerű összeköttetés, baráti viszony 
sem képzelhető; innét van, hogy már a legrégibb 
időben oly alapra helyezték az emberi társadalom 
nagy épületét a koronkint feltűnt nagy és bölcs 
törvényhozók, a mely az emberiség előtt legszen-
tebb: a vallásra, teljesen áthatva lévén azon igazság 
érzetétől, melyet Plutarch igy fejez k i : ..facilius 
est urbem in aëre aedificare, quam rempublicam 
sine cultu religionis fundare." 3) Washington pedig 
igy : „Der Religion kann man nicht die Priester 
und dem Volke nicht die Religion nehmen. Wer 
darnach strebt, Thor oder Bösewicht, Eines ist er 
von Beiden, oder Beides zugleich." Mert a vallás 

— 

szerzi meg és biztosítja nekünk a társas életben 
annyira szükséges és nélkülözhetetlen bizalmat in-
tézményei, cselekményei á l ta l ; s ezek között első 
sorban az eskü az, mely az említett czél elérésére 
és előmozdítására leghathatósabban közreműkö-
dik.4) 

Az esküről a kinyilatkoztatás története azon al-
kalommal tesz először említést, midőn a vízözön 
után Isten szövetséget köt az u j emberi nemzedék-
kel. Mig az ember az ártatlanság öseredeti állapo-

2) De leg. 1. 1. c. 8. 
3) Plutarch. Adv. Colot. 
4) Delitzsch a Teremtés könyve 14, 22. 23. verseit ér-

telmezvén igy szól : „Der Eid ist erst seit die Sünde das 
Wechselverhältniss unbedingten, üngetrűbten Vertrauens 
zwischen Gott und den Menschen untereinander gestört hat 
zum Bediirfniss geworden." 
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t á b a n vol t , vagy , m időn , — m i n t közve t l en a b ű n b e 
esés u t á n — m é g a b é k e szent k o r s z a k á n a k f o l y -
vás t t a r t ó b e f o l y á s a a l a t t á l lo t t , a m i k o r o n u g y a n 
m á r k i j e l e n t e t t e az ö r ö k k é v a l ó b ü n t e t ő igazságos -
ságá t , de t é n y l e g m é g n e m érez te té : a d d i g n e m is-
m e r t e az e m b e r a n n a k szükséges v o l t á t , hogy I s t e n 
m é g kü ön, n y o m a t é k o s m ó d o n b i z to s í t s a ö t a nek i 
m e g i g é r t kegye lmérő ! . Az i g a z s á g szava m é g t e l j e s 
és t öké etes h i t e l r e t a l á l n á l a . De m i d ő n m i n d e n 
t e s t m e g v e s z t e g e t t e va la ú t j á t a f ö l d ö n - 5) és „az 
ember i sziv m i n d e n érzései és g o n d o l a t a i a g o n o s z r a 
v a l á n a k h a j l a n d ó k " , 6 ) e k k o r m á r r á s z o r u l t az em-
ber o ly e d d i g i smere t l en eszközre, m e l y a gonosz -
ság á l t a l I s t en szöve t ség i h ű s é g e e l len t á m a s z t h a t ó Ö O O 
m i n d e n k é t e l y t és b i z a l m a t l a n s á g o t e l o s z t a t v á n 
b iz tos zá logá t képezze I s ten szöve t sége ősz in tesé -
g é n e k és v a l ó d i s á g á n a k , s m e l y képes l e g y e n az 
é le t vá l tozó k ö r ü l m é n y e i közepe t t e is m e g t a r t a n i 
Noé i v a d é k á t az egy igaz I s t e n b e n va ló h i t ében és 
az I s ten á l t a l t e t t Ígé re t ekhez k e z d e t b e n k ö t ö t t r e -
m é n y é b e n . Szószer in t véve u g y a n n e m fe jeznek ki 
a szöve t ség szavai e s k ü t ; 7 ) de a k é s ő b b i sz. k ö n y -
vekben egyenesen e s k ü n e k m o n d a t i k e szövetség . 8 ) 
M e g j e l e n v é n Á b r a h á m n a k az U r a n g y a l a I s t e n ne-
vében szó l í t j a Á b r a h á m o t , m o n d v á n : „ E n m a g a m r a 
e s k ü d t e m , ú g y m o n d az Ur , . . . m e g á l d a l a k t é g e d , 
és m e g s o k a s í t o m ivaclékodat , m i n t az ég c s i l l a g a i t 
. . . és m e g á l d a t n a k i v a d é k o d b a n a fö ld m i n d e n 
n e m z e t s é g e i . " 9) A szen t í r á s a z o n k í v ü l m é g s z á m -
t a l an he lyen eml í t i , hogy I s t e n m e g e s k ü d ö t t . — 
Azon k é r d é s m e r ü l fel i t t ö n k é n y t e l e n ü l is, mir kel l 
t a r t a n u n k I s ten e s k ü j é r ő l ? m i u t á n az eskü t u l a j -
d o n k é p e n nem más , m i n t I s t ennek , a l e g f ő b b igaz-
ságnak t a n ú b i z o n y s á g u l h i v á s a á l l í t á s u n k v a g y igé-
r e t ü n k m e g e r ő s í t é s é r e . I 0 ) Szent T a m á s s a l és Sua -

5) U. o. 6, 12. 
6) U. o. 8, 21. 
7) Teremtés k. 9, 9. ,,Ime én szövetséget kötök veletek 

és utánatok ivadéktokkal stb. . . . és soha többé nem öletik 
meg minden test vizözönnel." Delitzsch: „Diese Verheis-
sung sei zwar dem Werthe nach gleich einem Eide, nicht 
aber dem Wortlaute nach.1' 

8) Izaias 54, 9. „Ugy vagyok mint Noé napjaiban, 
mikor megesküdtem, hogy Noé vizeit nem hozom többé a 
földre : ugy esküszöm most, hogy nem haragszom rád, és 
nem feddelek meg téged." 

9) Teremtés k. 22. 17. 
M) S. Thomas Aqu. in ep. ad Hebr. c. VI. 1. I V . : 

,.Sicut in scientiis nihil confirmatur, nisi per id, quod est 
magis notum : ita, quia nihil certius est apud homines, quam 
Deus, ideo per ipsum tamquam per maius et certius iuratur. 
. . . Et, sicut in scientiis, — quando resolvitur usque ad 
príma principia demonstrabilia, — quiescitur: ita divina 
lege introductum est, quod fit, quando ipsa in testimonium 
invocatur." 

rezzel az f e l e l j ük e k é r d é s r e , hogy I s t en e s k ü j e n e m 
t u l a j d o n k é p e n i é r t e l e m b e n v e t t e skü . . ,D icendum 
est , D e u m q u i d e m i u r a r e s e c u n d u m m o d u m et fo r -
m á m i u r a m e n t i , et a l i q u o m o d o q u o a d fínem et ef -
f e c í u m eius, q u o a d nos, non t a m e n q u o a d se vei 
q u o a d r e m . " 1 ') Dr . Böhm János. 

XIII. LEÓ 
pápa fényes sikerű missiója a bölcsészet terén. 

Közli : Csicsáky Imre. 
I. 

Az okok. 
Az okok közt első helyet foglal el az Aeterni Patris 

encyclica az összes katholikusokhoz intézve, mert hát a 
patriárchák-, érsekek- és püspökök-, vagyis a keresztény nép 
összes pásztorainak szólt a levél. E levél által kimondá a re-
formot a bölcsészetet illetőleg ugy a katholikusok iskoláiban 
általában, mint különösen a seminariumokban, és azt akarta, 
hogy ezen reform alapjául az angyali doctor aquinói sz. 
Tamás bölcsesége szolgáljon. Ezen encyclica tekintélye igen 
nagy és mindenki szíves-örömest sietett azt elfogadni. 
De mindenkit maga az encyclica édesgetett annak elfogadá-
sára, minthogy az az okosság, a bölcsesség, az opportunités 
alkotása volt. 

Kiragyog e levélből a bölcsesség, mely az emberi tár-
sadalmi bajok fő okait kutat ja; 'igazságos mérleggel mér-
legeli e bajok horderejét, a módot hogyan lehet e bajoknak 
út ját állni, hogyan lehet azokat jóvá tenni, vagy azok kö-
vetkezményeit enyhíteni ; tekintettel van arra, hogy az esz-
mék és elvek mily befolyással vannak az emberi működésre, 
valamint fontolóra veszi azt a nagy és általános befolyást, 
amelyet az egyházi és világi ifjúság nevelése, tanítása a 
társadalomra gyakorol ; kimutatja, hogy az egyház atyái, 
tudorai és pápái mily nagy tiszteletben tartották a bölcsé-
szetet, és aquinói sz. Tamás bölcsességének nagy érdemét, 
hogyan ismerte el mindig az apostoli szék, hogyan ismer-
ték el az emberek legkitűnőbbjei. Ami ajánlatos csak 
mondható őszintén és igazán a bölcsészetrol és következ-
ményeiről, azt Leo pápa mind elmondotta. 

Az okosság az emberi értelem összes jogait elismeri 
ugyanakkor midőn azt kötelmeire figyelmezteti; követke-
zőleg egész készséggel megengedi azt, hogy a bölcsészek és tu-
dósok a természeti igazságok vizsgálatában tetszésök szerinti 
de igazán tudományos tanmódszert alkalmazzanak, mert hi-
szen tudja, hogy ha teljesen alkalmazzák azt, soha a kinyilat-
koztatott io-azságo-al ellentétes tételt nem állíthatnak fel. O v. O 
Azonfelül valamint a természetfölötti, ugy a természeti vilá-
gosság Istentől jó, mint minden igazság első forrásától; aztán 
lehetetlen is, hogy ezen kívül igaz lehessen valami, amit ez 
világosanJiamisnak bizonyít be, és megfordítva. Csak bi-
zonyos szabadelvűek pártoskodó elfogultsága akarta elhitetni, 
hogy a tudományos haladás elé gát vettetett, hogy a tudo-
mányt hitté változtatták át, hogy így annál szabadabban 
gyalázhassák Leót, mint aki említett encyclicájában szerin-
tök meg akarta nyirbálni az ész szárnyait. De ezekkel je-

u ) Suarez 1. I. de jur. c. IV. 
9* O 
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lenleg nem törődünk. Bölcsességét árulja el továbbá az is, 
hogy rábírta a tudósokat, hogy tanulmányozzák s az isko-
lákban s fejtsék is ki aquinói sz. Tamás mély bölcseségét, aki 
Olaszország, az egész keresztény világ és különösen a dicső 
Domonkos-rend dicsősége. 

A czél időszerűsége mindenki előtt világos. Leo 
pápa ugyanis akkor fogott a bölcsészet felújításához, mikor 
ez a porban hevert, megvetve, lealacsonyítva, majdnem egé-
szen megsemmisítve ; mikor a tanszékekről hangoztatott 
istentelen elvek a társadalom alapjait aláásták és valameny-
nyi nép állapotára társadalomellenes bélyegöket nyomták 
reá. E szerint az egyház évkönyveiben mindenkor emléke-
zetes Aeterni Patris encyclica birt mindazon sajátságokkal, 
amelyek az illető encyclikát igen-igen hatalmas ok gyanánt 
tüntették fel a bölcsészeinek főleg a katholikusok közt le-
endő gyökeres felújítására. 

A nevezett körlevél megjelenése után Leo pápa egy 
alkalmat sem mulasztott el, hogy ue sürgette volna a böl-
csészet reformálását, oly módon, amint azt körlevelében 
hangsúlyozta. A püskökökhöz intézett breve-iben majdnem 
mindig felemlíté ezt ; mikor a püspökök ad limina apostolo-
rum visitanda Rómába mentek, beszéd közben erre a tárgyra 
tért át; akik aztán lelkesedve szavain azon erős szándékkal 
távoztak, hogy szemináriumaikban a tanulmányokat ezután 
helyesebb módon fogják előadatni. így tett a praelatusok-
és mindazokkal szemben, akik akár szavokkal, akár irata-
ikkal, akár tekintélyökkel nagy befolyást gyakorolhatnak. 

X I I I . Leo jól tudta, hogy nem elég az apostoli széknek 
megadni az első lökést a nagy tervekhez, hanem szükséges, 
hogy az folytonosan támogassa is a terveket, hogy igy be 
lehessen azokat fejezni és tovább is fenmaradjanak. Hason-
lítaszentszékanaphoz,melymindjárta legelsősugaraival fényt 
derít,melegít,termékenyít,éltet; ámde még ez nem elég,hanem 
szükséges, hogy az első sugarakat mások is kövessék, mert 
különben csakhamar sötétség, hidegség, terméketlenség és 
halál állna be. Azért tehát nagy eszméket termelő értelmével 
és a nehézségektől vissza nem riadó szivével a szent atya 
azon volt, hogy az oly józan bölcsességgel kezdett időszerű 
reform műve hathatós erővel és nagylelkűséggel tovább is 
folytattassék. Hogy az olasz nagy bölcselő aquinói sz. 
Tamás méltatása annál inkább emeltessék, azt akarta, 
hogy összes műveit újra kiadják, mellékelve a két első 
rangú tekintélylyel bíró dömés, t. i. Cajetán és Ferra-
rensis commentárait. Es hogy ezen kiadás csakugyan a fő 
helyet foglalja el, akár hitelességét, akár teljességét, akár 
hibátlanságát vegyük tekintetbe, a vezetést három bíbo-
ros főpapra, De Luca, Simconi és Zigliara tudósokra bízta, 
akik közöl az utóbbi rendének más hírneves tudósaival 
hozzálátott a nehéz feladathoz, összehasonlították a külön-
féle codexeket, megállapították a szöveg határozott vagy 
legkevésbbé kétes értelmét, jegyzeteket csatoltak a szöveg-
hez, ahol az értelmet kivenni nagy nehézségbe került. 

De még ezzel sem elégedett m^g Leo pápa ; akadémi-
át alapított s az elnöki tisztet testvére/^cci ő emjára és Zig-
liara bibornokra bízta: mindketten mély értelemmel biró 
férfiak, kitűnő jártásságuak a scholasticus bölcsészetben, és 
aquinói sz. Tamás őszinte követői. Csak harmincz, a 
bölcsészet terén kitűnő egyén juthat ezen akadémia tagjai 

közé: t. i. tíz Rómából, tiz Olaszország egyéb helyeiről és 
tiz a világ többi tájairól. Elrendelte továbbá, hogy ezen 
akadémiának legyen saját folyóirata, amelyben a szükség-
hez képest az akadémia működéseiről tétessék említés, kö-
zöltessenek benne valamint a Rómában székelő uo'y más 
akadémiai tagok felolvasott, beküldött értekezései. Jól 
tudva, hogy Olaszország seminariumai milv szegények, azért 
saját költségéből megküldeti a folyóirat egy példányát a 
félsziget minden egyes seminariumába. Még többet tett, azt 
akarta, hogy néhány akadémikus szabadon nyithasson isko-
lát sz. Tamás bölcsészeiének betetőzésére, amelv iskolát 
azok látogassák, kik a bölcsészeti tanfolyamot befejezték. 
Ha két éven át járnak ezen iskolákba, és jelen vannak az 
akadémiai vitákon, ahol alternat,mi majd ezen majd azon 
akadémikus bölcsészeti értekezést olvas fel, három növen-
dék pedig skolasztikus rendszerben vitatkozást tart, akkor 
joguk van vizsgálatra jelentkezniük. Az igazat megvallva, 
az efféle-vizsgálat nem gyermekjáték; két órán át tart és a 
skolasztikus bölcsészet alapvető pontjai körül forog; a vizs-
gáló tagok négy jártas akadémiai tag. Hanem a szerencsés 
siker eredménye egy diploma, melyben az illető szabadságot 
kap, hogy püspökének elárendelve, taníthassa sz. Tamás 
bölcsészetét ; azonfelül a megvizsgált egyenlő rangban áll 
mindazokkal, kik bármily akadémiánál a bölcsészetben tu-
dori rangot kaptak. Es hogy az érdem és a munka megkapja 
a maga jutalmát (amint ez még csak a tudós Bartolini bi-
bornok ő emja vezetése alatt álló Accademia di ll-ligione 
Cattolica-nál történik) minden értekező akadémiai tag-
ezüst érmet kap; és hogy az ifjak közt se hiányozzék 
a vetélykedés, mely oly szükséges szorgalmuk és buzgósá-
guk élesztésére, az említett kiváltságolt iskolában hasonló 
jutalmak tűzetnek ki. Es éppen nemrég történt az első 
jutalom - kiosztás, amely egyúttal arra sarkalt min-
ket, hogy e czikket megírjuk, hogy így világo an tudja meg 
mindenki, mennyit tett és tesz a nagy egyházfő a bölcsészet 
reformálására, mely óhajainak mindenkor nevetovábbja volt. 
Hogy ezen akadémia állandóan fennálljon s maradandó 
gyümölcsöket teremjen, elégségséges pénzösszeggel látta el. 

Nem szabad, de nem is lehet hallgatással mellőznünk, 
hiszen ma már úgyis mindenki előtt ismeretes, hogy mie-
lőtt az Aeterni Patris körlevél megjelent volna, Olaszor-
szágon kívül igen sok papnöveldébeu és tanodában, de ma-
gában Olaszországban is oly férfiak tanították a bölcsésze-
tet, akik, habár a legjobb szándékból, nem sokat adtak sz. 
Tamás bölcsészeti rendszerére. Leo pápa mély gondolkozású 
fő s igen jól ismeri az emberi szivet : minek következtében 
nagyon jól belátta, hogy ahol nincs dogmatikus meghatá-
rozás, még erényes férfiak közt is nagyon bajos megállapítani 
az értelmet, ha évről-évre ellentétes eszmék csábítgatják 
azt; belátta hogy eredmény nyel tanítani azokat a tanokat, me-
lyek a mester szellemével ellenkeznek, erkölcsileg lehetet-
len. Ez okból tehát szelid erélylyel oda működött, hogy a 
papnöveldékben a bölcsészeti tanszékre oly tanárok alkal-
maztassanak, akik szivesörömest elfogadják aquinói, sz. Ta-
másnak különösen alapzatos tanait ; és hogy önmaga mutas-
son a püspököknek jó példát, oly férfiakat hitt meg Rómába 
a bölcsészeti tanszékekre, valamint a világi, ugy a s szei'zetes 
papok köréből, akik értelmök és bölcsészeti tudományuk által 
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kitűnő nevet vivtak ki magoknak. Es miután mindenki tudja , 
hogy igazi tudományos férfiak ritkák, aztán meg hogy az 
ilyenek a püspökök s az illető városok előtt is, ahol tartóz-
kodnak és működnek, igen kedvesek, elképzelheti min-
denki, mily erélylyel, mily józan belátással kellett Leó-
nak eljárni, hogy az illetők beleegyezzenek abba, hogy 
az ily férfiaktól megfosztassanak, csakhogy Róma gaz-
dagodjék. Ámde Róma a kath világ fővárosa, és ha 
máshonnan valamit elvesz, százszorosan fizeti azt vissza; no 
meg végre is az egyes tagok csak örülhetnek, ha a fő jólé-
tének előmozdításában közre működhetnek, mert ez által 
csak önmagukat éltetik és teszik képesebbekké a működésre. 

Még mindezzel sem elégedett meg X I I I . Leó p., hanem 
azt akarta, hogy előtte ünnepélyes bölcsészeti vitákat rendez-
zenek, és jólehet a nagyszabású ügyek mindig egészen elfoglal-
ják, mégis vett magának annyi időt s tudomást szerzett a 
bölcsészeti tanulmányok menetéről, valamint Olaszországban, 
ugy Olaszországon kivül ; szeretettel látta maga körül azo-
kat, kik az említett diplomával kitüntetve távozának Ró-
mábóL hogy másutt tanítsák a bölcsészetet; czélszerű taná-
csokat adott nekik, hogy a bölcsészetet és más tudo-
mányt kardul és paizsul használják a vallás védel-
mezésére s a vele ellentétes tudományos és bölcsészeti 
tévelyek megczáfolására, melyek a társadalmat végveszély-
lyel fenyegetik. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, julius 10. Félhivatalos vigasztalások a zsi-

dók számára. — Akárhogy takargat ják a dolgot Nyíregy-
házán, akárhogy erőlködik egy védő szerepére méltó köz-
vádló, akárhogy iparkodjanak kisütni Scharf M. vakságát a 
balszemén és elferdíteni a hullacsempészet turpisságát, 
akárhogy szépitik a hivatalos fél- és nem-hivatalos szemi-
ták lapjai a tisza-eszlári drámát, akárhogy szeretnék már 
megelőzni a bíróság felmentő Ítéletét és anathemát mondani 
az alávaló keresztényekre, kik mindezt kigondolták. Scharf 
Móriczot betanították, felfogadták stb.: mégis és mindennek 
daczára a közvélemény és a közhangulat szavát elnyomni 
nem lehet, mely egyszerűen ugy okoskodik, hogy ha nem 
volna ott oly nagy szemét, nem volna szükség azt annyira 
takargatni . 

Ugy látszik, hogy a hivatalosak és félhivatalosak is 
^rzik ezen országos hangulatot és hogy védenczeiknek com-
petens helyről némi vigasztalást nyújtsanak — nyilván 
csak azért — fellép a félhivatalos „Nemzet" (183. sz. jul. 
5.) és ritkított betűs entrefiletben tudat ja a világgal, hogy a 
szeptember 27-ére egybehívott I I I . országgyűlési időszak-
nak legelső teendője leend a keresztények és izraeliták kö-
zötti házasságról szóló javaslatot tárgyalás alá venni, ugy 
hogy ez még a folyó év végéig törvényerőre emelkedhessék. 
Nem tudjuk, inspiratióból beszélt-e a félhivatalos, vagy 
sem, ámbár az elsőt jóval valószínűbbnek tar t juk a másik-
nál : de lehetetlenség nem konstatálni azt az egyet, hogy az 
izraelita honpongárok ritka sorsban részesülnek hazánkban. 
Valóban megható ez a gyöngéd figyelem, ez kiváló gondos-
kodás, ez az atyai jóindulat, melyet az izraeliták félhivata-
losaink részéről tapasztalnak. A sújtó közvélemény az iz-

raeliták ellen fordul és mintha kárpótlást kívánnának nyúj-
tani, éppen akkor hirdetik a teljes emancipatio utolsó befe-
jezését — a polgárilag érvényes zsidó házasság behozatalát 
még pedig a legközelebbi jövőben. Nincs eszünkben a ter -
vezett zsidó házasságról irni ; elmondottuk már az első félév 
31. számában nézetünket, csak egyet kívánunk konstatálni és 
ez: ama í'észrehajlatlan, tökéletes és teljes jogegyenlőség, me-
lyet kivált félhivatalosaink valóban elismerésre méltó módon 
ez alkalommal is tanúsítanak. Nem oly rövid a memóriánk, 
élénken emlékszünk még Ubryk Borbála, a P. Gabriel, az 
infallibilitási idézés ad audiendum verbum regium gyászos 
napjaira. Akkor, gyalázatos és aljas módon felzudították az 
egész hazát ellenünk, a kath. egyház ellen; akkor kigyót-
békát kiáltottak ellenünk; és a hivatalos, meg félhivatalos 
orgánumok akkortáj t részt vettek a közös hangversenyben, 
ütötték a nagy dobot, czikkeztek ellenünk, írtak vesztünkre. 

Vigasztaló szó, honalapító, hazafenntartó egyházunk-
nak, dicső kilenczszázados múltjából egy elismerő reminis-
cenczia, az igazság és részrehajlatlanság egyetlen egy betűje 
— az ultramontanismus és clericalismus phrázisaival már 
csirájában elnyomatott,— félhivatalos vagy pláne hivatalos 
lapjainkban helyet nem találtak. Most, hogy egy pár saktert 
iszonyú gyilkossággal vádolnak, melyre annyi külső és bel-
indicium vall, most midőn ezen haza legifjabb polgárainak 
egynehánya törvény előtt áll s a sajtó minden mesterséggel 
szépíteni és elpalástolni iparkodik a bűnügyet, most félhi-
vatalos részről nemcsak a teljes megelégedés bizonyítványa 
állitatik ki az egész zsidóság számára, hanem ujabb és na-
gyobb kegyelem legközelebb leendő elnyerése is biztos ki-
látásba helyeztetik. Nemde irigylendő jogegyenlőség ! Dön-
gedhetik a katholikusokat, amint, ahol, a meddig tetszik 
nem bánják, sőt még segítenek is ; de a zsidót hjah ! a zsi-
dót, azt ne bántsd ! s ha bántod, ott terem a vigasztaló fél-
hivatalos „Nemzet" és elégtételt, kárpótlást nyújt az igaz-
ságtalanul megtámadott zsidó népnek ! J ó az a katholikus 
nép, hogy filléreiből adót fizessen, fiaiból katonát állítson, 
de még inkább kell a zsidó, hogy kölcsönt adjon kicsinynek 
és nagynak, a polgárnak és a hazának. Övék a pénz és azért 
övék a hatalom, uralom és dicsőség! Mienk a munka és te-
her, a türelem és szolgaság ! 

Ily érzelmek között olvastuk a „Nemzet" félhivatalos 
vigasztaló szózatát és önkénytelenül ilyen szavakra fakad-
tunk : Leljenek az ártat lanul üldözött zsidók elégtételt és 
kárpótlást a félhivatalos vigasztalásokban, mig egy U j - P a -
lesztina támad, amerre zúgnak habjai Tiszának és Dunának. 

Lengyelország. Felinski volt varsói érsek Rómában-, 
fannutelli pápai nuntius Moszkvában és Varsóban. — Varsó 
volt érseke, Felinski, elhagyta számkivetése helyét, Jarosla-
wot és az egyház fejének meghívására Rómába tette át lakását. 
Engedve az orosz kormány óhajának, mely nem szívesen 
lát ta volna őt egyházmegyéjén keresztül utazni, Felinski 
érsek Galicziának vette út ját . Az osztrák-magyar monarchia 
határán, daczára a legszigorúbb incognitónak, melybe a tisz-
teletreméltó hitvalló zárkozott, a lengyel hivatalnokok fel-
ismerték és hódolattal fogadták; eléje hozták gyermekeiket, 
hogy áldást nyerjenek a szent főpásztortól. Tehát már le-
hetetlenség volt, ho2v Lembero'be észrevétlenül érkezzék O 1 O J O 



meg. És valóban az egész város felkerekedett s üdvöz-
lésére sietett a kiszabadult száműzöttnek. Még többet 
akartak tenni. A püspöki ka r , a papság, a lembergi 
nemesség, élén Sapieha herczeggel, az egész galicziai 
lengyelség, egy ily hitvalló főpaphoz méltó ovatióra 
készült. De az ő alázatossága megdöbbent és minden de-
monstration minden hódolatot kikerülendő, melyek közt 
Galiczia fővárosának önkéntes kivilágitása is tervbe volt 
véve, lembergi tartózkodását megrövidítette és meggyorsí-
totta út ját Rómába, a vértanúk városába, a száműzöttek 
hazájába, az igazságért üldözöttek örök menedékhelyére. 
Sajátszerű látvány ! Lengyelország prímása, Ledochowski 
bibornok ő emja, gnesen-poseni érsek, és Felinski, a varsói 
érsek, a fogoly pápánál találnak menedéket! Mily szomorú 
a lengyel nemzetre és . . . mily vigasztaló ! Vigasztaló, 
hogy van egy hely, hol biztos reménynyel haj that ják le fe-
jeiket, e halálra itélt nemzet üldözöttjei,jogai,hogy van egy hely, 
mely az egyesült muszka-porosz világuralom erőszakosko-
dásaira magasztos mosolylyal tekint le, gondolva magában : 
alios iam vidi ventos ! Boldog a nemzet, mely nem feledi 
Rómát, és tudatában van annak, hogy mit bir a pápa-
ságban ! 

Muszkaország czárja, talán nagyobb emberi, mint is-
teni félelemtől indíttatva, s hogy megerősítse nem annyira 
magát, mint tengernyi népét abban a hitben, hogy minden 
hatalom az Istentől eredvén, tehát az övé is Istentől szár-
mazik, elhatározta, hogy mmgát a czárok ősi koronájával 
felékesíti. Sokáig készült rá, Készület volt a Rómával való 
kibékülés is. Lát ta , hogy még a szerencsésebb Poroszország-
nak sem szolgál a szerencse a kath. egyházzal szemben. 
Jónak Iái ta tehát kibékülni, mikor éppen neki a békére oly 
nagy szüksége van. Tehát kibékült . . . egyelőre. Es Róma, 
melyet soha semmiféle világi hatalom legyőzni nem bírt, 
s a mely mindig csakis békeért harczolt, a hatalmas ellenfe-
lei által nyújtott béke-jobbot mindig elfogadta. Róma ré-
széről az ily eljárás mindig a bölcseség és igazság műve. 
Ellenfelei nem mindig igy cselekszenek. Elemük levén a po-
litika, számitásból cselekszenek. Ámde számításuk nem min-
dig sül el, levén az emberi számitásnak örökös tulajdonsága, 
az elszámíthatás. Mik voltak az indító ókok,melyek a muszka 
caesaro-papismust Rómával kibékülésre, azaz jobban mondva 
békének nevezett modus vivendire indították,könnyűeltalálni. 
A többi közt az is, hogy a moszkvai czári koronázáson a pápa 
követe is jelen lehessen ; mert az bizony a katholikus len-
gyelek előtt koránsem emelte volna a czárok iránti amugyis 
csak erőszakolt tiszteletet, ha az apostoli szent szék ama 
souverain aktustól távol tar t ja magát. De bármint legyen a 
dolog, az bizonyos, hogy valamint esetleges elmaradása a 
Vatikán követének a czári koronázástól a czár tekintélyé-
nek Lengyelországban csak ártalmára lett volna : ugy e 
követnek, a mint valóban történt, megjelenése Moszkvában 
egy cseppet sem tette szentebbé azt a módot, melyen a czári 
hatalom Lengyelország birtokába jutott , s mely annak bir-
toklását gyökerében vicziálta. 

Ami Vannutelli érsek missióját illeti, tudva van már 
hogy a pápa sajátkezű levelét vitte a czárnak. O excellen-
tiája küldetése, a mily fényes volt külsőleg éppoly méltó-
ságteljes vala vonatkozólag aszellemre, mely Rómát e követség 

utraindításában sugallta. Ö excellentiája kíséretében volt a 
szent atya egyházi főpapja,egy titkár,egy tolmács és egy pápai 
nemes testőr teljes diszben. A pápai követnek kettős czélja 
vol t : hogy kifejezze X I I I . Leó pápa őszinte üdvözletét és 
legteljesebb üdvkivánatait, és megerősítse, gyümölcsözővé 
tegye a kibékülést, mely a jelen év elején jött létre. Ki van 
ez igen szépen fejezve ama latin beszédben, melyet Vannu-
telli ő exclja a czár'noz intézett, melyben a többi közt 
a vallás gyakorlásának szabadsága is említve van. 

Más szavakkal: a római kúria, követe ajkaival, remé-
nyét nyilvánítja, hogy azok a lánczok, melyek miatt Len-
gyelország katholikusai és papsága panaszkodnak, mindin-
kább lazulni fognak i hogy a lengyel nyelv használata az 
egyházi szószéken, a káté tanításában, általában a vallástani-
tásban stb. szabad lesz. 

A fogadtatás, melyben a pápaság követe, azonnal amint 
orosz területre lépett, részesült, a legkitüntettebbek egyike 
volt. A külügyminisztérium sietése, melylyel mgr Vannu-
tellinek czári kihallgatást eszközölt ki, a császár nyájassága, 
melylyel ő exclját csaknem 3/4 óráig fogadta, úgyszólván fe-
lülmúlták mind azt, a mit a Vatikán követe várt. Midőn a 
Kremlinből távozott, a legszebb reményei lehettek. 

Lehetetlen azonban szem elől téveszteni, hogy a ka-
tholicismus ügye Lengyelországban kibonthatatlanul bele 
van fonódva ezen ország politikai történetébe, és hogy 
azok, kik jelenleg a czár legbensőbb tanácsosai s az ő leg-
közvetlenebb környezetét alkotják, Katkow, Lengyelország 
bebizonyított ellensége, és az ultraorthodox Pobedonosow, a 
szent-zsinat prokurátora, engesztelhetetlen bizalmatlansá-
got szítanak a czár lelkében a lengyel papok iránt, kiket a 
lengyelség leghatalmasabb és legbuzgóbb képviselőinek 
tartanak, a kik ellen nem lehet elég elővigyázati rendsza-
bályokat alkalmazni. 

Es valóban, nem-e csak néhány hete, hogy a czár sa-
játkezűleg dekorálta egyikével a legmagasabb s legóhajtot-
tabb rendjeleknek a varsói tankerület felügyelőjét, ki nyíl-
tan hirdette, hogy az ő czélja az uj nemzedék russzifikácziója: 
a miért a lengyel nyelvet ki is zárta teljesen az iskolából. 
Nem szabad ugyan az ily befolyások hatását a czár akara-
tára és békés lelkületére túlozni; ámde mégis ugy látszik, 
hogy tisztán-c«upán az orosz kormány részéről tapasztalt 
fogadtatást véve is a Vatikán követének nem igen lehet min-
den fenntartás nélkül remélnie. 

Németország. A Luther-ünnepély hivatalos proklamál-
tatása a protestáns császárság részéről. — 

Berlini lapok közölték a következő jelentést : 
„Egy császári irat, a kultusminiszterhez és a lutherá-

nus egyház legfőbb egyházitanácsához intézve, május 21-iki 
kelettel, elrendeli, hogy Luther születésének négyszázados 
évfordulója a lutheránus templomokban és iskolákban, no-
vember 10-ik és 11-ik napjain, ünnepélylyel tartassék meg." 

E császári, illetve caesaro-pontifex-maximusi rendelet 
igy végződik : 

„Kérem az Istent, hallgassa meg az imákat, melyeket 
ez ünnepnapokon hozzá fog intézni a lutheránus egyház min-
den tagja, hogy igy ez ünnepély tartós áldás forrása legyen 
ezen egyház számára, mely nekem oly kedves.Lí 

Elhisszük, bogy kedves dolog ez a lutheránus egyház, 



meg Luther az alapitó, a protestáns porosz császárnak. Tö-
kéletesen igaza is van. Luther nélkül brandenburgi Albert, 
ha apostatált volna is., nem saecularizálhatta volna az ős Po-
roszországot, a német lovagrend birtokát, a magdeburgi, 
hulberstadti érsekséget és püspökségeket stb. Luther szüle-
tésének nagy pompával való megülése tehát tökéletesen be-
illik Németországnak Poroszország hegemóniája alá kerü-
lése idejébe ! 

A Luther-ünnepélyek, amint az eseményekelőre vetik 
árnyékukat, két irányban fognak, sőt máris provocálnak de-
monstrátiókat: Luther és a protestantismus dicsőítésére, más-
részről a kath. egyház ellen.Némely városok,úgymint Er fur t , 
Wittenberg, Eisleben, és . . . Berlin rendkívüli ünnepélye-
ket rendeznek. Ama három városban Luther huzamosb 
ideig lakott. Csodálatos ! Idővel mindazon helyeket, melyek 
fedele alá került Luther életében vagy halála után, meny-
kő sújtotta és égette el. Er fur tban villám gyújtotta fel a 
Cotta-féle házat , hol Lutber mint i f jú papjelölt menedék-
helyet talált. Szülőházát Eislebenben ugyanazon sors érte. 
Miután egyszer leégett, újra felépítették, de ismét leégett. 
A wittenbergi templom, hol a megszökött szerzetes halandó 
maradványait eltakarították, szintén leégett. Mintha az ég-
jeleket akart volna adni e meny kövek által, hogy megtisz-
títsa ama helyeket, hol ez az ember valaha megfordult. 

Az Annales Cath. után. 

IRODALOM. 
-f- Hitelemzésünk emelése. Irta Fonvó Pál Kalocsa-

érsek megyei áldozár. Az egri egyházmegyei irodalmi egylet 
által díjjal koszorúzott pályamunka. 214 lap. — Eger 1883. 
Szolcsányi Gyula bizománya Ara 1 fr t . 

A czimzett műből — e lap hasábjain nem régiben — 
hosszabb közleményt olvasott a nagy közönség. E figye-
lemre méltó közlemény után, nem csak hogy nem leend fe-
lesleges, — de azt hiszem, kétszeres érdeket kelthet az 
ugyanazon műről irt ismertetés. 

A hit,elemzés fontosságát s nagymérvű hatásait a nép 
életére s erkölcseire — józanul ki sem tagadhat ja . A mi a 
profán tanügyre nézve az elemi oktatás, — ugyanaz, sőt 
annál is több a vallástanitásra nézve a hitelemzés. — Az 
állam ez időszerint, valamint minden cultur-országban : ugy 
hazánkban is kiváló gondot fordít az elemi tanügyre. Tehát 
kell, hogy az egyház is versenyezzen az állammal a hit-
elemzés terén, annál is inkább, mert az elemi tanügy rende-
zésére irányult polgári intézkedések, — jelesül a magyar-
országi 1868. 38. és 1870. 28. tvezikkek, sok tekintetben 
megnehezítették a hitelemzés sikerét. Ha egyéh nem, az 
említett iskolai törvények is arra utalnak bennünket, hogy 
az újonnan teremtett iskolai állapotokkal szemben a hit-
elemzés ügyét mi is újból rendezzük. — Erre nagyon is 
teszmészetes kötelességünket — valljuk meg az igazat — 
eddigelé kellő figyelemre nem méltat tuk. Többször és több 
oldalról lettek a nyilvánosság terén feltüntetve hitelemzési 
ügyünk szembeszökő hiányai. Többször és több oldalról lett 
hangsúlyozva haszuálatban levő kátéink tökéletlensége, — 
valamint a sokféle nehézségek is, melyekkel katechetáink-

nak küzdeniök kell. Ámde ennek daczára a fel tárt bajok 
mai napig orvosolatlanul maradtak. — Legújabban ismét 
egy hatalmas hang szól e bajokról. A hang Fonyó Pálé, kit 
a hitelemzés legbuzgóbb hazai bajnokakint ismer és tisztel 
a magyar kath közönség. — Nagyítás nélkül merem mon-
dani, hogy e hazában oly sokat, oly behatólag még senki 
sem gondolkodott a hitelemzés ügyéről, mint ép Fonyó Pá l . 
— A derék szerző pályanyertes művében kétségtelenné teszi, 
hogy ő nem csupán az egri egyházmegyei irodalmi egylet 
által kitűzött kérdés folytán, — hanem már jóval előbb, 
évek óta elmélkedése tárgyává tette a hitelemzés fontos és 
sz. ügyét, — és eléggé nem dicsérhető buzgalommal, a leg-
nagyobb tiizetességgel számbavette mindama tényezőket, 
melyek jelen körülményeink közepett hivatva vannak a hit-
elemzés ügyét nem csak megjavítani, hanem a tökély leg-
főbb magaslatára is emelni. — A pályanyertes mű nem csu-
pán hitelemzésünk emelésének eszközeit és módozatait is-
merteti, — hanem egyúttal quasi ideálját adja a hitelsm-
zésnek. 

A ki nem ismerte eddig a hitelemzés fontosságát, korunk 
romlottságának orvoslása tekintetében : olvassa el Fonyó 
legújabb műve I. §-át, s befogja látni, hogy a modern cor-
ruptio megszüntetése a hitelemzés jó és czélszerű rendezése 
és vezetése nélkül nem remélhető. A mindinkább terjedő 
hitetlenségnek és erkölcstelenségnek egyik főoka kétségkí-
vül azon kórállapotban keresendő, melyszerint mai nap már 
a kisdedek is lépten-nyomon alkalmat és ösztönt nyernek a 
rosznak, a bűnnek megismerésére és elkövetésére. E kórálla-
pot csak ugy lesz megszüntetve, ha a correct hitelemzés 
segélyével jó korán beplántáljuk a gyermek szivébe az erős 
hitet és tiszta erkölcsöket. — A I I . §. főleg a katechetáknak 
szól, kiket szerző megczáfolatlanul meggyőz a felől, hogy a 
hitelemzés sikere a tananyag helyes felölelésétői, okos be-
osztásától, az időnek és anyagnak kellő feltágolásától függ. 
E p azért, mit szerző a részletes tantervről elmond, nem bír-
juk eléggé kiemelni. — Bárcsak az ország valamennyi hit-
elemzői elolvasnák és megszívlelnék e §-t ! — A I I I . §. a 
műnek a legfontosabb s legfigyelemreméltób része, mely a 
hitelemzési tankönyvek tervszerű átdolgozásáról szól. Min-
den valamire való hitelemző, de minden értelmesebb pap, ki 
kátéinkat lapolta — belátja és érzi, hogy azok immár el-
avultak, lejárták magukat, javításra, tökéletesbítésre vár-
nak, — de annyi alapossággal és mindjárt a javítás módjá-
nak talp ráesett kimutatásaval e kérdést meg eddig ki sem 
tárgyalta, mint szerzőnk. — A IV. §-t, mely a „hitelemzé-
sütik s hitelemzői állások kérclcseu cziinet visel — e becses 
lap közleményéből, — egész terjedelmében ismeri az olvaso. 

— Az V. §. szintén felette érdekes, e §-ban szerző a tanerők 
buzgóságának és szakképzettségének fokozásáról értekezik. 
— A VI. §-ban ismét oly eszméket, elveket és szabályokat 
találunk, — melyek legalább ily alakban senki által nem 
lettek kifejtve. A szülők, tanítók és tanhatóságok teendőit a 
hitelemzés felkarolását illetőleg, igy körvonalozva, mint itt, 
hol nemcsak ezek teendői, hanem ezek megnyerésének és el-
járásuknak módozatai is fel vannak tüntetve, — eddigelé 
legalább magyar könyvben nem olvastuk. A két utolsó 
§-ban ismét sok tanulságos, sok gyakorlati eszmét és utasí-
tást lelünk. A VII . § - b ó 1 ugyanis megértjük : mit tehetné-
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nek az esperesek és egyházmegyei tanfelügyelők a hitelem-
zés emelése érdekében. A V I I I . §-hól pedig megtanul juk: 
minek kellene történnie papnövendékeink és tanitójelöltjeink 
képezésénel, miként kellene őket practice a helyes és sike-
res hitelemzés titkaiba beavatnunk. 

Hatalmas hangnak neveztem Fonyónak legújabb [mű-
vét, mert az a legalaposabb szakképzettség világánál, s a 
leglángolóbb buzgalom melegével tár ja fel hitelemzésünk 
tűrhetetlen hiányait, — s jelöli meg a hiányok eltüntetésének 
legbiztosabb eszközeit és módozatait. — Nem csak hévvel 
óhaj t juk, de erőspn is reméljük, hogy Fonyó hangja az in-
téző körökig elhatva, — hova hamarabb meghozandja az 
ohajtott eredményeket. K. / . 

VEGYESEK. 
— 0 emja a bibomok-hg .-prímás legújabb adakozásait 

a M. S. következőleg állította össze: A főmegye elaggott 
papjainak segélyalapjához — melyhez ő emja már azelőtt 
is 25 ezer frtnyi összeggel járul t — legújabban 100 ezer 
fr tnyi alapítványt tett. Nem tehetjük, hogy az egész főme-
gyei papság nevében, de kivált azon szegény, törődött szám-
talan papnak nevében, kik ő emja fejedelmi alapítványának 
kamataiban részesülve, könnyebben fogják elviselhetni az 
agg kornak, vagy a betegségnek terheit, fel ne kiáltsunk a 
jótettek jutalmazójának t rónjához: Retribuere dignare Do-
mine omnibus nobis bona facientibus propter nomen tuum ! 
O eminentiájának egyéb kegyes adományai, melyekről a 
a nyilvánosság a lefolyt félév alatt hirt vett, következők : 
A magy. kir. honvédségnek Nyitra mellett létesítendő tábo-
ra költségeinek fedezésére 5000 f r t ; a főmegye szegényebb 
káplánjainak félsegítésére 5000 f r t ; a győri vizkárosultak-
nak 1000 f r t ; a sopronyi templomtorony épitéséhez 1000 
fr t ; a csejthei iskolára 300 f r t ; a nyitrabajnai iskolára 
200 f r t ; az esztergomi sz. ferenczrendiek templomára 200 
f r t ; a nagyfalusi iskolára 100 frt ; a pozsonyi oltáregylet-
nek 100 f r t ; a budai legényegyletnek 100 f r t ; a nógrádi 

gazdasági egyletnek 200 frt ; az ipolysági tűzoltóegyletnek 
100 f r t ; a püspöki tüzoltóegyletnek 50 f r t ; az esztergomi 
betegsegélyző-egyletnek 100 f r t ; a garamszentgyörgyi is-
kolára 200 frt ; a császkóczi iskolára 100 f r t , a pozsonyi 
papneveldének 140 frt ; a palásti iskolára 100 fr t ; az esz-
tergomi sz. Anna-templomra 80 fr t ; a mogyorósi templom 
orgonájára 40 frt ; az ipolyszécsénkei templom tornyára 84 
fr t ; az okolicsnai templomnak 100 frt ; a bakabánvai tűz-
károsultaknak 100 fr t ; a vágyóczi plebániaház javítására 
80 f r t ; a kishártyányi iskolára 40 fr t . Rhimani Lajos mos-
suli (Ninive) főesperesnek 200 frt . 

— Az angol nemzet lelki testi erőteljességének és igy 
világuralmának egyik és pedig főforrása : a páratlanul erős 
vallásosság. Mutatkozik ez különösen a vasárnap megszen-
telésében Erre vonatkozólag az „Année Dominicale"-nak 
Angolországból a következő példákról irnak : A vasárnapi 
nyugalmat itt oly szigorúan megtart ják, hogy némely részlet 
Francziaországban hihetetlennek fog látszani. Nemcsak 
minden foglalkozás fel van függesztve, minden raktár, min-
den közintézet csukva van e napon, de sőt minden mulatság, 
ideértve a zenét is, el van tiltva. Lát tunk rendőrt gyermeke-
ket, mint a vasárnap megsértőit, elfogni, kik az utczán kissé 
zajosabban játszottak. Mult télen pedig Lewistonban egy nő 
vasárnap reggel levelet vitt a postára. Útközben jeges hó-
tömeg esett le rá egy ház tetejéről és válain súlyosan meg-
sebesité. A nő kárpótlást keresett a városon,m int a melyé az 
illető épület. A törvényszék előtt a város ügyvédje elis-
merte a város felelősségét; mentségül azonban hivatkozott 
azon körülményre, hogy az illető nő vasárnap vitte postára 
a levelet, tehát kihágást követett el, s ha igy e törvényellenes 
tett lefolyása alatt valami baj érte, azért minden következ-
ményre nézve csak ő a felelős. A nő ügyvédje csak az által 
győzhetett ezen érvvel szemben, hogy bebizonyította, hogy 
az illető nő, midőn a levelet a postára vitte, vallásos csele-
kedetet haj tot t végre, a mennyiben a levélnek tartalma és 
czélja vallásos volt. Er re a törvényszék a levelet felolvas-
tatta, és azt csakugyan vallásosnak találván, a várost az 
említett nő javára 15,000 frank kártérítésre itélte. 

E l ő f i z e t é s i f e l h í v á s 
a 
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E l ő f i z e t é s i f e l t é t e l e k . 
A Religio 1883. I I . félévi folyamára előfizethetni a bevett szokás szerint 5 f r t ta l , akár a szerkesztőnél Stá-

czió-utcza 55., akár Kocsi Sándor nyomdai irodájában Bpest, Muzeum-körut, 10. sz. alá czimezve a postautalványt, me-
lyen a név, czim és lakóhely pontos kiirását kérjük. 

Egyút ta l van szerencsém tisztelettel jelenteni hogy a „Kath. Iheol. Folyóirat" 1883. évi folyamára, minthogy 
az I. füzetből még több fölös példány áll rendelkezésemre még mindig elfogadhatok'egész évi (5 frt.) előfizetést. 

Budapest, 1883. julius 10. 

Dr. Breznay Béla 
eszterg. főmegyei áldozár, tud. egyet. ny. r. tanár, a Religio 

és Kath. Theol. Folyóirat felelős szerkesztője. 

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

Nyomatott Budapesten. 1883. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt . 
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TARTALOM. A német-katholikusok első nagygyűlése 1848-ban. — Sz. István király ünnepének nyolczszázados jubileuma 
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A német katholikusok első nagygyűlése 
1848-ban. 

II. 

A nagygyűlés jelentőségének tetőpontjára ok-
tóber 4-én emelkedett. Ekkor érkezett meg a frank-
fur t i német birodalmi gyűlésből huszonhárom ka-
tholikus birodalmi képviselő. A már ismeretes je-
lentés ezen férfiak megjelenéséről, s megjelenésök 
és müködésök hatásáról, következőleg nyilatkozik: 

„Ezen oly örömteljes és ismét egyúttal komoly 
napok szellemi gyú- és gyülpontja az október 4-iki 
közülés vala, melyre a német birodalmi gyűlés hu 
szonhárom tagja vendégül érkezett, természetesen 
nem mint birodalmi képviselők, hanem mint katho-
lik us magán emberek, szivök sugallatát követve. 

Szándékuk kezdetben az volt, hogy csak egy 
fog közölük, és pedig Döllinger prépost, az egyházi 
és iskolai kérdésről, és az általok e kérdések tár-
gyalásánál követett eljárásról, egészen tárgyilagos 
jelentést tenni. Csakis Knoodt igérte még meg, és 
pedig jóval előbb, mint a bécsi egyletek megbi-
zottja, hogy szintén szólni fog. Oly esengő kérések-
nek azonban,milyenekkel aképviselőket a nagygyűlés 
tagjai, úgyszólván megostromolták, lehetetlen volt 
ellenállni ; igy történt aztán, hogy többen közőlük 
belevegyültek az egyleti küldöttek közöl szónok-
lók közé és hatalmas beszédeket mondottak az 
egylet czéljával szorosabb vagy tágabb összefüg-
gésben levő tárgyakról. 

Hat órán át szakadatlanul folytak a szónokla-
tok ; és a, szó folyama nem apadt ki, és a lelkesedés 
tüze nem aludt ki ; mozdulatlanul, szórakozás nél-
kül csüggött a szónokok ajkain az egész gyülekezet 

— a férfiak süni tömegben, lent magában a terem-
ben, a nők köröskörül a karzatokon, - és csak oly-
kor olykor tör t ki a lelkesedés zajos tetszésnyilat-
kozatokban. Még hangosabban, mint az öröm, he-
lyeslés, eltökélés e jelei, hirdette az ünnepies csendT 

hirdették a könnyek, nem az asszonyi gyengeszivű-
ség, hanem a lelkesedés és túláradó érzelmek férfias 
könnyei, hirdették tekintet, magaviselet, az arczok 
kipirulása azt, a mi a lelkek mélyén végbe ment. 
Nyugodt, hideg kedélyű emberek, — férfiak, kik 
idáig kevés érdeklődést muta t tak a kath. ügy iránt, 
u tóbb hallhatók voltak, a midőn oda nyilatkozá-
nak, hogy ez vala életöknek legszebb, legdicsöbb 
napja, hogy ilyet ők még nem láttak, nem éltek 
meg: soha. © 

De hát mi volt az, a mi e hatalmas hatást 
előidézte, a mi a lelkeken igy erőt vett vala? 

Ez a nagygyűlés, a mint helyesen megjegyez-
ték, oly valami uj pünkösdszerű nap volt. egy nagy 
nyelv- és beszédünnep, melyben a katholicismus 
szelleme, ereje és szeretete nyilatkozott. Mindnyá-
jan készületlenül szólottak, a mint a szellem őket 
hajtotta, készületlenül e szó közönséges értelmében, 
ámde magasabb értelemben jól felkészülve és elő-
készítve. Hisz mindnyájan, kik szólottak, a legben-
sőbb katholikus meggyőződés és a legmélyebb ka-
tholikus tudomány férfiai valának ; s az ügy, mely-
ben szólottak, összes gondolkozásuk, összes vágyuk 
és törekvésük, összes gondjaik és reményeik tárgya 
vala, — életök legfőbb, legszentebb ügye : — ho-
gyan szenvedhettek volna tehát szavakban h iányt? 
. . . Es mily gyülekezetben beszélének?! . . . A né-
met haza minden részéből egyesültek a baj társak 
ugyanazon egy drága érzelemben és meggyőződés-
ben. Es a katholikus nép, mely őket környezé, meg-

4 
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értette, tolta, támogatta őket. És mily sokáig eped-
tünk már mi katholikusok e nap u t á n ? Első nagy 
összejövetele volt ez a katholikus németeknek; igen 
az egész kath. Németország volt itt lélekben és lé-
nyegben egybegyűlve. Idáig ziláltak, elszigeteltek, 
mindenki a maga körében ellenmondásoktól kör-ei 
nyezve, félreismerve, megtámadta, szorítva valánk : 
most pedig ime itt mindnyájan egyetértők és egyek 
lettünk, és szabadon jól éreztük magunkat, kiki 
kedve szerint részt véve a mi saját közös ügyünk-
ben — a katholikus nép szellemmi parlamentjé-
ben : lehet-e vájjon csodálkozni, ha teljes árban 
tört ki a felfakadt lelkesedés — és az oly sokáig 
elzárt gondolatok magasan és ragyogón röpülé-
nek ? !" 

Kimondhatatlanul becsesek és tanulságosak,a mi-O ' 

ket a jelentés a német katholikusok első nagygyűlésé-
nek alkalmas idejéről mond. Tanulság belőle az, hogy 
a providentialis időket meg kell ragadni, ki kell 
aknázni. Ennek elmulasztása, vagy plane magának 
az ily providentialis időknek fel nem ismerése, 
óriási hiba, mely évtizedekre, sőt századokra meg-
bosszulja magát. De hall juk a jelentést. 

„És hát éppen mily időponton volt e nagygyűlés 
tar tva ? Oly pillanatban, a mily csak századok múlva 
tér vissza ; a történet egy forduló pontján, a midőn 
a régi állami rend romba kezdett dőlni és egy u j 
világkorszak kivánt születni ; a döntés, az itélet-
tartás, a rettegés, a remény idején, a midőn minden, 
a mi nem öröklétű, kérdés alá kerül, a midőn, mint 
talán soha máskor, egészen a mindenható Isten ke-
zében érezzük magunkat. Az idők ily fordulatánál , 
ily benső, régóhajtot t egyesülésen, a szellemek ily 
magas hangulatában, a szónokok a mindennapi 
élet köre fölé érezték magukat fölemelve, és a maga-o ' o 
sabb értelem lelkesült nyelvén beszéltek, multat , 
jelent s jövőt felölelve és kitárva. Visszatekintve 
a múltba, népünk lelke előtt egy régen eltűnt egy-
ség és dicsőség tárul t fel, a német nemzet ezeréves 
szent birodalma, melyet nagy Károly a sz. Bonifácz 
által lerakott alapra épitett a keresztény hit és ke-
resztény közérzület egységében. Mivel az alapkő 
szétrepedt: az épület is szétromlott. — És Isten 
hagyta az embereket, mivel az általa alapított rend-
től elszakadtak, egyideig a magok u t ján járni . A 
keresztény hittel és ker. közerkölcsökkel keresz-
tényellenes philosophia és mivelödés szállt szem-
be , hogy amannak he lyébe lép jen , — é s a föld 
nagyjai és okosai megliódolának előtte. Ámde a 
kevélység vége nyomor lett és kétségbeesés — 

és ez szemeink előtt folyt le. A hatalmak, me-
lyek bureaucrat ikus mindenhatóságukban min-
dennél fenségesebbnek hitték magukat, tehetetle-
nül porban hevernek, és a kik bennök biznak, most 
hasztalanul tekintenek szét segélyért. 

Azon pillanatban, a melyben az Istentől elru 
gaszkodott álmíveltség vakmerőségének legmaga-
sabb t rónjára akar lépni, túlnyomó erővel egy u j 
barbárság tör be és iszonyúbb ököljoggal fenyeget 
mint a milyen századok előtt vala ; midőn a talá-
lékony és ügyes industr ia , a legnagyobb diadal 
makkal dicsekedve, még magát a gondviselést is 
nélkülözhetni véli és a sors urává akar emelkedni : 
éppen e pillanatban mint pusztító já rvány tömeges 
elszegényedés kezd terjedni, és az egész társa 
dalmat kétségbeejtő rombolással fenyegeti ; a mi 
dön a nemzet egységre törekszik, (mert egységre 
van szüksége, hogy nagy lehessen): éppen akkor 
oszlik meg le egész a községek kebléig, le egész ö C O o ' Ö 
a családok bensejéig, gyűlöletes és véres pártosko-
dásban. 

A jelen e helyzetét és veszélyeit a nagygyűlés 
élesen és világosan kimondta, szépítés, enyhítés 
né lkül ; ámde az okokat is felfejtette, a mik miatt 
ennek így kellett történnie, a mely okok az érdek 
lettek előtt gyakran elrejtvék. Az emberi társada-
lom fennállása és üdve nem külsőségekre vonat-
kozó törvényeken és államformákon, nem mester-
kélt mechanismuson, nem a politika fogásain, nem 
a kereskedelem számitásain és az ipar csodáin, nem 
rafinirt műveltségen és felfuvalkodott bölcseskedé-
sen, nem anyagi eszközökön, nem az önző érdekek 
szövevényén alapszik, hanem tisztán csupán a nép 
erkölcsi míveltségén és lelkiismeretén, i^azi benső O ' o 
igazságosságon, békitő és segítő szereteten. Es ez 
az erkölcsösség, ez a lelkiismeret, ez az igazságos-
ság, ez a békülékenység, ez a szeretet, mik nélkül 
tartósan a földi boldogság sem állhat fenn, — 
mindez egyedül a kereszténységben birja gyökerét, 
és csak belőle merít igazságot, erőt és életet, 

A kereszténység azonban a német népben (más-
ban is,) mélyen alá van ásva; a nemzet egy része 
szellemileg és a valóságban el van kereszténytele-
nítve, és a kereszténység és antichristianismus közt 
a döntő liarcz órája hazánkban már ütött. 

Ez a meggyőződés hatotta át a szónokokat 
mind, és az egész gyűlésre a legmélyebb komolyság 
jellegét öltötte. Ámde egyúttal bátor lelkesedést is 
kelrett. Igen, mi a harezot el akarjuk fogadni; — 
hála Istennek, hogy a dolog döntésre kerü l ; hála 
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Istennek, hogy a rohasztó béke idejének vége, mely 
bennünket jobban lealacsonyított, elrontott, mint 
a nyilt üldözés. Mi akarunk harczolni ; hanem 
csakis a szabadság alapján. Azért szivünk mélyéből üd-
vözöljük a szabadságot; előttünk ez becsesebb mint 
bármely áldozat. Mindenek előtt részesülnünk kell 
e szabadságban; a béklyóknak kezekről lábakról le 
kell hullniok ; megkötözötten az egyház nem har-
czolhat, nem működhetik, nem hozhat áldást. Ha ti 
nem is akarjátok elismerni a szabadság isteni pe-
csétjét, melyet az Ur egyházának homlokára nyo-
mott, mégis kötelesek vagytok nekünk ugyanazt a 
jogot, ugyanazt a szabadságot megadni, melyre ti 
magatok részére igényt tartotok. A szólás, irás, 
egyesülés és gyülésezés szabadságát — a törvény 
és önvédelem minden fegyverével használni fogjuk 
a magunk és egyházunk érdekében. Mi sok millión 
vagyunk, és a mi vallásunk nem valami tegnapi 
zug-vallás, nem zug-egyház, hanem egy világ-val-
lás, egy világ-egyház a világ kezdete óta. Mi azok, 
a mik vagyunk, egész szabadon és teljesen akarunk 
lenni, és szivünk meggyőződése szerint akadályoz-
tatás és keserítés nélkül akarunk élni és csele-
kedni. 

Ez volt a jog, a szabadság bátor lelkesedése, mely 
a gyűlést áthatotta, mely a szónokok ajkain szólott, 
mely abban az erős eltökélésben nyilvánult , hogy 
az egyház, a keresztény élet, a keresztény család teljes 
szabadsagáért; egyetértve és rendületlenül akarunk helyt 
állani. 

Magasabban és még örömteljesebben, mint a 
jog és szabadság bátorsága, izzott és lángolt a sze-
retet bátor lelkesedése, amely biztonságra nem harcz, 
hanem áldozat, jótevés és békités által vezet győ-
zelemre. Ez volt a gyűlés ama nagy gondolata, 
melyre végleg minden czélzott, ez volt a csillag, ez 
az a nap. melyben minden sugár összefolyt. Az em-
beri társadalom a kereszténytelenség utain legmé-
lyebb lelki és testi nyomorba sülyedt, és a világ 
kétségbeesetten állt az örvény szélén, nem tudva 
mi tevő legyen ; sem állam, sem törvény a társadalmi 
kérdéseket megoldani nem képes. Raj ta tehát! A ke-
reszténység, az egyház — ez a megvetett tényező, 
— ez fogja e kérdést megoldani: és mi e kérdést, 
mi akarjuk, nekünk e kérdést meg kell oldani, min-
denek előtt áldozatkész, tevékeny szeretet által. Az 
a mi nagy hibánk, hogy ezt a szeretetet oly régóta 
nem gyakorol tuk, hogy hitünket tetteink által 
megtagadtuk : ezért a bűnért kell, és pedig most, 
bűnhődve eleget tennünk. És hogyha majd a ke 

resztény alázatosság a lelkeket megbékítette és 
megszentelte, melyeket az álbölcselet kevélysége 
egymással összeveszített, bemocskolt és elvadított ; 
és ha a kereszténység szeretete és áldása begyógyí-
tot ta a sebeket, melyeket a világbölcs önzés ejtett, 
ha felöltözteti majd a szegénységet, enyhíti a nyo 
mort, melynek számára az édeskés világboldogí-
tóknak nincs segedelmök : akkor az lesz majd a mi 
győzelmünk, az lesz a m i hitünk isteniségének a bi-
zonyítéka, — és igy lesz majd ismét az a kő, me-
lyet az épitők eldobtak, alapkővé. Ez feladata a 
jövőnek, mely már kezdetét vette, ez a csataterv, 
mely elénk van irva. És örvendve örvendünk, nem 
a veszélyek, nem a nyomor, nem a szükség miatt, — 
hanem, hogy annyira ju to t tunk, hogy ki kell viiá-
gosulnia, hol van az Isten lelke, hol van a menekü-
lés ; örvendünk azért is, hogy éppen ezen időkben 
élünk ; csak Isten czéljaiba kel magunkat beavat-
nunk és a nagy feladatot, melyet reánk bizott, kell 
teljesítenünk. 

Hogy pedig ezt e lér jük, kell, hogy mi, kell, 
hogy a katholikus nép maga is megujuljon lelkileg, hite 
erejéből : és ennek a nagy katholikus egylet által kell 
történnie, melyet egész Németország számára alko-
tunk az egyház szabadságának védelmére, a keresz-
tény közérzület és erkölcsösség megmentésére és 
visszaállítására, a szegénység, a nyomor, a társadal-
mi bajok leküzdésére, a keresztény szeretetet böl-
csesége és tevékenysége által. 

De minmagunktól minderre képesek nem va-
gyunk ; képesekké mindenre csak Isten által leszünk. 
Egyedül benne lehet biznunk, egyedül reá kell 
ügyünket alapítanunk, és hogy bátorságot nyer jünk 
a küzdelemre és működésre, — imádkoznunk kell 
alázatosan, imádkoznunk kell közösen, együtt. 

Ezek azok az eszmék, melyek az október 4-iki 
emlékezetes gyűlésben a legszentebb meggyőződés 
mélyéből elmondattak. Bennök egyúttal megvol-
tak az egylet alapvonalai ; csak össze kellett azokat 
szerkeszteni és életbe kellett léptetni." 

(Folytatjuk.) 

Sz. I s t v á n k i r á l y 
ünnepének négyszázados jubileuma a győri egyházmegyében. 

Julius hó 4-én jelent meg a ReligióbanngsMaszlaghy pré-
post urnák fölszólalása, melyben sz. István ünnepének nyolcz-
százados jubileumát „azoknak figyelmébe ajánlja, kiktől 
függ, hogy nemzetünknek ezen momentosus ünnepe jelentő-
ségéhez képest megtartassék." 

Midőn a prépost ur sorait irta, ugyanakkor már 
uton volt a győri püspök, ft. dr. Zalka János ur ő excjának 

4« 
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jun 18. k. körlevele, melyben az ünnepnek nagy királyunk 
érdemeihez méltó fényes megtartását megyéjében elrendeli. 

Különben is emlékeznek a Rel. t. olvasói, hogy a győri 
püspök már az év elején. — miként azt akkor a „Rel."-ban 
(4. sz.) közölhetni szerencsénk volt, — papságának és 
hiveinek figyelmét a nagy sz. királyra és ünnepének 800-dos 
jubileumára fölhivta. 

Legyen megengedve most is közölni a juniusi kör-
levél tartalmát. Talán lesznek, kik más megyékben főpászto-
raik engedelmével hasonló módon kivánnák az ünnepet 
megtartani. 

Magyarul adjuk, hogy laicus olvasók is megértsék. 
„Az uj év kezdetén a tiszt, megyebeli papsághoz intézett 
allocutiómban bővebben kifejtettem azon indokokat, melyek 
minket hathatósan serkentenek, hogy első sz. királyunk 
sz. István sirja ünnepélyes megnyitásának 800-dos emlékét 
— miután ő székestemplomunk és megyénk alapitója — f. 
é. aug. 20. kiváló módon ünnepélyesen megtartsuk; továbbá, 
hogy Istennek sz. István által nyert jótéteményeiért hálát 
adjunk; és minthogy sz. István minden ültetését Nagyasz-
szonyunk ótalmába kiválóan ajánlotta, hogy sz. István pél-
dája és tanitása szerint ugyanezen ünnep alkalmával kath. 
egyházunkat, hazánkat, fölséges apostoli királyunkat, és 
magunkat is ugyanezen Nagyasszonyunknak fölajánljuk; 
végre hogy az egyház, a haza és a király jóléteért Istennek 
alázatos áhitattal esedezzünk. 

Hátra van, hogy ezen ájtatosságnak megtartását, kiad-
ván annak rendjét, megállapitsuk. 

1. Pünkösd után 13. vasárnapon legyen a hivő népnek 
kihirdetve az ünnepély, és szólíttassanak föl mindnyájan az 
egyház, a haza, a királyért való buzgó imákra. 

2. Augusztus 19-én az esteli urangyala-harangszó 
után az összes harangok negyed óráig tartó zúgása hirdesse 
a következő nap ünnepélyességét. 

3 Augusztus 20-án sz. beszéd dicsőitse azon jótétemé-
nyeket, melyekkel Isten népünket sz. István által boldogí-
tania méltóztatott. 

4. A sz. beszéd után, ha a körülmények engedik és az 
idő kedvez, vezettessék körmenet a b. szűznek valamelyik 
szobrához vagy kápolnájához ; menet és jövet hangozzék a 
lorettói litania vagy más a nép előtt ismeretes ének a b. 
szűzről. A kápolnában vagy a szobor előtt a ténykedő ál-
dozó pap előimádkozása mellett mondassék el a körlevéllel 
együtt szétküldött ima. (O exclja maga szerzé ; alább kö-
zöljük). 

5. Következik a nagy mise. 
6. Annak végén sz. Ambrus dicséneke, a Te Deum, a 

szokott versekkel és imákkal, úgyszintén az apostoli királyért 
való commemoratióval. Egyebeket fog még kitalálni ki-
nek-kinek találékony szeretete. 

Isten hallgassa meg könvörgéseinket és Nagyasszo-
nyunk és sz. István királyunk közbenjárására adjon az 
egyháznak, a királynak és hazánknak békét s mindennemű 
jólétet. 

Győrött, 1883. junius 18-án." 

Ima 
a boldogságos szűz Máriához, Magyarország védasszonyához. 

Emlékezzél meg. Istennek dicsőséges anyja, magyarok 

Nagyasszonya, szentséges szűz Mária! emlékezzél meg örök-
ségedről, melyet hű szolgád, első királyunk s apostolunk, 
sz. István neked fölajánlott, s végTendeletében neked hagyott. 
Tekints kegyes arczczal országodra, s dicső érdemeid által 
légy közbenjáró és szószóló szent Fiadnál Krisztus Jézus-
nál. Hozzád kiáltottak atyáink, s minden inségökből kisza-
badultak, mert folyvást vigyáztak szemeid örökségére, oh 
mindörökké áldott Asszonyunk ! Ezt mi bizonyosnak tart-
ván, gyakran folyamodtunk hozzád s már tapasztalásunk 
után mondhatjuk el, hogy éretted áldott meg minket az Ur . 
Ilyetén reménytől buzdíttatva s bizodalom által lelkesítve, 
oltalmad alá futunk mi, — a te néped, örökséged és nvájad, 
— kik gyermekeidnek neveztetünk, s különös pártfogásod-
ért Máriaországnak hivatunk. Azért fölemeljük hozzád 
szivünket kezeinkkel együtt, s alázatosan kitárjuk szined 
előtt könyörgésünket : 

Oltalmazd és védjed hatalmas pártfogásod által min-
den lelki és testi gonosz ellen hazánkat, hogy az Isten di-
cséretére s néped vigasztalására virágzó legyen. Nyerj ese-
dezésed által az anyaszentegyháznak s a katholikus hitnek 
nálunk s mindenütt a földön fölmagasztalást ; főpapjaink-
és lelkipásztorainknak s az egész papságnak isteni segítsé-
get ; nekünk tanulékony, engedelmes és a hit cselekedetei-
vel s gyümölcseivel bővelkedő szivet, nehogy Fiad akár-
mikor is méltán haragudjék ránk, s országát el vigye tőlünk. 
Éleszd fel bennünk atyáink szivét, s vezéreld a hitetleneket 
az igazak okosságára, hogy egy szájjal, egy szivvel, ugyan-
egy hittel szolgáljunk Fiadnak, a mi Urunknak, és tisztel-
jünk s valljunk téged Asszonyunknak s pártfogónknak, mi-
ként tiszteltek atyáink. 

Könyörgünk, Asszonyunk, apostoli királyunkért, hogy 
hosszú életet, csendes országot, biztos házat, erős hadsere-
get, hű tanácsadókat, jó népet, a világ békességét s mindazt 
nyerd meg ueki, amit ő mint ember és mint király kiván, 
hogy népét szentségben és igazságban sokáig kormányoz-
hassa, azután pedig az örök élet koronáját elnyerhesse. 

Könyörgünk, Asszonyunk, országunk törvényhozóiért 
s tisztikaráért, hogy a Szentlélek ajándokai által fölvilágo-
sítva megismerjék az igazságot, megbüntessék a gonoszt, s 
megvédjék az igazat ; hogy a közjó előmozdítására őszintén 
törekedvén, az árváknak, özvegyeknek, ártatlanoknak igaz 
lelkiismérettel szolgáltassák ki az igazságot. 

Könyörgünk, Asszonyunk, egész népünkért, hogy for-
dítsd hozzánk anyai irgalmasságodat, s örökséged polgárait, 
kiket védelmed alá vettél, megőrizzed minden bűntől, ke-
gyességed által kormányozzad, s Isten szeretetében s félel-
mében megtartsad. Nyerj esedezésed által a szüzeknek tisz-
taságot, a házasfeleknek jámborságot, a bűnbánóknak bo-
csánatot, az igazaknak állhatatosságot, az özvegyeknek s 
árváknak gyámolitást, a szégényeknek pártfogást, az uta-
zóknak megérkezést, a szomorúaknak vigasztalást, a meg-
holt hiveknek örök nyugodalmat. 

Ne vesd meg esdeklő fiaidat, s a bűneik bocsánatjáért 
könyörgőket régi irgalmasságod karjával fogadd el ; mert 
noha mi elhagytuk a fiúi kegyeletet, te nem szűntél meg 
anyánk lenni. 

Légy szószóló mellettünk Fiadnál, hogy akaratja sze-
rint intézzük életünket, s téged Nagyasszonyunknak és vé-
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dőnknek valljunk s tiszteljünk életünknek minden nap-
jaiban. 

Végre ma*), midőn hű szolgád szent István királyunk 
tiszteletreméltó teste ünnepélyes fölemeltetésének nyolcz-
százados emlékünnepét ül jük, az ő halálos ágyán mondott 
szavaival fejezi be mindegyikünk ezen fölajánló könyörgé-
sét : „Menyországnak királynéja, a világ jeles megjavitója, 
a te pártfogásodba ajánlom a szentegyházat a püspökökkel 
s papsággal ; a te könyörgésedre bízom az országot annak 
nagyjaival s népével ; s utoljára elbúcsúzván, kezeidbe aján-
lom lelkemet." 

Kelj föl tehát Ayánk ! te uralkodjál fölöttünk, és Fiad 
Jézus Krisztus, a mi Üdvözítőnk. Fogadd el könyörgésün-
ket, melyet színed elé terjesztettünk, hogy közbenjárásod 
által segítve, a jelen élet után az örökkévaló boldogságba 
juthassunk. Ti is hazánknak védszentei : Sz. Béla püspök és 
vértanú, sz. István király, sz. László király, sz. Imre her-
czeg, sz. Erzsébet asszony, sz. Margi t szűz, Isten minden 
megdicsőült szenteivel, esedezzetek érettünk a mi Urunk 
Jézus Krisztusnál. Amen. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, julius 13. A „Nemzet" lamentai. — A ki a fél-

hivatalos „Nemzet" tegnapelőtti lapjának reggeli kiadásában 
(189 sz.) foglalt vezérczikkét elolvasta, Magyarország sorsa 
iránt kell, hogy kétségbe essék. Tönkre vagyunk téve, elvesz-
tettük hitelünket, ujjal mutat a külföld reánk, sőt a londoni 
nagy harang, a „Times" szerint már nincs is helyünk Euro-
pa civilizált államai között, mert a mi a szintén antiszemiti-
kus német és orosz birodalmakban nem történt, az nálunk 
megesett: rituális gyilkosság vádjával terhelt sakterek fe-
lett ítélnek. S mind ezen bajoknak oka a „visszalépés," az 
obscurantismus, a reactio, mely Magyaország legszentebb 
hagyományait, legbecsesebb örökségét : a szabadság-eszmé-
nek, a liberalismusnak uralmát minden irányban megfojtani 
törekszik. 

Azt, ami hazánkat nagygyá és tiszteltté tette a külföld 
előtt, mindazt tönkre akarja tenni a „visszalépés," melynek 
egyik iránya a tiszaeszlári antiszemitismus stb. stb. 

Ez már azután valódi liberális servilismus. Ma-holnap 
Ítéletet hoznak Nyíregyházán. Nem tudjuk, milyen lesz. 
De hogy kedvezőtlen ne legyen semmikép sem a sakterekre 
nézve, már előre is gondoskodik a „Nemzet." Szomorú dolog 
lenne, ha néhány sakter elitéltetésétől vagy felmenté-
sétől függne valóban hazánk reputatiója,, ha ezt csak a sak-
terek sorsa után itelné meg a külföld. Mi nem olvastuk a 
külföldi lapokat, nevezetesen nem a „Timest," melyre a N. 
kiváltképen hivatkozik. De erősen gyanítjuk, még pedig 
külső és belső okoknál fogva, hogy ha ily szigorú és igazság-
talan ítéleteket mondottak hazánkról, hogy ezek csakis a 
zsidó reporterekre és levelezőkre vezethetők vissza. Tudjuk 
ugyanis, hogy ez a „geschäft" minálunk majdnem kizá-
rólagosan zsidók vagy zsidóktól függő egyének kezé-
ben van. Tádjuk , hogy ezek zsidó dolgokról csak zsidó 
érdek szempontjából írnak. Tudjuk és tapasztaljuk ezt 
különösen mostan. Tapasztaltuk azt akárhányszor hacsak 
legkezésbbé is reagált a lakosság a zsidók túlkapásai 

*) 1883. aug. 20. 

ellen akár Romániában, akár Poroszorszáo- vao-v Né-Ö <DJ 
metországban. Azonnal előállottak a vadság és barbárság 
vádja iva l ; a keresztények önvédelme mindjárt mint a civi-
lisatio hiánya szerepelt, az üldözött zsidóság mint az embe-
riség vértanuja. Ugy volt ez akkor, és ugy van ez most is, 
midőn hazánk oly szei-encsétlen egy sakterpör utálatos lát-
ványával dicsekedhetni. És amint ama vádak elhangzottak, 
anélkül hogy a legkisebb csorbát ejtették volna az illető 
országok jogos reputatióján, ugy lesz ez mivelünk is, ha, 
mint azt hinni akarjuk, igazság és jog szerint fognak ítélni 
Nyíregyházán. A külföld, ha tud igazság szerint ítélni a 
magyarról, követ nem fog dobni hazánkra, ha alapos in-
dokra fektetve jog és igazság követelte itélet fog hozatni. 
H a mindazonáltal megmaradnak a zsidó hírlapírók eddigi 
nézetük mellett, akkor meg fogunk nyugodni az igazság és 
jog tudatában, megnyugodni más nemzetek hasonló sorsá-
ban é3 azzal jogosan fogunk vigasztalódhatni, hogy ha An-
glia és Francziaország, melyek lapjaira első sorban hivat-
kozik a N., amienkhez hasonló sorsban lennének a zsidóság 
tekintetében, nem vennék bizonynyal készpénznek, mit fize-
tett zsidó levelezőink hazánk társadalmi és jogügyi viszo-
nyairól olv hazug módon nekik referálnak. 

A N. lamentói különben még sem olyan kétségbeejtők. 
Maga, félhivatalos laptársunk. Anglia ellen fordul, utalván 
az O'Connel-esetre, a bíróság állapotaira még e század kö-
zepén, a szigorú büntetésekre stb. és azt véli, hogy a mi 
egyesek hibája, az nem róható fel az egész nemzetnek, Örü-
lünk a „Nemzet" e felfogásának és ha a vezérczikkező tollá-
ból mindjárt kezdetben folyt volna e tétel, nem lett volna 
szükség a másfélhasábnyi lamentóra. Hanem akkor persze 
rövid is lett volna a vezérczikk és — a mi fődolog — hiány-
zott volna a félhivatalos filosemitismus documentatiója és 
a nyíregyházi itélet ildomos befolyásolása, mely szándék 
erősen észrevehető, — hiányzott volna az egész point, mely 
nem annyira hazánk védelmében, a mint ezt joggal nagyobb 
mérvben elvárhattuk volna a félhivatalos „Nemzet"-tői, ha-
nem inkább az antesemitismus kárhoztatásában és a libera-
lismusnak, mely a N.-nek is megadja a mindennapi kenye-
rét, dicsőítésében fek szik. ? 

Németország. A vasárnap meg szentelése ügyében a 
német-katbolikus kereskedők egyleteinek 6. congresussa, 
mely nemrég Fuldában tartatott , következő kérvényt intézett 
a berlini reichstaghoz : 

„A nagy társadalmi bajok, melyekben korunk szenved, 
és a melyek a hamis eskük, az erkölcstelenség, lopások, ön-
gyilkosságok és minden tekintély megvetésében nyilvánul-
nak, mindenkit, a ki hazáját szereti, felhínak, hogy eszkö-
zöket keressen azok gyógyítására, és áldozatokat hozzon a 
végből, hogy a nép u j életre kelhessen. 

Napról napra világosabb lesz, hogy ezek a szomorú 
jelenségek következményei nagyrészt az anyagi érdekekkel 
való kizárólagos foglalkozásnak, az eszményi rend, kivált 
pedig a legfőbb jó, a vallás helyett, melynek igen nagy 
befolyása van a népélet erkölcsösségére és rendjére. 

Jólehet az államhoz nem tartozik a benső vallásosságot 
adni s fenntartani, ő nem is rendelkezik az erre szolgáló 
eszközökkel: mindazáltal törvényhozása által felkarolhatja 
és elősegítheti azon intézményeket és rítusokat, melyekben 
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a vallásosság a külső életben nyilvánul, sőt kötelezve fogja 
magát érezni ennek megtételére saját fenmaradása érdekében, 
midőn a polgárok nagy többségének (sőt összegének) közér-
dekű ügyeiről lesz szó, a melyeknek czélja emelni a közrendet 
és közerkölcsiséget. 

Egv, minden keresztény polgárok közös vallási intéz-
ménye, felekezeti különbség nélkül: a vasárnap megszente-
lése a szolgai munkától való tartózkodás által. A vasárnapi 
munka-beszüntetés lehetségessé teszi az isteni szolgálat lá-
togatását, mely számtalan emberre nézve egyedüli alkalma 
az erkölcsi tanulásnak, vigasznak és buzdításnak. A külön-
féle társadalmi osztályok egyesülése az U r napjain elfeled-
teti, legalább egyidőre, a mi a szegény és gazdag közti 
kölönbségben keserítő van, és arra emlékeztet, hogy mind-
nyájan Isten gyermekei levén egyetlenegy családot alkotunk. 
Mind oly gondolatok,melyek igen alkalmasak a szegény ember-
ben magas érzelmeket kelteni és őt sorsával megelégedetté ten-
ni. A vasárnapi nyugalom, melyet Isten alapított mint a bűn 
miatt elvesztett paradicsomi nyugalom maradványát, és 
mint a polgári kötelességek hű teljesítésének ígért mennyei 
nyugalom előjelét, hathatósan serkenti a keresztény embert, 
hogy munkáját megadással és örömmel teljesítse. 

Mig a vasárnapi nyugalom, keresztény értelemben véve, 
jótékony hatást gyakorol a társadalomra: addig tapasztalás 
bizonyítja, hogy a vasárnapi munkának éppen ellenkező 
hatása van. Az a munkás, ki a vasárnappal nem rendelkezik, 
hogy uj testi és lelki erőt gyűjthessen, csakhamar minden 
eszményi irányzattól elidegenedik és könnyen csatlakozik 
azokhoz a romboló elemekhez, melyek a fenálló rendet fel-
forgatással fenyegetik. Mivel a munkának átalában civili-
satorius hatása van az emberre, azon parancs következtében 
melyet Isten állított fel a vasárnapi munka, az Isten által 
felállított tilalom folytán, a keresztény elvek szerint, az em-
berre nézve annál végzetesebb. Az oly ember a ki megszokta 
az Isten törvényét áthágni, bizony nem sokáig fogja az em-
beri tekintélyeknek köteles tiszteletet megőrizni. 

A vasárnapi munkának e rosz következménye maga-
sabb fokban kell hogy érezhető legyen a katholikusoknál, 
kik nemcsak a munkától kötelesek tartózkodni, hanem ezen 
felül, halálos bűn terhe alatt, szent misét is tartoznak hall-
gatni, mely csak reggel mondatik. Tapasztalás bizonyítja, 
hogy az általunk imént érintett okoknál fogva.főleg a mun-
kások azok, kik a vasárnapreggeli isteni szolgálatra nem 
járnak, mivel éppen reggel dolgoznak, délután pedig a 
mértékletlenségnek és más bűnöknek adják át magukat tes-
testől lelkestől. 

Különféle törvényes rendelkezések szabályozzák, igaz, 
a vasárnapi nyugalom kérdését; ámde e rendelkezések szá-
mos pontban revisióra szorúlnak, és minden esetre e ren-
delkezésektől nem sokat lehet remélni a nép nagy tömegére 
nézve, hacsak a társadalom minden osztályára, a munka 
minden fajára nem alkalmaztatnak, és pedig a lehető leg-
egyformábban. Ennek következtében alulírottak azon kére-
lemmel járulnak a reichstag elé, hogy a vasárnapi nyuga-
lomra vonatkozólag fennálló törvények e revisióját és azok-
nak lehető legegyöntetűbb alkalmazását sürgetni és támo-
gatni szíveskedjék. 

Hogyha a jelen kérvény initiativája kereskedői körök-

ből származik, annak az az oka, hogy a vasárnapi nyuga-
lom főképp a kereskedőkre nézve szükséges, nemcsak egész-
ségi, hanem még inkább társadalmi és vallási szempontból. 
Mert a kereskedelmin jobban, mint bármely más életpályán, 
ki van téve az i f jú kereskedő az illoyalis meggazdagodás 
eszközeinek és veszélyeinek, ki van téve a kísérteteknek, 
melyeknek nehezen fog ellenállni, hacsak vallási érzület 
nem aczélozta meg erkölcsi jellemét. Amily mértékben ha-
lad előre az életben az ifjúságában elromlott kereskedő, 
tevékenységének csaknem kizárólag materialistikus iránya 
folytán annál nehezebben fog visszatérni a valláshoz és 
erkölcshöz; viszont pedig, állásából kifolyólag, igen köny-
nyen rosz befolyással lehet a társadalom többi osztályaira 

Ez okból helyén lenne annak elhatározása, hogy reg-
gel és délután, az isteni tisztelet ideje alatt, minden raktár 
csukva legyen, helyén lenne ez idő alatt minden bureaui 
munka beszüntetése is. Más részről, alulirottak azon meg-
győződésüket is kijelenteni óhajt ják, hogy a kereskedői vi-
lágnak nincs joga kivételes helyzetet követelni a vasárnapi 
nyugalom kérdésében és hogy a kereskedelem részletes ér-
dekeit köteles alárendelni a társadalmi és vallási rend álta-
lános érdekeinek." 

Róma. A szent atya beszéde a nőnevelésről. — O szent-
sége f. hó 3-án fogadta a Szent-Sziv-ről nevezett római apá-
czákat növendékeikkel együtt. Ez alkalommal tartott allo-
cutiójában bővebben szólott a nőnevelés fontosságáról és 
kellékeiről. Miután kijelentette, hogy a tudás és jámborság 
a nő legszebb ékei közé tartozik és legbiztosabb segélyfor-
rás az élet különféle viszontagságai között, — a szent atya 
igy folytatá : 

„Ah! mennyire kivánatos napjainkban, hogy a keresz-
tény nevelés áldásában bőven részesüljenek a társadalom 
legmagasabb és legalantibb osztályainak leánygyermekei 
egyaránt ! A nőnek az isteni gondviselés czéljai szerint az 
emberi esaládban a jó leghatalmasabb támaszának kell 
lenni; de hogy e nagy hivatás magaslatára felemelkedhessék, 
szükséges, hogy egészséges és bölcs nevelés szerencsésen 
fejlessze ki szellemét és szivét. 

A katholikus vallás elvei szerint oktatva, azon vallás 
szerint, mely egyedül adta vissza a nőnek igazi jogait s 
állította őt vissza tisztes állásába, a nő a családban okos 
anya, a család, az egész ház támasza és oszlopa lesz ; sőt 
magában a társadalomban is, példája, buzdítása, jótékony 
és türelmes szeretete termékeny ihletője lesz az erényes és 
szent cselekedeteknek. — A hol az ő neveltetése távozik az 
evangelium szabályaitól, a nő az erkölcsi és anyagi romlás 
gyászos oka lesz a családban, és a család által a társadalom-
ban.Ez az oka,a miért a sötétség fiai minden áron azon vannak, 
hogy a leányok nevelése ne hallgasson többé és ne adjon 
semmit a kath. vallás elveire és tanaira s ne legyen többé 
alávetve az egyház anyai őrködésének. íme, ez az oka an-
nak is, miért igyekeznek hamisan kecsegtető Ígéretekkel 
táplálni a leánykák lelkében a hiúságot, s eltölteni őket 
Jézus Krisztus iránt való közönyösséggel, az ő erkölcstaná-
nak szent és szigorú törvényei iránt való ellenszenvvel. 

Lát játok ezekből, kedves leányaim, a keresztény ne-
velés nagy fontosságát, és mily súlyos a ti kötelességtek, 
hogy a nevelésnek komolyan szenteljétek magatokat. Sze-
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rencsések vagytok, hogy oly ügyes és oly biztos kezekre 
vagytok bizva,milyeneknek a Szent-Sziv szerzetesnői oly mél-
tán hirében állnak. Szerencsések vagytok akkor, ha ebből 
hasznot tudtok húzni. Tartsátok mindig szemetek előtt, 
mennyi és mily nagy jót mívelhettek mindnyájan a családi 
tűzhelyen és azon kivül; tanuljátok most meg azt is, hogyan 
kell majdan helyesen eljárnotok. Szorgalmasan végezzétek 
tanulmányaitokat: gazdagítsátok szellemeteket mindazon 
hasznos ismeretekkel, a melyek hozzátok illenek és társa-
dalmi állástokkal megegyeznek. 

Hanem az egészséges és bő oktatással mindig karöltve 
kell járni a szív- művelésének, mély és felvilágosult, ájtatos-
ság gyakorlásának, az erények, kivált az Isten szent félelme 
megszerzésének. Szeressétek a fegyelem és rend szellemét ; 
törekedjetek állhatatosan, hogy természetetek rosz hajla-
maiban magatokat legyőzni tanuljátok. Tegyétek ezt a hit 
világánál, az egyház nagy segélyét és támogatását igénybe 
véve, nevelőnőitek fényes példáját és azokét követve, kik 
titeket a nemes pályán megelőzve dicső babért arattak. így 
mentve lesztek a csábításoktól és cselvetésektől, melyekkel 
a világban bizonyosan találkozni fogtok, és élvezni fogjátok 
azt az édes örömet, hogy saját boldogságtokon és mások 
javán fáradoztatok. — Hogy az U r kegyelme megerősítse és 
termékenynyé tegye szándékaitokat, szivünk mélyéből adjuk 
reátok különös áldásunkat, kiterjesztve azt családaitokra, 
valamennyi szerzetesnőre, és a Szent-Sziv rend valamennyi 
intézetére." 

Tan- és nevelés-ügy. 
Megnyitó beszéd.*) 

A székesfehérvári egyházmegyei római katholikus tanító-
egyesület tisztelt közgyűlése ! A magyar nemzet nemcsak a 
vitézség- és fegyverszerencse tényeiben, nemcsak a hóditások 
és diadalmakban talál arra jogczimet, hogy bizonyos, meg-
engedhető önérzettel tekinthessen vissza múltjára, hanem 
feltalálja azon kiváló szolgálatokban, melyeket az európai 
civilisatiónak tőn, feltalálja mai állásában is, melyet a 
művelt népek sorában oly méltón foglal el. Önfentartási 
ösztöne által is vezettetve, ha nem is mindig, de legalább 

' o 7 Ö 
a válságos pillanatokban helyes érzékkel ismerte fel saját, 
valódi érdekeit. 

Alig egy századdal mai hazájában való megtelepedése 
után, áthatva a kereszténység befogadásának szükségessé-
gétől, a keleti egyház közeledésétől elfordulván, a rómaihoz 
csatlakozott s igy a német és olasz befolyásnak nyitotta 
meg országát, mely itt hosszú évszázadokon keresztül ural-
kodó volt. 

A 973-iki évben jelennek meg az első hittéritők az 
országban, s egy félszázaddal utóbb már keresztény állam 
az minden ízében. 

Az egyház ép oly virágzó kifejlődést nyer, dus intéz-
ményeivel, fényes dómjaival, nagyszámú kolostoraival, sok 
szép iskoláival, ép ugy benépesiti az országot, mint akár 
Német-, Olasz- és Francziaországban. 

.. *) Tartotta Székesfehérvárott, a megyeház kis termében, dr. Vei-
let Ödön, székesegyházi apát-kanonok és egyházmegyei főtanfelügyelő, 
a székesfehérvári egyházmegyei római kath. tanitó-egyesület alakuló 
nagy közgyűlésén, 1883-iki év junius hó 20-án. 

Midőn 1276 iki év őszén Habsburg Rudolf, Ottokár-
ral, a büszke cseh királyival háborúba keveredett, s már-
már a szláv uralom túlsúlyra jutásának veszélye fenyegette 
az amugyis meggyengült német birodalmat, a magyarok 
Rudolffal szövetkezvén, 1278-iki év augusztus hava 26-án a 
nagy sikon, melyet a March folyam átszel, 56,000 harczos-
sal ott teremnek, előbb a cseh és morva csapatokat szórják 
szét, azután pedig a sokkal erősebb lengyel hadosztályokat 
verik meg, ugy hogy 12 000 ellenséges katona és a király 
sebek és vértől borított hullája pirosítá Marchfeld csatame-
zejét; s igy lehetővé tétetett a német birodalom uj megszi-
lárdulása, a szláv elem túlsúlyra vergődése pedig, melyet 
ma pánslávismusnak nevezünk, csirájában századokra el-
öletett. 

Nemsokkal azelőtt a tatárok pusztítása és a trónvil-
longások is mély sebeket ütnek ugyan Magyaországon ; de 
gyorsan orvosolja azokat az Anjouk dicső uralkodása, 
(1308—1382.) mely Magyarországot Közép-Európa legha-
talmasabb és legműveltebb államai sorába emelte. Igaz e 
szemkápráztató fény hamar homályba borul, de csak azért, 
hogy egy század múlva még vakítóbban tűnjék fel és még 
fenségesebben tündököljék egy születésre nézve is magyar 
uralkodó által. Hunyady Mátyás, (1458—1490.) ki annyiszor 
diadalmaskodott a törökök felett, meghódította Csehorszá-
got, megalázta a német császárt, éveken át Bécsben volt 
székhelye, Magyarországot a cultur-államok élére emelte. 

A budai királyi udvar mesés fénye, tudósainak és 
művészeinek hirneve, könyvtárának gazdagsága által a 
Mediciekével versenyzett. Tudós főpapok és tudománypár-
toló főurak pedig az ország minden részeiben utat nyitottak 
a műveltség sugarainak, Hunyady halála után sirba szállott 
ugyan az ország politikai nagyága, de a művelődési vívmá-
nyok fenmaradtak. Sőt még a mohácsi vész után is (1526.) 
a művelődés terén nem hanyatlásnak, hanem emelkedésnek 
vagyunk tanúi. A nemzeti test minden tagját fokozott élet-
tevékenységben találjuk, a kath. főpapok a vallási szakadás 
és elszegényedésök által némileg megalázott állásukat szel-
lemi felségök által iparkodnak megszilárdítani : Oláh, Dras-
kovich, Yerancsics és Pázmány koruk legkiválóbb férfiai 
közt foglalnak helyet, és birták Európa tiszteletét. Erdély 
fejedelmeinek sorában : Báthory István, Bethlen Gábor és 
I. Rákóczy György a tudomány bőkezű pártfogói. A főpa-
pok és uraságok birtokain, a városok saját falaik közt ver-
senyezve állítanak iskolákat, a külföldi sajtók sűrűen nyom-
ják a magyarországi irók munkáit, sőt a Mátyás alatt léte-
sült, de csakhamar elenyészett nyomda után a XYI .és X V I I . 
századbau édes hazánkban is 29 helyan működött a sajtó. 
Bár a tudomány nyelve nálunk is a latin nyelv volt, de az 
általános emelkedés visszahatott a nemzeti nyelvre is. 

A X V I I I . század elején azonban egyszerre csak feltű-
nő hanyatlás áll be, már ekkor nem voltunk képesek lépést 
tartani a nyugaton nagy arányokban mutatkozó haladással. 
Es midőn mindenütt, főleg pedig Német-, Franczia- és An-
golországban uj korszak nyílik meg a szellemi élet min-
den terén, mi úgyszólván még a középkor régi életét foly-
tatjuk, nem sülyedtünk ugyan, de hátramaradtunk. Számos 
ok közreműködésének kifolyása volt ez. Az országnak mint-
egy harmadrésze a fővárossal együtt másfél századon át 
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török igában nyögött, s midőn felszabadult is, majdnem 
vadon gyanánt, gyéren népesítve, a keresztény művelődés 
intézményei nélkül csatoltatott vissza az országhoz, melynek 
többi részei is sokat szenvedtek a folyton tartó háborúk 
alatt. És az ekként elpusztúlt országrészeket, idegen, a mű-
velődésben messze vissza maradt szláv elemekkel, a török 
tartományok lakóival kellett benépesíteni, melyek már a 
nemzettel, melynek helyén megtelepedtek, nem valának képe-
sek azonosulni,sőt bár akkor még szunnyadozó de centrifugális 
irányzatokat hoztak magokkal.1) Végül, mig más államok-
ban a művelődési mozgalmak az udvaroktól kezdeményez-
tettek, nálunk hosszú időn keresztül ép ott pártolásra hiába 
számítánk. (Vége köv.) 

VEGYESEK. 
— 0 eminencziája a hg.-primás legújabban ismét 5000 

fr tot osztott ki a főmegye szegény ellátású segédlelkészei 
között. Áldott a sziv, mely e magasztos jótékonyságot su-
gallja, áldottak a kezek, mely annyi jótéteményt osztogat ! 

— Iiómai hírei'. Az Annales Catholiques (jul. 7. sz.) 
szerint erősen tar t ja magát azon hír, hogy egyikében a leg-
közelebbi consistoriumban, talán az augusztusiban, u j bibor-
nokok fognak creáltatni s a pápai diplomacziai testületben 
is nagy változások fognak történni. A nevezett lap szerint 
Mgr di Rende párisi és mgr Aloisi-Masella lisaboni nuntiu-
sok bibornoki kalapot nyernek. A párisi nuntiaturára emlege-
tik mgr Vannutellit / a k i e napokban érkezett vissza oroszor-
szági útjáról. Di Pietro müncheni nuntius Lisabonba van, ki-
szemelve, helyére Münchenbe mgr Galimbertit jönne. A bibor 
noki méltóságra emlegetik még mgr Pellegrinit, az apostoli 
kanczellária igazgatóját. Mgr Place creatiója a franczia kor-
mány magatartásától függne. — Ugyanazon lap szerint a 
szent atya éppen most fejezett be egy encyclikát, mely ar-
ról szól. hogyan lelni a bölcsészetet aquinói sz. Tamás Sum-
májának alapján restaurálni. Már ki is vau ez a körlevél 
nyomatva. O szentsége egy másik körlevelet is készit, mely 
a valláspolitikai kérdéseket fogja tárgyalni. — Megjegyez-
zük, bogy e hirekkel szemben, a Journal de Home f. hó 3-án 
kijelenté, liogy a m i az említett consistoriumra és a személyi 
dolgokra vonatkozik, az mind még csak „korán érett újság." 
— Ugyancsak az Annales Catholiques szerint erős áramlat 
észlelhető Rómában a római aristokraczia egy része köré-
ben a Vatikán és Quirinal kibékítése iránt. A római 
arisztokraczia másik része ezt állhatatosan ellenzi. Keudell 
porosz követ és Minghetti a királynéra igyekeznek hatni a ki-
békülés érdekében. Monarchiánk és Németország quirinal-
melletti követei gyakori tanácskozásokat tar tanak szintén a 
római kérdésben. Fölösleges megjegyezni, ir ja a nevezett 
lap, hogy a Vatikán rendületlen marad. 

— A szalézi sz. Ferenezröl nevezett katholikus egylet, 
melynek czélja a ker. kath. hit védelme és fenntartása, és a 
mely kivált Francziaország, Belgium, Svajcz, Canada és 
Olaszország csaknem minden egyházmegyéjében el van ter-
jedve, a folyó évben ta r t ja fennállásának negyedszázados 
évfordulóját. Ez alkalomból a szent atya sz. Péter és Pá l 
apostolok ünnepe és Nagyboldogasszony napja közti idő-
közre Triduum-mal összekötött teljes búcsút engedélyezett. 
Az egyházmegyei hatóságok feladata a Triduum nap-

') Magyarország műveltségi állapotáról Fraknói, Bpest 1877. 

jai t meghatározni vagy legalább megerősíteni. A szent atya 
breveje május 11-én kelt 1883. 

— A madridi nuntius körlevelet intézett (még ápril 
23-án, de az csak most jelent meg a lapokban) a spanyol 
érsekekhez, melyben a szent atyának Cum multa kezdetű 
encyclikájában hangsúlyozott egyetértés és összetartás eré-
lyes foganatosítására hívja fel a főpásztorokat a kath. egy-
leti élet és sajtó terén. 

— A történelem lapjait tépdelni nem tudomány. Ezt 
tette Pulszky Ferencz, az irók és művészek párisi kirándu-
lásának a vezére Velenczében, midőn a magyar vendégek 
számára adott banquetten, hízelgőt akarván mondani az 
olaszoknak, azt állította, hogy „az európai czivilizácziót az 
anjouk hozták be Magyarországba." Há t sz. István és a 
kath. egyház az anjouk bejövetele előtt közel harmadfél 
századdal micsoda czivilizácziót hozott be, — ázsiait ? 

— Dapanloup eddig megjelent életrajzai közt legki-
válóbb, mely nem rég jelent meg. I r ta abbé Lagrange, a 
boldogult nagynevű püspök volt általános helynöke és ál-
landó munkatársa az U r szőllejében. 

— A protestantismus, irja a londoni Catholic Times, 
Észak-Németországban, mint vallás (as a religion) csaknem 
kihalt. A lelkészség nagy részben megmételyezve korunk ér-
telmi hitetlensége által, nem hisz a Szent-Háromságban, Jé-
zus Krisztus istenségében és a szent írás isteni ihletetségében. 
A művelt osztályok csak névleg protestánsok ; rendesen dei-
sták, ha nem nyilt atheisták. A lakosság nagy tömege Ber-
linben és más nagyobb városokban szintén elidegenedett a 
vallástól, templomba nem jár , és mi fő, nem keresztelt, és 
nem kereszteltet, és, habár iskolázottabb mint akármelv 
más nemzet, a vallásról mégis keveset tud, vagy semmit. 

— Henánt a franczia kormány az elhunyt Labonlaye 
helyébe a College de France administratorává nevezte ki. 
Ez a tet t tökéletesen illik ahhoz a kormányhoz, melynek 
Jules Fer ry a feje. A császárság is portálta a Krisztus-taga-
dót a köztársaság is. Ebben tűnik ki minda két intézmény 
felforgató jellege vallásos téren. 

— Küzdelem a bibornokért. A canossai bibornokpüspök 
a napokban Castelcerinoba utazott, hol bérmálni akart.Át kel-
lett menni Costeggiola helységen, melynek lakói nagyon rosz 
szemmel nézték, hogy szomszédjaik ily kitüntetésben része-
sültek. Nagy ovatióval igyekeztek a bibornokot marasztalni; 
a bibornok megáldotta őket, de aztán tovább ment. A buzgó 
hivek ekkor erőszakhoz folyamodtak, hogy az egyházfeje-
delmet visszatartsák. Katonaságnak kellett közbelépnie, 
hogy a bibornokot kiszabadítsák erőszakoskodó hivei köré-
ből. De a costeggiolaiak mégis lefőzték a szomszédokat ; 
elcsenték a bőröndöt, melyben a bibornok a szertartási ru-
kákat tartotta. A jámbor szándékkal elkövetett tettet csak 
Castelceriuoban, a templomban vették észre. A bibornok, 
mint szellemes ember, visszajött, kezet szoritott a jó hivők-
kel és megigérte nekik, hogy ezentúl, ha Castelcerinoba 
megy, Costeggiolában mindig meg fog állni. 

— Manning bibornok mult hó első felében megyei 
zsinatot tartott kensingtoni procadhetralisában. A szent 
misén és Veni Saucté-n a hivek is jelen voltak. Veni Sancte 
után a templom ajtai becsukattak. Maga maradt a papság. 
Elnökölt a biboimok, mellette ültek az amyclai és emmausi 
püspökök. Vége levén az ülésnek, az ajtók megnyíltak és a 
Te Deum-on a hivek ismét megjelentek. 

— Ledochovski bibornok főmegyéje részéről 20,000 
frkot adott át, Chambord grófné pedig férje nevében szin-
tén 20,000 frank péterfillért küldött a szent atyának. 

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

Nyomatott Budapesten, 1883. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt . 
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és nevelésügy — Vegyesek. 

A német katholikusok első nagygyűlése 
1848-ban. 

(Vége.) 

III. 

Hátra van még, hogy a nagygyűlés utolsó 
napjának működéséről is megszólaltassuk az ismert 
jelentést. Mielőtt tovább menne, néhány megjegy-
zést tesz az oct. 4-iki reggeli ülés és a délutáni tár-
sas szeretet-lakoma és ünnepély alkalmából. Vonat-
koznak e megjegyzések a kath. népre, a kath. intel-
ligentiára, és apapságra, a mennyiben a kath. egyház e 
három osztályára a német katlolikusok első nagygyű-
lése sajátságos, tanúságokban gazdag világot vetett. 

Hall juk a je lentés t : 
,.Ez alkalommal, úgymond, egy mélyen jel-

lemző vonást kell kiemelni, mely minden oldalról 
és mindenütt , kivált pedig ezen a magasztos dél-
utánon, kiválóan jelenkezett : nem egyébb ez, mint 
a néphez, a szegény néphez való vonzódás. Ez már a 
kath. érzülettel együtt születik. Hiszen a csekélyek 
és szegények állapota maga Krisztus és az ö apos-
tolainak az állapota, és egész a mai napig az egy-
ház szolgái főleg ebből az osztályból származnak. 
Különösen pedig napjainkban a nép volt az ősi hit 
megőrzője. A mi egyleteink is, mint minden test-
vérületek, kiválóan ra j ta alapszanak és az ö köré-
ből nyerik tagjaiknak legnagyobb részét. E népnek 
lelki és testi javára működni, ez bizonyult egyle-
teink feladatai közt egyik legszebbnek. Ez a gondo-
lat, ez az érzelem számtalan szónoklatban és felkö-
szöntőben nyilvánult. Puszta szavaknál azonban nem 
maradt. Egy nemes képviselő (b. Ketteler, később 
mainzi püspök), a ki a szegényekre mondott felkö-

szöntőt, azonnal gyűj téssel kisérte szavait, mi te-
temes összeget eredményezett. Mind ezek által a 
katholikus egyletek állandó müködésök számára 
világos utasí tást nyertek. 

Még egyet ez alkalomból. A kath. öntudat fel-
ébredése óta Németországban napról napra szapo-
rodó száma a kitűnő, magas míveltségü világiaknak 
állt egész lélekkel a kath. ügy mellé. Ámde mind-
ekkoráig személyesen többnyire még igen messze 
estek a néptől, a kath. néphez még igen idegenek 
valának : és igy történt, hogy tudományuk, jó lel-
kületök, erélyök sok tekintetben elzárt, terméket-
len kincs maradt. Nincs pár t (hogyha szabad itt a 
párt szavat használni), mely derék férűakban oly 
gazdag volna mint a katholikus. Ugy van ! Tehát 
egyleteink lesznek ezentúl azon helyek, hol a ka-
tholikus nép az ö férfiait ismerni, szeretni fogja ta-
nulni s bizalmába fogja befogadni ; i t t lesz az a 
hely, hol a magasabb katholikus ismeret és lelkü-
let, mely eddig túlságosan egyesek tulajdona volt, 
az élő népszerű szó szárnyain és szemtöl-szembe 
való társalgás által mindnyája közkincsévé leszen. 
Es ez lesz a valódi keresztény democratismus, va-
lamint a szeretet katholikus tevékenysége az igazi 
keresztény communismus. 

Ugyanez áll a maga módja szerint a nép és a 
papság közt levő viszonyról. Senki oly mélyen nem 
gyökerezik a népben, senki oly egészen nem szár-
mazik a népből, nem él hal a népben, senki nincs 
annyira utasítva a népre, és senkinek annyira nem 
kötelessége a népnek oly odaadással élni, mint a 
kath. papnak. Ámde a pap és a nép közt levő ezen 
benső viszony is, sajnos, sokféleképp meg van 
bontva. Mind a két rész hibája folytán némi elide-
genedés kapott lábra. A vallás ellenségeinek pedig 
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éppen semmi sem fekszik annyira a szivükön, mint 
hogy a népet papjaitól, bizalmatlanság, tisztelet-
lenség, gyűlölet által elszakitsák. A mi nagygyű-
lésünk a papság és világiak legtökélyesebb egységé-
nek képe volt. De az egylet később is kell, bogy 
legyen, és lesz is összetartó köteléke ennek az ál-
dásos és oly szükséges egyetértésnek/-' 

A nagygyűlés harmadik és utolsó napján alig 
tudtak a jelenvoltak végezni és elválni, annyira 
összeszoktak volt már. Végezetül ugyanaznap este 
megalakították a mainzi sz. Vincze-egyletet, a kath. 
egyletek e legjótékonyabbját. 

Befejezéséhez érve az idézett jelentés, mintegy 
bucsu-pillantást vett a lefolyt gyűlésre, és azt kö 
vetkezöleg jellemzi : 

..Németország katholikus egyletében egységes, az 
egész hazát átölelő társulás kelt életre. Németor-
szág katholikusai végre,mint jól szervezett egység áll-
nak a világban. Az egésznek egysége azonban nem zár-
ja ki az egyes egyletek önállóságát. A szabályok csak 
az egység megőrzésére vannak hivatva és egyúttal az 
egyes egyleteknek vezércsillagul szolgálnak, rámu-
tatva a czélra, melyre erejök és viszonyaikhoz ké 
pest, lehetőleg törekedniök kell. Ez a czél pedig-
nem egyéb mint az egyház és keresztény nép és 
a keresztény család, s ebből kifolyólag az ok-
tatás és nevelés szabadsága. Ez az első czél. 
A másik hasonló hozzá: fenntartása, ébresztése, 
ápolása a keresztény érzületnek és keresztény szel-
lemnek a népben, s a társadalmi bajoknak és szen-
vedéseknek enyhítése. Ez az egylet nagy katholi-
kus czélja, mely öt minden politikai párt fölé emeli. 
Nem politikai egylet a mi egyletünk. Nincs hivatása 
egyik vagy másik pártért síkra szálai, vagy sorsát em-
beri, múlékony intézmények sorsához kötni. Az 
egylet az egyház és kereszténység öröklétű alapján 
áll. Ebben a zűrzavaros időben, a midőn minden 
csal és törik, az egylet a népben a kereszténység isteni 
elveit és erőit fogja védelmezni és ápolni, meg levén 
győződve, hogy belőlük és a keresztény nép leg 
bensőbb érzületéből csupán fakad majd menekvés 
és üdv a meghasonlott emberiségre, szétforgácsolt 
hazánkra és csak igy fog majd egy jobb rend létre 
jönni. A vezetést és kormányzást bizvást a Magas-
ságbelire hagyja ; emberekben az egylet nem bí-
zik." 

Es 
ezzel befejeztük a német katholikusok első 

nagygyűlése lefolyásának rövid ismertetését. Ámde 
ezzel még nincs befejezve mind az, a mi e nevezetes 
napokhoz fűződik s a miből tanulságok vonhatók. 

A nagygyűlés az összes németországi kath. egyle-
tek nagy egyesülete számára alapszabályokatT az éven-
kint kétszerre tervezett nagygyűlések számára ügyrendet 
alkotott, továbbá az egyház fejéhez, Németország püs-
pöki karához, a német birodalmi gyűléshez, az ösz-
szes katholikus németekhez, a franczia Association 
pour la liberté religieuse elnökségéhez Párisba és 
canterburyi sz. Tamásról nevezett kath. egylethez Lon-
donba feliratokat, illetve nyilatkozatot és átirato-
kat intézett. 

Minthogy a Religionak szándéka a németor-
katholikusok, de mások katholikus e g y l e t i 

és k a t h o l i k u s gy i i l é sezés i életét is egymás u tán 
egész napjainkig tanulményozni, ezúttal, egy másik 
czikksorozatra hagyva a német katholikusok által 
1848-ban hozott egyleti alapszabályok és nagygyű-
léseik számára alkotott ügyrendjök és mindakettö-
neknapja inkig folyó alakulásainak ismertetését,most 
csak a nagygyűlésnek a pápához, a német püspö-
kökhöz, a német birodalmi gyűléshez és az összes 
kath. néphez intézett irataiból idézünk egyet mást, 
a mi a felvett t á rgy ra még világot vethet, nekünk 
pedig tanulságos lehet. 

A IX. Pius pápához intézett gyönyörű latin 
fel iratban a német katholikusok nagvgvtilése elő-CJ ç./ 

ször is felfejtette az okokat, a mik miatt Németor-
szágban a katholicismus abba a sanyarú és zilált 
állapotba jutot t , melyben az 1848-iki viharok ta-
lálták. A K3. század hitújítás, mely a német nem-
zetet két táborra szakította; a febronianismus és jo-
sephinismus,mely az egyházi kormányzás és általában 
az egyházi élet szabadságát aláásta; a franczia for-
radalom átcsapása Németországba, hol az egyház 
szervezete a saecularisatoi által egészen megren-gj O 
dűlt ; a hitetlenség szelleme, mely a társadalmat 
elözönlötte; maguk a katholikusok felszaporodott 
mulasztásai és hibái : ezek azon főbb okok, melyek 
a német katholikusok sorsát oly nyomasztóvá tet-
ték, hogy a lelkesebbeknek tovább elnézniök lehe-
tetlen vala, annál is inkább, mert az állami viszo-
nyokban oly változások álltak be, melvek folytán 
félni lehetett, hogy az állami hatalom, mely addig 
az egyházzal protectióját nagyon is éreztette, ezen-
túl hitetlen elemek befolyása alá kerülvén, egyene-
sen az egyház megfőjtására fog irányulni. „Quo 
facto, úgymond a felirat, fieri potest, et in hoc ani 
morum dissensu et opinionum diversarum, qua 
Germania nostra laborat, colluvie proeul dubio 
brevi fiet, ut inter eos qui reipublicae administran 
dae praesunt, infensissimi inveniantur non solum 
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ecclesiae sed omnino religionis christ ianae divini-
tus revelatae osores. . . . Tanto magis ig i tur opus 
est, u t ecclesia in l iber ta tem vindicetur a Servitute 
potestatis saecularis, quae christ? ani nominis, quo 
liactenus gloriata est, clecori iam aperte renunüavit.*) 
Contra nova mala remedia sunt nova quaerenda, 
a tque omnes. quibus ecclesiam catholicam, qu ibus 
omnino religionem conservari curae est, tanto ma-
iori studio ad communia pericula propulsanda con-
socientur necesse est." 

Át t é r azután fel i rat a Mainzban megalakul t 
nagy kathol ikus egylet czéljainak a szent a tya előtt , 
kinek nevét vette fel az egylet, kifej tésére. A ka-
thol ikus egyletek küldöt te i kijelentik, hogy nekik 
az egyház kormányzásába beavatkozni akarni eszük 
ágába se jutott. „Atque hoc primum ab iis, qui de so-
daliti is nostris iudicatur i sunt, teneri vo lumus , 
nos neutiquam nobis quidquam arrogare, quod ad regi-
men ecclesiae pertineat. Ecclesiae legibus obtempe-
rare ; ordinetn imperandi et parendi , qualis est in 
ecclesia legit ime const i tuta, religiose servare ; pa-
rochorum, episcoporum, summae sedis apostolicae 
iur ibus et auctori tat i nos submit tere , nobis plane 
persvasum est, eamque volunta tem ex animi senten-
tia proütemur.'"*'"') Kijelentik továbbá, hogy a ka-
tholikusok egyleti sorakozásának nem czélja a pol-
gár i és polit ikai pártoskodások körében az egye-
netlenségek okát szaporitani ; hogy a nyert közsza-
badságot elfogadják és védeni készek, annál is in-
kább, mert az egyház minden észszerű kormányfor-
mával megfé r ; ki jelentik, hogy bár a XVI. század 
hi tszakadását fá j la ln i soha meg nem szűnnek, azért 
azonban, az isteni gondviselésre bizva a val lásügy 
érdemleges eldöntését , a polgárok békéjét, minde-
nek előtt szükségesnek tar t ják , s hagynak mindenki t 
a maga szerzett jogával békében élni. A mi nekik 
czéljok, azt a következő szavakban adják elő : ..Hoc 
tantum agimus, hoc tenemus, in hoc summo studio 
laboramus, u t ecclesia catholica in hac re rum con-
versione de s ta tu suo ne de j ic ia tur ; u t l ibertate, 
quae omnibus omnium nunc rel igionumque secta-
rumque sectatoribus plenissima t r ibu i tur , ne eccle-
sia catholica de f raude tu r ; denique ut ecclesia ca-
tholica sicuti apud tot alios populos, ita etiam in 

*) Eppen mint nálunk. A magyar államnak a Fekete 
Ödön ügyész által hirdetett jogelmélete szerint a zsidó val-
lás az ország bevett vallása: tehát a magyar állam többé 
nem keresztény álh,m. Pedig a zsidókat emancipáló törvény 
nem ezt mondta ; az a zsidó vallásról nem intézkedett, hanem 
csak polgári jogokat adott az izraelitáknak. 

v*) Mennyire más szellem ez, mint a mely a magyar 
kath. autonomiai congressuson nyilvánult. Szerk. 

Germania, l i te rarum, a r t ium, humani ta t i s omnisque 
cultioris vitae parens, iura et decus suum apud 
nostrates teneat, neque quibusl ibet opinionum com-
mentis posthabeatur au t nefari is omnium rel igio-
num host ibus di laceranda proj ic ia tur . Quem propo-
si tum nobis űnem quo cert ius assequamur, sodali-
t a t ibus catholicis congregamur . Ibi nos invicem de c? o 
religionis nostrae doctrina, praeceptis, ins t i tu t i s al-
ter a l t e rum docemus, ad vitám honeste et pie agen-
dam cohortamur, ibi nos in Iiis patr iae nostrae tem-
por ibus corroboramus exemplis, sermone, precibus, 
u t religionem nost ram libere et for t i ter prof i teamur 
et pro sua quisque par te t ueamur . " 

Németország püspökeihez intézet t fel i ratában 
a mainzi nagygyűlésnek magasan kiemelkedik min t 
az egyház u j a b b tör ténetének egyik legnagyobb 
fontosságú ténye az, hogy a világi kathol ikus hívek, 
azaz a hívek értelmisége, amin t belát ta , hogy a 
va l ' á s és egyház védelmében reá a papságnak szük-
sége van, azonnal ki tűzte a tömörülés zászlóját, 
nem várva, mig Összeroskad minden, nem várva 
különösen, hogy a főpásztori kar készen röpítse a 
kathol ikus önvédelemnek modern intézményét , az 
egyleti szervezettséget, min t va lami sül t ga lambot 
a világi hi vek ölébe. Egyébi rán t ebben az i ratban 
is fenségesen nyi lvánul t a német világi kathol iku-
sok t iszta kathol ikus szelleme, mely nem az egy-
házi kormányzásban nyerendő befolyás árán, hanem 
önként , tiszta, nemes kötelességérzetből bocsáj tot ta 
magát az egyházi hierarchia vezérlete alá, a vallás és 
ker. művel tség megmentésére , s továbbfejlesztésére. 
„Igyekezni fogunk, igy szólnak fopásztoraikhoz, 
közöt tünk, valamint á l ta lában a katholikus testvé-
rek közt, az igazi kathol ikus ön tuda to t és az any-
nyira e lszunnyadt kathol ikus önérzetet éleszteni ; 
kötelességünknek fogjuk ta r tan i a ker. fe lebarát i 
szeretet czélszerü, erőinknek megfelelő intézményei 
által korunk tá rsada lmi bajain lehetőleg segíteni. 
És mi mindezen törekvéseinkben mindig az egyház 
szelleme és fennálló intézményei által kötelezve fogjuk 
érezni magunkat, és minden tekinte tben azon tiszte-
lettel fogunk viseltetni főpásztoraink iránt , mely-
lyel nekik Isten és az ő egyházának törvényei sze-
r in t tar tokunk. Csakis továbbá a kegyelet ösztön-
zését követ jük, mely szivünket mélyen és élénken 
á that ja , midőn i t t k i je len t jük , hogy soha eszünk ágá-
ba se fog jutni, hogy tevékenységünket oly tárgyakra is 
kiterjesszük, melyek a püspöki kormány, vagy á l ta lá-
lában az egyházi hatóság körének van fentartva. 
Ellenkezőleg, meg lévén győződve arról, hogy az 
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egyház szabadsága lényeges részben éppen a püs-
pököket illető kánoni joghatóság akadálytalan gya-
korlásában áll, mely joghatóságnak a hivek meg-
győződésük szabad engedelmességében vetik magu-
kat alá, mindenkor éppen egyik legfőbb feladatául 
egyletünknek azt fogjuk tartani, hogy egyházunk 
főpásztorai körül örömmel és bizalommal csoporto-
suljunk, és az ő szent tekintélyöket tőlünk kitel-
hető minden erőnkkel és befolyásunkkal érvényre 
emeljük. Mert mi abból a meggyőződésből indu-
lunk ki, hogy csak ott van az egyház, a hol a püs-
pökök az ö egyesülésökben a kereszténység közös 
fejével ; hogy tehát csak ott lehet a katholikus egy-
letek szabadságáról szó, hol a püspöki tekintély 
meg nem fogyatkozott tiszteletben és tökélyben áll ." 

A német nemzet f rankfur t i birod. gyűléséhez 
intézett szózata a nagygyűlésnek maga egy korsza-
kot alkotó esemény jelentőségével és felér becsével. 
A katholikus öntudat méltóságának egész sulyját 
éreztette a mainzi nagygyűlés akár midőn panaszt 
emelt, akár midőn jogokat követelt. Mily hatalmas 
nyilatkozat p. ez : „Ha lehet a hitetlenségnek szabad-
ságát korlátlanul gyakorolni : akkor engedtessék 
meg: az iskoláknak a hit szabadsága is." O ö 

Gyújtó hatású volt a nagygyűlés szózata a 
német kath. néphez. Annak kimutatásával kezdő-
dik, hogy a keresztény társadalmat a kath. egyház 
alapította. Tehát csak az egyház segíthet gyökeresen 
bajain. Fel tehát az egyház szabadságának a védel-
mére, mert vannak, a kik nyiltan vesztére törnek s 
vannak, kik barátainak színlelve magukat, nyilt 
ellenségeinél is veszedelmesebbek, a mennyiben az 
egyház isteni alapjait rövidlátó, szüklátkörű em-
beri okoskodások szerint akarják idomitgatni. Kelj 
fel kath. nép s „ tér j vissza az oltárokhoz, a mi Is-
tenünk oltáraihoz, nem egyenkint, hanem seregesen, 
tömegesen, tömör sorokba egyesülten!" . . . Ka-
tholikus nép ! Felszólítunk, hogy embereid meg 
magad, saját vigaszodra és tiszteletedre a föld né-
pei között! Csatlakozzál hozzánk egy nagy, az egész 
hazát átölelő egyletté ! Imádkozzál, őrködjél, küzdj 
. . . azon szent keresztnek jele alatt, melyről 18 
század előtt a megváltás vére folyt le az érte epedő 
emberiségbe : ebben a jelben győzni fogsz ! 

Tekintsünk szét Németországban most. A vi-
rágzó hitélet s az az életerő, mely egy Bismarckot is 
szépen Canossába vitt, az 1848 ban megindított egy-
leti életnek köszönhető. 

A ki czélt akar, annak használni kell az esz-

közöket. A ki nagy épületet akar emelni, annak mély, 
erős alapokat kell vetni. 

XIII. LEÓ 
pápa fényes sikerű missiója a bölcsészet terén. 

Közli : Csicsáki/ Imre. 
(Folytatás.) 

I I . 
Az okok. 

Isten X I I I . Leo pápát nemcsak azon magas küldetés-
sel bizta meg, hogy meghonosítsa a helyes belcsészetet, hanem 
egyúttal arra is, hogy a rosszat gyökerestől kitépje. Mert 
valamint lehetetlen, hogy ugyanazon helyen jó és rosz nö-
vényzet, teremjen, épen ugy, ha azt akarjuk, hogy a jó 
növekedjék, ki kell tépnünk a giz-gazt, hasonlóan a mondás-
hoz : constitui te, ut evellas et destruaet disperdas et dissipes, 
et acdifices et plantes. Nem érthetjük el az eredményt, 
hacsak azon akadályokat, melyek a működést hátráltatják, 
el nem mozdítjuk. A téves irányú bölcselet meggátlására 
czélzott mind az, amit Leo pápa Aeterni Patris körlevelében, 
valamint más általunk már említett apostoli irataiban 
rendelt, úgyszintén erre irányultak az akadémiára, a folyó-
iratra, az akadémiai iskolákra vonatkozó egyéb rendele-
tei is. 

Minden bölcselet, mely aquinói sz. Tamáséval ellen-
kezik, méltán megérdemli, hogy eltöröltessék, de még az is, 
mely szinleg kedvezve ellenkezik vele. 

Rosinini mély eszű férfiú volt, amint Gioberti is, (aki 
még az előbbit is felülmulta ékes és világos beszédmodora 
által) ; hasonlók voltak hozzájok más, téves utakon járó böl-
csészek, mint : Cartesius, Malebranche, Locke, Kant, L i Me-
nais, Cousin,Hegel stb.A roveredói bölcs (Rosmini)személyéta 
titok köde takarja; kedves volt az 1848-ki forradalmipártelőtt 
mint Gioberti s korának más férfíai. Műveiben: Lc cin-
que piaghe de.Ua Chiesa, és Costituzione secondo la Giustizia 
sociale már feltalálhatók a veszélyes tan csirái, amiért is a 
római congregatiók betiltották azokat. A szeretet congre-
gatióját, Congregazione di Caritá alapítván, e miatt a pápa, 
és számos jólelküek dicséretét érdemelte ki; kitűnő erényeik 
által hirneves férfiak tisztelték, becsülték őt, kik közé a 
Civiltà Cattolica két törzsiróját is számithatjuk, Taparelli 
d'Azeglio és Bresciani atyákat, az első mély bölcselő, a má-
sodik kitűnő iró, mindakettő szent élete által tisztelt férfiú. 
Rosmini a kellőnél kissé jobban tanulmányozta a né-
met bölcsészetet, mielőtt még sz. Tamásét áttanulta, elsa-
játította, és hogy a sensismust, mely itt-ott az egyes 
iskolákban lábra kapott, megtörje, ki akarta egyeztetni az 
igazsággal a német pantheistikus idealismust, mely avval 
fenyegetődzött, hogy meghonosul Európában. A Nuovo 
saggio suWOrigine delle Idee műve hírnevessé tették őt. Meg-
jelent a Jézus-társaságnak generálisa, Roothaan János előtt 
és felszolitá őt, hogy hasson oda, hogy a Társaság fogadja 
el az ő bölcsészeti rendszerét. Roothaan nem egyezhetett 
bele, mert mint okos férfiú, nem látott ott tiszta tant és mert 
sz. Ignáez rendeletei már előre gondoskodtak, hogy Aristo-
teles és sz. Tamáshoz csatlakozzék a rendtagok korlátozott 
szabadsága, hogy kény és kedv szerint ne fajulhasson el. Ke-
mény harcz fejlődött aztán Rosmini és azok közt, kik nem 
ugy gondolkoztak mint ő, és első ellenlábasai voltak Gioberti 



és Avogadro délia Motta gróf.Sok műve, a mely a congregatio 
Indicia elé terjesztetett, megkapta a dimittatur-t , és hogy 
nem történt valami illetlen vita mindaddig, nem raj ta mult; 
és Rómában a Sacro Palazzo főnöke helybenhagyásával és 
ami önmagától értetik, I X . Pius engedelmével e folyóirat-
ban is jelentek meg czáfolatok Rosmini tanait illetőleg. 

Ali»' hogy XI I I .Leo pápa felemelte a bölcsészet 
restauratiójának zászlaját aquinó sz. Tamást tűzvén 
ki mesterül a bölcselet terén, Rosmini fofő követői 
rögtön ugyanezt tették Rosmini val ; és amint a szent 
atya elrendelte, hogy aquinói sz. Tamás összes művei Ró-
mában újra kiadassanak, Turinban Rosmini összes műveit 
rendezték sajtó alá. A dimittatur-t határozott jóváhagyás-
nak vették mind azon tanokat illetőleg, melyek az igy jel-
lemezett művekben foglaltatnak, és amit Hilariusról irt 
Jeromos : „Hilarii libros inoffenso decurras pede," azt Ros-
minira akarták alkalmazni. Es mert nem lehetett nyiltan a 
leo-főbb vezérrel, a pápával homlokegyenest ellenkező tant 
tanítani, azért Rosmini bölcsészetét ugy akarták feltüntetni, 
mint amely az angyali tudor bölcsészeiének hű értelmezője, 
tökéletesebb kinyomata. Valóban attól lehetett tartani, hogy 
az Aeterni Patr is encyclica eredmény nélkül fog elhangzani 
és igy Leo koronájából a legszebb gyöngyöt tiporják össze. 
Ámde ő kiváló belátással és nagylelkűséggel nem szűnt meg 
azon lenni, hogy a megkezdett ügy szerencsés véget érjen. 
A püspököknek Írásban is, szóval is, több izben tudtokra 
adá, hogy a tiszta források közt, a melyekből aquinói sz. 
Tamás tana merithető, nincsenek Rosmini müvei. Nem 
akart hirlapi veszekedést, de megengedte, hogy komoly tu-
dományos vitákba bocsátkozhassanak, mert tudta, hogy 
igy a tévely csorbát szenved és az igazság győzedelmeskedik 
s a szeretetet sem kell áldozatul hozni. Megkülönböztette 
Rosminiban, nagyon helyesen, a bölcsészt a vallási társulat 
alapitójától és megnyugtatta ez utóbbinak tagjai t , akik na-
gyon félénkeknek mutatkoztak. 

A hol bölcsészeti érdeket nem hozhattak fel Rosmini 
követői szent Tamás bölcsészetének legyőzésére, ott a di-
mit tatur ral álltak elő, jólehet ez több művére is, jelesül a 
nagy terjedelmű és leginkább megtámadott Teosofia-ra nem 
terjed ki.Nem rosz szándékkal jár tak el az igazi rosmini-párti-
ak,(és e névvel nem akarjuk egyedül a Congregazione della 
Carità tagjait jelezni habár ők mindig Rosmini bölcsészetének 
hivei,) hanem a dimittatur-t állitván szembe azon módon 
amint tették, tulajdonképen mit is mondtak ? Azt, hogy egy 
tan, mely ellentétes az Aeterni Patr is encyclica által szán-
dékolt tannal, a római congregatiók s a jelenlegi pápa előde 
előtt helyesléssel találkozott. 

A rosmini-pártiak tulcsapó heve arra kényszerité Ró-
mát, hogy kellő világitásba helyezze a dolgot, jelezvén a 
dimit tatur igaz érzelmét. Azonfelül ugyanazon congregatio, 
mely kimondá a dimittatur-1, körülirta a szó értelmét t. i. 
hogy nem a tan helyeslését jelenti a szó, hanem csak egy-
szerűen el nem ti l t ja azt. Formula: Dimittatur, hoc tantum 
significat: oj>us quod dimittitur, non prohiber/'. Ámde ez nem 
volt elég, mert ezen illetékes értelmezést, álokoskodás utján 
üres szóbeszéddé akarták silányitani és erősen állí tgatták, 
hogy Rosmini művei nem foglalhatnak magukban csakis 
egészen orthodox tant. Erre egy ujabb, sokkal világosabb 
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nyilatkozatot hoztak, t. i., hogy az átbocsátott művekben 
lehetnek tévedések in fide et moribus, és hogy akár bölcsé-
szeti akár theologiai oldalról szabad az ily műveket meg-
támadni. 1. „Utrum libri ad sacram Indicis Congregatio-
nem delati et ab eadem dimissi seu non prohibiti, censeri 
debeant immunes ab omni errore contra fidem et mores ? 2. 
E t quatenus negatíve, u t rum libri dimissi seu non prohi-
biti a Sacra Indicis Cougregatione possint tum philosophi-
ce tum theologice citra temeritatis notam impugnari? Eadem 
Sacra Congregatio respondit. Ad primum : Negative. Ad 
secundum: Affirmative.— Minden azt mutatja, hogy X I I I . 
Leo komolyan akar ja a bölcsészet reformálását és hogy 
tartós, messze jövőbe kiható művet akar teremteni. Es 
most a bölcsészet reformálását czélzó okok után lássuk az 
eredményeket. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, julius 17. A középiskolai szaktanácskozás.— 

Az uj középiskolai törvény életbeléptetése több redbeli elő-
intézkedést tesz szükségessé, melyek között kétségkívül az u j 
tanterv megállapítása kiválóan fontos helyet foglal el. Na-
gyon helyesnek ta r t juk Tréfor t Á. ő excja azon intézkedé-
sét, hogy a legkiválóbb tanférfiakat egybehívta Budapestre 
miniszteri szaktanácskozásra, mely f. h. 12-én a miniszter 
ur személyes elnöklete alat t kezdődött, a következő két na-
pon pedig Szász K. vezetése alat t folytatását és befejezését 
találta. Szóltak is az elmélet és gyakorlat emberei őszintén, 
nyiltan. Szólt különösen Pannonhalma ő-*zbe borult érdem-
teljes főtanférfia, Kruesz K. ő excja. Beszédje általános tet-
széssel, egyhangú helyesléssel fogadtatott . Tantervről lévén 
szó, ő excja nem tehette, hogy oda ne mutasson ama folyto-
nos változásra és experimentatióra, mely kiváltképen a má-
sodoktatás terén az utóbbi időben divattá vált. A majdnem 
évről évre váltakozó intézkedések, átmeneti, ideiglenes ren-
deletek, az irányelvek megváltoztatása, ama, mondhatni, 
állandó állhatatlanság, mely a tananyag és tanczél tekinte-
tében ujabb időben lábra kapott, valóságos sisyphusi mun-
kává alakították a középiskolai oktatást . A legbuzgóbb ta 
nár, a legszorgalmasabb tanuló hiába fáradoztak. Kruesz 
ő exeja-é az érdem, hogy competens helyen kendőzetlenül 
kifejezést adott azon általános panasznak, mely minden jobb 
belátásu tanférfiu ajkairól évek óta elhangzik. Örülünk, 
hogy ő excja nyílt szózata osztatlan helyeslésben és tet-
szésben részesült. Akarjuk hinni, hogy tanügyi kormányunk 
végre szakítani fog ama folyton experimentáló iránynyal, 
melynél fogva minden igyekezet eredménytelenné lesz és 
okszerű, helyes tanterv megállapítása által biztos irányt, 
szilárd alapot és állandó medret fog találni és megtartani 
az annyira fontos középiskolai oktatás számára. 

Örvendetes tüneménynek ta r t juk az első tanácskozás-
ban hozott elvi megállapodások között a hittani oktatásra 
vonatkozó részletet. Ismeretes azon visszás helyzet, mely-
ben középiskoláinkban eddig a vallás-oktatás tengődött. 
Igen is, tengődött. Mert ama hetenkinti egy órában, mely a 
IV . osztálytól fölfelé a vallás-oktatásnak jutot t , csakugyan 
nem virágozhatott a hittani oktatás. Egy óra hetenkint a 
vallás- és erkölcstan számára valóban a kevésnél is kevesebb 
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Még jó irányú és szellemű tanárok mellett is mit tehet a 
hi t tanár hetenkint egy órában ? Ha csak kissé népes az osz-
tály, mire is forditsa figyelmét, mire is használja azt a rö-
vid kis órát ? . . . H á t ha még, (amint ez nem oly ritka 
eset, még oly gyimnasiumokr.ál is, melyek czime : kir. ka-
tholikus,) a többi tanárok vagy azok közül többen szándé-
kosan és egyesen lerontják azt, a mit a hittanár építeni 
igyekszik? Mire mehet ily esetben a* hittanár abban az egy 
órában, mely hetenkint neki k i ju t ? Nevetségesnek tűnnék 
fel a dolog, lia nem volna oly komoly és fontos, megtartani 
a hit tant és erkölcstant rendes, kötelező tantárgynak, azt 
első helyre tenni és kegyelemből számára egy órát heten-
kint kijelölni. Yaloságos satyra ez ! . . . 

A miniszteri szaktanácskozás minden osztályban he-
tenkint két órát tar tot t szükségesnek a vallástanitásra. Min-
denesetre status amélioré ; de még a miniszteri szaktanács-
K:ozás szempontjából sem teljesen kielégítő. Ha igaz, mint a 
lapok egyformán jelentik, hogy a tanácskozás azon mély 
meggyőződésének adott kifejezést, miszerint a hittanoktatás 
a nélkülözhetetlen vallás-erkölcsi alapra nézve felette fon-
tos, akkor ezen elismert fontossággal a hetenkinti két óra 
sem áll teljes arányban. Nem akar juk a számarányt alkal-
mazni a szintén fontosnak elismert többi tantárgyak számá-
ra kijelölt tanórákat illetőleg, mert akkor — stantibus eis-
dem rationibus — a hittanra hetenkint 5—8 óra jutna, ha-
nem csak azt a szerény kérdést koczkáztatjuk. vájjon az a 
hetenkinti két óra komolyan megfelel-e ama különösen és 
határozottan kiemelt fontosságnak, avagy csak azért tűze-
tett ki a hetenkinti két óra, ut aliquid fecissc videantur ? 

A kormány emberei által leszavaztatott vallás-erkölcsi 
alapnak a hetenkinti két óra legyen a surrogatuma ? Még 
elméleti tudománynál is vajmi keveset ér két óra, hát még 
a vallásoktatásnál, hol az elmélet gyakorlat nélkül több 
mint currus sine a x i ! . . . Ha valóban olyan mély a vallásokta-
tás fontosságáról való meggyőződés, akkor, ha már az óraszá-
mot absolute nem lehet szaporítani, legalább a vallás gyakor-
lására vonatkozólag kell intézkedni, hogy a tanulók a tanárok 
ellenőrzése és őrködése mellett gyakorolják a vallást stb. 

Igy talán némikép elég lesz téve ama hangoztatott 
fontosságnak, mely miután a vallás-erkölcsi alap el nem 
fogadtatott, annyit kétségkivül követel, hogy nemcsak el-
méletileg, hanem gyakorlatilag is kezeltessék a hit- és er-
kölcstan. Ha tanügyi kormányunk komolyan tulajdonít oly 
fontosságot a hittan tanitásának, akkor az egygyel megsza-
porított tanórákhoz csatoljon oly intézkedéseket, melyek a 
gyakorlat biztosítására, komoly végrehajtására és szigorú 
ellenőrzésére szükségesek; mert máskép még a hetenkinti 
két óra mellett is nagyobb lendületet nem igen fog venni a hit-
tastanitás, hacsak még ama—nagy részben jogosult — kivá-
nalmak is teljesülésbe nem mennek, melyek a nmélt. püspöki 
kar éber gondoskodását kétségkivül ki nem kerülik. ? 

Tyrol. Az ország lútegysége érdekében a tyroli tartomány-
gyűlési képviselők többsége következő nyilatkozatot nyúj-
tott át a tartományi elnöknek, melyet ez az ülés bezárása 
előtti napon maga ünnepélyesen föl is olvasott. 

Nyilatkozat. 
„Tyrol tartománynak ősidőktől fogva legbecsesebb 

kincse a hitegység joga. Ezen jog kifejezést nyert az 186(3. 
april 7-iki tartományi törvényben. 

Ezen jog folytán önálló evangelikus hitközség alapí-
tása, a közös és nyilvános vallásgyakorlat jogával együtt, 
csak a tyroli tartománygyülés beleegyezése mellett enge-
délyezhető az illető hatóságoknak. 

A régi jog, s különösen az 1866. april 7-iki tartomá-
nyi törvény megsértésével Innsbruckban és Meranban önálló 
protestáns hitközségek alakultak, anélkül, hogy erre nézve 
a tartománygyülés megkérdeztetett volna, sőt ennek leo-ün-
nepélyesebb, szakadatlan, az egész tartomány által támoga-
tott erélyes tiltakozása ellenére. 

Előbb Innsbruckban tettek lépéseket egy nyilvános 
evangelikus templom fölállítására, egy katholikus kápolna 
megvétele által. 

Ezzel meg nem elégedve, Meranban is hozzáfogtak 
egy kü'ön evang. templom építéséhez. Az építési engedélyt 
megadta az illető politikai hatóság, s az építkezések már 
meg is kezdettek. 

Ez építkezésekre szükség nincs. Az eddigi imaház 
teljesen elég volt az isteni tisztelet megtartására; a protes-
tánsok, kiknek saját temetőjök, sőt a legújabb időben saját 
iskolájok is van, Meranban teljes vallásszabadságot élveztek. 

Ezen eljárás, legszentebb jogunknak ezen folytonos 
megvetése, egész Tyrolban a legnagyobb visszatetszést szül-
te. Valamennyi történeti institutio és jogállapot veszé-
lyeztetve látszik, s kérdésessé tétetik, ha önkény lép a tör-
vény helyébe. 

A hitegységek I. Ferencz József ő felsége, legkegyel-
mesebb urunk által i866. évben megerősített történeti joga 
mindekkoráig nem vesztette még el államjogi alapját. 

Igaz, hogy jogunk ellenesei némi sophistikai érveket 
hoztak fel ez ellen, de a conservativ tartománygyülési 
többség ezen érvek tarthatatlanságát már az 1878. október 
15-iki nyilatkozattal a legtalálóbb módon vizszautasította. 

A tyroli tartománygyülés mindekkoráig nem hozott 
oly értelmű határozatokat, melyeknél fogva az 1866. april 
7-iki törvény korlátoztatnék, vagy megszüntettetnék. 

Azt hitte az ember, hogy a tyroliak előtt ily szent 
jog, a fejedelem kegyelme és a tartománygyülés állandó 
magatartása folytán, biztosítva van. 

A miniszter önhatalmú véleményének volt fenntartva, 
ezen jogunkat többé fenn nem állónak nyilvánítani. 

Az 1872. október 15-iki nyilatkozatban a tyroli tar-
tománygyülési többség arra utalt, hogy az innsbrucki és 
meráni evangelikus hitközségek fennállása az általános ál-
lamjog határozatai szerint is törvényellenes, amennyiben 
ezen hitközségek nagyobbára külföldiek javára alapít tat tak, 
kik tehát ezáltal sajátságos szabadalomban részesülnek, s 
amennyiben presbyteriumaik, bár nyilvános hatóság jelle-
gével birnak, nagyobbára külföldiekből vannak egybe-
állítva. 

A tartomány első protestáns egyházának építését a 
conservativ tartományi képviselet nem mellőzheti hallga-
tással. 

Mi tartományunknak osztatlan katholikus jellegét, 
legfőbb jogunkat védjük. S ezért sohasem hányhatják sze-
münkre a türelmetlenség vádját. Nem azt kivánjuk, hogy 
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a protestánsok elől országunk elzárassék, nem tiltjuk előket 
isteni tiszteletök gyakorlatától ; de ismételve tiltakozunk 
a törvény által meg nem engedett, s a viszonyok által nem 
kivánt akatholikus hitközségek alapitása ellen, mint a 
milyenek Innsbrackban és Meranban keletkeztek. Különö-
sen tiltakozunk az oly protestáns templom épitése ellen, 
mint a meráni, s épitésének megkezdésében legszentebb 
jogunk fájdalmasan érzett megsértését látjuk. 

Tyrol csak addig erős, mig egy a hitben ! Jézus leg-
szentebb szivének védelme által, akinek országunk magát 
szentelte, maradt meg a császárnak ; csak a katholikus egy-
hitű Tyrol maradhat hű ezen traditiójához : az Istenért, a 
császárért és a hazáért ! 

A conservativ tartományi többség tehát mindig leg-
szentebb kötelességének fogja tartani, hogy ez igen fontos 
kérdésben a nép érzületének kifejezést adjon, s szakadatla-
nul, folyton fel fogjuk emelni szavunkat legszentebb tulaj-
donunk, a hitegység mellett. 

Innsbruck, 1883 julius 3. 
Gr. Brandis, br. Hippoliti, Aget.hle, Arvedi, br. Eiegc-

leben, Dordi, Fiterer, Erler, Fuchta, i off a, br. Giovanelli, 
Glatz, Grander, Grenier, Haidegger, Kathreni, Kirchberger, 
Köfler, Lorener, Marini, br. Menghni, Pletrer, Poll, Panier, 
Bapp, Rauch, Riccabona, Spaur, Stadler, Thun, Tutzer, Val-
lentinelU, Wackernell, Wildauer, A. Zortea.u 

Az ellenpárt e nyilatkozat fölött vitát akart kezdeni, 
mit azonban a tartományi elnök, Rapp nem engedett meg. 

Ta,h- és nevelés-ügy. 
Megnyitó beszéd. 

(Vége.) 

Azon történelmi igazságot sem szabad elhallgatni, 
hogy a hazai tanügy igen sokat köszönhet Mária Teréziá-
nak, ki azt korának szinvonalára iparkodott emelni ; holott 
azelőtt a közoktatás ügye országosan szervezve nem is volt.*) 
Mária Terézia az oktatásügyet „politicutnnak" nyilvánít-
ván, 1777-iki évben kiadta az Ürményi és Tresztyánszky-
féle „Ratio educationis"-t, mely mindennemű iskolákra ki-
terjeszkedett.1) En azonban néptanítókhoz szólván, csak az 
elemi iskolákat érintem, azt is a legrövidebben. A Mária 
Terézia-féle „Ratio educationis" 3-féle elemi iskolát külön-
böztet meg, u. m a falusit, melyben olvasás, irás, számtan 
és az úgynevezett közhasznú ismeretek tanittattak egy ta-
nító által ; a kisvárosit, két tanerővel, melyekben az előb-
bieken kivül fogalmazás és német nyelvis tanít tatott ; a 
nagyvárosit, három tanerővel, melyekben még a mondotta-
kou felül a mértan-, természettan- és gazdaságtanban, raj-
zolás és latin nyelv elemeiben is nyertek oktatást. 1778-ban 
pedig elrendeltetett a normális iskolák felállítása oly czél-
ból, hogy ezek más iskolák berendezésére mintákul, külö-
nüsen pedig a szabályszerűleg képezendő tanítók jövendő 
munkálkodásának élőképéül szolgáljanak. Mert a leendő 
tanítók kezdetben különleges oktatást nem nyertek ; hanem 
bejártak a kerületekint felállított 4 osztályú normal-isko-
lákba, megfigyelték ott a tanítók eljárását, azokat néha he-

*) Csakis amennyiben az egyház országszerte birt iskolákkal. 
') Népiskolai Tanügy, 1«77. 6 6 - 6 7 . 1. 

lyettesitették, leginkább az öregebbeknél praktizálván, 
vizsgát tettek, vagy sokszor a nélkül is alkalmaztattak. Kü-
lön órák csak az 1806/7-iki tanévben lőnek részökre rendsze-
resítve, naponkinti 2 órai előadással, s itt is leginkább az 
egyház vezérkedett mint úttörő a püspöki városokban. 

Folyó századunk második negyedétől kezdve a nemzet, 
bár magára hagyatva, nagy erőfeszítéssel igyekezett a mu-
lasztásokat pótolni. Politikai, társadalmi, nemzetgazdasági 
és közművelődési téren élénk is volt a megindult mozgalom; 
de annál kevesebb történt a népnevelés érdekében, még a 
48/49 -iki szabadságharcz sem volt képes azt dermesztő, kóros 
álmából felriasztani, mig az 1855-iki évben 18,788. sz. alatt 
kelt rendelet nem szabályozta a népoktatás ügyét. A bécsi 
kormánytól jött, tehát ellenséges indulattal fogadtatott, pe-
dig, hogy ezen a népiskoláinkat egészen újból szervező pa-
rancs, mely tanügyünket bár úgyszólván ringó bölcsejében 
találta, azt néhány rövid év alatt mégis hathatósan fel-
emelte. Hogy csak némely dolgokat említsek: a hangostatás 
— az olvasástanitás eme, a szellemfejlesztő methodikai el-
járás követelményeinek megfelelő módja, — utat tört ma-
gának először a képezdékbe, azután u jobb elemi tanodákba, 
sőt lassankint még a kor színvonalán nem álló tanítók is 
felcserélték azt a testet és lelket ölő betűztetéssel. 

Ez magában véve is oly nagy vívmány volt, melynek 
horderejét csak a szakember tudja kellőleg megítélni. To-
vábbá, tex-jesztette a szemléltető oktatást, szaporította a 
a taneszközök számát fali, olvasó-táblákkal, szemléltetési 
képekkel, sürgette az olvasmányok tárgyalását, megkívánta 
a nyelvtan és fejszámolás helyes kezelését, módszeresen 
kidolgozott számoló könyveket adott ki, az ének és rajzolás 
is felvétetett a népiskola tantárgyai közé. Adott ki olvasó-
könyveket, melyek a nyelvgyakorlatokat is tartalmazták, 
s az olvasmányokkal szépmennyiségti reáliák is összekap-
csoltattak; a mi pedig főérdeme volt a rendszernek, hogy 
egész tanügyi eljárását a vallás és erkölcsi alapra fekteté, 
mely nélkül igazi tanitás és nevelés nem is létezhetik. Hi-
bája is volt a rendszernek és pedig nagy : a germánizálási 
viszketeg, és hogy az olvasó-könyvek egyes darabjaiban 
oly történelmi elbeszélések is voltak, melyek az igazságos 
itész bírálatát egyáltalán ki nem állhatták. Ha még felem-
lítem, hogy azon rendszer több mint 2000 uj népiskolát 
teremtett, a tanitókat pótvizsgára kötelezte, az alkalmat-
lanokat nyűg- vagy kegydijazván képesítettekkel cserélte 
fel, e tankötelezettséget kimondta és szigorúan végre is haj-
totta, a vasárnapi, ismétlő oktatást elrendelte : akkor, ha 
nem is merítettem ki azon korszak tanügyi összes érdemeit, 
mert csak azt dicsérem, mégis oly képét állitám az elfogu-
latlan tanférfiu elé, melynek üdvös befolyását a népnevelés 
ügye előbbvitele ügyében kell, hogy beismerje, a mint hogy 
sokan is vannak önök közt, kik ezt nem tőlem hallják elő-
ször, hanem szemelyesen tapasztalták, mert már akkor 
együtt izzacTtunk, együtt nyeltük a népiskola fojtó gőzét és 
mellszáritó porát. 

Ily állapotban találta az 1867-iki független, de felelős 
magyarországi kormány közoktatási minisztere a nagynevű 
b. Eötvös József a népnevelés ügyét, ki bár a közművelődés 
minden tényezőire kiterjeszté figyelmét, de legtöbbet mégis 
a népnevelés érdekeben tett, szabályozván azt az 1868-iki 



X X X V I I I - i k szentesített törvényczikkel, melyet itt rész-
letezni, ugy hiszem, felesleges, hiszen ma már nincs néptani-
tó, ki azt iskolája és saját személye érclekében is ne ismerné! 
A nagynevű b. Eötvös hazánkra is nagy kárral járó kora 
elhalálozása miatt önalkotta törvényeit sem nem láthatá, 
azonnal mindenfelé érvényesülni, sem nem szemlélheté s 
még kevésbbé élvezheté szellemi gyümölcseit. 

E nagy szerencse, hazánk egy szintén nagy fiát érte 
Trefort Ágoston ő excellentiáját, ki jelenleg már egy tize-
den tul viseli a közoktatási tárczát a mily bámulatos hig-
gadtsággal ép oly nagy bölcseséggel. Elő embert dicsére-
tekkel elhalmozni hízelgés lenne, e szerepet nem játszottam 
soha ; csak arra szorítkozom tehát, hogy néhány a nép-
nevelés érdekében alatta történt hivatalosan bizonyos tény-
álladékot említsek itt fel : az 1868-iki tanévben 6—15 éves 
korú tanköteles gyermek volt 2.284,741 ; s tényleg iskolába 
jár t 1.152.115; 1881 ki évben a tankötelesek száma 2.119,676; 
tényleg járt 1.656,337. 1869-ben volt 12,757 községben 
13,798 iskola ; 1881-ben 16,042 ; jellegre : 318 állami, 1686 
községi; 14 745 felekezeti; 173 magán; 118 tanító nélküli. 
1869-ben volt 16,899 tanterem; 1881-ben 22,291. 1869-ben 
volt 17,792 néptanító; 1881-ben 23.024. 1869-ben fordítta-
tott a népiskolára 3.760 123 frt . ; 1881-ben 10.643,610 fr t . 
o. é 1869-ben volt 46 tanító és tanítónőképző intézet ; 1881-
ben 72. Uraim ! E tételek napnál fényesebben bizonyítják, 
hogy ez utolsó tized a magyarországi népnevelés történel-
mében nemcsak korszakot alkotó, hanem oly haladás, oly 
emelkedés, mely az utánunk jövő nemzedék szerencséjét és 
boldogságát művelődésénél fogna is kell, hogy biztosítsa. 
Fel kell még említenem az 1876-iki X X V I I I . t. czikket 
„A népiskolai hatóságokról"; az 1875-iki X X I I . t. czikket 
„A népoktatási nyilvános tanintézetek tanítóinak és neve-
lőinek nyugdíjazásáról," melylyel önöket az oktatásra ál-
dozni nem akaró fukar és fösvény nép keserű kegyelem 
koldulásától megmenté, s figyelembe vételével az ország 
anyagi szerény helyzetének, f>z elaggottakat a méltányosság 
mértéke szerint óhajtja jutalmazni, ezért is kell, hogy önök 
háláját, az utókor elismerését sőt az egész haza nagyrabe-
csülését és méltó tiszteletét vívta ki legyen a nagy állam-
férfiú. Arról is biztosíthatom önöket, hogy ő méltósága a 
kath. iskoláknak nemcsak nem ellensége, hanem nagy ba-
rátja, ki nekem, midőn egyházmegyénk főtanfelügyelőjévé 
neveztetvén, akkori püspököm óhajára magamat bemutatván, 
azt mondá : „En nem a jellegét keresem az iskolának, ha-
nem jóságát."*) S ha még hozzáteszem, hogy a székesfehéx*-
vári egzházmegyei róm. kath. tanítóegyesület is csak az ő 
kegyességéből alakulhatott ily gyorsan meg, mert e hó 14-én 
a belügy- és saját minisztériumán keresztül vive, 19,459. 
sz. alatt megerősítse, azokat hivatalosan megkaptuk, ugy 
hiszem ez több az egyszerű jóindulatnál, ez nagy kegyesség, 
hálára kötelező, kiváló szívesség, úgyhogy ezennel szeren-
csés vagyok ő méltósága megyés püspökünk és a vallás- és 

*) Természetes, es a paedagogia e^yik alapelve, hogy az is-
kola vallásos jellege az iskola jóságánál: alapföltétele. Ergo. 

Szevk. 

közoktatási miniszter ő excellentiája által jóváhagyott és 
megerősített alapszabályok törvényes oltalma, védelme 
alatt a székesfehérvári egyházmegyei róm. kath. tanítóegye-
sület közgyűlését megnyitni, sőt ezennel megnyitottnak 
nyilvánítom. 

VEGYESEK. 
— Howard bibomok Dublinban volt látogatáson. Út-

ját az ír kérdéssel hozzák összeköttetésbe. Annyi bizonyos, 
hogy a pápa fellépése jótékonyan hatott az ír nép kedélyé-
nek lecsendesítésére. Az angol kormány ennek folvtán u j 
concessiókra, uj javításokra készül. 

— Bürke atya meghalt. I X . Pius „az egyházi szóno-
kok fejedelmének" nevezte az elhunytat. A dömés rend 
egyik nagy celebritását vesz tette benne. 

— Chambord gróf szent Ferencz III . rendjéhez tar-
tozik. Mikor beteg lett. neje levélben tudatta ezt sz. Ferencz 
rendje egyetemes főnökével főt. da Portogruaro Bernardin 
atyával. Levele így szólt : „Férjem beteg. Kérjük érte sz. 
Ferencz egész rendjének imáit, mely nekünk oly kedves." 
Mire a rend főnöke ünnepelyes Triduumot rendelt az Ara 
coeli nevű anyazárda templomában. Elrendelte egyszer-
smind, hogy az observans rend összes házaiban imádkozza-
nak a gróf egészségeért. (Catholic Times.) 

— A franczia bourbonoh orleánsi ágában családi ha-
gyomány a 89-iki forradalmi elvekhez való ragaszkodás. 
Chambord halála után, ha az orleánsi ág valamely tagja 
jutna Francziaországban trónra, e családi hagyomány foly-
tán a keresztény társadalmi elvek nem sokat, ugy szólván 
semmit sem nyernének. Némi reményt nyújt azon körülmény, 
hogy a párisi gróf, az orleánsi ág mostani "feje, szakított a 
család egy másik hagyományával és elismerte Chambord 
gróf legitim jogait. Talán a vallásügyi politikában is vár-
ható lenne a párisi gróf áttérése a Chambord gróf által oly 
jelesen képviselt keresztény állami elvek alapjára. Adja 
Isten, hogy ugy legyen ! 

— Angol-Indiában (British India) vagyis az angol 
fenhatóságot elismerő részben 254.899,516 lakos közt 187 
millió hindu vallású, 50 millió mohamedan, 6 millió termé-
szetimádó, 3 millió budhista, 1.862,634 keresztény, — több-
nyire európaiak, kik közöl 963,058 a kath. egyház híve, — 
jainok (vagyis budhista-hindu vallásúak) 1.800,000, sikh, 
vagy egyszerűen theista vallású, 853,226, — végre más 
vallásúak vagy be nem vallott vallásúak 3.057,130. A ke-
reszténység 1861. év óta 53°/o szaporodott, 1871. óta 61°, 0-
kal. Negyven év előtt a keresztények száma csak 102,951 
volt. 

— A vérrokonok közti házasságról közegézségügyi 
szempontból czikkez a budapesti „Oktató Háziorvos." Az 
ily hazasságok káros hatását bő adatokkal, erős okokkal 
igazolja. Megérdemli kánonjogtudósaink figyelmét. 

— Franczia republikánus lapok már előre sajnálják, 
hogy mgr Rende nuntius bibornokká lesz creálva. A jeles 
praelatust, ki, ha legközelebb bíbornoki kalapot nyer, a mi 
valószínű, a szent collegium legifjabb tagja lesz. XI I I . Leo 
pápa szelleme kisugárzásának nevezik egész Francziaország-
ban. Utódjától a kormánykörök kissé tartanak. Azt hiszik, 
hogy nem lesz oly békülékeny. Ezt magaknuk is tulajdo-
níthatják. Egyébiránt meg lehetnek győződve, hogy a Va-
tikán Párisba tapasztalatlan diplomatát Dem fog küldeni. 

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

Nyomatott Budapesten, 1883. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Budapesten, julius 21. 6. II. Félév. 1883. 

TARTALOM. A tanulásról. — X I I I . Leó pápa fényes sikerű missiója a bölcsészet terén. — Egyházi tudósitások : Bu-
dapest. Sz. István király ünnepének nyolczszázados jubileuma. — Bukarest. Papi szentelés. — Pályázat. — Hivatalos. 

— Vegyesek. 

A t a n u l á s r ó l . 
i . 

Arról a tanulásról akarunk elmélkedni, mely 
az iskolából kilépett i f jú emberre az életben v á r ; 
— ha t i. nem akarja, hogy szellemi tehetségei az 
élet küzdelmei vagy léhaságai között elparlagosod-
j anak ; ha nem akarja hagyni — apáink nyelvén 
szólva — fejét begyepesedni. 

Ez a tanulás különbözik az iskolaitól. Ez már 
nem a paragrafusok beemlézésében, mint inkább jó 
könyvek olvasásában, a szebb, meglepőbb vagy 
fontosabbnak látszó helyek kijegyzésében áll. Igy 
hallották hogy kell tenni. Mi is hallottuk, meg is 
próbáltuk, és most saját tapasztalásunkat a máso-
kéival — kik e dologban tekintélyeknek mondha 
tók — összevetve: a tanulás ama módszerét elhibá-
zottnak, a sok olvasást és kiírást*) haszontalan idő 
vesztegetésnek nyi lvání t juk. Ám a tanulásnak nem 
az a czélja, hogy az időt valahogy eltöltsiik, de 
hogy ismereteink határait kijebb tol juk egyfelől, 
másfelől pedig hogy intellektuális tehetségeinek 
aktivitását és erejét fokozzuk. Amaz megtörténhetik 
ez utóbbi nélkül, mig ez utóbbi amazt magával 
hordja. A tanulásban tehát oly módszert kell kö-
vetnünk, mely midőn lehetővé teszi, sőt megköny-
nyiti a tanultaknak mindvégig, vagy legalább hosz-
szu ideig való megőrzését: egyszersmind az értelmi 
tehetségeket is foglalkoztassa és ne engedje, hogy 
azok gyakorlása és mívelése hiányában elsatnyul-
janak, mint ez történni szokott a sok olvasás és 
reflexiók nélkül folytatott emlézések munká ja köz-
ben. Mert ugyan mit ér az ismeretek egész halmaza 
az értelmi tehetségek gyámoltalansága mellet t? 

*) A sokat. Ezt megjegyezzük. Szerk. 

Önkényt tolul tehát előnkbe a kérdés, hogy és 
mily módon érhető el e kettős czél? 

Ha az, a mit tanul tunk minél hamarabb elpá-
rolog fe jünkből : ugy kérdés, hogy vájjon nemhiába 
fáradoztunk-e. Egyszer nem, másszor igen. — Van-
nak tantárgyak, melyeket elhanyagolás esetében 
ugyan rövid idő alatt elfeledünk, de azért mégis 
fontos szolgálatot teljesítenek. Igy p. o. a mathe-
matica és klasszikus nyelvek a gyermekif ju korban 
a szellemi tehetségek fejlődését a leghatályosabban 
eszközlik. I t t tehát már a velők való küzködés is 
kifizette magát. De egész máskép áll a dolog, mi-
dőn későbbi ismeretszerzésről és a tudomány egyik 
vagy másik ágának miveléséről van szó. I t t már a 
tanulás a tanul tak megtartása nélkül kútba esett 
munka lesz. Es mégis a legtöbb esetben ily munká t 
végez az i f jú ember. 

De hát van e mód a tanultak megtartásáról 
gondoskodni ? Áll e hatalmunkban akár a megtar-
tás képességét, akár a visszaidézési készséget — 
reproductio — fejleszteni és fokozni.1) 

Tanítással foglalkozó emberek tapasztalata 
szerint a megtartás képessége természettől külön-
böző az emberekben. Ép azért e külömbséget mes-
terségesen kiegyenlíteni nem igen lehet. A visszai-
dézés készsége pedig minden szellemi tehetségek 
között leginkább feltételeztetik a testi szervezet és 
főleg az idegrendszertől, (sensorium commune). 
Ezek igy levén az emlékező tehetség fokozatos fej-
lesztése nagyon is kétes dolog. Mondják, hogy a 

*) E két mozzanatból, u. m. az emlébó'l, — memoria 
— mint a képzeteket megtartó erőből, — vis conservativa 
specierum — és a visszaemlékező erőből — facultas remi-
niscendi — egészül ki az emlékező tehetség a szó teljes ér-
teményében. 

Stöckl tankönyve, magy. ford. I . rész. 82. old. 
6 
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gyönge gyermeki korban,a hatodik éven alul,a memo-
ria nagy mérvben fejleszthető, csakhogy a testi élet 
rovására. 

De bár a megtartás képességét, mint termé-
szeti adományt nem fokozhatjuk is, mégis a meg-
tartás érdekében sokat tehetünk. Figyelem és he 
lyes methodus a tanultak megtartásában segédke-
zet nyúj tanak. 

Tapasztalásból tudjuk, hogy az ember nem 
minden ismeretet egyformán felejt el; hogy némely 
ismeretrészletek még a legfeledékenyebbeknél is 
huzamosan megmaradtak ; hogy az öregek is, kik-
nek pedig mintegy közös vonása lett a feledékenység, 
némely dolgokra vissza tudnak emlékezni. Minden-
nek okát pedig egyedül abban találhat juk, hogy a 
megmaradottak jóval mélyebben nyomódtak be a 
memóriába, mint az elfeledettek. így tehát a tanul 
tak megtartásának feltételéül ezt a mély benyomó-
dást vagy bevésődést ál l í that juk. Ezt a benyomó 
dást pedig leginkább a lekötött vagy feszült figye-
lem eszközli. 

Ki nem tapasztalta, hogy a hallottak vagy ol-
vasottak sokkal csekélyebb nyomot hagytak emlé-
kezetében mikor szórakozott volt, mint mikor azo-
kat osztatlan figyelemmel kisérte. Tehát elenged-
hetlen szabály lesz a tanulásban a feszült figyelem. 

Ámde nem egészen akaratunkon és elhatáro-
zásunkon áll, hogy a figyelem engedelmes szolgánk 
legyen. Akárhányszor daczol elhatározásunkkal, és 
minden erőlködésünk daczára is elillan. Mig ugyanis 
szellemünket kívülről a természeti tárgyak nyug-
talanít ják, belülről képek és kósza gondolatok fog-
lalják el. A lélek és akarat teljes ereje szükséges, 
hogy a gondolkodás és írás egész ideje alatt a fi 
gyelem leköttessék. Ámde az így erőszakkal lelán-
czolt figyelem az, a mi nagyon kifárasztja és kime-
ríti a szellemet és általa a testet.. Nem ugyan a fi-
gyelem okozza a fáradságot, mint inkább az erőfeszí-
tés, mely a figyelem feltartására fordíttatik. Van egy 
más, sokkal háladatosabb eszköze a figyelem kitartá-
sának.Ez az érdeklődés,mely valakit a s tudiumra ösz-
tönöz. Nincs ennél hathatósabb eszköze a figyelem 
éberségének. Mindazon tárgyak, melyek alkalma-
sak a tud vágyat ingerelni, a szenvedélyt hullám-
zásba hozni, megmaradnak a memoria táblá ján, 
mig azok, melyek csak köznapi érdekkel birnak, — 
hamar letöröltetnek onnan. 

Azért a kutatás vagy fürkészés u t ján szerzett 
ismeretek is sokkal inkább megmaradnak, mint az o ' 
olvasottak, vagy közönyösen beemlézettek. Mert a 

kutatás érdeklődésből származott, és ez a figyelmet 
folyton ébren tartotta. 

Régi tapasztalása az észlelő embernek, hogy a 
szenvedély segíti sőt könnyűvé teszi a tanulást. 
Egy mult századi nagy irónak pedig igaza van ab-
ban, hogy az emberek nem kivételesen, hanem ál-
talában fogékonyak oly erős szenvedélyek iránt, 
hogy teljesen elláttathatnak a figyelem ama foká-
val, melyhez a szellemi előkelőség kötve van.2) 
„Hibás azon panasz, — mondja már Quintilian 
hogy kevés embernek adatott tehetség fölfogni azo-
kat, mik eléje terjesztetnek, hogy elmetompaság 
hiúsít meg időt és fáradságot. . . . A buták és nehéz 
fejűek nem természetszerűbb jelenetek az emberek 
között, mint a csodaszülöttek; de az ilyek fölöttébb 
ritkák.3) Egy valaki pedig még tovább ment, és 
azon merész állítást koczkáztatta, hogy az értelmi 
tehetségek között nincs különbség.4) CT O / 

Legyen az a különbség bármekkora, de az bi-
zonyos, hogy a figyelem lekötésének és ez által a 
tanultak mély bevésődésének a memóriába leghatá-
lyosabb és legbiztosabb eszköze a magas fokú ér-
deklődés De hol vegye a tanulni akaró ember ezt a 
hatályos eszközt? Hát biz az nem függ az akarat 
elhatározásától. Annak szülője egy nemes, mond-
hatni isteni szikra, melyet ugy hivunk, hogy: az 
igazság szeretete. 

Kinek szivébe ez a szikra beoltatott, ott nem 
fog hiányozni a legnemesebb és legmagasabb fokú 
érdeklődés. 

A megtartásnak tehát feltétele, hogy a tanul-
tak mélyen n}^omódjanak a memóriába. E mély be-
nyomódást eszközli a feszült figyelem. Ez a figye-
lem azonban nagyban függ az érdeklődéstől, ez pe-
dig az igazság szeretetében bir ja alapját . A tanulni 
vágyó embernek tehát azt mondhatjuk, hogy sze-
resse és keresse az igazságot, és akkor a tanulást 
fényes siker fogja koronázni. De még van valami, 
amit tenni kell, és ez a helyes módszer megválasz-
tása és követése. 

II. 

A tanulás ama módszere, mely jó könyvek ol-
vasásából, a szebb csattanósabb helyek kijegyzésé-
böl áll, — mint fent mondottuk — nem egyéb 

2) „11 est encore prouvé (par l'expérience) que tous 
les hommes sont par leur nature susceptibles de passions 
assez fortes pour les douer du degré d'attention, auquel est 
attachée la supériorité d'esprit." Rousseau. 

3) Quintilian. Utasítás I. könyv 1. fej. 
4) Las intelligences sont égales. M. Jacotot. 



haszontalan időtöltésnél.'"""*) E módszer mellett végig 
olvashat az ember egy tuczat jó könyvet, a nélkül, 
hogy ismeretköre valamennyire is bővülne. Homá-
lyos, elmosódott eszmék, konfáz ismeretek, bizony-
talanság az egész eredmény. De még ennél nagyobb 
baj is van, az t. i., hogy az értelmi tehetségek a 
helyett, hogy fejlődnének, inkább gyengülnek, és 
elsatnyulnak. Ez a tapasztalata nem ugyan az olva-
sóknak, de azon kiváló, tudós férfiaknak, kik az em-
beri szellemet és tehetségeit tették komoly vizsgá-
lódás tárgyává. 

Igy egy skót philosoph nagy müvében, a me-
móriát tárgyaló rész ötödik fej. szóról szóra ezt ol-
olvassuk. „Semmi sem alkalmasabb az inventiv és 
általában az intellectualis tehetségek gyengítésére, 
mint a reflexiók nélkül kezelt sok olvasás szokása. 
Gyakorlat hiányában az értelem ereje és aktivitása 
mindegyre csökken, és gyakran a mi saját princi-
piamaink és nézeteink elenyésznek a szerzett esz-
mék sokaságában és zagyvalékában.5) 

..Nagyon könnyű belátni, — ir ja egy tudós 
franczia — hogy a sokat olvasó emberek tehetsé-
gei, távol attól, hogy erősbödnének és fejlődnének, 
inkább egyre gyengülve fogynak. Szellemök egy 
lappá lesz, melyet az idegen eszmék ár ja mindun-
talan csiszol, a. melyen aztán az eszmék mindegyre 
gyorsabban siklanak és iramlanak tova.6) 

Körülbelül ezt lehet mondani a puszta beem-
lézésre helyezkedő tanulásról. A tanulás e módja 
az oktatás magasabb fokán, a felsőbb iskolákban, 
vagy legalább azok egy részében dívik, hol folyton 
és egyedül a memóriát veszik igénybe, a nélkül, 
hogy a reflexiónak időt és alkalmat nyúj tanának. 
Hiszen ha a felsőbb iskolai oktatásnak az volna 
ezélja, hogy az év végén két-három paragrafust a 
tanár és hallgatók előtt e lmondjunk: ugy e czélhoz 
a szóban forgó methodus legbiztosabban elvezet. 
De ha a tanulásban czélul az ismeretszerzést és 
vele együtt a szellemi tehetségek fejlődését, a ma-
gasabb értelmiségre ju tás t tesszük: akkor a puszta 
emlézés módszere határozottan elhibázottnak mond-
ható, mert sem az egyikre sem a másikra nem al-
kalmas. 

Hogy az igy szerzett ismeretek mily ingo-
ványra, vagy föveny ta la j ra vannak építve: bizo-
nyíthatják mindazok, kik ama methodus mellett ta-

**) Cum g ran o salis. Szerk. 
5) Dugald-Stewart. Elements of the philosophy ot the 

human mind. 
6) L 'Art d'écrire I. livre 4. chap. Rondelet. 

nultak. Mindazok, majdnem kivétel nélkül rövid idő 
múlva tapasztalni kényszerültek, hogy a tanul tak-
ból alig tudnak valamit, hogy fejökön, — mint a 
Danaidák hordóján, á t futot tak a nagy fáradsággal 
beemlézett tárgyak. 

De hát vájjon a szellemi tehetségek fejlődésé-
ről lehet-e szó? Arról ugyan nem, de sokkal inkább 
az eredetiség elfojtásáról, az inventio szegénynyé 
tételéről. A mi nem is különös, ha meggondoljuk, 
hogy a tanitás gépiessége, a memóriának kész is-
meretekkel liba módra tömése, — az emberi lélek 
szervezetével és hivatásával ellenkezik. Az emberi 
lélek Teremtőjétől munkásságra a lkot ta tot t , és 
pedig nem csak passiv, de aktiv munkásságra ; nem-
csak ugy, hogy a hatást elfogadhassa, felvehesse, 
de hogy maga is hatni, működni képes legyen, és 
igy az, önmagától munkás erő. De ha az emberi lé-
leknek az öntevékenység vele született tulajdona, 
akkor annak inkáb té r t nyitni, módot nyúj tani kell, 
mint elfojtani. Es bár a nevelés és taní tás serkentő 
és irányzó befolyása szükségesnek és üdvösnek is-
mertetik is, —- vájjon e befolyásnak oly mérvűnek 
kell-e lenni, hogy a mellett az emberi lélek csupán 
passiv szerepet vihet, csak a hatást fogadhatja és 
viselheti, de magának hatni és működni nem en-
gedtetik. Bármily módszere a tanításnak, melyből 
az öntevékenység kizáratott , mely [az emberi lel-
ket passivitásra kárhoztatja, határozottan elhibá-
zott. E módszer, ha többet nem, — egy nagy rosz-
szan mindenesetre szül, t. i. az eredeti és önálló 
gondolkodás hiányát . 

A tanulásnak mi más módszerét a jánl juk és 
mu ta t j uk be. Módszert, mely midőn segédkezet 
nyú j t a memóriának a tanul tak megtar tásában ; 
ugyanakkor az értelmi tehetségeket is foglalkoz-
ta t ja és míveli. 

E methodus szerint nem elég a könyvet ol-
vasni, vagy lapozgatni, de tanulmányozni kell azt, 
vagyis az olvasottakat igyekezni fogunk jól felfog-
ni, á tér teni ; közönkint megállapodót tar tunk, me-
di tá lunk, és a könyv által okozott benyomást fel-
jegyezzük. Ez a feljegyzés lesz az öntanulásnak 
leghatályasabb eszköze. De nem a szerző eszméit, 
frázisait , érveléseit kell leirni, hanem az olvasás és 
meditálás közben szülemlett eszméket. Különös fi-
gyelmet kell fordítani a szerző érveléseire, bizo-
nyítékaira. At és átnézni, meghányni-vetni kell 
azokat, hogy az ember lássa, vájjon bebizonyítja e 
eléggé nyomósán, a mit bizonyítania kell ; vájjon 
tud-e részrehajlatlan lenni, vagy pedig előitélet és 
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elfogultság vezérlik tollát, stb. Lehetetlen, hogy 
az olvasónak ily methodus mellett ne legyenek ész-
revételei, eszméi, melyeket, tekintet nélkül azok-
nak korrekt voltára, feljegyezni kell. E jegyzeteket 
időközönkint kisimitja és összefűzi. 

Az igy készült jegyzetek azok, melyekhez al-
kalmilag bizalommal lehet fordulni. Az irás tehát 
szükséges, sőt nélkülözhetlen tényező a tanulásban. 
A ki csak emlékezetére támaszkodik, szomorúan lesz 
kénytelen tapasztalni, hogy tűnnek el eszméi álom-
ként, vagy pedig elmosódva, homályosan jelentkez-
ve csak hitvány anyagul szolgálhatnak ugy a be-
szédhez, mint Írásbeli do'gozathoz. Ha az ember 
elég szorgalmas tudna lenni a megtartásra méltó 
eszmék feljegyzésében, ismeretköre sokkal jobban 
bővülne. Hogy az eszmék izoláltan jelentkeznek és 
iratnak össze, semmit sem tesz, mert később cse-
kély fáradsággal lehet azokat osztályozni, rendezni 
az igazságokat általános elvekre visszavezetni. Az o ~ 
igy szerzett ismereteknek az ember állandóan bir-
tokában fog maradni, mert ha talán egy vagy más 
részletet ki is mosna emlékezetéből az idő, biztos 
lehet, hogy némi reflexió után ú j ra feltalálja, mert 
tudni fogja, hogy hol kell azokat keresni. 

De van az eszmék osztályozásának és systema-
tikus elrendezésének még egy nagy előnye, az t. i., 
hogy inventiora képesíti az embert. Mindennapi ta-
pasztalás, hogy a megszorult ember találékony, 
hogy kétségbeejtő körülmények fölkeltik a szuny-
nyadó lelkierőket. De miért lesz a szorultság, vagy 
valamely súlyos körülmény az inventio forrásává ? 
Hát nem más okból, mint hogy a figyelmet az esz-
mék egy bizonyos osztályára irányozza, és az em-
bert kényszeríti, hogy azokat mindenoldalról, min-
den viszonyaikban és vonatkozásaikban vizsgálgas-
sa. Egy eszme azonban a különböző érintkezési 
pontok által számtalan más eszmével összekapcsol-
ható levén : a körülmények szerint majd emezt, 
majd amazt idézi elő. Hogyha figyelmünket huza-
mosan ugyanazon eszmére szegezzük, fölleljük egy-
másután mindazon eszméket, melyek azzal valami 
módon összefüggenek, és igy birtokába ju tunk a 
szellemi művelethez szükséges anyagnak. 

A módszer tehát., melyet a tanulásban - az 
iskolán kivül — követünk, komoly fegyelmet, re-
flexiót, irást, az eszmék osztályozását és systemati-
kus elrendezését követeli. Ez eljárás mellett úgy-
szólván magunk csináljuk meg a tudományt. Igaz; 
de hát ép oly igaz ám az is, hogy jobban tudja az 
ember azt, a mit csinál is. Oly igazság ez, melyet 

senkinek sem lesz kedve megtámadni. Ez a terme-
tes és az emberi szellem törvényeivel megegyező 
módszer. A mesterséges módszerek - ars mnerno-
nica — melyek a memoria érdekében talál tat tak 
ki, nem sokat érnek. 

Egy kassci-egyházmegyei ál do zár. 

XIII. LEÓ 
pápa fenyes sikerű missiója a bölcsészet terén. 

Közli : Csicsáhy Imre. 

(Vége.) 
I I I . 

Az eredmények. 
Nem az első eset, hogy dicsérettel emlékezünk meg 

X I I I . Leóról a bölcsészet reformálása miatt, nem először 
jelezzük e reform eredményeit. Igen-igen sokszor tettük már 
ezt és az Aeterni Patris1) encyclikáról irt czikkeinkben so-
káig időztünk e tárgy mellett. 

Egy értekezésben, mely első izben a mi folyóiratunk-
ban jelent meg s melyet egyik munkatársunk olvasott fel a 
bölcsészek gyűlésén, (1880. márcziusban,) akik köszönetet 
jöttek szavazni Leo pápának és kifejezni azt, hogy őszinte 
akarattal akarnak működni amennyire tehetik ő szentségé-
vel, a nagybecsű encyclikáról ezeket mondotta: „XIII . Leó 
pápa szavára, ki sz. Tamás bölcsészeiére utalt, tisztelettel 
hajtanak fejet valamennyi nemzet püspökei* az összes pap-
ság, az összes seminariumok tanárai, az összes szerzetesek ; 
mindannyian helyesléssel fogadják azt, mert amíg ma-
napság a polgári társadalom egy Bábel, ahol tökéletes 
nyelvzavar uralkodik, úgy az egyházban, csodás kegy! csak 
egy ajk, egy nyelv létezik, és ezen ajk Leóé, ezen szó a Va-
tikánból jő és az összes katholikusok szava, hű visszhangja 
ennek." Ezen általános ragaszkodás az Aeterni Patris en-
cyclicához, ezen általános készség, melylyel Leó buzditó 
szavaira a bölcsészet reformálását illetőleg hajlottak, első 
és fő fő eredményül tekinthető. Es amint határozottan lehe-
tetlen, hogy okozat lehessen megfelelő ok nélkül, okvetlenül 
el kell fogadnunk, hogy arányos volt a Leó pápa által al-
kalmazott ok. 

A bölcsészet reformálásának ezen szükségességét ér-
telmes férfiak mindjárt elismerték ; ámde egyesek tö-
rekvései, melyek nagy eredményre nem vezettek, arra mu-
tattak, hogy annyi volt a nehézség, melyek szemben álltak, 
hogy moraliter lehetetlen volt az általános erőkifejtés, ha-
csak egy pápa, kinek XII I . Leo a neve, közbe nem lép. 
Mindannyian tehát egy szivvel-lélekkel üdvözölték Leót 
mint a társadalom nagy jótevőjét. A püspökök és a papnö-
veldék igazgatói elhatározták, hogy a bölcsészeti tanfolya-
mok által sz. Tamás tanát adatják elő, és hogy oly ta-
nárok tanitsák azt, kik őszintén vallják. Sok szeminárium-
ban Szent-Tamás-akademiát alapitottak, és sok helyen 
folyóiratokat bocsátottak nyilvánosságra, amelyekben fő fő 

l) Az említett czikksorozat következő czim alatt jelent meg : rLa 
riforma della filosofia promossa dall Encyclica Aeterni Patris di s. s. 
Leone XIII. Commentario per Giovanni Maria Cornoldi d. c. d. G. Bo-
logna 1830. 
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bölcsészeti kérdéseket tárgyaltak scholasticus mód szerint 
majd polemice majd demonstrative. 

A római Szent-Tamás féle akadémia mindig nagyobb 
és nagyobb eredményt mutatott fel. Az értekezések, melyek 
az általa kiadott amily rendkívüli szép nyomatú ép oly 
olcsó folyóiratban közöltetnek, szabatosan, világosan, beha-
tóan, tárgyalják az angyali tudor Summa theologica 
művében foglalt bölcsészeti kérdéseket ; a modern rendsze-
reket szintén ismerteti a folyóifat s azokat mély bölcses-
séggel czáfolja meg. Az ellenesek, akik, minthogy igazuk 
nincs, jobbadán a logika hiányában szenvednek, szépsége-
sen hallgatnak és tettetik magokat, mintha az ilynemű fo-
lyóiratok által meg sem támadtatnának, de végre is nincs 
bátorságuk e czikkek czáfolatába bocsátkozni. 

Mielőtt Leó pápa Aeterni Patr is encyclicája megje-
lent, gyakran talált az ember Európában szemináriumokat, 
collegiumokat, ahol azt mondogatták, hogy a philosophiá-
ban is sz. Tamást követik, ámde csak nagy ritkán követték 
tettleg is az ő tanát főleg bölcsészete két első pontjában, a 
lét- és ismeretre vonatkozólag. Az elmodernizált kormányok 
tanodáiban (és manapság egész Európában igy áll a dolog) 
sz. Tamás nevét tisztelettel nem emiitik, és a modern szaba-
donc bölcsészek és tudákosok egész nagy raja előtt sz. Ta-
más tanai még czáfolatra sem voltak érdemesek, hanem egy-
szerűen megveték azokat, mint amelyek a tények logikájával 
egészen ellentétben állnak,és igy az emberi haladás ellenségei. 
Igy állván a dolog, amint az emiitett encyclica megjelent, 
sokan azt állították, hogy ahol a tervezett változás foga-
natba vétetik, a katholikusok iskolái lassan-lassan kiürül-
nek. Ámde ép az ellenkező történt. Igy pl. a Collegio Ro-
mano-ban az encyclica megjelenése előtt az 1878/79-ik tan-
évben a theologiai fakultáson volt 200 hallgató ; a bolcsé-
szetin, 132 ; a kánonin (Text.) 15, összesen : 347. Az encyc-
lica megjelenése után a jelen évben, a theologiai fakultáson 
volt 327, a bölcsészetin 197 ; a kánonin 50, összesen : 574, 
t. i. 227-el több, ami elég kedvező szám. Es amint nem szá-
mítjuk az erkölcstan s a kánoni jog (delle Istituzioni di 
-dixútto Canonico), hasonlóan nem sorozzuk ide a római Szent-
Tamás-akadémia azon növendékeit sem, akik elvégezvén a 
bölcsészeti tanfolyamot, jelen vannak a tökéletesítő iskola 
(alla scuola di perfezionamento) előadásain,ahol az akadémia 
egyik tanára magyarázza sz. Tamást. Hasonlóan előnyös 
volt XII I . Leó encyclikájának életbe léptetése a Gergely-
féle egyetemre nézve ; ugyanezt mondhatjuk az Apollinaris-
ról nev. római seminariumról, és az Orbán pápa által alapí-
tott de propaganda fide collegiumról. 

A kivívott eredmények közé sorolandó továbbá, hogy 
X I I I . Leó lelohasztá a modern, inkább tudatlan, mint hi-
tetlen philosophusok- és tudákosokban azt a vakmerőséget, 
melylyel gunyoros, üres könyveik és könyvecskéikben, a 
tudomány nevében megtámadták a vallást. Czáfolóikban 
megvolt a mély tudományosság, a bölcsész éles esze és 
a természet tényei által is támogatott ész-elvek izzé-porrá 
törték álokoskodásaikat és tanácsosabbnak látszott ne-
kik, íszépen elhallgatni, mint nyiltan a küzdtérre lép-
ni. Nem tagadjuk, akadtak olyanok is, akik ki mertek 
kötni Leóval és az általa alapított akadémiával és őt. mint 
a tudomány lerontóját tüntették fel ; ámde csakhamar be 

kellett látniok, hogy nincs igazuk; és ha az általunk csorbát 
szenvedt Siciliáni tovább is akart még beszélni, üres sza-
vait feleletnek nem vehetjük ; és Ferri is, miután egyik 
művecskéjét megbíráltuk, ugy látszik nem annyira tolakodó 
már és sokkal körültekintőbb, mert hát tudjuk, hogy ezen 
évben a római egyetemen sz. Tamás által kommentált Aris-
totelest magyarázzák. A bölcsészet reformjának ellenesei, 
akiket nem x*osz akarat, hanem régi előitélet tesz azokká, 
lassan-lassan közömbösek, később jóbarátok lesznek: mert 
végtére is az igazság utat talál, hogy megismertesse magát, 
mint, a fény akármily szük hasadékon is keresztül hatol. 

Et itt megjegyezzük, hogy nagyon kevés belátással bir-
nak azok,akik állítják, hogy a bölcsészet reformjának gyümöl-
csei csak a papság körében érhetők el, minthogy a világiak ta-
nodái majdnem mind oly kormányok befolyása alatt vannak, 
melyek az igaz bölcsészettel és az igaz tudománynyal ellen-
tétes lábon állnak, mert ellenségei az igaz vallásnak, mely-
lyel a bölcsészet s a tudomány szépen összefér. Első tekin-
tetre, ugy tetszik, igázok van; mert hisz látjuk, hogy az efféle 
kormányok tisztelettel halmozzák el és bő jutalomban része-
sítik azon tanárokat, legyenek azok akár nemzeti szellemű-
ek, akár ultramontánok, materiálisták, sensisták, pantheis-
ták, transformisták, rationalisták> atheisták, akik a böl-
csészet valódi salakjai és akiknek tana által, mint valami 
méreg által, megmételyeztetik, megrontatik az ifjúság. 
Mégis nem lehetünk ezen a véleményen,és pedig két ok miatt. 
Először, mert sok világi is képes elsajátítani az igaz bölcsé-
szetet a papság iskoláiban, másodszor, mert az a vos estis 
lux mundi, vos estis sal terrae, oly igazság, mely soha nem 
vészit erejéből. És ha azt látjuk, hogy némely helyen, 
(mint történt az Luther és VIII . Henrik idejében) ez az irány 
a gyakorlati életben nem érvényesül, az onnan van, mert a 
papság, és pedig nem kis mértékben, nem iparkodott ez a só, 
ez a világosság lenni, hanem volt meg nem gyújtott gyertya 
és megromlott só. A papság befolyása a világiakra bizonyos 
és szükséges, és azért joggal mondják, qualis clerus talis po-
pulus. Tekintsük csak a jelent, nem igaz-e, hogy az az 
aquinói sz. Tamás, l<i husz év előtt még alig kapott tiszte-
letteljes helyet a scholasticus theologusok közt, most már 
kevésbé katholikus, de liberális, sőt egészen hitetlenek által 
is méltó tiszteletben részesül ? Mindeddig Aristoteles és 
szent Tamás követőit igavonó állatoknak gúnyolták, akik 
az ipse dixit előtt szolgailag mindjárt fejet hajtanak. Ámde 
miután a mély értelmű és igaz peripaterikusok által Íra-
tott művekből kimutatták, hogy a bölcsészet terén azokat a 
következtetéseket nem a tekintélyes név, hanem biztos és 
szembeszökő okok által bebizonyított tan igaz volta miatt 
kellett követni; miután megfordították az ipse dixit-et azon 
bölcsészecskék raja ellen, kik holmi nagy hű-hőt csapók 
előtt mindjárt meghajoltak: az ipse dixit-tei való gúnyo-
lódással szépen felhagytak. 

Nem állítjuk mi ezzel azt, hogy szentséges atyánk 
óhaja tökéletesen teljesült. De volt-e valaha egészen teljes 
győzelem? Nem állítjuk ezt két okból Először, mert ugy a 
materialisták, mint az epicureusok táborában, valamint 
azok közt is, akik nem azért tartoznak valamely rendszerhez, 
mert igaz, hanem mert ellentétes a vallással, találkoznak 
ellenszegülők ; de találkoznak azon katholikusok részéről 
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is, akik sz. Tamásnak az Aeterni Patr is encyclica által 
jelzett tana helyébe egy másikat akarnak tenni. Az első 
pártot Olaszországban a „Rivista di Filosofia scientifica" 
folyóirat képviseli, mely Milanóban, Moreili, Ardigó, Boc-
cardó, Canestrini, Sergio vezetése mellett jelenik meg. So-
kan mutogatják tollúkat az emiitett folyóiratban ; hanem 
midőn eltérve a tények egyszerű elbeszélésétől okoskodni 
kezdenek a schola tiszteletre méltó, biztos, bebizonyított, 
igaz tanai ellen, azt hinnéd gyermekekkel van dolgod, akik 
bekötött szemmel akarják összetörni a virágcserepet. Meg-
győzni ezeket nem kerülne bizonyára sok fáradságába a 
bölcsészeknek ; ámde igen bajos lenne e győzelmet érvénye-
síteni reájok nézve, azért, mert a meggyőződés az értelemre 
hat, ámde ezek az igaz elől elzárják értelmüket és nem tud-
ják be az ignorantia invincibilisnak azokat a szarvas hibá-
kat, amelyekbe szerencsétlenül bekeverednek. 

A másik párt, amely mint mondottuk a katholikusok 
közt található, s amely sz. Tamás tanával ellentétes állás-
pontot foglal el, itt Olaszországban egy folyóirat által sincs 
képviselve, hacsak ide nem akarjuk számítani a Rosmini-
pártiak által szerkesztett és Turinban megjelenő Sapienza-1. 
Szent igaz, hogy ezen párt akadékul szolgál az iránt, hogy 
az encyclica működését egész erejében kifejthesse; ámde 
ezen hátrány azon előnynyel van összekapcsolva, hogy a 
vitázok kényszerülve vannak az egyes kérdések mélyébe 
behatolni, bebizonyítani oly főfő fontosságú igazságokat, me-
lyek eddig bebizouyitva nem voltak, kellő értelemben ma-
gyarázni a tant, melyet a katholikus iskolákban előadnak, 
és megtisztitani azt olyas véleményektől, melyek közvetle-
nül a bölcsészetet csúfítják el, közvetve a theologia ká-
rát okozzák. Ámde e párt hívei mindinkább ritkulnak, ha 
hitelt akarunk adni a Rosmini-párt egyik főfő védelmező-
jének, Moglia prépostnak Piacenzában, ki szomorodott szív-
vel ezeket irta : „A Rosmini-iskola szava a Valle Padana 
három-négy városára terjed csak ki, és itt is, sem tanszékekkel 
sem tanárokkal nem bír, csak egyesek jóakaratát s Rosmini 
műveit mondhatja magáénak. A Rosmini-kiadások nem kel-
nek el. Világos tehát, hogy a Rosmini-féle thomismus isme-
retlen marad. Egészen máskép áll a dolog a másik thomis-
mussal, ahol oly tanárok tanitanak, mint Liberatc-re és Cor-
noldi J . t atyák és Zigliara bibornok ő emja, s akiknek ta-
nát vagy ötvenezer olasz egyházi követi."-) E vallomásból 
egyrészt kitetszik, mennyire őrködnek a maroknyi Rosmini-
pártiak Olaszországban valamint Angliában, hogy prosely-
tákat szerezzenek, lefordítván angolra és franczáira az olasz 
nyelven megjelent művecskéket ; másrészt világos színben 
tünteti fel e vallomás azt, hogy a Rosmini-párt bosszankodást 
okozhat ugyan nekünk, de meg nem ijeszt, amint bosszan-
kodást okoz és nem félelmet egy hatalmas hadvezér (ami-
lyen reánk nézve X I I I . Leó) igazgatása alatt álló hadse-
regnek olyan megvert ellenség-csoport, mely azért hiszi, 
hogy apró csetepaték által a győző had stratégiai fordula-
tát megváltoztatja, menetét feni arthatja. 

A második okot, a mi miatt akarják, hogy XII I . Leó 
szándéka egész nagyságában ne teljesedjék, el kellene hall-

2) Spiiito di Contesa nei filosofi Suaresiani, per Agostino Moglia 
Piacenza, 18bi0. Ez a jámbor prépost Suarez-követőknek uevezi sz. Tamás 
legőszintébb hivei", milyenek a fent említett bárom. Eisum teneatis 
auüici ! . . . 

gatnunk.Deminthogy eztszéltében-hosszában kürtÖlgetik és a 
sajtó utján is nyilvánosság elé terjesztik, az őszinte, loyalis 
beszéd itt nem hogy árt., inkább használ. Es mig liberális 
folyóiratokban a pápát mély és művelt értelmű, bölcs fér-
fiúnak mondogatják, ki minden követ megmozdít, hogy a 
papságot a közöny és tudatlanság állapotából kiemelje, (és 
rendes szokás ez a liberálisoknál dicsérni a pápát és gyaláz-
ni a papságot, és viszont): addig másrészt titokban egyre él 
az óhaj, hogy a jövőben pffilosophiai reactiót fejtsenek ki. 
Jegyezzük meg, hogy valamely okozat állandó volta három-
tól függ. Először attól, mily hatalmas volt az ok, mely azt 
okozta, s amely annak fenmaradását is czélozta ; másodszor 
saját természetétől ; harmadszor az ellenesek silány voltától. 

Ami az elsőt illeti, mindenki tudja, hogy az apostoli 
szék tekintélye mindenütt és mindenkor legfőbb és általános? 
Az Aeterni Patris encyclicá-t, mely a kereszténység összes 
érsekei- és püspökeihez intéztetett, X I I I . Leó nem mint 
magán személy, hanem mint Episcopus Episcoporum készité, 
és az a szentszék legfőbb tekintélyével bir. Nincsenek ugyan 
e körlevélben uj, dogmatikus propositiók, de apostoli rende-
letet foglal magában, mely önmagától fogva minden időre 
és helyre kiterjed. 

Ami a második, az okozat természetéből vont 
forrást illeti, ki nem látja, hogy a Leó pápa által czélzott 
reform az egyház, és a polgári társadalom főfő szükségle-
tének követelménye, és hogy igazságon alapul? Ezen reform 
által háttérbe szoríttatnak azon bölcsészeti rendszerek, me-
lyek oktalan de egyúttal öntelt ellentétet fejtettek ki az 
egyházzal szemben, s a melyek a társadalmi életben gya-
korlatilag érvényesülve az egész társadalmat ugy amint 
van, a jognak, és a tekintély isteni alapja és elvének taga-
gadása által azzal fenyegették, hogy tökéletes anarchia áll 
be. Es miután a jó az igazzal, a rosz a hamissal frigyesül, 
levén amannak lényege positiv, ennek negativ: következik, 
hogy mind eme bölcsészeti rendszerek hamisak, és hamis 
voltuk már csak onnan is kitetszik, mert ellenmondanak 
egymásnak (és ellentétesek egyúttal nem lehetnek igazak is), 
de többé-kevésbbé ellentétesek az Isten által kinyilatkozta-
tott igazsággal is. Azért a bölcsészet, melyet XI I I . Leó a 
reform által megteremteni akart, s amely egészen más jel-
lemző tálajdonokkal bir, igazság; és az igazság már termé-
szete folytán állandó, mig a tévely egyre-másra változik. 

Ami az akadályok harmadik forrását illeti, szent igaz, 
hogy akadályok ab alto t.i.a szentszék és akath.episcopatustól 
nem jöhetnek. Ugyanis az egyház olyan sicut castrorum 
acies ordinata és a püspöki kar soha hűtelen nem lesz 
Péter utódának, aki most X I I I . Leó, akaratához. Igen ! 
lesznek elleneink a bölcsészeti téren, mert valamint az egy-
ház, az igazság is mindenütt harczban áll a tévelylyel. Ámde 
a bölcs Leó atyánk által magasan lobogtatott zászló alatt és az 
ő buzditása mellett mindjárt kezdetben nem kevés számú őszin-
te követője akadt sz. Tamásnak, egyrészt a tévelyek czáfolata 
mésrészt az igazság bebizonyítása, megvédése által. Ma már 
ez a nem kevés szám megsokasodott.Mielőtt az encyclica meg-
jelent, az angyali tudor bölcsészetét az iskolákban csak itt-
ott tanították ; manapság már majdnem mindenütt tanítta-
tik a kath. iskolákban skolasztika. A philosophiai tanfolya-
mok megsokasodtak, már physikai tanfolyamok is nyíltak 
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meg, amelyek aztán bebizonyítják, hogy parányok ut ján 
(bár milyenek is legyenek a rendszerek, melyek azok törvé-
nyeit sokféle változatban áÜapitják m e g ) a természetet 
kimagyarázni nem lehet, hanem hogy ehhez a sz. Tamás 
által tanitott elvek kívántatnak. Manapság a tudósok nagy 
része szintén megcsömörlött már azon alaptalan hypothesi-
sektől, melyeket mindig változtani kényszerűinek ; és mig 
kísérleti téren mindig nagyobb és nagyobb lesz a haladás 
az emberiség materialis jólétének nagy előnyére, mindany-
nyian vágyva vágynak az után,hogy a természeti tüneménye-
ket, a természet egyes törvényeit biztos, tudományos alapra 
vezessék vissza. Ezt azonban csak a skolasztikus bölcsészet 
megdönthetetlen elvei ut ján érhetik el. 

Végezetül szabadlegyen emlékezetbe hoznunk azon elvet, 
hogy,ha az Isten valakire valami küldetést biz,akkor kezébe 
szolgáltatja azon eszközöket is, melyek azon küldetés telje-
sítéséhez megkívántatnak ; 03 ezen eszközök közé számít-
hatjuk benső tulajdonságait annak, aki a küldetést kapta, 
és az idő, hely és személyek külső körülményeit. Nincs 
kétség, hogy X I I I . Leóra bízatott azon nagy küldetés, hogy 
reformálja a bölcsészetet, mely hamis elveivel romba dönté 
a társadalmat és megzavarta az egyház békéjét. Ekkoráig 
Isten kezére adta azon eszközöket, melyek küldetéséhez 
szükségesek, és kezére fogja adni a jövőben is, hogy műve, 
mely az egyház és a társadalom kimondhatatlan nagy jólé-
tére irányul, legyen állandó és áldásos késő időkig. Oh! igen, 
az ő fenkölt, készséges értelme, erős jelleme, gyors tettereje, 
de különösen Isten keze, a ki őt vasegészségben ta r t ja meg, 
és tartsa is sokáig, minden jót reményeltet velünk. Nem 
érzékenykedés ez, ez a mi erős reményünk ! 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, julius 20. Sz. István király ünnepének nyolcz-

százados jubileuma.— Egy hónap választ el minket első dicső 
sz. királyunk ünnepétől. Nagyobb buzgósággal, nagyobb 
ünnepélyességgel kell,hogy a nemzet ülje meg ezen napot ezi-
dén mint más években. T. olvasóink előtt ismeretes, hogy 
miért ; ismeretes lapunk több izben történt eziránti felszó-
lalása, ismeretes Maszlaghy F . prépost ur ő nga lelkes szó-
zata, ismeretes a győri püspök ő excja utánzásra méltó in-
tézkedése, melylyel sz. István király ezidei ünnepét virágzó 
egyházmegyéjében megületni elrendelte. Örül t lelkünk, mi-
dőn ezen apostoli intézkedésről lapunk tudósítást hozott, 
örvendett szivünk és szerencsét kivántunk szivünkből a kez-
deményezés dicső lépéséhéz Győrmegye láugbuzgalmú, apos-
toli szellemű főpásztorának. Áldja érte ő excját a jó Isten 
és könyörögjön drága életeért sz. István ! 

A kezdeményezés megtörtént ; nem kételkedünk, hogy 
másutt is tétettek vagy fognak tétetni hasonló fenkölt 
szellemű intézkedések. Cor unum et anima una hazánk fő-
papsága, midőn egyházunk javáról, hazánk érdekéről van 
szó. A felsőházi viták dicső napjai kiirthatatlan betűkkel 
jegyezték fel apostoli szellemű főpapjaink hervadhatatlan 
érdemeit. Amit akkor a kormány tapasztalt, amit a nemzet 
hű fiai hálásan láttak, amit elleneink megdöbbenve észlel-
tek, azt mindenkoron fogja bámulni e haza, amikor kö-
zös szent czélok, közös és együttes működést igényelnek. 
Sz. István ünnepének nyolczszázados jubileuma is kétségki-

vül egyesítve fogja látni Magyarország főpapságát vetél-
kedő buzgalomban, egy hitben, egy szeretetben és egy re-
ményben. Ki püspökségeink java részét alapította, az ezeknek 
birtokosaiban hálás tisztelőket fog találni. Ki nemcsak ki-
rály, hanem apostol is volt, az egyházi kormányhatalom 
főképviselőiben, az apostolok utódjaiban lelkes utódokat fog 
találni. Ki katholikus egyházának legbuzgóbb terjesztője 
vala, ennek főpapjaiban az ő tiszteletének buzgó terjesztőit, 
ő iránti köteles hűségünk lelkes hirdetőit fogja lelni. Öröm-
mel fog letekinteni az égből dicső első királyunk fenkölt 
szellemű főpapságunk egységes buzgalmára és tiszteletére! 

Hazánk lelkes papsága sem fog késni főpásztoraink 
buzdító szózataira mindent megtenni, mit ily nagy nap 
méltó ünneplése megkiván. Hisz oly könnyen lelkesül né-
pünk, oly sok nemes szikra szunnyadozik a mindennapi élet 
hamvai alatt, hogy egy lelkes szónoklat lehelete a legtöbb 
esetben elég arra, hogy e szikrát lánggá, a lelkesedés szép 
lángjává föléleszsze. Hazánk papsága ugyan soha sem fe-
ledkezett meg e kötelességéről; de most napjainkban kétsze-
resen szükséges, hogy e kötelességet mindenki a legbuzgóbban 
teljesítse. Midőn az első nagy királyunk honalkotó érdemei 
iránt hálátlan része a nemzetnek, mely amat principatum ge-
rere, magától elutasította sz. István királyunk tiszteletét: 
midőn a nemzeti aspiratiók mindenfelé oly irtózatos módon 
centrifugális irányban morognak; midőn az igazi hazafiság 
magasztos példányai mind gyérebbekké válnak és a haza-
szeretet szent lángja már sok kebelben kihalt; midőn a te-
kintély és a törvény tisztelete mindenfelé lazulni indul: ak-
kor szükséges, nagyon szükséges, dicsőíteni azt, ki nem-
csak első királyunk, hanem a mi nagy szentünk is, dicsőí-
teni azt, ki egységes hazát épitett oly sziklaszilárd alapon, 
dicsőíteni azt, ki az igazi ker. hazaszeretet példányképe 
gyanánt tenni és nemcsak beszélni tanitott a hazáért, di-
csőíteni azt, ki bölcs törvényeivel, igazságos kormányával 
tekintélyt tudott szerezni a trónnak, a hazának. Ki pusz-
tulni, veszni lát ja a nemzetet megakadályozza vesztét, fel-
ta r t j a pusztulását, ha vissza vezeti azt annak halhatatlan 
alakjához, ki vallást, művelődést, polgárosultságot, ezred-
éves alkotmányt adott e hazának; ki odavezeti, hogy épül-
jön szentségén, tanuljon hazaszeretetétől, buzduljon eré-
nyein és — szégyenüljön, látva dicső életét. 

Ne riaszszon senkit a gondolat: mit tehetünk mi ? . . . 
Mit tettek sz. István munkatársai az U r szőllejében ? . . . 
Mit ők tettek, vagy jobban mondva, mit az Isten ő bennük 
és általuk tett, azt mi, azt mi bennünk és miáltalunk is 
fogja tenni, ha Sőt a mi munkánk könnyebb, mert mig 
ők az élő király támogatásával fáradoztak, mi a megdicsőült 
szentnek közbenjárásával fogunk dolgozni, ha buzgó lélek-
kel, bizalommal és állhatatossággal fogunk imádkozni az 
anyaszentegyházzal : U t quem regnantem in terris propa-
gatorem habuit, propugnatorem habere mereatur gloriosum 
in coelis ! _ ? 

Bukarest, 1883. juliushó 8-án. Nagyságos és Főtiszte-
lendő Szerkesztő U r ! — Ma délelőtt oly vallásos tény ment 
itten végbe, mely határtalan örömmel árasztotta el a hely-
beli katholikusokat ; akarom mondani, hogy öt újonnan 
fölszentelt pap mutatta be egy időben városunk öt kápolná-
jában első sz. miseáldozatját a Magasságbelinek. E kápol-
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iíák mindegyikében szép számmal valának összegyűlve a 
hivek, kiknek ájtatos magatártásán visszatükröződék a 
mély megilletődés, melyet a magasztos ünnepély leikökben 
keltett ; a legragadóbb, legmeghatóbb jelenetnek szintere 
mindazáltal a sz. Máriáról czimzett intézet kápolnája vala, 
hol a primiciansnak édes anyja legelőször részesült az 
angyalok eledelében. E tnő a lutheránus felekezethez tartozott 
eddig; s tizenkét éven át hiában könyörgött neki fia, hogy 
térjen vissza Jézus Krisztusnak igaz egyházába. Az utóbbi 
időkben végre sejtetni kezdé ebbeli szándékát, oda nyilat-
kozván, hogy, ha fiát a papi méltóságra emelve látandja, 
akkor megadja magát s elfogadja a katholikus hitet. Az is-
teni kegyelem, mely e szándékot beléje önté, azt valósággá, 
ténynyé is érlelte. Az e hó l- jén fölszentelt fiúnak lelki 
gyakorlatai s egyéb hasonló ténykedései mellett, melyekkel 
első sz. miséjének méltó bemutatására készült, arra is kel-
lett időt szakasztania, hogy öreg édes anyját sz. hitünk 
igazságaiban oktassa s kellően előkészítse az eddigi téve-
lyeiről való ünnepélyes lemondásra, mely ténykedést a 
könnyekig elérzékenyült anya tegnap délután el is végezte 
s ma reggel megerősítette, mintegy megpecsételte az által, 
hogy férjével, több gyermekével s rokonával együtt észre-
vehető áhítattal vette az U r testét újmisés fiának kezéből. 
Nem szükség mondanom, hogy valamennyi jelenlevőknek 
szemei könybe lábadtak ; azt is könnyen elhiszik a m. t. ol-
vasók, hogy az örömittas priiniciáns és a hozzá tartozók édes 
könyeik zápora miatt érintetlenül hagyák a drága étkeket, 
melyeket a jó zárdaszűzek vendégszeretete eléjök tár t vala. 

Midőn e sorokirója hőn szeretett collegájának ezen, kel-
lőleg le nem irható boldogságához teljes szivéből szerencsét kí-
ván: forrón óhajt ja egyszersmind, hogy legyen az Isten véghe-
tetlen irgalmasságának ezentúl is méltó eszköze, egy szalézi 
sz. Ferencz, és pedig különösen e vidékeken csatangoló elkor-
csosodott magyar testvéreink megtérítésében, üdvözítésében. 

S ezt író erősen reményli i s : mert — tekintve azt, 
hogy az U r szőlejének ez uj munkása brassai születésű lé-
vén, a magyar nyelvet meglehetősen birja, s ernyedetlen 
szorgalma folytán abba mindinkább tökélyesbül, s hogy 
már mint papnövendék egy kálvinista magyar nőt meg-
térített és a dudesti magyar gyermekeket oly megnyerő 
modorban oktatta, miszerint azok minden vasárnap és csü-
törtökön sovárogva néztek azon ut felé, melyen a „jó kicsi 
pap"-jok hozzájok menni szokott, — benne a magyarok si-
keres téritésének minden föltételeit feltalálhatni véli. 

a>. 

P á l y á z a t . 
Lackenbacher Salamon, Henrik, Bernát és Jakab test-

vérek a biblia tanulmányozásának előmozdítása végett 
kath. hittudományi tanulok részére 15—20 bibliai vers hé-
berből arabra teendő legjobb fordításáért örök időkre éven-
kinti 450 pengő vagyis osztr értékű 472 fr t . 50 krt. alapí-
tottak pályadíjul. 

Minthogy pedig a lefolyt 1881. és 1882. években pá-
lyázó nem jelentkezett, a pályadij az alapító levélnek V I I . 

pontja értelmében a jelen évre annak háromszoros összegé-
ben, azaz 1417 fr t . 50 krban állapitatott meg. 

A feltételek következők : 
1. Mózes öt könyvének mindenikéből (a leszármazási 

lajtromok kivételével) sors által 3 — 4 versből álló hely sze-
melendő ki, mely héberből arabra fordítandó. Arab szótár 
használható ugyan, azonban két egyenlően jó fordítás kö-
zött a szótár nélkül készülté az előny. Legjobb fordításul 
az tekintendő, mely a londoni Polyglottához legközelebb áll. 

2. A versenyben azon belföldiek vehetnek részt, kik a 
hi t tudományi tanfolyamot a bécsi, prágai vagy pesti egye-
temen a jelen, vagy a legközelebb lefolyt tanévben vagy 
pedig 2 legfeljebb 3 évvel előbb végezték és a kath. presby-
teratust felvették. Egyenlően jó fordításnál az elsőség azé, 
aki a hittudományi tanfolyamot legközelebb fejezte be. 

3. A verseny-a bécsi, prágai és pesti egyetemen tar 
tandó s a dolgozat 12 óra alatt elkészítendő. Rövidebb idő-
köz viszonylagos előnyül szolgál. 

Ezen dí j ra nézve a pályázat Bécsben f. 1883. évi no-
vember 26-ára, Pesten és Prágában pedio- 1883 évi no-7 o I o 
vember 29 ére tűzetik ki. 

A pályázók kötelesek képességöket az illető egyetem 
hittudományi kari dékánjánál legalább 3 nappal előbb ok-
mányilag igazolni. 

Kelt Budapesten, 1883. évi junius hó 25-én. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. 

minisztériumtól. 

H i v a t a l o s . 

Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem előter-
jesztésére. a szepesi székesegyházi káptalanban: Andreánszky 
Boldizsár árvái főesperesnek az őrkanonokságra, Pisch Ká-
roly liptói főesperesnek az árvái főesperességre, és Liptay 
László idősb mesterkanonoknak a liptói főesperességre való 
fokozatos előléptetését jóváhagyván; az ekként megürült 
második mesterkanonokságra Hiros-Szliáczky Imre boldogs. 
szűz Máriáról nevezett thuróczi czimzetes prépost, szent-
szeki ülnök, kiérd, alesperes és nagyfalvi plébánost, a har-
madik vagyis utolsó mesterkanonokságra pedig dr. Csaja 
János szentszéki ülnököt, zsinati vizsgálót s a szepesi püspöki 
papnöveldében az ó- és újszövetségi szent irástan tanárát 
nevezem ki. 

Kelt Ischlben, 1883 évi junius hó 25-dikán. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. Trefort Ágoston, s k. 

VEGYESEK. 
— Az eperjesi püspök ur, ft . dr. Vályi János ő mlga 

f. hó 14-én érkezett székhelyére és 15-én tartá ünnepélyes 
székfoglalását. Megható volt a püspök ur édes atya, ft . 
Vályi J . esperes-plebános ur megjelenése, ki a meghatottság 
átszellemült hangjain fejezte ki örömét és háláját Isten 
iránt, hogy derék fia püspöki székfoglalását megérnie en-
gedte. Szivünk legmelegebb érzelmeivel fejezzük kiüdvkivá-
natainkat a boldog atyának és magasztos szellemű főpap-
fiának. Ad multos annos ! 

A szent atya junius 22-én kelt brevejével páli sz. Vin-
czét valamennyi kath. jótékony egylet védszentjeül tiszte-
lendőnek nyilvánitá. Ez alkalomból Guibert bíbornoki 
gyönyörű főpásztori körlevelet intézett papságához és hívei-
hez, melyben £ hó 16 ára a lazarista atyák párisi templo-
mában hálaadó háromnapi ünnepélyt, 22-ére pedig főmegyé-
je valamennyi templomában Te Deum-ot rendelte. 

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

Nyomatott Budapesten, 1883. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt . 
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R E L I G I O . 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

NEGYVENKETTEDIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni minden kir. 
postahivatalnál ; 

Budapesten a szerkesztő-
nél, és Kocsi Sándor 

nyomdai irodájában, Mu-
zeum-körút 10. sz. alatt, 
hova a netaláni reclama-
tiók is, bérmentes nyitott 

levélben, intézendők. 

Budapesten, julius 25. 7. II. Félév. 1883. 

TARTALOM. Állam és államvallás. — Sermo Pastoralis 111. ac Rssmi D. Joannis Vályi. — Egyházi tudósítások : Buda-
pest. Kereszténység-e,— vagy antisemitismus ? — Egri megye. Az egri alesperesi kerület két felirata. — Kassa. A hosz-
szu meleg napok. — Würzburg. Protestáns túlkapás katholikus visszautasítása. — Irodalom. Egyházi beszédek hármas 

sorozata. — Vegyesek. — Figyelmeztetés. 

Állani és államvallás. 
Származtassuk a társadalmat akár a vér-, akár 

az érdek-fejlödésből, azaz akár a családtagok el-
szaporodása s a családi élet ki tágulásából, mint 
ez főrészében könnyen képzelhető és több mint va-
lószínű a szentírás szerint, akár az érdek sugalta 
csatlakozás és kívülről jövő tömörülésekből, — 
mint ez részben történhetett később s mint ezt ál-
talánosítva hiszi Rousseau és mindazok, kik az 
ember származása kimagyarázására inkább a leg-
ferdébb kényállítmányokon rágódnak, mintsem a 
kinyilatkoztatás egyszerű, világos, a tudomány ál-
tal soha meg nem czáfolt és meg sem is czáfolható 
tanainak meghódoljanak: az mindi g alkalmazkodáson, 
összetartáson vagyis áldozaton, lemondáson, enge-
delmességen alapul. Mindenki feláldoz valamit füg-
getlenségéből, testi lelki javaiból, tu la jdona és aka-
ratából, hogy a többit, bizonyára a lényegesb részt, 
annál biztosabban élvezze. Mert mindig voltak és 
lesznek az államnak bizonyos szükségei, melyek 
felette állanak lényegükben a változandóságnak, 
felette az egyed végtelenig mehető önző követelé-
seinek az állammal szemben, s így az egyéni szabad-
ságot épen nem szabad a társadalom főeszményeül 
felállítani. Hisz minél virágzóbb a társadalom, 
amelybe jutot tunk, annál jobban érezzük, hogy 
mindenek vagyunk, — csak szabadok nem ! a hala-
dásnak tehát nem lehet a czélja, hogy e békáktól megsza-
badítsa., hanem hogy azoknak -— amennyiben létjoggal 
bírnak — eszünket és szivünket megnyerje, az engedel-
mességet meggyözödésszerüvé tegye, szeretettel élessze, 
könnyítse, megédesítse ! Krisztus Urunk is beszél igá-
ról, teherről ; de azt teszi hozzá, hogy az édes és 
könnyű. 

Absolut egyéni szabadság és szerencsés állam 
ép oly ellentétes dolgok, mint boldog állam és ab-
solut kormányhatalom. Lehetnek lázas állapotok-
ban rövid eltérések, melyek nem is lépnek fel más-
képen, mint a társadalom megsértet t örök törvé-
nyeinek boszulóiképen, és akkor ezek még haszno-
sak is ; de akkor utánok, mint a szabályos folyam-
nak egy nagy áradásra, ismét régi medrébe kell 
mindennek visszatérnie. Ha ez nem történik, kö-
vetkeznek egymásra a politikai és társadalmi vég-
letek. Társadalmi és politikai hosszú elnyomásra 
társadalmi és politikai elsatnyulás, erre feloszlás 
vagy külső, sokszor csudálatosan csekély maroknyi 
hóditó általi leigáztatás, vagy ha a társadalomban 
nem halt ki az élet : lázadás, mire a társadalom 
alaptörvényeihez való visszatérés esetén u j élet, 
vagy ellenesetben fejetlenség, erre ismét feloszlás 
vagy elnyomatás következik. « 

Tehát áll : hogy amint áldozat árán, fáradság 
közt élünk: ugy áldozatba kerül társadalmi életünk, 
hogy az államnak vannak jogai, melyek egyszers-
mind kötelességei is, melyek az ő lelkét, életét ké-
pezik, melyekről tehát soha le nem mondhat, s me-
lyeknek, kik annak jótéteményeit élvezzük, meghó-
dolni tartozunk. 

Az állam ezen jogai pedig, mint ő maga is, a 
közszükség és közjóiét követelményein alapulnak. 

De az állam polgárainak nem csupán földiek és 
mulandók-az érdekeik. Ezt ugyan nem a mai mate-
rialisticus bölcsészet, hanem a józanabbul felvilá-
gosult ész és a vallás mondja; de ha az ál lampolgá-
rainak többsége híve valamely vallásnak, ennek érde-
kei már ez alapon is helyet találnak a közös érdekek 
könyvében, és semmiféle hatalomnak nincs joga a 
természet és népjog alapján is azt onnét kiszorítani. 

7 
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Tehát államban a többség vallását a többség 
érdekével, vagyis az államéval szükséges azonos-
nak tekinteni. 

Ha pedig az állam hatalmát mind az Istentöl, 
mind a polgároktól csakis azért bir ja, hogy azt az 
ország javára kezelje, annak minden érdekét na-
gyobb erővel jobban biztosítsa: világos, hogy az 
állam vagy a többség vallása érdekeinek biztosí-
tását annak természete s ezek szüksége, igényei és 
követelése szerint az állam kötelmei közt első he-
lyen levőnek kell tekinteni. 

Ha tehát az államnak nincs közös vallása, de 
van mégis vallási többsége: mint minden érdekeknél, 
ugy a vallási érdekek összeütközésénél is, mert a 
„köz"-höz mindig legközelebb áll az általános, 
majd a relativ többség, ha ezen érdekek közt a több 
ség vagy a vallás lényege megsértése nélkül trans-
igálni nem lehet : köteles az állam a kérdést pusz-
tán társadalmi szempontból is a többség érdekében 
eldönteni Nem egyezik-e meg ezen állí tásunk a 
mai többségi képviseleti rendszer uralmának a ta-
naival ? 

De többet is fogunk mondani. 
Az állam leghatalmasabb és legsarkalatosb jo-

gainak egyike bizvást az a feltevés, hogy isteni kül-
detéssel bir, hogy isteni végzésen alapszik tétele. Mert 
e minden esetre jogos feltevés már nem egyéb, 
mint „vallás", ebből kifolyólag neki magának is 
kell vallásának lennie s joga és kötelessége ezen 
vallást ép erejében, mint államérdeket, fentartani. 
De it t ö sokféle ellentétes vallások közt nem lavi 
rozhat, mert ha éppen tán egészen le nem is rontja , 
okvetlenül gyengíti mind hitele, mind hatására nézve 
az egyik a másikat ; az állam feladata pedig : a maga 
alapjait, milyen a vallás is a legelső sorban, erősí-
teni nem pediglen gyengíteni. Tehát jobbat nem 
tehetvén, a többség vallási meggyőződését egész 
őszinteséggel kell a magáénak tekinteni. 

Minthogy továbbá az állam kötelessége a maga 
alapjait nemcsak őrizni, hanem kiszélesíteni: köteles 
az a maga vallását ahhoz méltó eszközökkel terjeszteni 
s joga van legalább az az iránti kiilsö tiszteletet, 
ha kell, külső támogatással is fentartani. 

Külső tiszteletet mondunk, mert természetes, 
hogy ép ugy nem szabad öt hitnyomozóvá tennünk, 
amint nem szabad öt a vallás fő hordnokául tekin-
tenünk, vagy viszont, csakhogy kisebb érdekeket 
megkímélhessen, a saját vallása melletti buzgólko-
dástól felmentenünk. Mert ha Isten is tür i az or-
szágával ellenkezőket, s habár magasabb szükség-

ből, például a társadalmi erkölcs (közerkölcsiség) 
érdekében sokszor szemlátomást már e világon is 
büntetgeti őket, de jót is tesz velők, és nem 
szűnik meg őket egyháza által inteni és oktatni : ugy 
az államnak sem szabad sem a teljes hitetlenség 
avagy hitközönyböl az üldözésbe átmenni, mig va-
lakinek tettei és tanai másokra és az államra is ve-
szélyesekké nem válhatnak, — sem nem szabad 
hitvalló szerepét egy pillanatig is elejteni. 

Mondjuk pedig ezt részrehajlás nélkül egyál-
talán a vallás természete és politikai erejére nézve, 
minden tekintet nélkül annak dogmatikus alapjára, 
miután sok állam volt, van és lesz, melynek meg 
nem adatott a legjobb (egyedül igaz) vallás állami 
jóteményeit teljes fénye és szabadságában, uralmá-
ban megismerhetni. 

Nem terjeszkedhetünk itt ki bővebben a val-
lás politikai ereje és befolyásának fejtegetésére, 
csak annyit mondunk inkább erkölcsi (polgári ethi-
kai) szempontból, hogy ha az államnak bevallott 
vallása van, olyan, melyet nem decretummal alko-
tot t magának, hanem az ész és vallás minden cri-
teriumai szerint őszintén felülről adottnak látszik 
ő is tartani : ennek ápolása hat még a kisebb-
ségre is, miként a pápaság és katholicismus köz-
vetve erősítöleg hat a positiv protestantizmusra 
a tagadó elv decomponáló erejével szemben. Buz-
góság buzgóságot szül! Hiszen lá t juk azt is, hogy. a 
katholikus államokat csaknem általán kivéve,minden 
protestáns államnak megvan a maga államvallása, 
mely mellett mindenik tüntetve és nagy erővel buzgól-
kodik; s lát juk, hogy esetleg az általuk sokszor vé-
rig üldözött katholicismus még nyer is legalább 
intensitásban a sokféle nyomás alatt. 

Midőn az állam őszintén és nem ámításból (po-
litikából) küzd a vallásáért, csak tági t ja élete for-
rását, melyből polgárai vallásossága és hazafiságá-
val az ö ereje csergedez; de biztosítja magának 
egyszersmind polgárai jóhiszeműsége és (irántai) 
jóvéleményével esetleg az Isten egyenes áldáséit, 
melyet hittel kell neki is megérdemlem. ,.Tu 
credis in Filium Dei?" Ha ellenben az állam bár-
mely okból, például a sokféle felekezet iránti rtole-
rantiából", eláll vallásának nyílt megvalltisa és párto-
lásától, vagv csak egyenlő pártolásban részesíti azt 
a többivel : nemcsak a vallás természetével s magával 
annak egyedüli jogos szerzőjével, az egy igaz Is-
tennel jön ellenkezésbe, hanem egyszersmind pol-
gárai erkölcsének fő tápgyökereit sérti meg ; mert 
az állam hitközönyösségének lehetetlen a polgárokat 
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legalább részben (és példákból tudjuk, mily vesze-
delmes részben !) hasonlóra, söt lassankint minden 
vallás teljes megvetésére és gyűlöletére nem csá-
bítani. 

Szükséges tehát, hogy inig az állam politikai 
és igazsági, sőt valódi vallási szempontból saját 
kebelében a másvallásuaknak legtágabb személyes 
szabadságot és egyenlő politikai jogokat enged 
(pluit super justos et injustos), azokat mint vallás-
felekezetet ne istápolja, s politikai administratióját, 
polgári és büntető codexét hassa át a saját vallása 
szelleme. Amint az állam tiszténél fogva a kicsit a 
nagynak, a gyengét az erősnek, sőt ujabban már 
ismét az együgyűt és szükségben levőt a módos 
furfangosnak elnyomni nem engedi, — azaz korlá-
tot, vet a közjó es nagyobb igazság nevében a tág szabad-
ságnak s ezeknek azt tűrni kell : ugy ne legyen egy-
iránt közömbös azon vallási törvények iránt, me-
lyek szerint az ember formálódik s melyek mélyebbre 
hatnak mint az állam ereje; ne engedje különösen 
kisebbségben levő vallásfelekezetek lazább vagy 
épen nyiltan vészes, kereszténytársadalom-ellenes 
morálját , milyen például a talmud, saját és több-
ségben levő fiai vallása jobb tanaival szemben 
egyenlő szabadsággal sőt nimbussal hatni s min-
den tartózkodástól feloldozottnak tekinteni. 

Vagy nem statuál t , véd és erősit e az állam 
saját kebelében „államnyelvet" „politikai nemzeti-
séget^ is, mely kedvezményekkel bir, azaz uralkodik, 
— s uralmát minden másnyelvü hazafi a közügy ér-
dekében nem fogja-e annak minden accidentiáival 
természetesnek mondani ? Vagy ha mégis vannak, 
akik ellenkeznek: vissza fogja-e ez az államot a maga 
ösvényén tartani ? 

Amint az egész társadalmi élet nem egyéb, mint 
egymástóli függés, egymáshoz való köteles alkalmazko-
dás: ne alkalmazza az állam magát s polgárai több-
ségét a szabadság ferde fogalmából vallása és jó-
hiszeműsége ereje nagyobb rovására a kisebbségek-
hez vagy azok egyenlő megnyugvására a semmihez ; 
hanem követeljen meg ezektől annyit, amennyit 
még a nagyobb erő és erőszakkal szemben sem sza-
badna saját létérdekeiből elejteni. Arra való-e a 
jogegyenlőség, hogy az állam legfőbb jogától, attól, 
hogy vallása legyen, első sorban megfosztassék ? 
Arra való-e a polgári szabadság, hogy abban egy 
decidált kissebbségnek joga legyen a lényeges több-
séget állami protectio mellett" egy u j örvénybe 
magával lerántani? s nem-e inkább arra, hogy a 
társadalmi érdek, ha nem általánosan, hát megköze-

lítőleg, a többségre nézve egyenest, a kisebbségre in-
kább közvetve eléressék, s amint előbb egyes szemé-
lyekért a magasabb érdek, a közügy fel ne áldoz-
tassék ? ! 

Mivel tehát az ál lamnak sok úgynevezett re-
trograd lépést meg kellett már tennie egy évtized 
alatt a tág liberalismustól visszafelé a maga ösvé-
nyén, — melyeket meg is kellett tennie — kérd-
jük : meddig késik még a legtöbbet mondóval, az 
államvallásnak minden consequentiáival való visz-
szahozásával ? meddig lesz még némely protestán-
sainknál és némely másoknál nagyobb akatholicis-
mus elleni gyűlölet az absolut vallásszeretetnél? a 
vallási nihilismus felé való gravitálás könnyebb a 
mi uralmunk'"') békés megtürésénél? az elvallástala-
nodásból származó közös vesztünk, veszedelmünk 
félelme nem kisebb a honszeretetnél (például a 
vegyes házassági törvények után, melyek mélyebb 
vallási szempontból ép oly veszélyesek ö reájok 
mint mi reánk nézve, s ellenkeznek még a szabad-
sággal is.) 

S meddig késik még a katholikussáy magát össze-
szedni, s erejének, tendentiájának öntudatában az 
államnak azt k iá l tani : 

„ Judica me, et discerne causam meara ; de 
gente non sancta, ab hoinine iniquo . . . erue me!" 

Rusticus. 

S E R I O 
QUEM 

J Q ^ I s n S r E S V Á L Y I 
MISERATIONE DIVINA ET APOSTOLICAE SEDIS 

GRATIA 

EPISCOPUS EPERJESIENSIS 
SS. THEOLOG-IC AE DOCTOR, 

AD R. S C I E N T I A R U M UNIVERSITATEM BUDA-
P E S T I E N S E M MEMBRUM C O L L E G I ATUM, 

OCCASIONE 
CANONICAE SUAE IN SEDEM E P I S C P O A L E M IN-

S T A L L A T I O N S AD C L E R U M DIOECESANUM 
D I X I T . 

Pluribus abhinc annis inscrutabili miroque Dei consi-
lio ad hanc gregis dominici portionein suaviter pascendam 
vocatus atque divinitus missus est vir zelo religionis fer-
vens, vitae probitate conspicuus, profunda in divinis aeque 
ac humanis Uteris eruditione clarus, piae memoriae Nicolaus 
Tóth, ut virtute Spiritus Sancti accensus ac roboratus vine-
am Domini indefesso excoleret labore, uberrimisque splen-
deret bonorum operum fructibus. Tanto praesule, praeclare 

*) Hova lett az ? ! Fiiimus Troes ! Szerk. 
7* 



de Ecclesia et patria merito, cujus intemeratam fidem, in-
consussam erga sedem apostolicam adhaesionem, sollicitu-
dinis pastoralis vigilantiam, disciplinae eacrae Studium, 
cordis sinceritatem, charitatis amphtudinem, profusam mu-
nificentiam, jugem perpetuamque mentis serenitatem, et alia 
omnis generis virtutum gloriosa specimina aureis notis in 
hujus Ecclesiae fastis inscripta semper admirabitur poste-
ritas ; tanto inquam pastore, qui 25 annis in Domini Sanc-
tuario locatus totum se Dei altis^imi servitio mancipavit, 
emenso brevi vitae suae poutifîcalis curriculo, ad aeternam 
justit iae coronam adipiscendam inopinate evocato, placuit 
immensae divinae clementiae bonitati praeter omnem spem 
et exspectationem meam ex tot tantisque ecclesiasticis lu-
minibus, regimen hujus Ecclesiae Eperjesiensis fragilibus 
meis imponere humeris. Ex divina nimirum providentia 
factum est, ut Augustissimus Imperator et Rex Apostolicus 
Dominus Noster clementissimus Franciscus Josephus I. et 
Beatissimus Pater Leo XIII. Pontifex Maximus huic domini-
co gregi me pastorem praeesse constituèrent. 

Tanta nunquam fuit fiducia mei, ut honore episcopali 
dignum me reputarem, nunquam vel in cogitatis habui, ut, 
qui in dissitis abhinc dioecesis Munkácsiensis oris natus, 
illius tamquam benignae matris uberibus lactatus, nobilis-
simaeque literarum theologiearum palaestrae assiduam per 
duo, et quod excedit, lustra, operam navare adlaboravi, ad 
eximium aliquando apostoliéi hujus muneris fastigium pos-
sem destinari. Adeo ut animi candore non crubescam palam 
f'ateri : Domine non est exaltatum cor meum, neque elati 
sunt oculi mei, neque ambulavi in magnis neque in mirabi-
libus super me,1) gratia tua sum, quod sum, et non ego sed 
grat ia tua mecum.2) Ab eo inde temporis momento, quo me 
ad sublimem ministerii episcopalis cathedram vocari intel-
lexi, summa animi perturbatione fui perculsus. Muneris 
enim hujus amplitúdó, sanctimonia et gravitas, grande item 
responsionis onus, quod ei sua natura est connexum, non 
poterat non premere cor meum, premere autem tanto po-
tentius, quanto tenuitatis fragilitatisque meae conscientia 
reclamabat dissertius. Ex i's, quae munus Episcopale maxi-
me ornant, nihil meipsum inspicienti succurebat tanto honore 
dignum. Cum honor ereseit, ut S. Gregorius ait,3) etiam 
sollicitudo proficiat et erga ceterorum custodiam vigilantia 
excrescat, vitae quoque mérita subjectis in exemplum veni-
ant, et nunquam propria per suscepti honoris gatiam, sed 
lucra coelestis patriae requirantur. Vigilantem esse oportet 
Episcopum, monet divinus Chrysostomus,4) et perspicacem 
et innumeris undique praeditum oculis, utpote qui non sibi 
solum sed multitudini vivit credentium. Ille, cui rationa-
bilis Christi grex concreditur, px'o ovium pernicie vitae 
quoque suae jacturam facere tenetur. Cathedra igitur Epis-
copi oneris est, et non honoris, operis et non nominis, virtu-
tum et non divitiarum. Haec hominem multorum expetit 
meritorum, quae in me aut nulla sunt, aut non, quantum 
satis est, praecesserunt.5) 

Erigi t tamen animum meum firma in Deo, cujus sem-

») Psalm. 130. 1. 
2) I. Cor. 15, 10. 
3) Reg. ep. 1. 5. ep. 53. 
4) de sacerd. 1. 3. n. 12. 1. 2. n. 2. 
5) S. Bernard, ep. 428. ep. 28. 

per mirabilia sunt opera, reposita spes et fiudcia ; qui nun-
quam derelinquit sperantes in Eo, et qui potens est de la-
pidibus quoque suscitare filios Abrahae; 6 ) qui Moysi ardu-
ae legationis formidine perculso, suamque missionem depre-
canti reposuit: Ego ero in ore tuo, doceboque te quid loqua-
.xis ;7) qui David natu minimum inter mille elegit sustulit-
que de gregibus ovium, ut in excelso solio gloriae positus 
populum suum regex-et atque in virga directionis Deo red-
dex-et acceptabilem ; qui altissimaxn suae Ecclesiae apostolis 
promisit opem, ut virtutem supervenientis Spiritus Sancti 
accipientes, testes ejus in Jerusalem et usque ad ultimum 
terrae essent.8) Ille ipse, ut potentiae suae ostendat virtutem, 
ad suam Ecclesiam regendam infirma mundi eligit, ut con-
fundat fortia ; 9 ) ille ipse immensa sua bonitate vocavit et 
me infirmum. Non igitur ego mihi sumpsi honorem, ut pon-
tifex fierem, sed vocatus tamquaxn Ax-on.10) Omuipotente 
Deo imperante, summo Apostolorum, pastorumque principe 
mittente, adsum coram vobis Venerabiles fratres filiique in 
Christo dilectissixni ! ut faciam voluntatem ejus, qui est 
Jesus Christus, divinus Salvator Noster! 

Plena in Deum fiducia incensus hanc sublimem ascen-
do episcopalem cathedraxn, atque forti erectoque animo ag-
gredior gravissimunx munus legationis Domini Jesu Chris-
ti, qui vocavit me vocatione sua sancta, non secundum opex'a 
mea, sed secundum proposituxn suum et gratiain. Oxnnia 
enim possum in eo, qui me confortât Deus.11) E t semper re-
ligiosum est, ut S. Leo ait,12) gaudex-e de dono ; quoniam 
qui mihi honoris est auctor. ipse mihi fiet administrationis 
adjutor. et ne sub magnitudine gratiae succumbat infirmus, 
dabit virtutem, qui contulit dignitatem. Illa etiam consola-
tio non parum erigit anixnxxm meum sollicitum, quod Deus 
me in opere ministerii Sacri tam fidelibus adjuvari voluerit 
sociis, qui consiliorum xxieorum nunquam non sapientissimi 
erunt duces, auctox'es et principes. 

Cum jam in sublimi hac cathedra episcopali sine xxxe-
ritis collocatus gravissixnum ab ipso aeterno pastoruxn prin-
cipe tributum pascendi ac x'egendi munus solenniter auspi-
cox', nihil certe mihi optabiliixs est, quam ut ea, quae ad 
explendas vocationis xxieae partes adtinent, omni ex parte 
haberem cognita, atque nihil in horum executione px-aeju-
dicatis opinionibus, aut praecipitantia agerexn, nihil impru-
denti aut praepostero agendi nxodo contenderem. Cum dein-
de omnis laborum meorum fructus eo potissimum refertur, 
ut vos quoque Fratres Filiique dilectissimi! incumbentis sibi 
quisque nxuneri sedulo satisfacxat. Facile inde perspicitis, 
me festivitati diei hodiernae omnino convenienter agere, si 
in salixtaribus ad vos directis monitis de meis imprimis et 
vestris disseram officiis. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, julius24. Keresztény ség-e,vagy antesemitismus? 

— Bárhová dőljön el a nyíregyházi törvényszéki tárgyalás 
6) Luc. 3, 8. 
7) Exod. 4. 12. 
8) Act. 1, 8. 
9) I. Cor. 1, 27. 

10) Hebr. 5. 4. 
11) Phil. 4. 13. 
12) Serm. 1. cap. 2. 



eredménye, annyi bizonyos és országszerte tapasztalható 
tény, hogy Sólymosy Eszter esete, amint egynek talál t min-
den zsidót a zsidó érdekek védelmében, éppen ugy ébresz-
tőleg, kijózanítólag hatott keresztény társadalmunkban is 
nem egy tekintetben. 

Boldoo-ult Wenkheim B. báró, mikor miniszterelnök 
volt, a miniszteri bársony-székből kétségbe vonta, hogy ná-
lunk zsidó-kérdés volna, sőt, ha jól emlékszünk, még azt is 
kétségbe vonta, hogy erre nálunk meg volna az alap. Már 
akkor elmondtuk magunkban az ily politikai bölcseségről 
Oxenstierna mondását : Parva sapientia regitur mundus! 
Azóta az ország társadalmi, a nemzet szellemi és anyagi 
viszonyai akként alakultak, hogy kormányunk e tárgyban 
inaugurált és folytatott politikájára vonatkozólag nem csak 
semmi sem fordult elő, sajnos, a mi Oxenstierna mondását 
megczáfolta volna,sőt azt az események izecskéjébenmegerősí-
tették. A magyar nemzet eddigi kormány-politikája a zsidó-
sággal szemben valóban kicsinyes, rövidlátó politika. P a r v a 
sapientia. Két oknál fogva. 

Először azért, mert a magyar állam keresztény alap-
jait nemcsak hagyta a zsidóságnak feldúlni a magyar kor-
mány-politika, hanem maga is segédkezet nyújtot t ebben a 
zsidóságnak, sőt az úttörő munkát is ő végezte ehhez, a 
midőn a zsidó-emancipátiót oly meggondolatlan alakban el-
határozta és keresztül vitte. Másodszor azért mondjuk rö-
vidlátónak a magyar kormány-politikát a zsidókérdésben, 
mert nem hogy ő igyekezett volna jó útra vezetni a mester-
ségesen csinált judeophil„közvéleményt",hanem még maga is 
ennek szolgálatába szegődött és szoros következetességgel ab-
ban maradt egész a mai napig. 

Mi e lapban már tüzetesen foglalkoztunk egyszer a 
zsidó-kérdéssel és kimondtuk, amit országunk, társadalmunk, 
magyar nemzetünk fenállása érdekében szükségesnek t a r -
tunk. A zsidó-kérdést eltagadni vagy kétségbe vonni, már 
nemcsak magában képtelenség, de bárkire nézve is nevetsé-
ges eszelősség volna. A zsidósággal adva van a zsidó-kér-
dés, és a zsidóságot ugy kell venni, a hogy az isteni gondvi. 
selés vezérlete alatt folyó világtörténelem adja : egészben 
véve mint keresztény társadalomba, addig mig az isteni 
gondviselésnek ugy tetszik,be nem olvaszható elemet,—mely" 
nek egyik hivatása a keresztény öntudatot ébren tartani, és 
ott, hol az kialudt, drasztikus esetek és tényezők által is 
milyen a tisza eszlári eset következtében támadt és még be-
következendő események, lethargiájából felrázni. 

A zsidóság a kereszténységnek kiszámíthatat lan sok 
jó szolgálatot tett eddig s fog tenni ezután is. Egyike ezen 
szolgálatoknak, mint imént említők, a keresztény öntudat, 
a keresztény népek és társadalmak keresztény önérzetének 
ébrentartása. Nálunk is megteszi e szolgálatot a zsidóság 
a társadalomnak.Alig múlt el egy évtized,hogy az ország hi-
vatalos politikája elkezdte a társadalom keresztény létalap-
jait a zsidóság kedveért félre rugdosni, és máris nem elszi-
getelten többé, hanem tömegesen, sőt bizonyos lázas szenve-
délyességgel nyilatkozik országszerte a kijózanodás, mely-
ben félreismerhetlenül lép előtérbe a keresztény létalapok-
ról történt eltérés fölötti indignatio egyfelől, más részről 
pedig az óhaj, hogy az igazi keresztény szellem ismét visz-
szatérjén hazánkba. Lapok és körök, melyek a keresztény 

szónak még csak használatától is elszoktak volt, most mind 
sűrűbben emlegetik ikeresztény erkölcsöket, a keresztény 
társadalmat, a keresztény szellemet és a keresztény elvek-
hez való visszatérés szükségét. 

Ezt a nagy átalakulást közszellemüukben, a mint el-
tagadni nem lehet, épp ugy figyelmen kivül hagyni való-
ban nagy hiba lenne kormányunk és más vezérférfiaink 
részéről. 

Tény, hogy a keresztény öntudat Magyarországon éb-
redőben van. Akiknek tehát hazánk és nemzetünk sorsa szivü-
kön fekszik, ragadjanak meg minden alkalmat, hogy az éb-
redő kerezztény szellem felvirágozzék, megerősödjék és új-
ra elfoglalja az uralmat az ország hivatalos politikájában. 
Már az eddig alakult viszonyok, az eddig tapasztalt esemé-
nyek is meggyőzhettek mindenkit tetőről : először arról, 
hogy Magyarországnak van egy kényes társadalmi kérdése, 
melyet méltán zsidó kérdésnek lehet nevezni, és másodszor 
arról, hogy ezt a baj t üres kendőzgetéssel gyógyitani nem 
lehet. 

Az események meg fognak győzni mindenkit egy har-
madik tényről is. Arról, hogy a puszta z3Íd ó-gyülöletet, 
sőt, esetleg zsidó-üldözést szitó antisemitismus a zsidó-kér-
dést keresztény elvek, keresztény szellem nélkül megoldani 
nem fogja soha.Azért is a mi jelszavunk ez marad: legyünk ke-
resztények szellemben,erkölcsben,társadalomban,— és akkorka 
zsidó-kérdés meg lesz oldva az antiszernitismus drasztikus 
kúrái nélkül. ? ? 

Egri megye. Az egri alesperesi kerület két felirata'. — 
Az egri alesperesi kerület tavaszi gyűléséből az országgyű-
lés mult ülésszaka alatt tárgyal t kath. kérvények magasztos 
szellemű pártfogolásaért a kalocsai bibornok-érsekhez kö-
vező hála-feliratot intézet t : 
Főmagasságu és Főtisztelendő Bibornok U r ! Kegyelmes 

Urunk ! 
Az egri érseki főegyházmegye egri alesperesi kerü-

letének papsága mai napon tartott tanácskozmányában szó-
ba hozatván a magyar kath. egyháznak sokféle sérelmes 
ügyei, a kerületi paptársak egyhangúlag hálatelten magasz-
talták kitűnő és lelkes főpásztorainkat, kik a főrendiháznak 
középiskolai vitái alkalmával oly mély tudománynyal, ~oly 
elragadó ékesszólással, oly magasztos egyetértéssel, oly 
bámulatos határozottsággal és kitartással küzdöttek leg-
szentebb érdekeink, kiváltképen az iskolának, az egyház 
leányának a vallás-erkölcsiség számára való megmentéseért. 

Eme dicső főpapjaink közöl kimagaslik eminentiád 
epochalis beszédjével, melyben méltóan az apostolok utód-
jához, „quo3 Spiritus Sanctus posuit regere Ecclesiara Dei" , 
sz. Pé ter bátorságával, sz. Pá l széles tudományával, sz. J á -
nos szeretetreméltó szelídségével, végre krüzosztomi ajakkal 
oly nyomatékosan, oly világosan, oly mindent ledöntőleg, 
és mégis oly finom modorral kelt síkra kath. szentegyházunk 
jogai, igazai és elévülhetlen érdekei mellett. Bár annak 
minden szava arany igazságokat tartalmaz, melyeknek nyil-
vános kinyilatkoztatásáért az egész hazával együtt mi is 
legforróbb hálára vagyunk eminentiád iránt lekötelezve, 
minket alulir takat mégis leginkább meghatott eminentiád-
nak ama kegyteljes és méltóságos enuntiátiója, melyben a 
magyar kath. lelkészkedő papságnak több mint 300 egyház-
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kerületből indított tiltakozásait és kérvényezéseit helyeselni, 
pártolni, sőt védelmezni méltóztatott. 

Egy szivvel és lélekkel elhatározta az egyházkerület, 
eminentiádnak eme apostoli nagylelkűségéért legmélyebb 
legforróbb, legelismerőbb hálánkat kifejezni, főleg azon in-
dító okból, mert hiszen a mi szerény egyházkerületünk volt 
az, melynek 1881-dik évi február 15-én tar tot t gyűléséből 
indult ki az első tiltakozás, melyből mint kicsi csirából in-
dult ki az az egész Magyarhont át meg átható mozgalom, 
melynek Isten segítsége és kegyelmes főpásztoraink oly 
lelkes és bölcs pártolása mellett bizonyára még áldásos és 
minden tekintetben üdvös következményei lesznek. 

Egyút ta l el nem mulaszthatjuk tiszteletteljes elisme-
résünket és örvendetes csodálatunkat eminentiádnak ama 
magasztos, az apostoli korra emlékeztető, hitvallói bátor-
sággal tett örökké emlékezetes nyilatkozatáért kifejezni, 
hogy a magyar püspöki kar, ha az egyház legszentebb ér-
dekeinek védelmezése, és a földbirtok s tekintélyes állás 
föláldozása között kellene választani, egy pillanatig sem 
tétováznék kötelességének megfelelni. I ly nyilatkozatot 
vártunk mi a Pázmányok, Szelepcsényiek, Széchenyiek, 
Battyányiak és Eszterházyk méltó utódaitól. Isten áldja meg 
eminentiádat, hogy ország világ előtt eme magasztos kije-
lentést tenni méltóztatott. Legyen egyszersmind meggyő-
ződve eminentiád, hogy a magyarhoni lelkészkedő papság 
ily kitűnő magaslaton álló hőntisztelt és szeretett főpászto-
raink ezen magasztos példáját hiven, kitartóan és lelkesen 
fogja mindenkor követni, és készen lesz vérét, életét, min-
denét inkább föláldozni, mintsem bármikor is szentegyháza 
elévülhetlen jogainak föladója- vagy árulójává legyen: Is-
ten minket ugy segéljen ! 

Midőn az egek Urához szivünk forró fohászával ese-
dezünk, hogy eminentiádat az emberi kor legvégsőbb ha-
táráig egyházunk és szeretett hazánk javára és díszére él-
tetni méltóztassék, ismételten kérjük, fogadja kegyesen há-
lás elismerésünknek ezen szerény nyilatkozatát, mely után 
magas kegyeibe ajánlottan, főpásztori jobbját hódolattelje-
csókolva és áldásáért esdve, a legmélyebb tisztelettel örök-
lünk. 

Kelt az egri alesp. kerületnek Heves-Bátorban, 1883-
évi május 29-én tartot t gyűléséből. Eminentiád 

legengedelmesebb fiai, 
a kerület nevében 

(Aláírások.) 
Ugyanez a kerület egri érsek ő exceljához hódoló és 

hála-feliratot intézett azon magasztos álláspontu tevékenysé-
gért, melyet őexcja a középiskolai tvjavaslat felsőházi tár-
gyalásakor kifejtett . 

A felirat igy szól : 
Nagyméltóságú és Főtisztelendő Érsek LTr! Kegyelmes 

Urunk ! 
Az egri alesperesi kerület mai napon a tavaszi gyű-

lésre egybesereglett papsága tanácskozmányában szóbahoz-
ván a kath. egyháznak sokféle sérelmes ügyet, a kerületi 
paptársak hálatelt kebellel magasztalták lángelméjű és 
apostoli buzgóságu főpásztorainkat, kik a főrendiház közép-
iskolai vitái alkalmával oly mély tudománynyal, oly elra-
gadó ékesszólással, oly magasztos egyetértéssel, oly bámu-

latos határozottsággal és kitartással küzdöttek legszentebb 
érdekeink, kiváltképen az iskolának, az egyház leányának a 
valláserkölcsiség számára való megmentéseért. 

Eme dicső főpapjaink között kitűnt excellentiád is 
ama nevezetes és az egykori szakférfiút jellemző nagyszerű 
beszédjével, melyben oly graphice, oly kézzelfoghatólag ki-
mutat ta eddigi középiskolai tanrendszerünk hiányos, káros 
és tar that lan voltát. Megdönthetetlen érveinek súlya alatt 
meghajlottak az ellenvéleményűek, kérlelhetlen logikájának 
lehozásai folytán elismerését fejezte ki még a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter is ; és bár szorosan szakszerű, de 
bámulatos könnyűséggel előadott, és az életből merített ta-
pasztalatokkal gazdagon fűszerezett előadását tanulsággal 
és élvezettel hallgatta az egész főrendiház, e széles magyar 
hazában mindenki, ki a tanügy szent érdekét szivén hor-
dozza. Nemes büszkeséggel is tölti el keblünket azon öntu-
dat, hogy kegyelmes főpásztorunk vala ünnepelt hőse ezen 
dicső küzdelemnek ; amiért is egy szivvel lélekkel elhatá-
roztuk, hogy legforróbb hálánknak külön feliratban is ki-
fejezést adjunk és legmélyebb köszönetünket nyilvánítsuk 
nagyméltóságodnak ama dicső elvek enuntiátiójáért. 

Egyút tal fogadja excellentiád hódolatteljes elismeré-
sünket és hálánkat azon lelkesült védelemért, melyben a 
görög nyelvnek a rendes tantárgyak közötti megtartását 
részesité. Hiszen hacsak általános humanisticus szempont-
ból tekintjük is ez ügyet, eltekintve Homér, Herodot, Xe-
nophonnak örök becsű műveitől, a szentséges atyánk által 
oly melegen ajánlott bölcsészeti tanulmányokat hogyan 
fogjuk ápolhatni, ha az ó kor által istenített Plátó Tvwri 
OaavTov-'}itó\ kezdve a görög bölcsészek systemáit és axió-
máit eredetiben is nem leszünk képesek tanulmányozni, 
megérteni, és azok páratlan szépségű irálya által vezetve a 
mi saját sok érdességgel és nehézséggel bíró nyelvezetünket 
simává, élvezhetővé tenni ? De nekünk, mint papoknak, 
kiknek a görög nyelv, mint az uj szövetségi szent Írásnak 
eredeti nyelve, y.ar szent nyelvünk, ugy mint a la-
tin, épen érdekünkben áll, hogy a jövő nemzedék a görög 
nyelvnek alapos és minél korábbi elsajátítása által képessé té-
tessék arra, hogy sz. Vazul, sz. Chrysostom, naz. sz. Gergely 
és számos más keleti egyházatya példaszerű műveinek átér-
tése és olvasása által mind magát lelkes szónokokká, meg-
győző bölcsészekké képezze, mind pedig a hiveknek épen 
ennek folytán annál alaposabban képezett tanítóivá, hitszó-
nokaivá és lángbuzgalmu lelkipásztoraivá váljék. 

Midőn tehát ismételve köteles fiúi hódolatunk és tiszte-
letünk kijelentése mellett forró hálánkat nyilvánítjuk excel-
lentiádnak magasztos, mély bölcseségü és nagy horderejű 
enuntiátiójáért, atyai kegyeibe ajánljuk magunkat, és föl-
szentelt jobbját csékolva, a legőszintébb fiúi ragaszkodással 
öröklünk 

Nagy méltóságodnak 
Kelt az egri egyházkerületnek Heves-Bátorban, 1883. 

évi május 29-én tartott gyűléséből 
legengedelmesebb fiai, 

a kerület nevében 
(Aláírások.) 

Kassa. Juliusban. A hosszú meleg napok — miket a 
a tropicus hőség izzóvá tesz, lankasztólag hatnak a munkás 



•emberre, főleg ki a mezőn vagy az építkezésnél ernyőtlenül 
dolgozva, hévütötten állja a nap égető tüzét. — Es minő 
lehete a szívverésnek hévfoka azoknál, kik épp delelő pont-
ján a napnak, a rekkenő meleggel mit sem törődve, fiúi kö-
telmökhöz hi ven, a szeretet még nagyobb lángjával keblük-
ben, a Széchenyi-tér ritkított fasorai közt siettek a vasúti ál-
lomáshoz, hogy az uj gr. kath. püspöknek, ft. dr . Vályí J.-nak 
-- székhelyére mentében — út já t állják és hódoló tisztele-

tök kiváló nyilatkozatával tüntetőleg hevenyészszék az 
eperjesi fényes fogadtatásnak örvendetes előzményeit. — 
A nagyban épülő „malom-utczá"-nk két-három emeletes 
házainak felfel-magasló állványairól, kalapleemelve nézte 
a munkás nép a vidéki papságot, kik helybeliekkel vegyest, 
ünnepi mezben vonultak el a téglaporos utczán. 

Az uj egyházfő vonzó alakja, jó benyomást tett, kit f t . 
Viszloczky Gyula kassai g. k.lelkész és szentszéki ülnök követ-
kező beszéddel fogadott: „Mlgos püspök ur, kegyes atyánk! Az 
isteni gondviselés nagy emlékű főpásztorunk váratlan elhuny-
tával, egy évi mély gyász után meghozta végre nekünk az 
örömnapot, melyben méltóságod fölkent személyében, a 
megszomorított kebelnek vigasztalóját, az elhagyott nyájnak 
u j főpásztorát és az elárvult epei'jesi egyházmegyének vár-
va várt atyját, a Kassa szab. kir. városi görög kath. lelkészet 
területén fiúi kegyelettel fogadni és mély tisztelettel szivünk 
mélyéből üdvözölni szerencsések vagyunk ! — Ez örömteljes 
pillanatban leróva méltóságod iránt gyöngéd fiúi tisztele-
tünk, meleg ragaszkodásunk, törhetlen hűségünk és szere-
tetünk kedves adóját, midőn magunkat atyai nagy becsű 
kegyeibe legbensőbb hódolattal ajánlani bátorkodunk, ké r jük 
az égföld urát — ki Ígérete szerint, egyházát soha el nem 
hagyja, — áraszsza el méltóságodat áldásainak dus kincsei-
vel, hogy püspöki a milyen terhes ép oly magasztos hivatá-
sát egyházunk dicsőségére, híveinek lelki üdvére és drága 
hazánk javára sokáig teljesíthesse. Éljen !" — Hatóságunk 
főbbjei, nem különben a káptalan, a prémontreiek társas 
háza, a plébánia, a püspöki lyceum stb., eme diszfogadta-
tásnál képviselve voltak. Benedictus, qui venit in nomine 
Domini !" Áldása legyen rajtunk ! 

Mint mindenütt, ugv az eféle ünnepélyes fogadtatá-
soknál is, főleg, ha egyházias jellegűek, akad egy-egy egoista, 
ki sarkaiból szeretné kiemelni a világot, criticus, kit csupa 
kíváncsiság vonz a tömeghez, hogy különczködő magatar-
tásával paralysálja mindazt, mit a köteles tisztelet, lelki 
alattvalói hűség és ragaszkodást kel a jámbor hivőben. 
Volt nekem is egy ilyenhez szerencsém. Nem tagadta ugyan 
a fogadtatás helyességét, de azért mégis opponált, és pedig 
amolyan Voltair féle lapidári stylben. — Ily faj ta emberek 
mindent kifogásolnak, s ez még csak hagyján ! de mikor 
aztán neki ront annak a papságnak a caniculás napokban, a 
hőség nyomása alatt forrni kezd az agyrém, s kitajtékozza a 
„censeo delendam esse Cartliaginem !" féle dühös szólamot: 
„Mi szükség a papságra, az egyházra ? Nem róvhatná-e le 
mindenki saját lelki meggyőződése szerint Isten iránti- kö-
telmeit? Részemről egy kis reformot óhajtanék a vallást il-
lető dolgokban." Ha ön — viszonzám — az Isten által ki-
jelölt mód szerint nem akarja az Istent imádni, hanem maga 
csinál ilyen vagy amolyan, vagy éppen semmiféle cultust, 
szükségképen következik, hogy ön Istent is maga csinál 

magának, olyat, aki az ön által kigondolt tiszteletmóddal 
tartozik beérni. — Pedig uram ! még a pogány rómaiak is 
igen sokat tar tot tak a r r a : „ne quis, nisi romani dii, neque 
alio modo et more, quam patrio colerentur. Az atheneiek 
irgalom nélkül büntették <izt, Bi ki csak egy szót merészelt 
az istenek felől a bevett régi szokások ellen szólni.1) A mit 
költő-királyunk classicus szózatával a hazáról — ugyanazt 
és pedig hasonlitatlanul nagyobb positivitással elmondhat-
juk Danissunknak remek alkotású átirata után hitünk-
ről is : 

,Ez a hit, melyért annyiszor 
Apáid vére folyt, 

Ez, melyhez minden szeut nevet 
Két ezredév csatolt. 

Ez ellen vívtak hasztalan 
Vad Nérók hadai 

S a félholdat törték ezért 
Hunyadnak karjai. 

Szent vallás ! érted hordozák 
Véres zászlóikat 

S elhuUtanak legjobbjaink 
Pogányos harcz alatt . 

S van mégis annyi gyászcsapás 
S oly sok viszály után 

Görbülve bár, de törve nem — 
Kereszt a koronán ! 

Szent István népe, Mária ! 
Hozzád bizton kiált, 

Nyolcz század-évi küzdelem 
Kér éltet vagy halált. 

Az nem lehet, hogy annyi szív 
Híjába onta vért, 

S hogy oly sok vértanú kebel 
Szakadt meg a hitért. 

Az nem lehet, hogy ész, erő, 
S hogy oly sok szent akarat 

Hi jába sorvadozzanak 
Egy hitviszály alatt . 

Még lenni fog majd egy akol 
S egy pásztor, mely után 

Buzgó imádság epedez 
Százezrek ajakán. 

Es lenni fog nagy ünnepély 
Os Róma halmain 

S világot hódit hit tanunk 
Angyalvár ormain. 

Szent Pé ter fényes templomát 
Népek veszik körül 

S az ember millióinak 
Szemén örömköny ül. 

Hitednek rendületlenül 
Légy hive óh magyar ! 

Ez éltetőd, s ha élni szűnsz — 
— Üdvével ez takar. 

A nagy világon e kívül 
Nincsen számodra hit : 

Áldjon vagy verjen sors keze 
Csupán ez üdvözít!' 

Igaz, mondá, — de avval a holt nyelvvel, mégis csak 
l) Cicero. Libr. II. de Religione. 



fel kellene már egyszer hagyni; a nép nem érti." És kik 
óhajt ják azt — szólék közbevágólag — azok-e, kik a latin 
nyelvet nem értik, vagy akik abban jártasak ? S aztán, kik 
mutatnak nagyobb buzgóságot, azok-e kik értik, vagy akik 
előtt az ismeretlen ? Az isteni tiszteletnek nem a nyelvta-
nulás lévén czélja — maradjunk tovább is a latin nyelv 
mellett, melyre alapos okaink. vannak. Egyházunk egyik 
ismertető jele az egység és az egyformaság nemcsak a hit-
ágazatok — hanem amennyire lehet, a szertartásokban is ; 
ezen egységet pedig legbiztosabban tar t ja fel a holt latin 
nyelv, melyet a világ minden részében ismernek és tanul-
nak, és holt lévén, nincs annyira az értelem-változásnak 
kitéve, mint az élő nyelvek, melyekben az ujdonszülemlett esz-
mékkel a szavak is különböző értelmet vesznek föl, — és 
a tájakhoz képest, sokféle szólásmódok divnak bennök, ugy 
annyira, hogy egyik vidék a másikat meg sem érti. Nem 
veszélyeztetnék-e tebát a hitágazatokbani egyetértés az élő 
nyelv által ? A lelkészek könnyen megfejthetik hiveiknek 
a szertartások értelmét. H á t a görögök, ráczok, oroszok 
értik-e mindnyájan azon nyelvet? (Vége köv.) 

Würzburg. Protestáns tulkapás katholikus visszautasitá-
sa. — A würzburgi katholikus egyetemen, melyet Echter 
Gyula, würzburgi püspök háromszáz év előtt alapított, e 
napokban a fekete táblán fölhívás volt olvasható, melyben 
a tanuló ifjúság felszólittatik, vegyen részt a f . évi november 
hóban tartandó Luther-ünnepben, „Németország legnagyobb 
és legvalódibb fiának, az evangelium és vallás rettenthetet-
len bajnokának ünnepében, ki Róma békóit széttörvén, a 
szellemi és lelkiismereti saabadságnak utczát nyitott és a 
német népnek utat mutatott világra szóló hivatása teljesí-
tésére." 

Nagyon természetes, hogy a würzburgi kath. egyete-
men lévő néhány porosz tanuló ezen vakmerősége a kath. 
egyetemen és városban nagy megbotránkozást keltett . 

A Bonifaczegylet meghívására a würzburgi egyetem 
katholikus tanulói, köztük az összes tanuló-egyletek képvi-
selői, vatamint több egyetemi tanár, gyűlést tartottak, me-
lyen következő határozatokat hoztak : 

„1. Mi katholikus hitvallású német tanulók határo-
zottan tagadjuk, hogy a német népnek Luther mutat-
ta volna ki az utakat sajátos tehetségei kifejtésére és 
világra szóló hivatása betöltésére. Millió meg millió katho-
likusnak ezeréves, áldozatkész és sikeres munkálkodása a 
császárért, birodalomért és a német faj becsületeért feljogo-
sítanak minket azon követelésre, hogy katholikus hitvallá-
sunk miatt ne vonassék kétségbe értelmiségünk és tehetsé-
günk a német világhivatás betöltésén való közremunkálás-
ra nézve. 

„2. Erős és egységes Németországért lelkesedvén, sze-
rencsétlenségnek kell tartanunk, hogy a német nép már há-
romszáz év óta nélkülözi a hitegységet, és hogy a vallási 
szakadás folytán hazánk társadalmi és politikai fejlődése is 
a legmélyebben kárositva lett. Ennélfogva azon reményün-
ket fejezzük ki, hogy népünknek „a jövőre nézve" nem ma-
rad a szakadás ut ja kimutatva. 

„3. Mi sajnáljuk, hogy az önkéntes vallásos engedel-
messég köteléke, mely minket Rómával egybefűz, „a lelki-

ismereti és szellemi szabadság békójának" mondatik. Mi 
ezennel kijelentjük, hogy minket ezen keresztény vallásos 
engedelmesség sem tanulói jókedvünkben és kedélyességünk-
ben, sem tudományos tanulmányainkban, sem más feleke-
zetbeliekkel való egyetértésben sem akadályozott. Rómával 
való összeköttetésünk inkább biztosítékot és irányt nyújt a 
legfőbb eszmények iránti lelkesedésünknek, legerősebb in-
dokul szolgál a valódi hazaszeretetnek és erőt s kitartást ád 
a tiszteletteljes kegyeletnek az Isten által államban és egy-
házban rendelt hatalmak iránt." 

A gyűlés ezen határozatok elfogadása után azonnal 
küldöttséget választott, melyet a würzburgi egyetem ezidei 
rektora, dr. Held igen barátságosan fogadott. A rektor ki-
jelentette a küldöttség előtt, hogy ő mint katholikus szin-
tén megsértetett érzelmeiben ama fölhívás által és hasonló-
képen roszalnia kell annak kifakadásait. Egyúttal kitűnt ez 
alkalommal, hogy a porosz tanulók a felhívást az egyetemi 
hatóság tudta nélkül ragasztották ki a fekete táblára, vagyis 
azt oda csempészték. 

IRODALOM. 
-f- Egyházi beszédek hármas sorozata. Az év minden 

vasárnapjára és ünnepére. I I . kötet. Húsvéti ünnepkör. Köz-
rebocsátja Pákolicz János, kalocsa-főegyházmegyei áldozár 
és főszékesegyházi hitszónok. Kalocsán 1883. VlII -ad rétű 
508 lap. Ára 2 fi. 

A Religio már kimondta véleményét Pákolicz beszédei 
fölött. A jelen füzet csak megerősített kedvező ítéletünkben. 
2 frt . 10 kr. előzetes beküldése mellett szerző bérmentesen 
küldi szét e füzetet. 

== Jelentés. A Jirsik-féle „ Vasár- és ünnepnapi szent-
beszédek czimű munkám első füzetét a t. előfizető urak e 
hó végéig okvetlenül kezökhöz kapják. A késés oka, hogy 
az első nyomdával, melylyel alkudozni kezdtem, egyáltalá-
ban nem bírtam egyezségre lépni. Előfizetéseket még mindig 
elfogadok. Nem mulaszthatom el itt fölemlíteni, hogy mun-
kámat pártolás hiányában, önkárom nélkül nem igen ad-
hattam volna ki, hacsak kegyelmes főpásztorom, főtiszte-
lendő Peitler Antal József váczi püspök ur ő nagyméltósága 
kegyesen hozzá nem járul költségeim fedezéséhez. Midőn 
országszerte ismert nagylelkűségének ezen ujabb nyilvánu-
lását közzéteszem, egyúttal forró hálám- és köszöuetemet 
akarom kifejezni, kérve a jó Istent, hogy a váczi megye je-
les főpapját az egyház díszére, hű fiaínak javára és örömére 
még számos boldog esztendőig éltesse! Ribényi Antal, káp-
lán (Kun-Félegyháza.) 

VEGYESEK. 
— Arpádházi sz. Erzsébet tiszteletére Eisenachban 

templomot készülnek építeni. A kegyes adományok gyűj-
tését maga a fuldai káptalan vezeti. Ajánl juk t. olvasóink 
figyelmébe e templom ügyét, nemcsak azért mert felhívás 
érkezett hozzánk ez iránt, hanem főleg azért is, mert Ma-
gyarország védszentjei egyikének tiszteletéről van szó. Az 
adományok Fuldába dr. Komp kanonok nevére czimezendők. 

— Személyzetiek a győri p. megyéből. Ngs és ft . dr. 
Szely Lajos kanonok ur kineveztetett a nagyobb papnevelő 
kormányzójává, ft . Beidl Alajos irodaigazgatóvá és dr. 
Gieszivein Sándor püsp ceremoniariussá, s helyébe praepa-
randiai tanárrá Reisinger József, volt kismárton-városi 
káplán. 

Figyelmeztetés. 

A szent István király ünnepének 8 százados jubileumára készült 
szép győri ima. mely a lapok közöl a Religióban látott először napvilá-
got, külön nyomatokban nálunk megrendelhető. 100 példány ára 1 frt. 

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

Nyomatott Budapesten, 1883. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt . 
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Budapesten, július 28. 8. II. Félév. 1883. 

TARTALOM. A templom-fentartási és helyreállítási kötelezettségről. — Sermo Pastoralis 111. ac Kssmi D. Joannis Yályi . 
— Egyházi tudósítások : Budapest. Mocsáry Lajos protestáns vezérczikke.— Kassa. A hoszszu meleg napokalatt és után.— 

Rónia. A római kérdés. — A nagyszombati királyi-érseki convictus programmja az 1883—84. iskolai évre. —Vegyesek. 

A templom fentartási s helyreállítási kö-
telezettségről. 

Ir ta : Dr. Véner Pál. 
Mielőtt ennek gyakorlat i életben annyiszor elő-

jövő fontos tételnek a tr ienti zsinat határozata szel-
lemében való fejtegetésébe bocsátkoznánk, s azt 
specialiter magyar egyházjogi szempontból is meg-
világítanék, szükségesnek ta r t juk annak jogtörté-
neti fejlődésére is röviden reflectálni, annyival in-
kább, mert mint minden jogképletnek, ugy e tétel-
nek is saját fejlődése adja meg leginkább tiszta 
megérthetését. 

Valamint u j templomok emelését, ugy a már 
meglévők fentartását s helyreállí tását illető felü-
gyelet a legrégibb időtől fogva a püspökök főpász-
tori kötelességei egyik kiváló részét képezé, kik is 
egyházmegyéjök évenkint való látogatása alkalmá-
val a templomok állapotát tüzetesen szemügyre 
vették s a hiányok iránt kellőleg intézkedtek.1) Az 
igényelt költségeket pedig az egyházmegye összes, 
kezdetben a püspök által személyesen, később a 
clerus kebeléből választott oeconom által kezelt 
egyházmegyei vagyon kizárólag építkezési s isteni 
tiszteleti czélokra rendelt negyede szolgáltatá.2) 

Eme a templomok épitését s fentartását kö-
rül iró kezdetleges jogállapot, valamint a fabrica 
ecclesiae megteremtése Simplicus pápának a műve. 
Magától értetődik, hogy ez eredetileg nem volt ál-
talános, az egész egyházra kiterjedő intézkedés. 
Nyomdokait követte s intézkedéseit kibővítette 
második utódja Gelasius, ki a templomok nagyob-

C. 10., c. X . qu. I . (Conc. Tarac. ao. 516. c. 8.) ; c. 
3, c. X . qu. I I I . (Cone. Tolet. X V I . ao. 693. c. 5. 

2) C. 28 pr. c. X I I . qu. I I . (Simpl. ao. 475). 

bodása, vagy költségeik szaporodása eseteiről is 
gondoskodván, a fabricának esett évi jövedelemből 
a kiadási remanentiát mindkét részről választott 
őrre bizatni, vagy azon a templom czéljaira föld-
birtokot vásároltatni rendelé.3) Szívökre köté a 
püspököknek, hogy a templomokat azok vagyoná-
hoz mérten a szent helyekhez illő fénynyel tar tsák 
fel, megti l tá a templomok föntar tására rendelt va-
gyont, azok zilált ál lapotban hagyásával, más bár 
szent czélokra is fordítani.4) Simplicius és Gelasius 
ez intézkedése mindig általánosabb és ál talánosabb 
lett. Legalább N. Gergely pápa eljárásából, midőn 
az ez intézkedést csak a fabrica korábbi jövedelmeit 
illetőleg elfogadni akaró s minden u j szerzeményt 
attól elvonó némely püspökökkel szemben állást 
foglal s ennek igazolására a püspököknek ordinál-
ta tásukkor a pápai szék által e tá rgyban adott 
meghagyásra hivatkozott : — a z t következtethet jük, 
hogy e törvényt az egész egyházra kiterjeszteni a 
római pápáknak már akkor határozott szándékuk 
volt.5) 

Eltekintve a capitulárék hasonszellemű intéz-
kedéseitől, ez az egész, amit tételünkre nézve a 
legrégibb időket illetőleg felhozhatunk. 

Nem lehet tagadni, hogy Simplicius intézke-
dése igen bölcs volt. N. Károly annak egész biro-
dalmában érvényt szerzett Erélytelen utódai alat t 
egy időre hatályt vesztett az, és csak később lett a 
változott viszonyok s u j alakulatok folytán válto-
zott alaklTán felélesztve. Amint ugyanis az egyház-
megyék mindinkább szélesbültek s az egyes püs-
pökök ki ter jedt megyéjökben oly mérvben mint 
azelőtt magokat a lelkipásztorkodásnak nem szen-

^yc723, c. X I I . qu. I I . 
4) C. 29. c. X I I . qu. I I 
5) C.*30. c. X I I . qu. II . 

6 
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telhették : előállott a szükség vidékre helyezendő 
segédek után nézni, kik azután, sokszor talán az 
elégtelen dotatio miatt, vagy tán a függetlenség 
után való vágyból magokat jövedelemre nézve 
elkülöníteni törekedtek. S igy kifejlődtek a paro-
chiák, melyek a jövedelmet illetőleg a püspök befo-
lyása alól felszabadulva a mindinkább fejlődő hű-
béri rendszer szellemében sűrűn keletkeztek. 

De bár már most az egyes templomok jöve-
delme nem folyt többé a püspöki pénztárba, azok 
vagyona fölött való nem ugyan közvetlen, de a 
legfőbb felügyeleti s rendelkezési jog mégis ezen 
tul is mindenkor a püspököt illette, ki a plébános 
s az egyházi tanács részéről az évi vagyoni álla-
potról eléje vagy az archidiakorms elé terjesztendő 
számadást követelt.6) 

Midőn később az egyházi jövedelmek fabricá-
nak szánt része is az egyházi javadalmasr.ak enged-
tetett át, vagy, ami sokszor megtörtént, világi ke-
zekbe jutot t , kérdés merül t fel : kire háramoljék 
már most a templom fentartási s helyreállítási 
teher? Megfelelt erre a mainzi 813-ki zsinat, mi-
dőn rendelé : ..quicunque ecclesiasticum beneficium 
habent. omnino adjuvent ad tecta ecclesiae restau-
randa, vei ipsas ecclesias emendandas." 7) A világi 
törvényhozás részéről pedig 1ST. Károly fia és utódja 
Lajos, midőn 819-ki capitularejában akként intéz-
kedett, hogy a templom fentartása és helyreállítása 
az illető egyháztól bir t javak királyi biztos felü-
gyelete alatt tar tot t tanácsban megalapított aránya 
szerint a grófot, püspököt, apátot, plébánost il-
lesse.8) 

Ugyanily értelemben határoztak III. íncze és 
III. Sándor pápák is. ,.Si inonachus — mondja Incze 
— ad clericatum promoveatur, bénéficia ei pleniter. 
et annonae et decimae donentur absque ulla mino-
ratione et dilatione, ut quanto melius possit jux ta 
possibilitatem suam quando nécessitas exstiterit ad 
opera ecclesiastica et ipsam restaurandam ecclesiam 
adjutor ium facere." 9) 

III. Sándor pedig: „De his, qui parochiales 
ecclesias habent duximus respondendum, quod ad 
reparationem ecclesiarum cogi debent, cum opus 
fuerit de bonis, quae sunt ipsius ecclesiae, si eis 
supersint conferre, ut eorutn exemplo caeteri invi-
tentur.-'- 10) 

6) C. 7. c. X. qu. I . 
7) C. I. X . de eccles. aedif. (3, 48.) 
e) Lud. Pii Capit. Wormat. ao. 829., Sect. I. c. 9. 

(Walter, t. II. p. 581. 
9) C. 22. c. XVI . qu. I. 
10) C. 4. X . de ecc!. aedif. vel rep. (3. 48.) 

Megjegyzendő, miszerint nemcsak a plébáno-
sok, kik a javadalmat birták voltak erre kötelezve, 
hanem miután — mint a capitularékból is látható 
— gyakran megtörtént, hogy világiak is birtak 
haszonélvezés gyanánt egyházi javakat, a „habere 
parochiales ecclesias" az abból folyó kötelezettség-
gel együtt ezekre is értendő. 

Mindazonáltal e kötelezettség csak annyira 
terjedt, mennyit a plébánosok a megélhetés szük-
ségletén felül birtak. „Si eis supersint" ; vagy mint 
ez a 3-ik caputban mondatik : „quia igitur dicta 
ecclesia ita dicitur redditibus abundare, quod prae-
ter illius villae proventus, minister illius conve-
nienter valeat sustentationem habere." M) 

S ebből egyszersmind az is látható, hogy a 
plebánosi congrua már akkor megvolt. Szabályozva 
volt-e, vagy minden egyes esetre külön megala-
pítva, biztosan ki nem deríthető. 

Kire háramlott azonban a fentartási s javítási 
teher, ha a javadalmas a congruán felül mivel sem 
rendelkezet ? E kérdésre csak hozzávetőleg: felel-o 
hetünk. 

Mig a bőkezű adakozók sorai meg nem ritkul-
tak. mig az egyházi épületek fentartása s helyreál-
lítása által egyesek bűneikért vezekleni, vagy ér-
demeket szerezni kívántak, mig az egyházi fenyíték 
különösen pedig a tilalom rettegett volt : addig a 
templomok fentartására vagy helyreállítására a 
források nem hiányoztak. Midőn azonban a hi túj í -
tás s az azzal lábrakapott vallási lazultság mind 
nagyobb és nagyobb, a vallási cultusra is károsan 
ható mérveket öl töt t : az egyház mindenre kiterjedő 
gondoskodása az egyházi épületek sorsát sem hagy-
hatta szabályozás nélkül. (Folytatjuk.) 

S E B I O 
QUExl 

J O A N N E S V Á L Y I 
MISERATIONE DIVINA ET APOSTOLICAE SEDIS 

GRATIA 

EPISCOPUS EPERJESiENSIS 
SS. THEOLOG-ICAE DOCTOR, 

AD R. SCIENTIARUM UNIVERSITÄREM BUDA-
PESTIENSEM MEMBRUM COLLEGIATUM, 

OCCASIONE 
CANOXICAE SUAE IN SEDEM EPISCPOALEM IN-

S T A L L A T I O N S AD CLERUM DIOECESANUM 
DIXIT . 
(Folytatás.) 

Aeternis Dei filius, salutis ac fidei nostrae princípium 
et finis, qui non unius civitatis accolas, aut unius gentis, 

n ) C. 3. X. eod. tit. 



uniusque orbis terrarum partis populos qnaerere, set! omne 
quod erat perditum perquirere, suaque redemptione salvum 
facere venerat, — antequam in Patris sinum reverteretur, 
earn visibilem, suique vicariam instituit Ecclesiam, ad 
quam omnes interno fidei charitatisque vinculo conjungen-
dae gentes et nationes convocarentur. Spirituálé hoc divini 
Salvatoris regnum, columna et firmamentum veritatis, *) est 
omnino universale, omnique aevo atque ubivis locorum di-
vinam Jesu Christi doctrinam integre, pure conservare, ad 
ultimos usque mundi terminos disseminare, ipsos autem 
mortales meritorum dominici sangvinis participes reddere, 
destinatum est. 

Idcirco eos, quos divinus Hedemtor regno huic prae-
fecerat apostolos, eosdem ipsos ut organa Spiritus S., ut fidei 
divinae praecones, ut novi testament] sacerdotes, ut pastores 
animarum constituit, dicente S. Paulo,2) quosdam dedit 
apostolos, quosdam autem prophetas, alios vero evangeli-
stas, alios autem pastores et doctores in consummationem 
sanctorum, in opus ministerii in aedificationem corporis 
Christi. 

Elegit quippe ex suis discipulis viros duodecim, quos 
et apostolos nominavit. Hos praedicationis suae individuos 
effecit comités, ut eorum, quae docebat et agebat, omni ter-
rarum orbi testimonium redderent : Eritis mihi testes in Je-
rusalem et in omni Judea et Samaria et usque ad ultimum 
terrae.3) Per triennium eos continuo et indefesso labore in 
fidei mysteriis erudivit, atque paulo ante passionem et mor-
tem suam sacro inauguravit ministerio. In novissima enim 
coena divinus Magister, ut visibile dilectae sponsae suae 
relinqueret sacrificium, quo cruentum illud semel in cruce 
peragendum repraesentaretur, ejusque memoria in finem 
usque saeculi permaneret, illiusque salutaris virtus in re-
missionem peecatorum applicaretur, sacerdotem secundum 
ordinem Melchisedech se in aeternum constitutum decla-
rans,4) corpus et sangvinem suum sub speciebus panis et 
vini Deo Patr i obtulit, ac sub earumdem rerum symbolis 
apostolis suis, ut sumerent, tradidit et eisdem, ut offerrent, 
praecepit dicens : Hoc facite in meam commemorationem.5) 
Apostoli virtute divinorum eloquiorum sacerdotes novi te-
samenti instituuntur,6) dispensatores mysteriorum Dei or-
dinantur, atque immediati, proprie dicti ministri offerentes 
eucharistici, quod ipsum gratiarum fontem, Christum Do-
minum, omnium charismatum coelestiumque donorum au-
ctorem admirabili modo continet, sacrificii altaris constituun-
tur, ut hoc ad Deum laudandum, ipsum propitium redden-
dum, ad gratias item agendas, novaque ab ipso bénéficia 
impetranda jugiter celebrarent. 

Post gloriosam vero suam resurrectionem apostolis totam 
qua in his terris fungebatur, legationcm omni cum sibi data 
potestate et auctoritate contulit. Commisit quippe eis verbi 
divini praeconium: Euntes in mundum universum praedicate 
evangelium omni creaturae, qui crediderit et baptizatus fue-
rit, sal vus erit ; qui vero non crediderit, condemnabitur.7) 

I. Tim. 3, 15. 
2) Eph. 4, 11. sq. 
3) Act. ap. 1, 8. 
4) P»alm. 109, 4. 
6) Luc. 22, 19. Cone. Trid. sess. 22. cap. 1. 
6) Cone. Trid. 1. c. can. 1. 
7) Marc. 1G, 1 5 - 16. 

Concessit eis potestatem ligandi et solvendi, quae ipsam 
attingit animam, coelosque transcendit, dicens: Sicut misit 
me Pater, et ego mitto vos. Accipite Spiritum S.: quorum re-
miseritis peccata, remittuntur eis, et quorum retinueritis, 
retenta sunt.8) Concredidit eis omnem gregis dominici re-
gendi custodiam et sollicitudinem, s. Petrum inter eos sum-
mum constituens pastorem, cui et agnos et oves tradidit pas-
cendos.9) 

Ne autem tam late patentium divinorum munerum gra-
vitas et difficultas animos frangeret Apostolorum, promisit 
eis, se missurum Paraclytum, Spiritum veritatis. qui virtu-
te coelestis gratiae armabit eos, viresque addet et animos, 
ut non tantum ipsi nul lis succumbant oneribus,10) sed et sua 
Ecclesia germinet, abundantioris fructus maturitate redun-
det, praesidioque suo, atque auxilio ad consummationem us-
que saeculi munita earn nanciscatur firmitatem, ut adversus 
earn nec portae inferi praevalere valeant. 

Neque Christus Dominus, omnium mortaliuin Salva-
tor, ad munera haec obeunda solos vocaverat apostolos, 
sed eorum legitimes quoque successores. Munus enim apo-
stolicum nullo u?quam modo expirare poterat, sed virescere 
atque florere, ramosque suos in universum extendere mun-
dum ac diffundere debebat, quo sub umbra ejus salutifera 
populi omnes ab ortu usque ad occasum, a meridie usque ad 
septentrionem congregati fructibus arboris vitae nutriantur, 
et aquis salientibus in aeternam potentur vitam. Sicut igi-
tur Apostolis divinitus erat injunctum, ut evangelium in 
universo annuciarent mundo, mysteria coelestia dispensarent, 
pascei'entque gregem dominicum svaviter ; ita et nos utpote 
consecrati ministri, qui legatione pro Christo fungimur, ad 
sacra et aeterna verba propaganda, ad terram aridam vivis 
ceolestium gratiarum fontibus irrigandam, et ad animas in 
via salutis ducendas divinitus sumus vocati. 

Ego elegi et posui vos, ut eatis et fructum afferatis.11) 
Dominus ab omni populo separavit nos, longe supra populum 
exaltavit, pastorem nos ovium, rectorem fidelium, doctorem 
gentium, ducem et antesignanum sponsae suae instituit. Sicut 
misit me Pater, et ego mitto vos.12) Grande munus accepit 
Filius a Pâtre, grande et nobis imposuit ministris. Sanctua-
rium Dei ingredimur, placamus populo Dominum, eonsecra-
mus panem et calicem, dispensamus redemptionis mysteria, 
illustramus intellectum, ignorantiae dissipando tenebras, in-
flammamus amore divino voluntatem, roboramus animam 
vires ei subministrantes ad debellandos inimicos vincendas-
que passione3 suas, reddimus homines Dei amicos haeredes-
que vitae aeternae. 

Quis jam, juxta S. Chrysostomum,13) poterit sine sa-
cerdotum ope fugere ignem aeternum, aut acquirere coronam 
coelestem ? Mediantibus sacerdotibus vestimur Christo, uni-
mur Filio Dei, et efficimur membra capitis et redemtoris 
nostri. Sacerdotes ornamentum sunt Christi Domini, ut S. 
Prosper aiT,14) decus Ecclesiae, in quibus amplius haec re-
fulgent. Ipsi sunt columnae firmissimae quibus in Christo 

8) Joan. 20, 21-2-3. 
9) Joan. 21. 15—17. 

10) Joan. 14, 16. sqq. 
i») Joan. 15, 16, 

Joan. 20, 21. 
13j de Sacerd. 1. 3. n. 5. 6. 

1. 2. de vit. act. c. 2. 
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íundatis nititur omnis multitudo credentium. Ipsi sunt ja-
nuae civitatis aeternae, per quos omnes, qui credunt in Chri-
stum. ingrediuntur ad Christum. Ipsi janitores, quibus dati 
sunt claves regni coelorum. Ipsi etiam dipensatores l'egiae 
domus, quorum arbitrio in aula regis aeterni dividuntur 
gradus et officia singulorum. Dignitas vere inexplieabilis ! 

In terris, inquit S. Chrysostomus,15) peragitur Sacer-
dotium, sed coelest.ium ordinum classem obtinet. Non enim 
liomo, non angélus, non alia quaepiam creata potestas, sed 
ipse Spiritus Sanctus hoc munus instituit. Sacerdotium Chri-
sti ipso etiam regno venerabilius est. Ne mihi narres purpu-
ram, neque diadema, neque vestes aureas : umbrae sunt ista 
omnia, vernisque flosculis leviora. Medius stat sacerdos De-
um inter et naturam humanam, illinc bénéficia ad nos de-
ferens, nostras petitiones illuc perferens, Dominum iratum 
nobis réconciliât.16) Ineffabilis sane dignitas et gratia sin-
gularis in domo Dei fieri ministrum et dispensatorem. At 
non est honor sine onere, neque dignitas sed onus dignitatis 
sacerdotes salvare consvevit. Unde S. Ambrosius ait,17) ni-
hil est excellentius in hoc saeculo sacerdotibus, si quod su-
mus professione, actione potius, quam nomine demonstre-
mus, ut nomen congruat actioni, actio respondeat nomini, 
ne sit nomen inane, ne sit honor sublimis et vita deformis. 
Altissimus est nostrae dignitatis, quam venerantur homines, 
mirantur angeli et ipse Deus protegit. finis divinitus consti-
tutus : praeter supremi numinis cultum nostra sanctificatio, 
et aeterna animarum salus, Yocavit nos Deus, ut illi in ju-
stitia et sanctitate omnibus vitae diebus serviamus. Non 
enim vocavit in immunditiam, sed in sanctificationem.18) 
Vide ministeriuin, inonet S. Apostolus, 19) quod accepisti in 
Domino, ut illud impleas ; quaeritur enim inter dispensato-
res, ut fidelis quis inveniantur.20) Digne igitur ambulemus 
vocatione, qua sumus vocati;21) sanctitatem et just i t iam 
sectemur. Voluntas enim Dei nostra sanctificatio est.22) 

Ego elegi vos, ait Dominus, et posui vos ut eatis et 
fructum afferatis.23) Vos estis sal terrae,24) vos estis lux 
mundi.25) Ex divina missione sal terrae ordinamur ut fide-
lium cor dulci rerum coelestium ac divinarum asperga-
mus sapore, ut animas hominum a corruptis vitiorum humo-
ribus perpurgatas ab omni putredine laborum assiduitate, 
exhortationumque ardore praeservare contendamus. Hae 
sunt gratae, hae acceptabiles Deo victimae, quas ei offere 
obiigamur ! Lux mundi sumus, lux intelligibilis solaribus 
radiis praestantior, ut mundum errorum vitiorumque tene-
bris obscuratum eloquio evangelii rutilante, ac vitae sancti-
monia illuminemus. Dominus enim salvator noster vera lux 
fuit illuminans omnem hominem in hunc mundum venien-
tem ; miuistri ejus veluti astra minora omne ab eo, tamquam 
sole justitiae, accipiant lumen, et per totum terrarum orbem 
diffundant, necesse est. 

1&) de Sacerd. 1. 3. n. 4. 
16) Idem. Honi. in Isai. 
17) de dign. Sacerd. c. 3. 
,8) Thess. 4 ; 7. 
19) Colos. 4. 17. 

I. Cor. 4. 2. 
2 I) Eph. 3, 1. 

1. Thess. 4, 3. 
23) Joan. 15, 16. 

Matth. 5, 13. 
25) Matth. 5, 14. 

Cuncta haec de sacerdotii divina origine, ejus dignita-
te ac ineffabili potestate ideo censui praemittenda, ut voca-
tionis nostrae gravitatem et momentum uberius expenden-
tes tanto profundius earn in cordibus nostris persentisca-
mus : ut exardescat omnium nostrum animus, firmumque 
concipiamus propositum in tam sublimi muneris exerticio 
indefessam continuo impendendi operam, atque nostris dif-
fidentes viribus, divinae solum innixi gratiae, cum timore 
et tremore nostram et aliorum operemur salutem. Verum 
vocationis nostrae sublimitas in ipsis muneris nostri parti-
bus cognoscendis, imo et adimplendis mirabiliter nos ad-
juvat. 

In hac solemni installationis actu, quanta me potest, 
ad summam dignitatis episcopalis apicem. ad onus quippe 
angelicis quoque humeris formidandum divinitus evectum, 
cura et solïicitudo premere pastoralis, cuique notum atque 
perspicuum et. Quid enim est Episcopus, nisi quidam suae 
Dioeccsis sol, homo totus igneus, totus conquirendis Christo 
Domino animabus intentus, verbo semper, opere continuo 
praedicans ? Episcopi, dicente S. Grregorio,26) astra sunt coe-
li, quorum vita simul et lingua inter peccata erroresque 
hominum quasi inter noctis tenebras lucet ; nubes sunt 
coelestes, qui verbis praedicationis pluunt, et bonorum ope-
rum luce corruscant. Quid deinde est munus episcopale, ni-
si quaedam jugis et perpetua animi tempestas, fluctibus cu-
rarum et cogitationum semper fervens ? Episcopus omnium 
est, omnium onera ferre oportet. Aliis peccantibus excusatio 
multa, ipsi nulla est ; omnium ori est expositus, omniumque 
judicio, sapientium et insipientium. Vita episcopi nihil dif-
fert a navi fluctibus agitata, quae undique pungitur ab ami-
cis,inimicis,asuis etalienis.27)Qnasi torrens in alveum amplum, 
sic undique ardua et plurima in cor episcopi confluunt negotia. 
Innumeris ille excitatur curis, plurimis distrahitur cogita-
tionibus, in eum finem, ut nomen divinum exaltetur, catho-
lica fides promoveatur, animae proficiant, vigeat pacis tran-
quillitas, exaestuet fervor charitatis, utque invalescat con-
cordiae unitas.28) 

Alte insonant auribus meis verba S. Apostoli, praesu-
les Mileti congregatos ita alloquentis ; „Attendite vobis et 
universo gregi, in quo vos Spiritus S. posuit Episcopos re-
gere Ecclesiam Dei, quam acquisivit sangvine suo".29) Opor-
tet juxta apostoli monitum et meae et aliorum mihi comis-
sorum saluti invigilare : me exhibere boni pastoris imagi-
nem, ipsum Christum Dominum, absolutissimum virtutum 
exemplar, tota virium contentione imitari, ejusque vestigiis 
inhaerens, eas praesertim consectandas eligere virtutes, quae 
muneri pastorali magis sunt congruae utilesque, et in qui-
bus perfectior Dei dilectio et glorificatio, fructuosior ani-
marum aedeficatio, et major sui abnegatio atque humilia-
tio potest refulgere. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, julius 27. Mocsáry Lajos protestáns vezér-

czikke. — (I.) Mocsáry Lajos képviselőtől hosszú czikk jelent 

*6) Keg. ep. lib. 5. ep. 18. 
'") Joan. Chrys. hom. 3. in act. ap. 
2S) Bonif. 8. c. 2. III. 7. iu Clem. 
z9) Act. ap. 20, 28. 



61 

meg a „ Prosestans Egyházi és Iskolai Lap" 29. számában. 
Tekintve a vezérczikkező képviselő világosan kifejezett 
szándékát és az idézett lap szerkesztőjének egyenesen ki-
mondott akaratát, ez a czikk felhivás akar lenni hosszabb 
eszmecserére az iránt, hogy mitévők legyenek protestáns 
atyánkfiai a középiskolai törvény által alkotott uj helyzet-
ben. Miután ez a törvény minket katholikusokat is fölöt-
tébb érdekel, s méltán kiváncsiak vagyunk, hogy mit fog-
nak tenni a protestáns felekezetek az uj helyzetben ; miután 
továbbá protestáns atyánkfiai ügyeiket végezni soha sem 
tudják a nélkül, hogy a katholika egyháznak kisebb-nagyobb 
oldaldöfést ne adjanak : saját körünkben való tájékoztatás 
végett kötelességünknek tartjuk Mocsáry Lajos czikkéről 
tudomást venni. 

A Mocsárynál már ismeretes protestaus buzgóság és 
igazi protestáns logikával irt czikknek egészen szabálysze-
rűen meg van az exordiuma, van tétele, van czáfolása bi-
zonyítása és — peroratiója, mint akár csak egy parlamenti 
dikcziónak vagy protestáns zsinati szónoklatnak. 

Elmondjuk, röviden, mi van benne, s teszünk rá itt-ott 
egy-két észrevételt. 

A kikezdésben, — hol el van mondva, hogy habár a kö-
zépiskolai törvény végrehajtása nem is fog rögtön bekövet-
kezni, mert hiszen a középiskolai törvényben a protestáns 
iskolák számára contemplált kormánybiztosok csak jövő 
évre fognak a protestáns tudomány eddig előttük zárva volt 
palaestráiban megjelenni, és azután, különben is, egy jelen-
tékeny része annak, amit a törvény a prot. iskoláktól köve-
vetel, „csak előleges meg intések s ezek fölött folytatandó 
tárgyalások után lesz szükségképen teljesítendő": — Mocsáry 
Lajos mégis már most szükségesnek látja megtörni a „hall-
gatást, melybe a protestánsokat burkolódni lát juk", szük-
ségesnek látja ezt tenni annál inkább, mert, úgymond, 
„hiába reménykednénk, hogy a törvény tán nem is kerül 
komolyan végrehajtás alá s irott malaszt marad." Ha vol-
tak is egyes esetek, midőn, Mocsáry tanúsága szerint, „egy-
egy törvény meghozásánál inkább csak tüntetés volt a moz-
gató erő a többség részéről, mint érett megfontolás s erélyes 
végrehajtás utólagosan", s habár a középiskolai törvény is 
Mocsáry szerint „jóformán" ily fajta törvény, minthogy azt 
„senki sem sürgetta valami különösen", mert az „csak azért 
lett szilire hozva, mert a közoktatásügyi miniszter restellette 
a sok hercze-hurczát" : mind a mellett, minthogy ennek a 
törvénynek a „meghozatala sokkal nagyobb zajt ütött, sem-
hogy meg lehetne felejtkezni végrehajtásáról, azutáu meg 
mivel a mi kormányunk a közoktatás terén központosításra 
törekszik, evvel a kormányzási rendszerrel pedig „a protes-
táns közoktatási önkormányzat egyáltalában össze nem fér," 
— Mocsáry szerint a protestánsoknak komolyan és erélye-
sen hozzá kell látni a középiskolai törvény által teremtett 
helyzet tisztázásához s meg kell állapodniok arra nézve, 
„mit kell tenniök, . . . hogy iskoláikat a protestantismusnak 
megtarthassák. " 

Annak elbírálását, mennyire válik a parlamentáris 
kormányforma dicsőségére s az országgyűlés tekintélyének 
emelésére az, ha egy képviselő azt mondja, hogy az ország-
gyűlés érett megfontolás nélkül is szokott hozni törvé-
nyeket, melyeknél a tüntetés volt a mozgató erö, — végez-

zék mások; mi csak annak a kijelentésnek tudomásul véte-
lére szorítkozunk, hogy & protestáns közoktatási önkormány-
zat a magyar állam ezidőszerinti közoktatásügyi politikájá-
val, melynek végczélja az állami oktatás suprematiája, vagy 
mint Mocsáry czikkében később helyesen nevezi, a közokta-
tás „állami egyedáruságaíl, — össze nem fér. 

Mi, megvalljuk, igazán, őszintén örvendünk a protes-
táns közoktatásügyi önkormányzat ily etiuntiatiójának, és 
minél gyakrabban és erőteljesebben történik az, annál ör-
vendetesebb előttünk;— örvendünk pedig azért, m rt a köz-
oktatásnak az állami hatalom kezébe való központosítása 
az ,állam-istent' hozná nyakunkra, melynek bálv ányoztatá-
sától mentse meg az Isten hazánkat. A prot. autonomia aka-
dály az „állam-isten" útjában. Ebben áll vallásügyi értéke. 

A protestáns egyházi és iskolai önkormányzat értékes 
alkotása Magyarország zivataros történetének ; értékes a 
jelenkor számára, mert annak sánczai mögött némi menedé-
ket találhat az állami hatalmat mindinkább befolyása alá 
kerítő vallástalan szellem fél forgatásaival szemben — a 
vallásosság szelleme. 

Csakhogy mióta a protestantizmus a valót teljesen fel-
áldozta a látszatnak, mióta a dogmák feladása, azaz a hit-
elvek, a hiendök nem hivése lett a protestáns érzületnek csak-
nem általánosan elfogadott zsinórmértéke: azon idő óta, 
sajnos, a protestáns autonomia lehet minden másnak, — 
csak a hiten alapuló, a hitelvekből élő vallásosság szellemének 
nem lehet többé komoly számításba vehető menedék-helye. 

Ez sokat árt a potestantismusnak magának is, — mert 
lerontja a protestáns egyházi és iskolai autonomia értékét 
csaknem a zérusig, a vallásosság érdekeit tekintve. 

Es valóban : minthogy a vallásosság hiten alapszik, a 
hit pedig nem egyéb, mint igaznak tartása valaminek Is-
ten tekintélye miatt : vájjon lehet-e ott vallásosságról beszélni, 
ahol teljességgel nincs semmi, a mit élő hittel, Isten tekinté-
lye miatt, igaznak kell tartani, azaz, a hol, egyszerűen, a 
vallásnak nincs más tárgya, mint az, hogy nem kell hinni, 
tehát nem kell vallani semmit? 

Mikor a protestáns egyházi és iskolai autonomia a 
dogmák azaz hitelvek köteles hivésének s felszabadított 
nem hivésének együttesen lett a takarózója: még egyszer 
mondjuk, megszűnt a vallásos szellem ápolásának egyik 
számbavehető tényezője lenni hazánkban. 

Es a protestáns autonomia, a „szabadelvüség" lejtő-
jén, e pontig, a vallási nihilismus szélére, már eljutott. Bizo-
nyítják ezt Mocsáry czikkének további enuntiátiói, melyek 
közöl elég legyen csak egyet idéznünk. „Higyjen bárki 
vagy ne higyjen, az ő dolga ; de azért a következetesség és 
még kevésbbé az egyéni méltóság nem követeli azt, hogy ki-
lépjen erkölcsi kötelékeiből azon társadalmi keretnek, mely-
be mint protestáns felekezetbeli ember tartozik." 

Mily speciosus confessiója és apologiája a hitetlenség-
nek és valMstalanságnak — a protestáns vallás firmája alatt! 
Higyjen valaki valamit, vagy ne higyjen semmit, azért de-
rék protestáns lehet, sőt kötelessége protestánsnak maradni 
és abban a vallási keretben működni, melyhez semmi hit, 
semmi vallási meggyőződés nem kapcsolja! 

Működni meggyőződés nélkül : méltó gyümölcse a 
protestáns észjárásnak ! Ez teszi tönkre a mult által értékes intézmény gya-
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nánt átszármaztatott protestáns autonomia tekintélyét mind-
azok előtt, kik a logikát és vallásosságot az élet nélkülöz-
hetetlen tényezőinek ta r t ják . ? ? 

Kassa. Juliusban. A hosszú meleg napok alatt és után.— 
(Vége.) Yan a természetnek egy titkos nyelve, melyet minden 
szóhang nélkül megértünk. — Nézd az ártat lan csecsemőt 
édes anyjának karjain, miképen vonulnak el szótlan ajkai 
majd édes mosolygásra, majd keserű sirásra, a mint édes 
szülőjének arczán az örömnek, vagy bánatnak jeleit látja. A 
természetnek eme néma szózatja áthatóbb ránk élemedet-
tekre nézve is minden mesterkélt szónoki beszédnél. Igen 
sok van pedig valamint átalán a kath. hitben, ugy annak 
szertartásaiban, a mi a természetnek eme hangnéiküli nyel-
vén szól, — elménkhez és — szivünkhöz . . . Es tudja-e, 
ki képezte a régi bölcseket, a görögök és rómaiak világ-
hírű nyelvészeit, iróit, szónokait? A Gondviselés műve volt, 
hogy képessé tétetett általok az emberi ész a hit világának 
terjesztésére. Nem, a versek melyeket sz. Pál az Areopág előtt 
idézett, — nem voltak pogány versek ; épen ugy nem, mint 
a nap hajnalhasadása s a természetnek bájoló szépségei 
Parthenope ege alatt, midőn ezen tiszta világosság s ra-
gyogó fénysugarak sugalták Virgilnek, hogy a halandók 
egén tul keressen ragyogóbb, tisztább világosságot „uj 
napot és u j csillagokat" „solemque sua sidera norunt" ; 
midőn a földi gyötrelmek „lacrimae rerum" lelkében határ-
talan vágyat gerjesztettek egy jobb világ felé, s verseiben 
akkép nyilatkoztak, mint ég s föld nyugtalansága a Meg-
váltó után. S mit mondjunk Piátóról, mint ki már távolról 
szemlélte az Igaznak eszményét s a keresztfán látta ? Nem 
providentialis terv vagyis a Magasságbelinek sugallata 
nélkül történt, hogy Plátó és Virgil ily kifejezéseket talál t 
s annyi remek művet alkotott, miután Isten elhatározta, 
hogy e két nyelv legyen egyházának nyelve. Az ó világ ké-
szítette elő az ujat , s a két legszebb nyelv, melyet emberek 
valaha beszéltek, előre nyerték el hivatásukat s arra kép-
ződtek, hogy egykoron égi dolgokat mondjanak a földnek. 
Az egyháznak kétségkívül uj, isteni szépségeket kelle azok-
hoz csatolni ; azonban szükséges volt, hogy e nyelvek elő-
készítessenek magasztos rendeltetésökre; Isten akarat ja volt, 
hogy e czélra a legnagyobb bölcsek s lángelmék fáradoz-
zanak. 

Városunk élénksége a rózsa-fiatalsággal elköltözött ! 
Szünetelnek a múzsák. A tanári kar legtöbbje fürdőkben, 
„tanulóik" a kedves szülői házban éldelik a pihenésnek kiér-
demlett napjait. Egyik is, másik is több időt szentelhet az 
U r szolgálatának s önnön lelki tökélyesbülésének. A szobák 
hűs falai közt háborítlan az olvasmány s kellemes az est- és 
reo-geli órákban a séta. öo 

A hőség, mely ijesztő mérvben nap-nap mellett foko-
zódott julius első felében, egy északi szélroham után hir-
telen megváltozott, s délről támadt légáramlat után apró 
esőzések állottak be, mi, tekintve az aequator alatti föld-
gömbnek minket is fenyegető cholericus jelenségeit nem 
csak, hanem eddigelé tetemes áldozatait is, — nyugtutólag 
hat a megfélemlett kedélyekre. Adja Isten, hogy eme mér-
sékelt légváltozás tartós legyen ! 

E hóban, halálozás és lemondás következtében, három 
nagy plébánia üresedett meg: a nagy-tárkányi, monoki és 

zemplén-szinnai, melynek néhai lelkésze Hralovszkg J . beu-
tazta a szent földet,s mint Isten irgalmából hisszük,már lá t ja 
a mennyei Jeruzsálemet is. . . . Vajha a megürült egyházi 
állomások betöltésénél az érdemet és a qualificatiót vennék 
tekintetbe az illető kegyurak! 

Őszintén gratulálok e sorok végén a szepes-egyházme-
gyei uj kanonoknak, dr. Csaja J . ő nagyságának, kivel ta-
valy ottlétemkor, a szünidős napok alatt, néhány kedves órát 
töltöttem. Sziverős eszét igazolja diplomája, erős kar já t a 
teke ; ügyes kezeléseért a tekejátszók „királynak" nevezték 
el. Denique, a genialis ember mindenben az. Babérjaihoz 
illesztjük az emlékvirágot. 

Róma, jul . 21. A római kérdés. — Egy kiválóbb fran-
czia író, Rendu Jenő, jelentős levelet intézett Bonghihoz a 
római kérdésben. 

Rendu e levelében, irja a Journal de Rome, erőteljes 
logikával kifejti az 1870-iki erőszak által teremtett he!yzet 
állandósítása lehetetlenségének százszor is már megbeszélt 
okait. Kiemeli egyszerre valamint a pápaságnak ugy magá-
nak Olaszországnak kényes helyzetét. 

A bizonyításnak ez a része, a nélkül, hogy ujat hozna, 
igen erős és megkapó. 

Valamennyi irat, mely a római kérdés megoldásának 
módjait keresi, a praemissákban, mondhatni, erős szokott 
lenni. De a következtetésekben már nem mindnyájan egyen-
lően alaposak. 

Es igazán, nem is valami nehéz dolog bebizonyítani, 
hogy a pápaság és Olaszország egy iránt elviselhetetlen 
kényszerhelyzetben vannak, és hogy valamit e helyzet meg-
változtatására tenni kell. Ámde nehéz dolog eltalálni azt a 
valamit, a mire éppen szükség van, a mit tenni kell ; nehéz 
dolog oly megoldási módot felmutatni, mely nem sérti az 
egyház jogát, az ő elkerülhetetlenül szükséges biztonságát 
és valódi füo-o-etlentégét. OO ö 

Nekünk ugy látszik, hogy a római kérdésről irt röp-
iratok valamennyien, még a legjobb szándéktól vezérlettek 
és legragyogóbb tolltólirottakis,nem egészen jól vannak a kér-
désnek valamint jogi ugy tényálladéki oldaláról informálva. 

Rendu egészen vitán kivül hagyni látszik a jogi ol-
dalt. A megtörtént tényből indul ki, és arra válalkozik, hogy 
azt a pápaság és Olaszország különös szükségleteihez al-
kalmazza. Azt sem kérdi, kivihető-e csakugyan a megol-
dásnak általa előadott módja, különösen, hogy nyujt-e a 
forradalmi Olaszország arra nézve valami reményt. 

„Ha, igy ir, én olasz országgyűlési követ volnék, 
eléggé hazafinak érezném magam s elég bátorságot éreznék 
arra, hogy hazám létérdekeihez még egy pillanatnyi népsze-
rűtlenség megkoczkáztatásával is ragaszkodjam és egy me-
rész kezdeményezés botrányát idézzem elé. . . . En követ-
kező törvényjavaslatot terjesztenék elő : 

„Tekintve a lefolyt tizenhárom év alatt szerzett szo-
morú tapasztalást ; tekintve a veszélyt, melyben az olasz 
királyság folytonosan forog ; tekintve mennyire lehetetlen 
dolog egy oly életbevágó ügyet, milyen a római kérdés, foly-
ton nyilt kérdésnek hagyni : indítványozom : menjünk ki 
Rómából és hagyjuk a pápának azt a várost, mely, mint 
Massimo d'Azeglio mondja, Dioecletián óta napjainkig, 
tényleg a kereszténység fővárosa." 

De hát azután ? Quid tunc ? 
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Tegyük fel, a mi ez időszerint lehetetlen, hogy ezt az 
indítványt elfogadják és megszavazzák : kérdjük, hogyan 
lesz általa a római kérdés megoldva ? 

Jogilag nincs általa megoldva ; mert az egyházi ál-
lam elég nagy volt arra, hogy a szent-széknek elég jövedel-
met biztosítson az egyház általános kormányzása terheinek 
viselésére, és elég nagy volt arra, hogy egy igazi souverai-
nitásnak alapul szolgáljon. Az egyház joga azonban Civitave-
chia, Perugia,Bologna, Anconára egyenlő,s ugyanaz aza jog , 
melylyel bír Rómára. Róma városának visszaadása egymaga 
nem pótolja semmikép sem az egyházi állam többi részei-
nek elvesztését; részletes restitutio semmikép sem törli el a 
bitorló Olaszország által magára hárított kötelezettséget. 

Egyébiránt, hogy az ily javaslatok által a római kér-
dést megoldani nem lehet, az magától is értetik. Egyfelől 
ugyanis, ezek az irók, kik legalábo is egyenlő rokonszenvvel 
viseltetnek Olaszország és a pápaság iránt, kik egy sorba 
helyezik az egységes Olaszország szükségességét a pápa sza-
badságával, kik eredményeket remélnek nyerhetni Olaszor-
szágtól iránta való módnélküli hízelgés által,— nem is álmod-
nak arról,hogy az italianissimik távozása Rómából jeladás lesz 
Ital ia teljes dislocatiójára. Részünkről, mi ebben semmi 
helytelent nem látunk. Hanem ezek a nagy barát ja i Olasz-
országnak vágyaikkal homlokegyenest ellenkező eredményt 
fognak elérői. Ók erősíteni akar ják I tál iát , és el fogják 
veszteni. 

Feledik, hogy Olaszország tetőtől talpig forradalmi 
alkotás, a felforgatás műve. 

Született a titkos társulatoktól, a nemzetközi felfor-
gatás keze műve; nem állhat fen, hacsak a titkos társula-
tok fen nem tart ják; és ezek Umberto királyt nem tűrik 
meg a trónon csak mint a pápa börtönőrét.Róma elfoglalása 
és a pápa fogsága, ez volt az olasz forradalom főczélja. 
Vedd el Rómát a cosmopolitikus forradalomtól, és az olasz 
egységnek megszűnik a létoka; valamennyi híve azonnal 
el fogja hagyni. Ezt a csinált államot nem tar t ja semmi 
más össze mint Róma birása. Szüntesd meg Rómát, mint 
Olaszország fővárosát, és minden mint kár tyavár össze-
omlik. 

Ez tény, melynek bebizonyítása könnyű dolog. Róma 
és Turin közt nincs megálló helye Ital ia királyának. Yolt 
mikor Rómába ment; de visszajövet nincs. 

Róma városának átengedése a pápa részére nem biz-
tosítaná jobban az ő függetlenségét mint jelenleg az ő Va-
tikánban való tartózkodása. Mi lenne csakugyan Róma egy-
maga, más, mint kissé kiszélesbített börtön? A pápa, néhány 
csendőrjével hadseregül, a legelső utczai lázadás vagy a 
legutolsó Garibaldiak válalkozásának martaléka lenne. 
Kénytelen lenne egy vagy több hatalmasság védelmét el-
fogadni. 

Vájjon ez utóbbi esetben Italia volna az, mely Rómát 
minden oldalról környezné, a ki őrségre vonulna fel a pápa 
elé ? Hisz akkor a pápa még kevésbbé lenne szabad mint 
most ; mert ismét csak Olaszország által lenne mintegy bör-
tönbe befogva, mint most, hozzá még lekötelezett is lenne 
iránta. Ez esetben csakugyan Umberto király udvari káplán-
jává válnék. 

y agy valamely más hatalmasság válalná el a protek-

czió tisztjét? Mennyi zavarra szolgálna ez okul? Mily feszült 
viszony lenne e hatalmasság és Olaszország közt ? Akkor a 
pápa ettől a hatalmasságtól függne, jobban mint 1849-ben 
és 1870-ben Francziaországtól ; mert bezárva Rómába, egé-
szen ennek a hatalmasságnak önkényétől függne. 

Vagy talán a katholikus hatalmak együttes occupa-
tióra vállalkoznak m a j d ? Ugyanaz a függő viszony, súlyo-
sítva ezúttal azon körülmény által, hogy a katholikus világ-
lelki feje ugyanazoknak a keze alá kerülne, a kiknek a 
feje ! Es aztán p. mi történnék akkor, ha e hatalmak egy-
mással háborúba keverednének ? A pápaság két hadviselő 
fél által kereszttűzbe fogva : mily gyönyörű látkép ! 

Nem, nem : a lehető legjobb szándék daczára, Rendu, 
egy cseppel sem jobban mint About és tanítványai, kik Ró-
mában némely röpiratokban és lapokban hozzá csatla-
koztak, — nem talál ta el a római kérdés megoldásának a 
módját . 

A nagyszombati király-érseki convictus prog-
ramúi ja 

az 1883—84. iskolai évre. 

Magyarország herczeg-primása, főmagasságú SitTlOr 
János, bibornok és esztergomi érsek a vallás erkölcsös neve-
lés ügyét szivén viselvén atyai gondjainak kiváló tárgyává 
tevé, hogy a már 32 év óta fönálló, s közbizalommal kisért 
nagyszombati érseki convictus a kor s józan nevelészet igé-
nyeinek teljesen megfeleljen és a növendékeknek mind szel-
lemi, mind testi képzése legczélszerűbben eszközöltessék. E 
czélból ő főtnagasságának kegyelmes meghagyása folytán 
a nevezett intézetnek 1883—84 tanévre szóló jelen prog-
rammja az illető t. szülők figyelmébe ajánltat ik. 

A szellemi s különösen az értelmi képzésre nézve ki-
válólag azon előnyös körülmény nyújthat a t. szülőknek 
biztositékot, miszerint a convictusban az érseki egyházme-
gye ugyanazon áldozárai kezelik a nevelést, kik egyszers-
mind a cónvictushoz szorosan kapcsolt érseki főgymnasium-
nak tanárai, s mind a tanítás, mind a nevelészet terén szer-
zett tapasztalataik- és átérzett hivatásuknál fogva az er-
kölcsi, tudományos és testi nevelést a legsikeresebben ve-
zethetni reménylik. 

Az értelmi képzésnek többi vendkivüli segédszerével 
bír az intézet, u. m. az idő czélszerű beosztása, a tantargyak 
gyakorlati alkalmazása, könyv-, természettani és mértani 
gyűjtemények. 

Az érseki főgymnasium által kiadott osztály - s éret t-
ségi bizonyítványok teljes állam-érvényességüek. Az előadási 
nyelv a tanodában a magyar ; a convictusban azonban a 
magyar nyelven kívül a német nyelvre is különös gond 
fordíttatik, és az aesthetikai bővebb kiképzés végett a nö-
vendékek a franczia nyelv-, rajzolás-, műének- és testgya-
korlati oktatásban szintén külön díj nélkül vesznek részt ; 
a zenében pedig mindegyik a t. szülők kívánatára mérsé-
kelt külön dij mellett nyerhet az illető mesterektől ok-
tatást. 

A növendékek erkölcsi viselete-, tanulmányokbani 
előmenetele-, s egészségi állapotáról a t. szülők az intézet 
elöljárói által havonkint értesíttetnek. 

Az intézeti épület már keletkezésekor a dicsőemlékű 
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Mária Terézia királyné által e czélra állíttatván, a maga 
nemében páratlan és legczélszerűbb szerkezetű, melyhez 
hözvetlenül a szórakozásra alkalmas kert és tágas gymnas-
tikai tér van csatolva ; valamint a gymnasiumi tanoda és 
házi kápolna is egy födél alatt közvetlen összeköttetésben 
áll a növeldével. Az ét-, tan- és hálótermek terjedelmesek, 
szárazak, könnyen szallőztethetők és télen fűttetnek. A há-
lótermekben az ágyak deszkafalazat és függönyökkel van-
nak egymástól elkülönözve, és a termek éjjel lámpával vi-
lágítvák. 

Az élelmezést illetőleg délben rendesen három, csü-
törtök-, vasárnap- és ünnepeken négy, estve pedig mindig 
leves- és még egy tál ételből álló elégséges, egészséges és 
tisztán kezelt élelemről, valamint a reggeli kávé s az uzson-
nái zsemlyéről az intézet gondoskodik. 

A fehérruha minden héten legalább kétszer, az ágy-
ruha minden harmadik héten váltatik. 

A tisztaság és egészség tekintetéből a növendékek 
gyakrabban láb- és orvosi rendelkezésre vagy a t. szülők 
különös kívánságára különben is az egész télen át kádfür-
dőt vesznek, nyáron pedig az intézetnek különis kizárólago-
san átengedett órában mindennap a városi uszodát látogat-
ják, a házi kertben töltik a szabad időt, naponkint a sza-
badban nagyobb sétát tesznek, és mind egészséges, mind 
beteg állapotban a kellő felügyelet- és gondviselésben ré-
szesülnek. 

A városi főorvos, mint az intézetnek is orvosa, napon-
kint egyszer, ha szükséges többször is látogatja az intézetet, 
és egészségi szempontból befolyt tanácsaival az élelmézés-, 
a helyiség rendezése- és az egyes növendékeknél egészségi 
szempontból tán szükségesnek mutatkozó gyakoribb séták 
száma- és idejére. 

Külön kimenet a városba csak a szülők vagy a roko-
nok kívánságára e n g e d t e t i k meg. ö o o 

A gymnasium minden osztályába vétetnek föl növen-
dékek kellő tanodai bizonyítványok mellett. 

Az évpénz illetőleg fizettetik : 
Élelmezés, mosás, orvoslás, gyógyszerek, szolgálat, 

rajzolás, műének, gymnastika s a franczia nyelvbeni oktatás 
fejében egész iskolai évre 330 frt. o. é. — Ha tán a növen-
dékek hosszasb betegsége tetemesebb költséget igényelne, 
ezeket részben a szülők pótolják. 

Ezen évpénz fele a fölvételkor tétetik le a kormányzó-
nál, a másik fele pedig januárhó végén kézbesítendő. 

Az iskolai könyveket vagy a szülők, vagy azok meg-
bízásából az intézeti felügyelők szerzik meg. 

Az írószerek- s egyéb apró szükségletekre megkíván-
tató költséget a t. szülők szintén az illető felügyelőnél te-
hetik le. 

Elhozandó tárgyak: legalább 2 lepedő, 2 fejvánkos, 4 
vánkoseziha, 1 paplanlepedő, 1 ágyterítő, 1 matracz, télre 
1 pakrócz vagy dunna, 8 pár fehérruha. 12 zsebkendő, 6 
törülköző, 12 pár harisnya vagy kapcza, 4 asztalkendő, 2 
fésű, 1 haj-, 1 fog-, 1 ruhakefe, 1 köpeny, legalább 2 téli és 

g nyári felső öltöny, egy atilla- s fekete nadrágból álló ün-
nepies öltözék, és 3 nadrág. 3 pár lábbeli, 3 nyakkendő. 

A felvételi véghatáridő f. é. szeptember 1. — Mindaz-
által felszólittatnak a t szülők, kik gyermekeiket az inté-
zetbe adni kívánják, hogy ebbeli szándékukról biztosság 
okáért augusztus 15-ig tudósítsák a „convictusi kormányzó-
ság"-ot, s e tudósításhoz a bejelentett ifjú utolsó iskolai" bi-
zonyítványát legalább másolatban okvetlenül csatolni szí-
veskedjenek ; a válaszban tudtul fog adatni a t. szülőknek, 
mily szám jegyeztessék a felvett növendék minden sgyes 
ruhadarabjára. 

Kelt Nagyszombatban, május 1-én 1883. 
Grue ff el János, 

cz. kanonok, sz. széki ülnök, főgymnasiumi igaz-
gató, convictusi kormányzó és kis seminariumi 

házfőnök. 

VEGYESEK. 
— Besnyöi visshavg. Népes fővárosunkban a külön-

féle vallásfelekezetek között csendesen élni szerető hitsorso-
sok katholikus érzelmeiket nyilván hirdetni sohasem szé-
gyenlik. Eléggé bizonyítja ezt a közelebb mult vasárnap, 
midőn a ferencziek egyházából reggeli 6 óra körül több ut-
czán keresztül vonulva lelkesült szívvel énekelve siettek a 
búcsúsok nagy seregben a vaspályához honnét két óra alatt 
szerencsésen eljutottak a besnyői templomba, melyben azon-
nal énekes sz. mise és beszéd tartatott. A szívből eredett, s 
szívhez intézett népszerű oktatás, a hallgatók kebelét láng-
ra gyullasztá, a minden erény tükrének, Szűz Anyánknak kö-
vetésére, s igy valódi tiszteletére ; egyszersmind a vállany 
(skapuláje) hordozására serkenté a jelenlevő ájtatoskodókat 
a szent igét hirdető szónok, tápió-györgyei tiszt, segédlel-
kész ur. — Következett a második fő mise, papnövendékek 
segédlete mellett, kétszeres áldással, melyet ft. Kaas Antal 
ur, a zárda érdemteljes főnöke, minden jelens távol levőkért 
épületes áhítattal felajánlott az áldások kútfejének, meny-
nyei Atyánknak. Ezt követte ismét szent beszéd, melyben 
tiszt. Simon atya, a környék dicséretes szónoka, az alapított 
bucsujáratnak üdvös czélját, lélek s testre kisugárzó hasz-
nát igen értelmesen előterjesztvén, é"kes szólásával a hallga-
tóság szemeiből a meghatottság könnyűit záporként csalá 
ki. Ezek után a bűn szennyéből kitisztult lelkek szivökbe 
fogadák azt a drága vendéget, kit egykor a szeplőtelen anya 
szűz keblében hordozott. Délután a litánia s hálaadó imára 
következett a kedves helytől való elbúcsúzás, mely után 
napalkanyatkor a több ezerre emelkedett üdvözlők kísére-
tében mindnyájan áldást nyerni még jelentek ama templom-
ban, melyből reggel eltávoztak az Istent dicsérő, nemzetünk 
védasszonyát Máriát tisztelő nagy sereg, mely fényes példát 
mutatott arra, hogyan kell a vasárnapokat és ünnepeket meg-
szentelni és meg adni Istennek a mi Istené. 4. 5. 

— A III. egyetemes tanitógyülés ügyében Békey Imre 
tanfelügyelő, mint az előkészítő bizottság elnöke, felhívást 
intézett mindazon tanitóegyletekhez és testületekhez, melyek 
a f. évi augusztus 20-ára egybehívott orsz. tanítótestületi 
képviseleti közgyűlésre képviselőt küldeni vannak jogo-
sítva, hogy megválasztott képviselőiknek a közgyűlési szer-
vezett értelmében szerkesztett megbízó leveleit, hozzá leg-
később augusztus 15-ig küldjék meg. Hasonlóképen felhívta 
a közgyűlésre felsőbb helyről meghívott képviselőket, hogy 
meghívó okmányaikat a mondott időig neki szintén bemu-
tassák. 

Sajtóhiba. Előző számunk 53. 1. 1. hasábján, a 16. sorban, izecské-
jében előtt minden közbeszúrandó. Ugyanazon a lapon a 2. hasáb 15. 
sorában tetőről helyett kettőről olvasandó. 

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

Nyomatott Budapesten, 1883. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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TARTALOM. A templom-fentartási és helyreállítási kötelezettségről. — Sermo Pastoralis 111. ac Rssmi D. Joannis Vályi. 
—Egyházi tudósítások: Budapest. Mocsár y Lajos protestáns vezérczikke.—Nagyyáradi g.sz. egyházmegye. Nyilvános köszö-
net. Zemplén. Yiszhangok egy püspöki bérma-ut ünnepélyeiből. — Paris. Keresztény monarchia.—Irodalom. A szent Ist-

ván első apostoli magyar királyról mondott dicsbeszédek irodalma.— Vegyesek. 

A templom-fentartási s helyreállítási kö-
telezettségről. 

Ir ta : Dr. Véner Pál. 
Kimagasló e tekintetben a tr ienti zsinat in-

tézkedése, mely azóta a közjog terén irányadóvá is 
lett. A mi különösen a plébánia-templomokat i l-
leti, a zsinat szivökre köti a püspököknek : „paro-
chiales vero ecclesias, etiamsi jur i s patronatus sint, 
ita collapsas refici et instaurari procurent ex f ru-
ctibus et proventibus quibuscunque ad easdem ec-
clesias quomodocunque pertinentibus ; qui si non 
fuerint sufficientes, omnes patronos et alios, qui 
f ructus aliquos ex dictis ecclesiis provenientes per-
cipiunt, aut in illorum defectu parochianos om-
nibus remediis opportunis ad praedicta cogant, 
quacunque appellatione, exemptione et conditione 
remota."* ') 

A jogi elveket, melyek e határozatban foglal-
tatnak, nemcsak legtöbb katholikus állam közönsé-
ges, tételes, bár némelyeknél csak a külön törvény-
hozást támogató segédjog gyanánt, de, mert tartal-
mukat illetőleg egészen a dolog természetéből foly-
nak s a méltányosságra épitvék, még a közönséges 
protestáns jog is recipiálta.2) 

A trienti zsinat tehát a plébániai templomok 
építési, fentartási s helyreállítási költségei első 
sorban való forrásául az illető templom-vagyon jö-
vedelmét nevezi meg. Minthogy pedig a zsinat csu-
pán a fructus-proventus-t említi, a törzsvagyonról 
pedig hallgat, feltehető a kérdés : szabad-e, mily 

0 Sessio X X I . c. 7. de ref. 
-) V. ö. Eichhorn • Grundsätze des Kirchenrechtes Bd. 

I I . s. 870. 

körülmények között s mily mérvben a templom 
törzsvagyonát is igénybe venni ? 

A törzsvagyon szabályszerint meg nem tá-
madható.3) A törvény e szigorát azonban egyes ese 
tekben enyhíteni lehet. A templomnak ugyanis 
vagy van egy kizárólagosan fentartási s helyreállí-
tási czélokra rendelt alapja, vagy nincs ilyen. Az 
első esetben — természetesen a püspök engedélyé-
vel — a törzsvagyon egyrésze, ha nagyobbmérvű s 
halaszthatatlan épitkezési szükség az ahhoz megkí-
vántató költségek hiányával áll elő, és ha a törzsva-
gyon igénybe vétele esetére is a rendes, folyó ja-
vítások fedezésére elégségesnék bizonyul, — épít-
kezésre fordítható. 4) Ha pedig a templom törzsva-
gyona oly természetű, miszerint abban az egyes 
meghatározott czélokra rendelt vagyon a többivel 
már annyira öszszefolyt, hogy közte különbség 
már alig tehető, ugy ebből is, amennyi az egyes 
vagyon-czélok hát ránya nélkül elvehető, a templom 
javítása s helyreállí tására fordit tathatik ; vagy pe-
dig — mint Permaneder a jánl ja — kölcsön veendő 
fel, ha annak kamat ja a templom folyó szükségle-
teire nyomasztólag nem hat s ha az adósság törlesz-
tése rövid idő alatt várható.5) 

Egy másik kérdés pedig ez : a templom ösz-
szes jövedelme fordítható-e az építkezési költségek 
fedezésére ? 

Az ezt illető feleletben különbséget kell ten-
nünk az egyes templomok bármely szükségletökre 
fordítható communis, és az oly specialis jövedelme 

3) Decret. Greg. I X . lib. I I I . tit . X I I I . de rebus eccl. 
alien, vel non ; Sexti decret. lib. I I I . t i t . I X . de rebus eccl. 
non alienandis. 

4) Y. Ö. Prosper Lambertini, Instit. eccl. p. 268. 
5) Y. o. Permaneder, Die kirchliche Baulast, 40. s. 
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között, melynek bizonyos meghatározott czélokra 
kell szolgálnia. 

Melyik nemhez tartozik e kettő közül vala-
mely templom jövedelme, az az alapítási, adomá 
nyozási oklevelekből s az azokban ki vagy ki nem 
fejezett czélhatározásból tudható meg. Ha az alapí-
tó vagy adományozó nem határozta meg tüzetesen 
a templom mely szükségletének fedezésére szol-
gál jon az általa adott vagyon jövedelme, akkor az 
a templom bármely s igy javí tási szükségletére is 
fordittathatik. Másként áll a dolog, ha a vagyon-
czél az alapítási vagy adományozási oklevélben vi-
lágosan meg van jelölve. 

Jóllehet azonban a zsinat a templomvagyon 
bármely s ahhoz bármiként tartozó jövedelmét a 
templom helyreállí tására fordítani megengedi ; még 
a communisból is kiveendő ama jövedelem, mely az 
istenitisztelet fentartására szükséges ; mert az is-
tenitisztelet fentartása — miután, mint azt a ka 
nonisták általán mondják, a templom helyreállítása 
az istenitisztelet fentartásához csak az eszköznek a 
czélhoz való viszonyában áll — előbbre helyezendő 
a templom helyreállításánál, s azért ha a jövede-
lem a kétrendü szükséglet költségeinek fedezésére 
nem elégséges, az istenitisztelet mint a czél szük-
ségleteinek adandó elsőbbség, a templom helyreál-
lításáról pedig más uton kell gondoskodni. 

A zsinat tehát csak azon jövedelmet érthette, 
mely az isteni tisztelet szükségleteit meghaladja. 

Továbbá nem engedhette meg a zsinat igény-
bevételét a templom ama vagyona jövedelmének, 
mely az ajándékozók vagy alapítók által bizonyos 
meghatározott czélokra adatott . Alig van templom, 
melynek nem volna ilyen vagyona. E vagyonszer-
zés mindig kétoldalú szerződésen alapszik. Már ha 
az egyház ily czélhatározás mellett e vagyont elfo-
gadta, köteles azt arra és csupán arra a czélra for-
dítani. Valóságos visszaélés lenne az egyház részé-
ről ezt a templom helyreállítására fordítani, annyi-
va l inkább, mert ez esetben az ily kegyes ajándé-
kozók, vagy alapítók szándékának rovására, azok-
nak, kik egyéb jövedelmi forrás hiányában a tem-
plom helyreállítására jogilag kötelezvék, kedvezne. 
Ehhez j á ru l még a közjog által határozottan kife-
jezett ama tilalom, miszerint a hivek által bizonyos 
czélra ajánlottakat másra fordítani nem szabad.6) 

Távol volt tehát a zsinattól, hogy ö a templom 
ilynemű vagyona jövedelmének amaz általános sza-
bály által a helyreállítási költségek fedezésére való 

6) C. 2. Clem. de relig. doni. (3. 11.) 

fordítását megengedni akarta volna, de sőt a zsinat 
nem késett figyelmeztetni a püspököket, hogy a 
jámbor alapítók szándéka lelkiismeretesen végre-
hajtassék.7) 

Mindazonáltal e megszorítás csak odáig terjed, 
mig az ily különös czélokra rendelt vagyonnak fe-
lesleges évi jövedelme nincs, mert ellenkező eset-
ben a felesleges rész a templom általános vagyoná-
val commassáltatván az építkezésre bátran fordít-
ható, kivéve, ha az alapító kikötötte volna, hogy a 
fölösleg is a különös vagyonhoz csatoltassék. 

Amint tehát az eddigiekből látható, a zsinat 
„ex fruct ibus et proventibus quibuscunque ad eas-
dem ecclesias quomodocunque per t inent ibus" sza-
vainak más értelme nem lehet, mint az : hogy a 
templom helyreállítása első sorban a templom-vá-
gyon jövedelméből eszközlendő, hacsak e vagyon 
nem oly természetű, hogy az adományozók azt 
egyéb különös czélokra rendelték ; ha azonban a 
jövedelem elégtelen, a törzsvagyon is igénybe ve-
hető, de csak annyiban, amennyiben a maradvány a 
templom évi szükségleteinek fedezésére elégséges. 
Ha pedig — ami oly gyakran előjön — a templom 
általános vagyona a specialis czélok által determi-
nálttól meg nem különböztethető, nem marad egyéb 
hátra, mint az összesített vagyon jövedelmét, tekin-
tetbe véve természetesen az istenitisztelet szükség-
leteit, fordítani a templom helyreállítására. 

(Folytatjuk.) 

S E B I O 
QUEM 

JOANNES VÁLYI 
MISERATIONE DIVINA ET APOSTOLICAE SEDIS 

GRATIA 

EPISCOPUS EPERJESIENSIS 
SS. THEOLOGIAE DOCTOR, 

AD R. SCIENTIARUM U N I VERSIT ATE M BUDA-
PESTIENSEM MEMBRUM COLLEGIATUM, 

OCCASIONE 
CANONICAE SUAE IN SEDEM EPISCPOALEM IN-

S T A L L A T I O N S AD CLERUM DIOECESANUM 
DIXIT . 

(Folytatás.) 

Imprimis adstrictum me agnosco ad munus praedican-
di ; monet enim S. Apostolus graviter Timotheum, ut atten-
dat lectioni et doctrinae. Attendat sibi et doctvinae, instet 
in illius. Hoc enim faciens et seipsum salvum faciet,' et eos, 

7) Sessio X X V . c. 4. de ref. • 
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qui ilium audiunt.1) Episcopi est, dicente S. Gregorio,2) de 
praedicationis miuisterio cogitare, intentissimo timore con-
siderans, quod recessurus ad percipiendum regnum Domi-
nus, et talenta servis distribuens dicat: negotiamini, dum ve-
nio.3) Quod profecto negotium tunc vere nos agimus, si vi-
vendo et loquendo, proximorum animas lucramur ; si infir-
mos in superno amore roboramus ; si protervos et tumidos, 
aeterna insonando supplicia, flectimus; si nulli contra veri-
tatem parcimus, si supernis amicitiis dediti, humanas inimi-
citias non timemus. 

Meum est, ut aeternam gregis mihi commissi salutem 
virtute divini verbi, quod penetrabilius est omni gladio an-
cipiti,4) omni, quo possum, animi fervore, promoveam ; 
meum est, ut nurquam desim instando, arguendo, obsecran-
do, increpando in omni patientia et doctr ina; 5 ) ut nullis in 
custodiendo sacro manibus meis tradito thesauro parcam 
vjgiliis, nulli in praeliandis praeliis Domini contentioni ; 
nulli in excolendo dominico agro, et custodiendo ovili par-
cam labori. Episcopus, etsi minus sit eloquens, habet tarnen 
aliquid majus et fortius: pastoris verbum, sicut lac matris 
utilius esse censetur lacte nutricis. Sermo ejus fomentum est 
bonis, aculeus malis, retundit tumidos, mitigat iratos, desi-
des exacuit ac succendit, desperatosque consolatur. 

Ad muneris mei partes pertinet, eum in conferendis 
beneficiis curatis tenere modum, ut non respiciam ad carnem 
et sangvinem, nec quidquam praeter Ecclesiae bonum et 
utiliíatem spectem ; ut proinde dotes imprimis, quas cano-
nes requirunt, tum acquisita mérita attendam, ut fidelem 
omriino ministrum et medicum peritum eligam, animabus 
pretioso Christi sangvine redemptis. 

Officii episcopalis est, charitatem erga omnes mansve-
tudinemque sectari, justo tarnen ac necessario rigore tempe-
ratam. Ipse mearum mihi conscius iniirmitatum, sciam fra-
gilitati humanae compati. Oportet enim episcopum ita sibi 
subditis praeesse, ut non in eis dominetur, sed illos tam-
quam fratres et filios diligat ; eos hortando et momendo ab 
illicit]s deterreat actibus ; quia plus erga corrigendos agit 
benevolentia, quam austeritas, plus exhortatio quamcommi-
natio, plus Charitas quam potestas. Ubi autem mala su-
besse fidei pincipia, aut perversos observavero mores, nove-
rim rigorem cum mansuetudine, judicium cum misericordia 
severitatem cum lenitate adhibere 6) et securim ad -radicem 
admovere, ne offendicula in populo fideli emergant, et ob 
quosdam dégénérés totum Dei vituperetur sanctuarium. 
Meum praecipue est, Dei ejusque Ecclesiae causam coelesti 
ope adjutus, pro dignitate, qua sum insignitus, impavide de-
fendere; atque summa item invigilare cura, ut grex mihi 
commissus in fide catholica stabilis et nunquam non im-
motus persistât ; meum est, inconcussa animi firmitate in 
omnibus fovere unionem cum catholica Eeclesia, extra quam 
nulla est salus, promtamque erga Pet r i cathedram exhibere 
obedientiam, cui tamquam firmissimo fundamento, tota san-
ctissimae religionis nostrae moles innititur. 

l) 1. Timoth. 4. 13 16. 
=0 Ep. 47. lib. 2. ind. 10. 
3) Luc. 19. 13. 
4) Hebr. 4.12. 
>) 2. Tim. 4. 2. 
6) Cone. Trid. sess. c. de réf. 

Viva enim et infallibilis auctoritas in ea tantum vi 
get Ecclesia, quae a Christo Domino supra Pet rum, totius 
Ecclesiae caput, prineipem et pastorem, cujus fidem nun-' 
quam defuturam promisit, est aedificata, quae suos legitimos 
semper habet pontifices sine intermissione ab ipso Pet ro du-
centes originem, in ejus cathedra collocatos, et ejusdem eti-
am doctrinae, dignitatis, honoris ac potestatis haeredes et 
vindices. Ubi est Petrus, ibi Ecclesia. Pet rus per Romanum 
pontificem loquitur, et semper in suis successoribus vivit et 
judicium exercet, ac infallibiliter praestat quaerentibus fidei 
veritatem. Cathedra b. Pe t r i romana omnium Ecclesiarum 
mater est et magistra, quae fidem a Christo Domino tradi-
tam, integram inviolatamque semper servavit, eamque fide-
les edocuit, omnibus ostendens salutis semitam et incorrup-
tae veritatis doctrinam.7) 

Sed nihil amplius de meis officiis sermonem instituam. 
Haec modo adlata, totidem sunt, eaque firmissima proposita 
facta antehac in animo meo et in ejus conspectu, qui corda 
scrutatur et renes, hoc autem solemni momento ideo renova-
ta, ut vos me facie fors ad usque ignotum, uberius cognosca-
tis, et ego, ne unquam ab hac mihi praestita agendorum 
norma vel ad latum ungvem possim recedere. 

Ad vos jam transgreditur oratio mea, Frat res dilectis-
simi ! qui ampla scientia, experientia, pietate, morum inte-
gri tate primos in Ecclesia Eperjesiensi tenetis sedes, quique 
in ea regenda collectis undique meritis condignam omnium 
bonorum emeriti estis venerationem. 

In vobis, utpote venerandis cathedralis Ecclesiae ca-
nonicis, sacrum stabilemque meum suspicio senatum, eo 
institutum, ut graviora ejusdem negotia amplioribus expen-
derentur consiliis. In vobis precipuum ad S. regiminis onera 
sustinenda füleimen et juvamen sum nactus. Vestrum ego 
in ambiguis, arduis, et incertis rebus sensum, vestramque 
mentem diligenter exquiram. Yerum non consiliis tantum, 
sed et vestris subsidiariis utar operis in pascendo grege Do-
minico. Vos enim optime Eperjesiensem nostis Ecclesiam, 
qui morbi ejus, et quibus potissimum sanentur mediis, longa 
didicistis experientia. Vestrum itaque erit, si quae curanda 
sunt i Hi us vulnera, si quae propulsanda animarum pericula 
vel dissipandae morum tenebrae mihi in charitate Dei can-
dide fateri et sine omni restrictione aperire, ut mala omnia 
procul a grege dominico concordibus junctisque studiis ar-
ceantur atque honorificemus et impleamus ministerium no-
strum. E t mihi nullum obversatur dubium, quin vos huic 
vio'ilantiae et sinceritatis defueritis officio. Probe enim mihi Ö 
notum est, ardens vestrum in augenda di pina gloria studium; 
exploratus mihi est vester summus in promovenda animarum 
salute zelus ; vester in divinis officiis pie et augustu cultu 
celebrandis fervor ; item ad sublevandas praesulis vestri 
curas et sollicitudines alacris et propensa voluntas. 

ScitÍ8 quam optime, in vos praesertim esse fidelis po-
puli, imo et- dioecesani cleri oculos intentos : utpote qui 
supra candelabrum ideo positi estis, ut luceatis omnibus, 
qui in domo sunt. Merito itaque a vobis deposcitur, ut omni 
virtutum genere excellere, Christi que bonus per omnia odor 
esse contendatis ; ut assidua literarum cultura his praeser-
tim, quae incidimus, temporibus praeluceatis, pro muris 

7) Pius 9. Encyc. Qui pluribus abhinc. 
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enim Jerusalem ii tantum cum effectu poterunt pervigilare. 
quos sacratiorum aeque ac prophanarum literarum praesi-
dia exornant. 

Unum e praecipuis muneribus vestris in eo consistit, 
ut divini cultus dignitati, et decori jugiter intendatis; probe 
memores: nusquam fructuosius insumi tempua,quam in servi, 
tio Dei ; hoc enim accendi ad pietatem hominum animos, 
hoc foveri spiritum religionis. plusque ex hinc in mortali-
um vera commoda dimanare utilitatis, quam exmult ismun-
<li íiliorum materialia lucra uni ce conssctantium sudoribus. 

Yestrum est secundum Deum et ejus jusítiam loqui et 
operari ; imprimis veram ad invicem et in omnibus tueri 
charitatem, nec unquam ab ea recedere: non enim ignoratis, 
quod Deus Charitas est, et qui manet in charitate, in Deo 
manet et Deus in eo.8) Charitas vinculum perfections est ; 9 ) 
imo et finis praecepti charitas est de corde puro et con-
scientia bona.10) 

Ad vos jam venio, Filii dilectissimi ! qui gregis domi-
nici per amplam banc, qua late patet, dioecesim constituti 
ministri in sudore vultus vestri portatis onus diei et aestus. 
In vobis totam repono vim, summumque robur sacri exer-
citus ; in vestris potissimum manibus positas sortes fidelium 
eorumque aeternam salutem, imo et felicitatem terrestrem a 
vestra praecipue villicatione dependere existimo. Muneris 
vestri partes triplici, ut scitis, capite absolvuntur : doctrina, 
sacramentorum administratione et vitae exemplo. 

Christus Dominus, qui de sinu Patris descendens, cir-
cuibat docens et praedicans, earn nobis reliquit fidei et mo-
rum doctrinam, quae sola hominem sanctum, probum, et in 
omne aevum beatum reddit ; quae sola omnes vitae nostrae 
obscuritates et aenigmata dissolvit ; sola monstrat viam sa-
lutis, sola unionem cum sum mo bono non tantum promittit 
sed et potenter efficit : sola jungit dissociatos animos, in 
vita solatur. in morte réconciliât, spemque praebet vitae 
immortalis. Flammeis est in rerum gestarum annalibus con-
signatum litteris, quas admiratione dignissimas mutationes, 
quos incomprehensibiles efFectus Christi doctrina ex eo ipso 
momento produxerat, ex quo palam coeptum est Christi no-
men inter populos praedicari. Omnis gentium docet história, 
quod vera cultura, germana virtus, illibataque félicitas non 
minus singulorum hominum, quam et omnium populorum 
et rerum publicarum, tantum per crucis religionem potuit 
promoveri. Sola Christi doctrina turpem et execrabilem 
subvertit idololatriam, sangvine humano fumantia altaria 
solo aequavit, mulieribus jura naturalia reddidit, societa-
tes humanitatis vinculis coagmentavit, féroces tigrides in 
humani generis sospitatores transformavit, atque hunc in 
modum absque ullis artificiosis praestigiis, sine igne et gla-
dio, sola simplici praedicatione crucis id perfecerat, quod 
philosophorum mens vix cogitare, mortaliumque vis nus-
uam moliri audebat, culturam nimirum totius humani ge-

neris suscipiendi et perficiendi negotium. Profecto insignis 
rerum gestarum exitus comprobaverat illud doctoris gen-
tium eifatum : vivus est sermo Dei et efficax et penetrabi-
lior omni gladio ancipiti et pertingens usque ad divisionem 

8) loan. 4. 16. 
•) Coloss. 3. 14. 

1. Tim. 1. 5. 

animae et spiritus, compagum quoque ac medullarum, et 
discretor cogitationum et intentionum cordis.11) Omnem 
igitur sancti verique sensum exueret, omnemque charitatis 
scintillam in pectore suo exstingueret, quisquis Studium 
propagandae Christi doctrinae non sanctioribus adnumera-
ret officiis. 

Fil ii dilectissimi ! Si nusquam praeconium verbi di-
vini potuit intermitti, tum profecto nostris diebus summo 
enitendum studio, ut sana et incorrupta divini Salvatoris 
doctrina, tamquam vitae spirituális pabulo fideles nutrian-
tur, quos in his praecipue saeculi, quod vivimus, augustiis, 
velut triticum vehementer cri brat infensissimus animae no-
strae hostis. 

Neminem enim vestrum latet, quanto conatu pravae 
disseminentur doctrinae, impia immittantur seminain eorum 
quoque corda, quos ut filios S. Mater Ecclesia enutrivit. No-
stis, quantum serpat, et quanta incrementa in dies capiat in-
fidelitas et morum in ipsis quoque agrestis populi mappalibus 
corruptio, in cogitando et loquendo licentia, in agendo ar-
rogantia et temeritas. Quantum saeviat improbitas et om-
nis legitimae potestatis auctoritatem convellendi audacia. 
Divinus Salvator vos lucernám esse voluit super candelabro 
positam ; tanto igitur curandum vobis est accuratius, ne 
obfuscetur haec lux vestra, quanto densiores in omnes domus 
angulos tenebrae irrepere observantur. Assumto scuto fidei, 
et galea salutis adposita, praecinctique lumbos vestros chari-
tate, tanto virilius subeatis proelia Domini, quanto graviora 
sunt pericula bonae causae impendentia. Evangelium con-
vertebat aliquando mundum, et vis verbi divini nec modo 
est exinanita, manet illud, manebitque in fiuem usque saecu-
lorum gladius in utramque partem acutus et pertingens us-
que ad divisionem animae.Hocigitur divinum Salvatoris ver-
bum annuntiate ea assiduitate, eoque sacro ardore, quem 
fidei catholicae depositi custodia, vocationis vestrae sacer-
dotalis sanctimonia, fideliumque pretioso Christi sangvine 
redemptorum curae vestrae creditorum salus exigit. Tollite 
de medio gregis vestri omne malum : propulsate a loco pa-
scui omnem erroris contagionem ; agite ut nullus eorum, 
quos vobis Dominus dedit custodieudos et in via salutis con-
servandos, vacillet in fide, et circumferatur omni vento do-
ctrinae, deflectatque in viam damnationis. De manibus enini 
vestris requiret Dominus animam vel unius, qui periit, cum 
ad tribunal ejus tremendum veneritis. 

Ne autem institutiones vestrae evangelicae évadant 
infructuosae, et omni evacuentur virtute, eniteat in eis illius 
catholicae doctrinae spiritus, quae Deum habet auctorem, 
praecones Apostolos, propagatores et interprétés SS." Patres, 
custodem Ecclesiam errare nesciam, et continuo Dei prae-
sidio ful tam: fulgeat in eis lumen fidei coelestis. Quidquid 
ergo docetis, divinorum eloquiorum testimoniis fulcite. Vi-
vus enim est sermo Dei et efficax et penetrabilior omni gla-
dio ancipiti, pertingens usque ad divisionem animae, com-
pagum quoque et medullarum.12) Hoc pacto institutiones 
vestrae erunt imbres uberrimi, mittentes eloquia sapientiae" 
et pietatis. 

Contendite fidelibus vestris omnem effundere de coelo 
l l) Eph. 4. 12. 

Hebr. 4. 12. 



divinitus allatarum veritatum divitias. Docete eos, quid 
corde credere, ore profited, et opera eos exercere oporteat. 
Assidui estote non in expondenenclis tantum vitae christianae 
officiis, sed et in trandendis fidei catholicae mysteriis. Om-
nem imprimis adhibete operam, ut fideles vobis concrediti 
in fide divinum in Salvatorem, et fundatam ab eo Ecclesiam, 
quae columna et firmamentum veritatis est, confirmentur, 
in eadem immobiles persistant, neque aliquando ad viam 
deflectant perditionis. Fidei enim veritates morum praecep-
tis robur et lucem claram affundunt, atque eadem momentis 
vi maxima in animum agentibus fulciunt. Unde ea tantum 
morális institutio animum ad recte agendum flectit, quae 
firmám in fidei veritatibus figit radicem ; hoc autem funda-
mento destituta, ut aridorum ossium compages exarescit. 
Justus enim ex fide vi vit, sine illa nihil castum, nihil san-
ctum, nihil vivum est.13) 

Verum non adultos tantum instituendi sed et tenellam, 
pubem fidei rudimentis umbuendi ad sacras muneris vestri 
partes pertinet. Vestrum est eos, quos in Christo genuistis, 
lacte coelestis sapientiae nutrire ; eos, quos divinus Salva-
tor tam tenerrimo prosequebatur amore, divinae suae bene-
dictionis donis ita cumulaverat, ut qui vel unum horum su-
scipit, ipsum Dominum suscipere censendus sit,14) in scien-
tia salutis imbuere. Vestrum est in eorum, e quibus olim 
gens 8ancta, populus acquisitionis succrescet, tenellis pecto-
ribus semen fidei, pietatis, timoris Dei inserere, illudque 
rore frequentis exhortationis rigare, ut germinans germinet, 
et fructum aíFerat salutarem. Has muneris partes, ut exacte 
impleatis, ea prosequimur sollicitudine, quam Tridentini 
patres praecipiunt. Curent Episcopi, ut diebus dominicis et 
festis pueri in singulis parochiis fidei rudimenta et obedien-
tiam erga Deum et parentes diligenter ab iis, ad quos spe-
ctabit. doceantur, et si opus est, etiam per censuras ecclesi-
asticas compellant.15) 

Unde pro sacro mihi incumbente officio, omnes vos, 
quibus dominici gregis cura commissa est,hortamur, ut alacre 
Studium curamque omnem catecheticae impendatis institu-
tioni. Ab hac enim incrementa spiritualia pendent adultio-
ris aetatis. Tenella pubes, si in fidei veritatibus et sanctis-
simis morum praeceptis débité instituta, mature didicerit 
declinare a malo, omneque, quod religioni et moribus répug-
nât, aversari, nulla deinceps illecebrarum vi poterit a mo-
rum sanctimonia pietatisque studio avocari. Sed quantos 
solida juventutis in fidei veritatibus institutio reddit fruc-
tus salutares, tanta consequuntur vitae coelestis detrimenta, 
si eadem culpa aut socordia pastoris negligatur, aut oscitan-
ter nonnisi, absque zelo impendatur. Parvul i enim quibus 
panis doctrinae divinae non frangitur, aut non exacte tribui-
tur, jam ab ineunte aetate errorum laqueis irretiuntur, om-
nique vento doctrinae circumferuntur in nequitia hominum, 
in astutia ad circumventionem erroris.16) Unde divinae legis 
ignari gravissimis se polluunt sceleribus et nequiorem dant 
progeniem. Cum sancto igitur fervore omnique teneritudine, 
et ea, quam nec ruditas et ignorantia, nec desidia parvulo-
rum vincere queat, patientia, non in Ecclesiis tantum, sed 

13) S. Leo serm. 4. de nativ. 
") Matth. 19. 14. 
15) Sess. 24 c. 4. de ref. 
16) Eph, 4. 14. 

et in scholis diebus patriae legibus praescriptis religiosae 
istitutioni sine intermissione intendite, nihil praetermitten-
tes, quod ad pios probosque Ecclesiae filios enutriendo3 po-
test conferre. Instruite parvulos in spiritu lenitatis,17) illus-
trantes mentem eorum fidei veritatibus, ut tenella corda ad 
amorem pietatis, virtutisque inflammentur studium. Scrip-
tum enim est : Adolescentem a via sua, etiam cum senuerit, 
liaud recessurum.18) 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, julius 31. Mocsáry Lajos protestáns vezér-

czikke. II. — Mocsáry czikkének a tétele az, hogy minden 
áron meg kell tartani a protestantismusnak iskoláit. Er re 
nézve van a czikkben bizonyító és czáfoló részlet, mely után 
czikkiró átmegy annak a fejtegetésére, mely eszközöket nem 
tar t alkalmasaknak a kitűzött czél elérésére s mit gondol ő 
legczélszerűbbnek sőt elkerülhetetlennek a protestáns isko-
lák fentartására. 

Mocsáry annak a bizonyítását, hogy a protestáns isko-
lákat fenn kell tartani, röviden végzi. Azt mondja, hogy az 
iskola „a vallásnak melegágya" Tökéletesen igaza van. 
Idézi továbbá a mult évi ref. zsinat kijelentését, mely sze-
rint a „ref. iskolák mindenestől az egyház testéhez tar-
toznak." 

De most jön a java. Vannak protestánsok, kik nem 
egészen igy gpndolkodnak. S hogy sokan vannak ilyenek, 
azt Mocsáry Lajos tanusitja, midőn igy ir : „Ámde sokan 
vannak, és pedig tehetséges és a közéletben fontos szerepet 
játszó prot. emberek, kik előtt közönyös maga a protestan-
tizmus, mert közönyös a vallás; kik saját bölcseleti szem-
pontjuk magaslatáról kicsinyléssel tekintik ezt az egész fe-
lekezeti vitát s azt hiszik, hogy abba vegyülniök méltósá-
guk alatt álló dolog." Há t ez bizony az illetők részéről nem 
szép. Ha protestánsok, hát legyenek azok igazán. Csakhogy 
ezt a vallás iránti közönyt meg nem szünteti, ezeket a „böl-
cseleti szempontjuk magaslatán álló tehetséges és fontos 
szerepet játszó prot. embereket" Mocsáry meg nem tériti 
azzal, a mit megtérítésökre mond ; vagy ha igen, kétségbe 
kell vonnunk, hogy csakugyan „tehetséges"-ek. Azt mondja 
ugyanis Mocsáry : „Higyjen bárki, vagy ne higyjen, az ő 
dolga, de azért a következetesség és még kevésbbé az egyé-
ni méltóság nem követeli azt, hogy kilépjen erkölcsi kötelé-
keiből azon társadalmi keretnek, melybe mint prot. feleke-
zetbeli ember tartozik." 

Mi a protestantismus más. mint egy bizonyos hitrend-
szer vallása? Ám ha ez igaz, — már pedig nincs másképp, — 
akkor hogyan lehet azt következetességnek mondani, midőn 
Mocsáry megengedi a protestáns hitvallás kebelében a nem 
hivést* és mégis megköveteli a hitrendszer követésének tet-
tek által való igazolását ? Hitvallás hit nélkül fából vaska-
rika, — kör középpont nélkül, fogalom tartalom nélkül. Mit 
valljon az a „tehetséges" ember, mikor nem hisz semmit? Ha 
csakugyan tehetséges az illető, akkor a logika kényszeritő kö-
vetkezetességgel rávezeti,hogy a mely vallásfelekezetben mint 
elvbe van véve az ő hitrendszere nem-hivésének a szabad-

») Galat. 6. 1. 
18) Prov. 22. 6. 
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sága, ott megszűnt a kötelezettség a hit és a vallás meleg-
ágyának, az iskolának ápolására. Mert valóban, hogyan 
lehet valakitől pláne a következetesség czimén megkívánni, 
hogy ne közönynyel, hanem tevékeny lelkesedéssel viseltes-
sék a prot. iskolaügy iránt, a melynek főfő lételeme s éltető 
szelleme a prot. hitvallás, megkövetelni tőle ezt akkor, mi-
kor neki a bevett u j prot. elv szerint meg van engedve sem-
mit se hinni, tehát semmit se vallani, — és igy a semmi 
vallásának, ennek a hitvallási nihilismusnak megfelelően, a 
prot. hitvallás melegágyai, a prot. iskola-ügy érdekében 
semmit se tenni ? 

Erezte Mocsáry ennek az általa felállított következe-
tességnek a furcsaságát maga is, azért a protestánsoknál mai-
nap már rendessé vált ugrással sietve ott hagyja a protes-
táns hit ingadozó alapját és más téren keres olajat a pro-
testáns lelkesedés pislogó mécsének ápolására. „A dogmák-
tól eltekintve, igy ír folytatólag, találhat mindenki nagy 
culturalis és nemzeti érdekeket, melyeknek megóvásaért küz-
deni érdemes, . . . s megteheti e téren kötelességét minden-
ki, a nélkül, hogy rásüthetné bárki a képmutatás bélyegét." 

Szerintünk valamely vallásfelekezetnek föczélja a 
hit és vallásosság ápolása. A culturalis és nemzeti érdekek, 
a mily szépek és magasztosak, és a mily illően, sőt köteles-
ségszerűen kell azok ápolására mindenkinek, tehát a val-
lásfelekezeteknek is törekedniök, ép oly kevéssé pótolhat-
ják a hiányzó vagy megbénított vallási motívumokat, me-
lyeket csak vallásos hit nyújt és ápol. I t t is bizonyára azok a 
„tehetséges" protestáns emberek aligha fognak Mocsárynak 
igazat adni abban, mintha vallásfelekezeti czég, azaz protes-
táns név alatt, eltekinteni a dogmáktól,vagyis a prot. hitrend-
szert nem ninni és nem vallani, és mégis a protestáns isko-
la-ügyért, a hitfelekezet e melegágyáért lelkesedni követke-
zetesség lenne ; vagy abban, mintha nem volna „képmuta-
tás" szintén protestáns hitfelekezeti czég alatt a protestáns 
hitrendszert nem hinni és a prot. iskolaügyért mégis lelke-
sedni, csupán - oly inditó okokból, melyek nem éppen csak 
protestánsok, hanem általános emberi és nemzeti érdekek. 
Világos, hogy ezzel nem azt mondjuk, hogy protestáns vagy 
bármely más felekezet embere, ha culturalis és nemzeti ér-
dekekért lelkesedik, hát akkor képmutató, hanem azt mond-
juk, hogy bizony képmutatásnak fogja azt tartani minden 
„tehetséges" protestane, ha tőle egy oly hitrendszer meleg-
ágyainak ápolását követelik, a mely hitrendszer elveit ő 
nem hiszi. Még akkor is képmutatásnak fogja ezt, tartani 
mindenki, ha culturalis és nemzeti érdekeket tolnak a hiány-
zó vagy megbénított vallási indító okok helyére. 

De hát csakugyan végkép hiányzik már a protestan-
tismusnak minden dogmatikai alapja ; hát csakugyan nincs 
már egyetlen egy dogma sem, a melynek hivésében és vallá-
sában valamennyi protestáns egyetértene, s a mely dogma 
kedveért még a többé már Krisztus istenségét sem hivő 
protestáns is kész legyen a protestáns iskolák, a protestáns 
hitvallás e melegágyainak megmentéseért és felvirágozta-
saért sikra szálni ? 

Nem, a protestantismus hitben és meggyőződésben nem 
oly szegény, hogy legalább egy dogmát ne tudna felmutatni, 
melyet minden tagja ne vallana, még azok a „tehetséges" 
emberek is, kik különben semmit sem hisznek abból, a mit 

a protestantismus eddig tanított és vallott! Van egy ily ösz-
szetartó protestáns dogma; Mocsáry is felhozta czikkében a 
protestáns lelkesedés feltüzelésére: — s ez a protestáns 
örök sola fides, mely a nulla fides tengerén még hajótörést 
nem szenvedett, nem más mint — a papizmus. 

Szörnyű egy dolognak kell lenni ennek a papizmus-
nak, hogy még oly bátor emberek is félnek tőle mint Mo-
csáry Lajos képviselő. „Elhanyagolni, feladni a protestan-
tismus ügyét, úgymond ő, nem annyi, mint tért szerezni 
emelkedettebb bölcsészeti felfogásnak, hanem annyi mint 
az országot a papizmusnak kiszolgáltatni.' ' Rettenetes! 
Papizmusnak, — országot, — kiszolgáltatni ! Még g'ondo-
latnak is sok. Elismerjük, hogy ez már aztán csakugyan 
hatásos protestáns vallási motívum, csakugyan hatalmas 
egy protestáns dogma, melylyel annyi „tehetséges" ember-
nek, annyi idő óta, tetszés szerint lehet az eszét elvenni, 
melylyel milliókat lehet tetszés szerint megfélemlíteni és 
hit nélkül élő százezreket lehet a vakbuzgóság karjaiba 
kergetni, kivált ha az oly mindent elnyeléssel fenyegető 
szörny alakjában állíttatik fel a türelmes papiron, mint 
Mocsáry tette, midőn igy irt : „Van-e magyar állam a szó-
nak igazi értelmében ? Nem függ-e az az állam kívülről 
oly hatalomtól, s benne nem játszik-e egy oly rend ( ! ) ural-
kodó ( ! ! ) szerepet, hogy itt a közoktatás szabadelvű irányát 
biztosíttottnak egyátalában nem tekinthetjük." 

Hogy az alatt a hatalom alatt, melytől a magyar ál-
lam állítólag kívülről függ, a pápaságot értette-e Mocsáry 
vagy Ausztriát, az nem egészen világos ; de az már aztán 
egészen világos, hogy azon rend alatt, mely a magyar állam-
ban szerinte uralkodó szerepet játszik, a jezsuitákra gondolt. 

A jezsuita rend Magyarországban uralkodó szerepet 
já tszik! Erre más kadenczia nincs, mint : risum teneatis ! 

(Vége köv.) 

Nagyváradi g. sz. egyházmegye. Nyilvános köszönet. — 
í rva van, hogy az Ur szereti házának ékességét ; ez adott 
léteit a kath. Oltár-Egyletnek, midőn magasztos czéljául 
tűzte ki a szegényebb sorsú egyházakat templomi szerelvé-
nyekkel időről időre ellátni, hogy ez által a kath. hívek 
buzgóságát emelje, bennök a közös imák iránti szeretetet 
ápolja, ájtatosságukat fokozza. A jánosfalvi egyházközség 
a „Religio" hasábjain értesülvén az Oltár-Egylet istenes 
cselekvényeiről, indíttatva édes Üdvözítőnk vigasztaló igéi-
től : „Kérjetek s megadatik nektek" sz. János. 16, 24. s 
bízva, mert : „A kik ő benne bíznak megértik az igazságot, 
és a hivek szeretetben engedelmeskednek neki; mert aján-
dék és béke jut az O választottainak." Bölcs. 3, 9.: fölszerelt 
folyamodványát, főtisztelendő Trautwein János oltár-egy-
leti igazgató úrhoz nyújtotta be, hogy azt, gróf Cziráky 
Lujza ő nagyméltóságához az oltár-egylet elnökéhez fel-
terjeszteni kegyeskedjék. — A legszegényebb egyházközsé-
gek egyike reményében nem csalatkozott; hisz: „Az igazak 
várakozása vigaszság." Péld. 10, 28. Folyó évi julius hó 
21-én volt szerencsés az oltár-egylet nemes kegyadomá-
nyában részesülni, mely egy diszes felon s a hozzá tarto-
zókból : petx-achil, öv, kézelő, kenyér és kehely takaróból 
áll, összesen negyven forint értékben. Ezen egyházi öltö-
nyök f. hó 22-én az ájtatoskodó nép jelenlétében alulírott 
által ünnepélyesen megszenteltettek. 



E nagylelkűségért legszentebb kötelességünknek tar t -
juk tiszta szívből eredő hálánknak kifejezést adni ; hisz : „a 
háladatlan reménysége mint a téli jég elolvad és elvesz, 
mint a hiába való viz." Bölcs. 16, 29. — Adja az ég, hogy 
a nagyméltóságú elnökasszony jeles tettei égő fáklya gya-
nánt világítsanak e kor erénysápasztó éjjelén, s hosszantartó 
élete derült egét vészfelhők ne fenyegessék soha. Isten áldása 
lebegjen a főtiszt, igazgató ur, s az egylet minden tagjai fe-
lett, hogy a szegénysorsu egyházközségek vigaszára s örö-
mére sokáig folytathassák áldásos működéseiket. 

Kelt Jánosfalván, 1883. Jul ius hó 24-én. 
Magam s egyházközségem 

nevében : 
Kővári) Gergely, s. k. 

gör. kath. lelkész. 
Zemplén. Viszhangok egy püspöki bérmaut ünnepélyei-

bol. A kassai püspök ur ő nagyméltóságának minap végzett 
itteni bérma-utját az ember valóban diadal-menetnek ne-
vezheti, melyet, — eltekintve attól, hogy sokakat az élő 
hit, sokakat a tisztelet, voltak, kiket a kíváncsiság vonzott. 
O excellentiája minden tekintetben, miként a fejedelem, ugy 
hívei, de minden nemesen érző kebel által méltán részesít-
tetett kitüntetésben, mert ő a szó szoros értelmében ugy 
egyháza és hazája javát, mint hivei üdvét munkálja, nem 
csak pénzbeli áldozatokat, alapítványokat téve, templomok, 
plébánia lakok, iskolák építkezését segélyezve, — melyek-
nél már ily rövid kormányzása alatt a harmadik százezeret 
osztja, tehát többet, mint a kassai püspökök Összesen tettek, 
— de mindenre kiterjedő éles figyelme által is. 

Nem vonunk le senkinek, de kevesek azok, kik ily 
munkás önfeláldozással végezzék kötelmöket. Bérma-
utjában, mely valóban a legszigorúbb vizsgálati el-
járás, soha senkihez nem száll, mint a plébánoshoz, nehogy 
munkájában gátoltassék, s a mint valamely plébániára meg-
érkezett, azonnal a templomba sietett nemcsak imájá t vé-
gezni, de a templom minden ruháját , edényét, a templom 
minden szeglet zugát megtekinteni. Innen az iskalába vonult 
körül nézve az épületet kivül belül, vizsgálta a hittant, s a ma-
gyar nyelvtanítását, valamint a tantárgyakból a gyermekek 
előhaledását, nevezetesen az előadást, váljon gépies, vagy ér-
telmetfejlesztő volt-e az?S néha több órát töltött az iskolában. 
Az iskolából a plébánia-lakra tért, hol a templom számadá-
sait, az anyakönyveket, levéltárat, szóval a legnagyobbtól a 
legkisebbig, még pedig a legnagyobb tapintatlal mindent át-
tekintett, ismerni akarván ugy a plébánost és hiveit, valamint a 
plébánia és templom körülményeit. El járása nagy élettapasz-
talást és bölcsességet tanusit. Szigorát atyai szelidséggel 
mérsékli. Sokan ez eljárást nem szeretik, mert soha egy püs-
pök sem tett ily általános szemlét. Igen természetes, hogy a 
rest, kényelmet szerető, hanyag, rendetlen plébánosra — 
fájdalom, mert ilyen is talált tatik, — ez kellemetlen dolog. 
Pedig mily hasznos és üdvös az, ha a püspök vizsgálni jár ! 
Rendbe szednek mindent, javítgatnak templomon, plébánián, 
iskolán, a számadásokat, pénztárakat rendezik, tanítanak, s 

tisztogatnak, mert a püspök jön;— különben csak az eső és a 
szél tisztogatna sok helyütt. Mindezt az oly főpásztor, mint ő 
excellentiája is, ki szivén hordja az Isten és emberek előtti 
felelőséget, el nem tűrheti, annál kevésbé hanyagolja el. S 

ő azt bár mily fáradt legyen is, a legnagyobb odaadással 
csaknem a pedanteriáig teljesiti, mert szivén van, hogy mint 
olyan, ki egyházát és hazáját valóban szereti, testtel és lé-
lekkol teljesítve főpásztori és hazafiúi kötelmeit, megrmutas-
sa, miként „zelus domus comedit me" méltó apostola mes-
terének, tántori thatlan híve hazájának s fejedelmének, 
valódi atyja híveinek, ki nem magáért, de másokért él, s lia 
valaki, ő megérdemli a kitüntető s elismerő tiszteletet. 

Azért kérjük az Istent, adjon sok ily főpásztort az 
egyház- és hazának,árassza bő áldását munkásságára, s a ho-
zott sok áldozatok-, s önfeláldozásért, szent neve dicsőítéséért 
jutalmul terjessze ki életét mathuzalemi évekig. —• Fac -
sit Deus ! 

Zempléni. 
Paris. Keresztény monarchia. — 
Az Univers-ben maga a lap vezérszerkesztője, Areuil-

lot Jenő, programmszerű nyilatkozatot tett, a monarchiára 
és a monarchikus pártok jövőjére nézve. Ez a nyilatkozat 
oly jelentős, hogy ismertetését el nem mulaszthatjuk. Yeleje 
gzóról szóra ez : 

„Chambord gróf egész teljében nem csak a királyi 
örökségi jogot képviseli. O a keresztény monarchiát is képvi-
seli. Hogy valaki föltétlenül örökösévé legyen, hogy egykor 
föltétlenül mindazon rokonszenvet és hűséget öszpontosítsa 
magában, melyet Chambord gróf bír, kell, hogy az illetőnek 
feltett szándéka legyen ugy tenni, mint tenni fogna ő, ha 

Isten egészségét visszaadja; kell, hogy mától fogva az illető 
ugy mint ő, kárhoztassa a forradalmi elvet és azt mondja, a 
mit Chambord gróf mondott vala : „Nekem mint királynak 
kell visszatérnem, hogy Isten föltétlenül uralkodhassék." 

A mi minket, katholikusokat, illet, mi mindenek fölött 
ragaszkodunk ehhez a programmhoz. Mi nem azt a „jövő-
kor monarchiá já t" kívánjuk, mely az 1830-tól 1848-ig volt 
múlt akar lenni; mi keresztény hatalmat kívánunk, mely kö-
vet kezésképp igazán jóvátevő (réparateur) leend. Ha ezt a 
hatalmat nem lehet felállítani, azon kérdés, hogy Franczia-
ország mily forradalmi k ormányforma alatt fogja bevégez-
ni bukását, előttünk igen másodrendű dolognak látszik. 

Még csak egy szót, hogy mindent kijelentsünk. Mi az 
orleánsi berezegek önkéntes eljárásában (frohsdorfi látoga-
tásában) loyalis és szívélyes cselekedet látunk, mely arról 
tanúskodik, hogy, ha ők Chambord gróf ő felsége örökösei-
nek ta r t ják magokat, engedelmes és hű szolgái is akarnak 
lenni.Ezentúl is bizonyára tudni fogják őt követni,vitatkozás 
nélkül a zászló fölött." 

Eddig az Univers. Mondtuk, hogy nyilatkozata nagy 
jelentőségű. Nagy jelentőségű erélyes hangjánál és — vilá-
gosságánál fogva. Oly világosan, a mint csak lehet, ki van 
mondva az elvhű katholikusok részéről az orleánsi királyi 
ágnak és híveinek, hogy a katholikusok Öszhangzó és teljes 
bizalmú támogatására csak akkor számithatnak, ha a ke-
resztényellenes forradalmi elvekkel szakítanak és a keresz-
tény monarchia elvének alapjára állanak. E sark körül fo-
rog minden, forog Francziaország jövője. Ha az orleánsi ág 
megmarad vallásügyi hagyományánál és monarchiát fog 
akarni keresztény nép körében keresztény elvek nélkül : 
akkor csak ismételni fogja 1830— 1848-ig tartott pünkösdi 

') Je dois rentrer en roi, pour que Dieu règne en maître. 
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királyságát, Francziaországnak pedig nem újjászületésére, 
hanem vesztére leszen. 

Az Univers idézett nyilatkozatának végéből remény 
sugárzik ki az iránt, hogy az orleánsok fognak tudni Cham-
bord grófnak mindenben örökösei lenni. Reméljünk tehát 
mi is. Hisz Isten előtt semmi sem lehetetlen. 

IRODALOM. 
Szent István első apostoli magyar király ünnepe ez 

idén hazánkban hogy kiváló kegyeletes ünnepélyességgel 
megtartassék, serény előkészületek térténnek Kárpátoktól 
Adriáig. Méltán is; mert ha lényegtelen események jubileu-
mai, jubilálni szerető napjainkban, tüntetéssel megtartatnak: 
annál inkább illik megtartani sz. István ünnepét kettős fény-
nyel, ugy is mint a keresztény vallás megtelepitőjeét, ugy is 
mint hazánknak állammá alakitójáét, egyházi és polgári ün-
nepélyességgel. 

800 éve,hogy sz. teste Székesfehérvárott sz. László király 
által sirból kiemeltetett, sz. jobbja épen találtatott, és szentté 
avatása nyilvánosan kihirdettetett. Mindennek emlékét kell, 
hogy sz. István népének unokái dicső ünnepélylyel megül-
jék. Azért az idén nem csak ős Budavárában, hanem ország-
szerte fognak sz. királyunk ünnepén körmenetek tartatni, 
melyekkel apostoli sz. fejedelmünket dicsőitő egyházi szó-
nokiatök leendenek egybekötve. Mert a körmenetek csak 
az által nyerendik meg kegyeletes voltukat, ha szivhez szó-
ló, buzditó szavak ragadják lelkesülésre a híveket. E lelke-
sülésnek tüntető kifejezést kölcsönöznek a sz. járdalat alatt 
buzgón zengedezni szokott dicsénekek is. Ámde a szent be-
szédekben hallott szent igazságok a hivek szivébe jó magként 
elhintve még inkább dús gyümölcsöt teremnek, mert el-
tagadhatatlan tény az, hogy eddig is a sz. István ün-
nepén mondott sz. beszédek mindig kiválóan lelkesítő 
hatásúak voltak, mit a sz. király mennyei közbenjárásá-
nak kell tulajdonítanunk, ki ily módon még most is apostol-
kodik. Azért igen hálás munkát végzett munkatársunk ft. 
Németh Lajos ur, midőn az eddig sz. Istvánról mondott és 
nyomtatásban önállóan is megjelent díszbeszédek rövid fog-
lalatját összegyűjtve kiadta, mely mű ezen jubileum alkal-
mával nem csak jó szolgálatot fog tenni, de annak bizonyí-
tását nyújtván, mit tettek eddig őseink apostoli első sz. ki-
rályunk dicsőítésére, hathatósan serkent bennünket arra, 
hogy e jubileumot a szokottnál kiválóbb lelkes buzga-
lommal üljük meg, mi. kik azt szerencsések vagyunk meg-
érhetni. A munkának czime : Szent István első és apostoli 
magyar királyról mondott dicsbeszédek irodalma, Budapest 
1881. 8 r. X I V és 68 1. (Ára csak 60. kr.) A legmele-
gebben ajánljuk. Kapható szerzőnél (Budapest, belv. plé-
bánia) és minden könyvárus által. 

= Jelentés. Van szerencsém tisztelettel jelenteni, hogy 
,,Egyházi beszédek hármas sorozata" czimű művem máso-
dik kötete, melynek ára két forint, intentiókra még mindig 
megrendelhető. 

Kalocsa, 1883. jul. 25. Pákob'cz János, 
főegyházi hit-szónok. 

VEGYESEK. 
— Személyzetiek a győri p. megyéből. A kisszemina-

riumnak volt kormányzója f't. Mohi Antal székesegyházi 
kanonokká neveztetett ki; meghagyatott neki a morális és 
pastoráüs tanszéke, melyet eddig oly kitűnő eredmény nyel 
betöltött. Helyét a kisszeminariumban elfoglalja ft. Mlado-
niczky Ignácz, volt nagyobbpapn. aligazgató, ki egyúttal 
sz. széki ülnökké neveztetett ki. Aligazgató lett ft. Spissi.cs 
György, volt káptalani káplán. Dr. Balics Antal th. tanár 
szintén sz széki ülnökké lett. Mohi, Mladoniczky, dr. Ba-
lics Antal a ,,Rel."-ban sok dolgozatot közöltek, s önálló 
munkáknak is szerzői. 

— A reformátusok egyetemes tanügyi bizottsága folyó 
évi julius 5 — 10-ig Budapesten tartotta üléseit. Három al-
bizottságot alakított: theologiait, középtanodait éstanitóké-
pezdeit. Mind a három bizottság elkészítette a tantervet, 
csakhogy a középiskolai tantervet, terjedélmes volta miatt, 
az egész bizottság, az időből ki fogyván, le nem tárgyalhat-
ta. Mind a három tervezet fölött a szeptemberben tartandó 
konvent fog dönteni. Ez a református tanügyi bizottság pár-
huzamos actio volt a közoktatásügyi miniszter által egybe-
hívott középiskolai enquete-tel.Különbség a kettő között igen 
nagy van. Az, hogy mig a katholikus iskolák ügyébe más-
vallásuak is beavatkoznak, addig a reformátusok egészen 
szabadon, tisztán maguk kezelik iskolaügyöket. Ez nem pa-
ritás, nem egyenlőség, különösen pedig nem „viszonosság", 
a mely utóbbira, t. i., hogy a prot. iskolaügybe mi katholi-
kusok is beavatkozzunk, soha sem vágyódtunk, azért ideje 
lenne már, ha prot. atyánkfiai is jobban meggondolnák a 
dolgot és megszűnnének katholikus ügyeink intézésébe - be-
avatkozni. Ekkor aztán helyreállna az igazi paritás, az igazi 
viszonosság. 

— A szent atya f. hó 18-án fogadta Simonetti apos-
toli hitküldért, ki Bolíviából érkezett s az ottani keresztény 
indiánok hódoló iratát hozta meg, 2000 frank péterfillér, va-
lamint több becses régiség kíséretében ajándékul. A fenti 
összeghez a missió területén levő keresztény indián törzsek 
főnökei, számra nézve négyen, száz-száz frankkal járultak, 
kik a szent atyához intézett feliratban további hitküldérek 
küldéseért esedeztek. Amerika tehát örömet okozott a szent 
atyának. Ámde megzavarta ez örömet az Ázsiából érkezett 
azon hír, hogy Tonkinban sok keresztényt lemászároltak a 
pogányok. Inter persecutiones mundi et consolationes Dei 
peregrinando procurrit ecclesia. 

— Isten ujja. Villeneuveben (Francziaországban) a 
város tanácsa egy kereszt helyére a köztársaság szobrának 
felállítását rendelte el. Villeneuvben nem találkozott senki, 
a ki a kereszt leemelésére vállalkozott volna. Béziersből 
hoztak tehát egy munkást. Mikor ez a leemelt keresztett a 
hely szinéről tovább vitte, egyszerre oly félelem szálta meg, 
hogy másnap bele halt. De a köztársaság szobrát mégis fel-
állította egy munkás. Háladatlan osztály kezd lenni ez a 
munkás osztály Krisztus iránt. O megváltotta és különösen 
megszentelte ezt az osztályt, az által, hogy ő is a munkás 
osztályt választotta családi állapotul : és ez az osztály rú-
tul viszonozza a kegyet és megtiszteltetést. 

— A berlini községtanács elhatározta, hogy ezentúl 
tanítónői állomásra rendesen csak keresztény nőket fog ki-
nevezni, kivéve, ha zsidónő kinevezését a zsidó hitközség 
igényei kivánnák. A berlinieket e lépésre az a tapasztalás 
birta, hogy a zsidó tanítónők aránytalanul megszaporodtak. 
Két tanítónő közöl egy bizonyosan zsidó volt. 

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

Nyomatott Budapesten, 1883. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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A templom fentartási s helyreállítási kö-
telezettségről. 

I r ta : Dr. Véner Pál. 

Ha azonban ama szabály, melyet a tr ienti 
zsinat határozata nyomán a német kanonisták fel-
állítottak : „Wenn der Heilige Mittel hat, so mnsz 
er sich selbst erhalten und bauen" többé nem al-
kalmazható, ha a templom jövedelme nem elégsé-
ges, úgy a fentartási s helyreállítási kötelezettség-
gel a zsinat „omnes patronos, et alios, qui f ructus 
aliquos ex dictis ecclesiis provenientes percipiunt", 
terheli. 

Vitássá a zsinat e határozatában csak a kegy-
urakat illető kötelezettség vált. Kivétel nélkül 
minden kegyúr köteles-e helyreállítani a templo-
mot, vagy csak az, ki annak vagyonából jövedelmet 
húz? Erre nézve még most is nagy mérvben elága-
zók a kanonjogtudósok véleményei. 

Vannak, és pedig nagy számmal, kanonisták, 
kik a kegyurat csak azon esetben mondják erre kö-
telezettnek, ha ő a templom vagyonából bizonyos 
czim, különös kikötés, vagy jogos engedély alapján 
jövedelmet húz, az egyház részéről reális előnyt, 
hasznos jogokat élvez ; ez esetben kegyúri jogáról 
való lemondás által sem tar t ják őt e kötelezettség 
alól felmentettnek. A kegyúr ellenben, ki merőn a 
közönséges jog által engedett igény- s tiszteleti jo-
gokkal bir, mint olyan, szabály szerint nem kötelez-
hető ; ha azonban u j épület emelése, vagy azzal 
majdnem felérő helyreállítás forog fen, kegyúri 
jogának elvesztése esetleg megosztása nélkül köte-
lezettsége alól magát ki nem vonhatja. 

Hogy nézetük helyességét bebizonyítsák a tri-
enti határozat logikai és nyelvtani magyaráza-
tából indulnak ki. Szerintök ugyanis tekintetbe 
kell vennünk azt, hogy a tr ienti zsinat határozatá-
val mi új í tás t sem czélzott, a zsinat előtt pedig a 
templom helyreállí tására csak azok voltak köte-
lezve, kik a templom vagyonából jövedelmet húz-
tak, s igy a zsinat eme rendelete a kegyúrra is csak 
akkor vonatkozhatik, ha ő az egyház részéről reális 
előnyben részesül. E mellett szól — mondják — a 
zsinat „omnes patronos, et alios, qui f ructus ali-
quos ex dictis ecclesiis perc ipiunt a határozatának 
mondat-szerkezete, tehát a nyelvtani magyarázat 
is. Az „omnes patronos" ugyanis nem tekinthető 
befejezett, a másodikat meghatározótól függet lenül 
álló mondatnak. Ha az „omnes patronos" befejezett 
kitétel volna s a , ,qui f r u c t u s . . . " nem reá is, hanem 
csupán az „alios'*4 mondatra lenne vonatkozással, 
akkor az „omnes" szónak az „al ios a előtt is helyt 
kellene foglalnia; miután azonban csak a „patro-
nos" előtt fordul elő, világos, hogy az „aliosCi-t 
közelebbről meghatározó mondat az „omnes patro-
nos" mondatot is oly értelemben illeti : hogy amint 
mások csak ugy kötelezvék, ha jövedelmet húznak, 
ugy a kegyurak is. 

Nem szabad — folytat ják tovább — figyel-
men kivül hagynunk azt sem, hogy nem a kegyúr 
mint olyaxi lekötelezettje az egyháznak, hanem el-
lenkezőleg az egyház a kegyurnak ; ur i kegyét nem 
szabad reá nézve teherré változtatni. Amiben a 
jog a kegyurat részesiti, az nem voltaképeni f ru-
ctus, hanem csupán viszontkegye az egyháznak, a 
kegyúr jótékonyságának remunerat iv elismerése, 
mely ujabb kötelezettséget semmikép sem in-

10 
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volválhat. Igy Pichler, f) Zypaeus,2) Eichhorn,3) 
Schräm,4) Wal te r 5 ) és többen. E nézethez hajlik 
jeles jogtudósunk Szeredy is, midőn mondja : „Váj-
jon a kegyúr föltétlenül köteles-e az építkezésre, 
vagy csak azon esetre, ha és amennyiben az egy-
házi javadalomból jövedelmet huz? vitás kérdés. 
Ez utóbbi nézet, valószinűbbnek látszik, mert ab-
ból, hogy a kegyúr az egyház felépítésével már jót 
te t t , csakugyan nem következik, hogy őt u jabb jó-
téteményre kényszeríteni lehessen." 6) 

Mások ellenben azt tartva szem előtt, hogy a 
zsinat „ornnes patronosCÍ kitétele semmi megkülön-
böztetést nem enged, hogy a kegyúr bizonyos tisz-
teletjogokon kivül még a templom-vagyon fölött 
való felügyeleti joggal s elszegényedése esetén tör-
vényes élelmezési igénynyel birván kötelezettségét 
már a viszonlagosság alapít ja meg, hogy e köte-
lezettség el nem ismerése a kegyúri jog elvesztését 
vonná maga u t á n : különbség nélkül minden kegyu-
rat föltétlenül kötelezettnek áll í t ják. E nézetért har-
czol többek között Barbosa 7) sőt a protestáns Böh-
mer 8 ) is, legelhatározottabban s legtöbb erélylyel 
azonban Reiffenstuel. „Ratio est — mondja ő — 
quia etsi patrónus aliquis reditus de ecclesia nul-
los percipiat, habet tarnen emolumentum, f ructus 
nempe jur is patronatus, vi cujus habet honoratio-
rem locum et alimenta in necessitate." 9) 

Mindezen különböző véleményeket egybe vetve, 
ami első sorban a logikai s nyelvtani magyarázat 
u t j án levont következtetést illeti, nem mondhat juk, 
hogy az in se tar thatat lan lenne, de nem állhat meg 
azért, mert ellenében legális interpretátióra hivat-
kozhatunk, amely pedig a logikai s nyelvtani ma-
gyarázattal szemben is mindig föltétlenül elfoga-
dandó, de sőt ezeknek azzal szemben nincs is he-
lyök. Tudjuk, hogy a s. Congregatio Concilii-t V. 
Sixtus a trienti zsinat határozatainak inagyaráza 
tát illetőleg mekkora joggal ruházta fel, és hogy 
ennek következtében e Congregatio declaratiói 
mindig döntő érvénynyel biró legális interpretatió-
nak tekintettek az egyházban. Már pedig a Congre-
gatio világosan k imondja : „Patrónus, etiamsi nul-
los ex ecclesia f ructus percipiat, tenetur succurrere 

x) Jus. can. p. 496. 
2) Jus. pont. nov. torn. I. p. 170. 
») Id. m. II . Bd. S. 808. 
4) Instit. jur. c. t. I I I . 2. 15. 
5) Id. m. 
6) Egyházjog. II . k. 1377. 1. 
<") Collect, in Trid. p. 148. 
8) Jus parochiale p. 427. 
9) Jus. can. univ. t. I I I . p. 982. 

ecclesiae pro ejus reparatione, quoties eadem eccle-
sia propter suara inopiam per se ipsam suis impen-
sis reparari non possit." 10) 

A patrónus f ructuar ius és simplex között való 
különbségtétel a kötelezettség megalapítására nézve 
sem az egyedüli helyes kiinduló pontnak, sem döntő 
momentumnak nem vehető, annál kevésbbé pedig,-
mert a jogok, melyeket a kegyúr szükség esetén él-
vezhet, különbség nélkül mindegyikre nézve való-
ságos f ructus t képeznek. E kötelezettség egyenesen 
a kegyúri tiszt természetéből folyik. A kegyuraság 
ugyanis, annak eredete, egyházi szelleme és az azt 
értelmező folytonos gyakorlat szerint az egyházzal 
kötött valóságos kétoldalú szerződés, bármikép ju-
tot t legyen valaki annak birtokába. Midőn a kegyúr 
a kegyúri tisztet s azzal az egyház részéről a kegy-
uraság tiszteleti s hasznos jogait, melyek minden 
kegyúrnak s igy a simplexnek is csak competálnak, 
elfogadta, egyszersmind kötelezte is magát az azok-
kal járó terheknek viselésére, egyoldalulag a kötött 
szerződéstől visszalépnie nem szabad. Az egyházi 
hivatalnak természeténél fo^va mindig föl kell ál-o o 
l a n i a f h a a kegyúr előlegesen nem gondoskodott 
az idővel bekövetkezendő szükségekről, ugy ezt 
utólag1 tenni tartozik. 0 él a tiszteleti és szükség" o o 
esetén a hasznos jogokkal, viselje a terheket is. 
„Qui sentit commodum, sentire debet et onus." 
(Reg. jur . LV. in V-to). 

Bár azonban mi a kegyúr templom-fentartási 
s helyreállítási kötelezettségét a kegyuraság ter-
mészetéből feltétlenül dedukálandónak tar t juk , a 
közönséges jog szempontjából még sem zárkózha-
tunk el egészen azon különbség elől, mely annak 
végrehajtását illetőleg az absolut vagyis törvény 
u t ján realizálható s a causativ obligatio között té-
tetik, s melyre nézve Lambertini Prosper, később 
XIV. Benedek pápa, a következőket mondja : „Cum 
vero patroni restaurare ac denuo erigere, si opus 
fuerit, Ecclesiam debeant non praecise, sed causa-
tive, uti explicant theologi, nempe si jus praesen-
tandi retinere velint : hinc factum est, ut iisdem 
patronis consentaneum temporis spatium propona-
tur, quo templum restaurent, vei si nécessitas po-
stulet illud rursum aedificent, aut jus nominandi 
dernittant." " ) Megerősítve látjuk e nézetet a Con-
gregatio egyik resolutiojában, melyben akijelölésre 
jogosult ragusai székeskáptalannak kegyurasága 

10) Zamboni, Collectio deci. s. Cong. Interpres. t. VI I . 
pag. 405. 

n ) Id. m. 268. 1. 
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alatt álló, földrengés következtében összeomlott 
umblai templomot illetőleg választás engedtetik: 
vagy a helyreállítási kötelezettséget teljesíteni, vagy 
a kijelölési jogról mondani le.12) 

(Vége köv.) 

S E ß l O 
QUEM 

JOANNES VÁLYI 
MISERATIONE DIVINA ET APOSTOLICAE SEDIS 

GRATIA 

EPISCOPUS EPERJESIENSIS 
SS. THEOLOGrlAE DOCTOR, 

AD R. S C I E N T I A R U M U N I V E R S I T A T E M B U D A -
P E S T I E N S E M M E M B R U M C O L L E G I A T U M , 

OCCASIONE 
CANONICAE S U A E IN SEDEM E P I S C P O A L E M IN-

S T A L L A T I O N I S AD C L E R U M D I O E C E S A N U M 
D I X I T . 
(Folytatás.) 

Praecipuum et non minus salutare munus vestrum est, 
auo'ustissimum altaris sacrificium coelesti offere Pat r i , et 
reliqua, quae totidem sunt immensae erga nos divinae cle-
mentiae scaturigines, sacramenta digne administrare. Altaris 
sacrificium est illa admirabilis hostia, quam Dominus per 
prophetam nomini suo ubique offerendam praedixerat 2 ) 
et quam divinus Salvator e mundo discessurus effudit, velut 
divitias sui erga nos amoris memóriám omni aevo admiran-
<lam faciens mirabilium suorum. IneíFabile hoc atque im-
mensum divinae charitatis portén tum animo versantes, alte 
vobis sit defixum cordi, vos accedere ad aram non rem ve-
stram acturi, sed Christi ; non offerri hominem, aut anima-
lia, sed filium Dei, verum Deum-hominem ; non adoleri in 
sancto sanctorum fumum incensi, sed verum Christi corpus 
et pretiosum sangvinem ejus. Ad celebrandum igitur, quo 
nullum est augustissimum, altaris sacrificium, pie praepa-
rati, fide et charitate ardentes, conscientiapura, et contrito 
accedatis corde; illud summa, quam ejus sublimitas de-
poscit, cum attentione, gravitate sicque conficite ut prae-
sentium fidelium corda teneris incendantur sensibus pieta-
tis, subjectionis ex'ga Deum, amoris gratitudinisque erga 
Salvatorem. Qua sacramentorum ministri coelestes hos 
divinae misericordiae thesauros, quae inaestimabilia sunt 
supernae gratiae charismata, incentiva virtutum instru-
menta, ac tutissima scuta ad versus tela quarumvis potesta-
tum saluti nostrae infestarum religiose, sancte ac fructuose 
ad aeternam animarum salutem procurandam dispensare 
incumbite. Ad hos salientis aquae vivae 3) fontes frequen-
ter cunctos vobis concreditos invitate fideles, divinis eos al-
loquentes effatis : Venite ad me omnes, qui laboratis et one-

12) Zamboni id. m. V I I . k. 27. 1. 
') Malach 1, 11. 

Conc. Trid. sess. 22. cap. 1. 
3) Joan. 4, 14. 

rati estis, et ego reficiam vos.4) Ad sacrum tribunal convo-
lantibus, infirmitate, aut paene morte colluctantibus tales 
vos praebete doctores, medicos, judices ac consolatoi'es, u t 
ipsi curati timentes glorificent Deum, qui dedit potestatem 
talem hominibus.5) 

Sublimia haec munera nemo potest digne exequi, nisi 
fide viva, intimoque suae vocationis sensu sit animatus. F i -
des est origo justitiae, sanctitatis caput, devotionis principi-
um, sine qua nullus unquam fastigium perfectionis ascendit; 
haec fides coecos illuminât, justos perficit, martyres coronat 
et quae per se vilia sunt, reddit pretiosa ; per hanc sancti 
vicerunt regna, operati sunt justi t iam, adepti sunt repro-
missiones, obturaverunt ora leonum, fortes facti sunt in 
bello.6) Praecones igitur verbi divini, si suis naturae donis 
insignem jungant fidem vivam spiritumque pietatis, si corda 
eorum sublimibus, quas alios docent, percellantur veritati-
bus, non obstante in iis organi svavis, eloquentiae aut sin-
gularis eruditionis defectu, admirabiles operantur evange-
lii fructus salutares. De sacris quippe eorum institutionibus 
fideles mente magis illuminata, corde piis sensibus uberius 
repleto, vitii ampliori horroré, majori virtutis ardore, salu-
tari metu ac spe futurorum egrediuntur. Solum ministri 
viva fide incensi sacrificium ascendet cum odore svavitatis 
ad Pa t rem luminum ; hu j us oratio, cum pura sit et casta, 
penetrabit coelos^ nec usquam vacua rever te tur ; huj us ad 
aram operatio erit gratum Deo obsequium, laus tota, per-
fecta gratia, spes certa, sanitas incorrupta. Sed probe scitis, 
fidem esse donum Dei. Orate ergo pro hac fidei grat ia Deum 
ut ipse ostendat viam, in qua vos ambulare oporteat ; orate 
ut adjuvet incredulitatem vestram, et accendat lumen sen-
sibus, et lux haec beatissima repleat universa cordis vestri 
penetrabilia. 

Nihil porro vocationi vestrae magis congruit, nihil or-
nât magis, ac aestimabiles vos reddit, quam assiduum lite-
rarum, propriaeque sui perfectionis Studium. Mens litera-
rum studiis exculta in sui aestimium rapit etiam invitos. 
Procul dubio virum cultura praeditum quivis non potest 
non aestimare, etiamsi luctetur cum paupertate, aut in pri-
vata degat obscuritate. Olim sacerdotes pene soli erant li-
terarum et eruditionis depositarii ; hinc ilia multorum erga 
ipsos veneratio. Nostra aetate omnes pene saecuJarium ho-
minum classes literarum replentur cultoribus, omniaque 
eruditionis et cognitionum genera magis in dies magisque 
apud ipsos efflorescunt. Praeterea tantae sunt nostris diebus 
inimicorum religionem Christi impugnantium fraudes, tan-
ta fidem crucis penitus subvertendi molimina, armorumque 
hue applicari solitorum ferocia, tanta ingenii acie conquisi-
torum argumentorum subtilitas, ut his succumbere debeat 
cum ingenti bonae rei damno sacerdos optimi secus et spiri-
tus et ardentissimi zeli, nisi insigni instructus sit cognitio-
num religiosarum thesauro. Facile inde perspicitur, vos, 
Fra t res dileetissimi ! in sacratiorum literarum studiis assi-
duos esse oportere, ut muneris vestri partes exactius, plenius 
efficacius adimplere, fallacibus nequissimi telis fortiter re-
sistere, assultus malevolorum elidere sophismatumque acu-

4) Matth. 11, 28. 
5) Matth. 9. 8. 

Hebr. 11, 33 34, 
1 



leos obtundere possitis. Vos legis divinae interprétés estis, 
scriptum enim est : Labia sacerdotis custodiant scientiam 
et legem ex ore ejus requirent.7) Duces estis in via pascentes 
gregem, qui in vobis est.8) Unde quid periculi sit, ait S. 
Bernardus,9) ubi non invenit pastor pascua, ignorât dux 
itineris viam, Ecclesia multipliciter experitur. Medici estis 
animarum, proinde vobis incumbit morbos earum et vulne-
ra curare, inveteratas consvetudines resecare, quod infirmum 
consolidare, quod confractum alligare, errantes redu-
cere, desperantes erigei-e, pereuntes eripere, seu singulis cu-
randis vitiis apta accomodare remedia. Si quis sacerdos 
est, ait S. Hieronymus,10) sciat legem Domini, si ignorât le-
gem, ipse arguit se non esse sacerdotem Domini : sacerdotis 
enim est scire legem et ad interrogationem respondere de 
lege. Sint itaque vobis deliciae : Biblia sacra, unctionis ple-
na SS. Patrum opera, et eruditae catholicorum theologorum 
elucubrationes. Haec manuducant vos ad fructuose excolen-
dum agrum dominicum, incendant spiritum vocationis ve-
strae et alant divinum ignem in pectoribus vestris. Quanta-
cunque tamen fuerit pastoris animarum eruditio, quantacun-
que in studiis literarum assiduitas, in impertiendis institu-
tionibus facundia, contentio et zelus, cuncta haec parum ad 
salutares religionis fructus operandos efficient, nisi inteme-
ratae ejusdem vitae exemplo succolentur. 

Yita sacerdotis immaculata, amoenos spargens omni-
genarum virtutum odores, ingentem in animos fidelium exe-
rit influxum. Pastor animarum vitae suae innocentia, man-
suetudine, adcurato muneris sui implemento, zelo discreto 
non potest non plenam suorum fidelium emereri fiduciam, 
amorem, ac intimam venerationem. Si virtutibus, dicit s. 
Chrysostomus, splendere curemus, ad nos trahemus omnes 
qui venire elegerint ad salutem. Omni tuba operum docu-
menta clariora sunt, vitaque munda ipsa luce fulgentior est, 
nec obscurari potest, etiamsi mille fuerint obloquentes. Si 
mansveti, misericordes, pacifici, humiles ac mundo corde 
fuerimus, non minus efficacitur, quam per ipsa miracula, 
spectatores nostros ad veritatem trahemus.11) Inde sollicite 
monet Apostolus Titum : In omnibus teipsum praebe exem-
plum bonorum operum, in doctrina, in integritate, in gravi-
tate, ut is, qui ex ad verso est, vereatur, nihil habens malum 
dicere de nobis2). Sit omnibus, ait divus Chrysostomus3), 
magister et exemplar, virtutis speculum vita vestra, omni-
bus in medio propositum, quasi primitiva quaedam imago 
quae bona omnia in se contineat, quae cum facilitate magna 
iis, qui se ipsi conformare voluerint, exempla bonorum ope-
rum exhibeat. Non igitur dicenda solum, sed et facienda 
sunt cuncta. Imo melius est facere, et non docere, quam do-
cere et non facere, quoniam qui facit, etsi tacuerit, aliquos 
corripit suo exemplo; qui autem dicit et non facit, non solum 
neminem corrigit sed multos adhuc scandalizat multisque 
nocet. 

Validiora sunt, juxta S. Leonem14) exempla quam 
verba, et plenius opere docetur quam voce. Corda auditorum 

7) Malach 2. 7. 
8) 1. Petr. 5] 2. 
9) Deel. sup. ecce. 

10) Sup. Agg. prof. 
») Horn. 15. in Matth, c. 8. 
12) Tit. 2, 7 - 8 . 
13) Horn. 4. ad. Tit. 
u ) Sermo de jej. 

libentius pénétrât vox, quam dicentis vita commendat : quia 
quod loquendo imperat, ostentendo adjuvat ut fiat15). Vera 
sunt haec usque adeo, ut vix unquam aliquis, cujus acta 
contradicebant praedicationi, perfecerit, ne illa potiu3 ho-
mines, quam hanc fuerint consectati. Nihil enim est, quod 
alios magis ad pietatem et ad Dei amorem instruat, quam 
eorum vita et exemplum, qui se divino ministerio dedicarunt. 
Fideles in eos tamquam in speculum oculo3 conjiciunt, ex 
iisque sumunt, quod imitentur16). Vix dici potest quantas 
animarum strages ediderit, et quam detestandam vastitatem 
Ecclesiae intulerit inordinata sacerdotum vita, etquot verae 
pietatis et virtutis damna inter fideles prosesseriat. 

Pastor animarum, qui cunctis virtutum operibus prae-
lucere est vocatus, ob vitae improbitatem morumque corrup-
tionem omni apud fideles suos destituitur efficacia. Frus-
tranei erunt omnes ejus conatus, inanes omnes ejus sudores. 
Institutio ejus, et mysteriorum dispensatio, licet exacta, in-
defessa, et ad aedificationem composita, pravo ipsius exem-
plo penitus subruitur. Ipsi fideles vitiorum maculis, quae 
in eo conspiciunt, pariter inficiuntur, neque corda eorum ad 
divinum amorem verbis tantum frigidis ex animo pastoris 
congelato prodeuntibus accenduntur. Conscii dein sui pa-
storis turpitudinum de ipsis fidei veritatibus, per eum pro-
mulgatis, inviti etiam suspicabuntur. Yidentes autem se tam 
impuris concreditos tnanibus, primo hujusmodi sacerdotes, 
tum ipsum, cui serviunt altare, ipsam, quae eis promulgatur, 
doctrinam, ipsam, cujus ministri sunt, religionem vilipen-
dunt, negligunt, comtemnunt, sicque magis ac magis in 
mnndi corruptelam multi ruunt praecipites. Pulchre de hac 
re S. Augustinus: Attendit ovis etiam fortis praepositum 
suum male viventem. Si declinet oculos a regulis Domini, 
incipit dicere in corde suo : Si praepositus meus sic vivit, 
quis ego sum, qui non faciam, quod ille facit? Sic omnis, 
qui male vivit in conspectu eorum, quibus praepositus est, 
quantum in ipso est, occidit et fortes oves17). 

Tot tantisque malis, ut aptum adferretur remedium, 
praecidenda, potius evellenda et penitus exstirpanda est ra-
dix illorum atque omnis pastoris animarum contentio in eo 
est praesertim collocanda, ut det voci suae vocem virtutis, 
consonet vita verbis suis, et statim in ore ipsius, vi vus et 
efficax eritsermoDei, et penetrabilior omni gladio ancipiti18), 
ut prius juxta S. Gregorium19) se per sublimia facta excutiat 
et tunc ad beue vivendum alios sollicitos reddat ; prius cogi-
tationum alis seipsum feriat. quidquid iu se inutiliter tor-
pet, sollicita investigatione deprehendat, districta animad-
versione corrigat, et tunc demum aliorum vitam loquendo, 
componat ; ut quascumque etiam minimas scandali aliis 
dandi occasiones devitet: nullum, quantumvis leve videatur 
peccatum, coram aliis imo coram Deo, deliberate committat 
et in omnibus suis placeat fidelibus in bonum ad aedifica-
tionem20), 

Per viscera misericordiae Jesu Christi moneo atque 
obtestor vos, Fratres diiectissimi! sancto prosequamini amo-

15) S. Greg. reg. past. part. 2, c. 3. 
16) Cone. Trid. sess. 22. c. 1. de, réf. 
17) Serm. 46. de pass. 
18) S. Bern. Serm. ad. past, in sjn. n. 8. 
") Reg. past. part. 3. cl 40. 
i0) 1. Cor. 14, 3. 
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re fidèles vestros et beingnám, cujus ministri estis, Eccle-
siam ; providentes bona eorum, non tantum coram Deo, sed 
et coram hominibus21) ; nemini ullam dantes offensionem, ut 
non vituperetur ministerium nostrum22). Nihil vobis anti-
quius, nihil acceptius inveniatur, quam omni virium conten-
tione ad incrementum ac splendorem cuncta conferre regni 
spirituális, cujus summus imperans est Jesus Ghristus, qui 
conatibus vestris nunquam non praesto erit gratiae suo au-
xilio, charitatis praemio, ac vitae coehstis gaudio. Amore 
prosequamini, inquam Ecclesiam; aedificate eam verbo 
et opere. 

Summa, qua potestis, charitate prosequamini et reg-
num apostolico-omarianum, Hungáriám, nostram pátr iám 
pretiosissimam, quae in medio Europearum nationum sita, 
divir.a providentia labentibus tot saeculis inter omnigenas 
rerum vicissitudines nobis ab interitu servata est. 

Aevo jam antiquo naturalis propensio, qua homines 
patriae junctos esse oportet, amor patriae dicebatur. Hoc 
nomine dulces veniunt catenae, quibus eadem nos sibi devin-
cit et significatur animus, quo nos erga illam comparatos 
esse oporteat, atque indicatur simul, qua ratione sive patria 
per nos floreat, sive nos in patria, et per illam beati redda-
mur. Amor patriae praeclaris, quae virum apprime ornant, 
dotibus, et si genuinus est, virtutibus veri nominis est ac-
censendus. Religio ipsa eundem ceu naturalem ex corde hii-
mano generoso profluentem affectum sanctificavit. Salvator 
noster divinus omnes omnino gentes pretioso sangvine suo 
redempturus venerat in mundum ; speciali tarnen patriam 
suam prosequebatur affectu eousque, ut amaras profunderet 
lacrymas super civitate Jerusalem23), defleret Judaeorum coe-
citatem, obdurationem et ingratitudinem, quod seipsum, 
cujus cordi erat salus eorum, recipere nollent ; defleret gra-
ven) Dei in eos vindictam, deplorandumque gentis suae 
excidium. 

Neminem vestrum latet, Fratres et Filii Dilectissimi ! 
genuinum patriae amorem graves in se, a nobis implendas, 
involvere obligationes. Praecipuam earum divinus Salvator 
ipse nobis disertis praescripsit verbis, dicens : Reddite quae 
sunt caesaris caesari, quae sunt Dei Deo24). Subjecti estote, 
ait S. Petrus25), omni humanae creaturae propter Deum, 
sive regi, quasi praecellenti, sive ducibus tamquam ab eo 
missis ad vindictam malefactorum, laudem vero bonorum. 
Non est enim potestas nisi a Deo, quae autem sunt a Deo 
ordinatae sunt. Itaque qui resistit potestati, Dei ordinationi 
resistit. Qui autem resistuut, sibi ipsi damnationem acqui-
runt26). Divina haec Christi Domini et Apostolorum eloquia 
nullum alium continent sensum, nisi ut subditi superpositis 
sibi potestatibus, quippe principibus, legitimis magistrati-
bus et ipsis legibus latis debeant in rebus temporalibus ho-
magialem subjectionem et obedientiam. tenerrimum amorem, 
reverentiam et adhaesionem, item intemeratam fidem fideli-
tatemque numquam non exhibere. 

Nullum certe nobilius, nullum salubrius potest prin-

21) 2. Cor. 8, 21. 
is) 2. Cor. 6, 3. 
23) Luc. 19, 41. 
24) Matth. 20, 22. 
25) I. Petr. 2, 13—14. 
s6) Paul. Rom. 13, 1—2. 

cipi obsequium praestari, quam fidelitatis officium ; prae ter 
hoc enim reliqua nec obsequii nomen merentur. Sola fideli-
tate et regnantes et ipsi subditi fortes redduntur et arct is-
sirno inter se connectuntur vinculo. Populi antiquo j a m 
aevo, etsi divinarum scripturarum expertes, concivium su-
orum erga principes summis efferebant laudibus, condignis 
honorabant praemiis ; infidelitatem vero odio habere, imo 
et poenis afficere omni tempore consueverunt. 

Si s. Paulus omnem potestatem a Deo ordinatam esse, 
eosque, qui potestati reluctantur, Dei ordinationi resistere, 
dixerit ; si regibus et ducibus, tamquam a Deo missis sub-
jectos esse jusserit s. Pe t rus primos fideles, ducibus inquam 
incredulis : quo amore, qua reverentia, et qua grat i tudine 
iis devincti esse debemus principibus, qui eundem nobiscum 
Salvatorem a'dorant, in eodem sanctissimo communicant al-
tari, eandem matrem Ecclesiam colunt et totis tuentur v i -
ribus ? ! 

Vinculum sane arctissimum et sanctissimum christ i-
anos principes inter et populos nexuit una fidei pofessio, una 
Charitas rite ordinata proximorum, unus Christi Domini 
amor. Fides quippe catholica principes ipsos mitissimae 
clementiae et justitiae intemeratae efficit, ut, sua regna 
provide svaviterque moderantes, nationes sibi subditas pa-
terno regant animo ; degeneri autem propagini adjudicat 
eos, qui principum suorum legibus reluctantur, aut quoquo 
modo morem gerere detrectant. Fides catholica populos in-
genuos, fidos, et ad quaevis ardua sustinenda, nec non ad 
fortia agenda paratissimos esse jubet, ut Deo magis, quam 
hominibus servire videantur. Quo magis igitur quisquam 
catholica ducitur fide, eo fidelior civis, amicus firmior, et 
subditus est integrior. En validissimum, ne dicam insupera-
bile humanae societatis vinculum, quod sanxit ab initio, 
quod labentis saeculis ubique asseruit, legibusque perspi-
cuis inculcat continuo catholica Ecclesia ! (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSI FÁSOK. 
Budapest, augusztus 1. A tisza-eszlári dráma utolsó fel-

vonásai. — Mint minden, ugy ama monstre-pör is véget ér, 
mely feszült figyelemben tar tá hazánk, sőt az egész világ 
majdnem minden köreit. A bizonyítási eljárás befejezése után 
tar tot t beszédek képezik a befejezés megelőzését és, ha hitelt 
adhatunk a lapoknak, ma, midőn e sorok sajtó alatt vannak, 
hirdettetik ki a törvényszék Ítélethozatala. Ezt semmikép sem 
akar juk megelőzni ; csak a megelőző beszédek foglalkoztat-
nak jelenleg minket. 

Szeyffort kii-, főügyészhelyettes beszédjével kezdjük. 
Elmondottuk már egy hónappal ezelőtt véleményünket és 
az akkor kimondott nézetünkben nem ingatott meg semmi. 
A kir. főügyészhelyettes a vádlottak érdekét nagyon is 
szivén viselte. Kimuta t ta ezt mindjárt a tárgyalások ele-
jén, nem lett hűtelen ezen szerepéhez a tárgyalások folya-
mán, és mtrst, midőn őt, mint a vádhatóság képviselőjét, 
megillette a jog, hogy indítványt tegyen, csak következetes 
volt egész mostanáig követett magatartásához, midőn a 
vádlottak büntelenségének kimondását indítványba hozta. 
Természetesen, hogy nyílt tagadásba veszi az egész monstre-
pör alapját és specifikus jellegét : a rituális gyilkosságot, 
„a sötét középkor babonájának ezen abszurd eszméjét, a 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, aug. 1. A p r o t e s t á n s c o u v e n t t á r g y a -

l á s a i . Csakis most ju that tunk hozzá, hogy e pontról is 
megemlékezzünk, megemlékeznünk pedig kell, mert e con-
vent ismét csak megerősiti azon egykor kimondott Ítéletün-
ket , hogy daczára minden ,felekezetnélküliség' szeretetének 
az államra nézve, a protestantismus mégis protestáns feleke-
zeti államot akar az országból csinálni és benne hegemó-
niáját megállapitani. Az öt napi conventualis tárgyalásnak 
csaknem miuden egyes pontjából kitűnik e törekvés. Lehe-
tetlen, hogy mi e tekintetben mind ezen egyes pontokra k i -
terjeszkedjünk, de a főbb momentumok felemlítése, s a ho-
zott határozatok feltüntetése is kellő fénybe fogja helyezni 
az irányt, mely e gyűlést jellemzi és a honi protestantis-
musra kézzelfoghatólag nyomja azon bélyeget, hogy ő állam 
akar lenni az államban. 

Lássunk egynehányat a főbb pontok közül. 
Azonnal az első ülés kezdetén örömét fejezte ki a con-

vent, „azon elvek és nézetek felett, melyek a vallás-egyház-
ügyi kérdésekben az országgyűlésen legközelebb kifejezést 
nyertek", azon hozzáadással gr. Lónyay Menyhért részéről, 
„hogy a convent bevárja az országgyűlési küldöttség munká-
latát , a melyre annak idején mindenesetre vissza fog térni". 
Commentáljuk néhány szóval e határozatot. A convent ör-
vend a kimondott elvek és nézetek felett az egyházügyi kér-
désekben, de még azért korántsem teljes az ő öröme; a k i -
mondott elvek az övéi is, ugyan rokonszenvét bir ják, de 
hogy öröme teljes legyen, a kimondott elv következetes ke-
resztülvitelét akar ja ; azért vár addig, mig a munkálat elké-
szül, hogy vagy szentesítse azt, ha a protestantismusnak 
kedvez, vagy elvesse, ha nem óhajtása szerint ütne ki. Nem 
régen azon okból óhajtották az egyesülést egy conventben 
protestáns atyánkfiai, hogy annál inkább érvényesítsék be-
folyásukat a kormányzó hatalomra a protestantismus érde-
kében, és most már, alig néhány hét lefolyása után tetszé-
söket nyilvánítják a törvényhozótestület elvei és nézetei 
felett az egyházi kérdésekben, — de csak feltételesen, ha t.i. 
előttük a törvényhozótestület meghajlik. Ha ezt megteszi, 
ugy a protestantismus kegyelemnapja virrad rá, ha nem 
ugy anathemáját dörgi el felette. Ki ne látná, hogy e ha tá -
rozat egyszersmind utasítás a bizottság részére, hogy egy 
kivüle létező testület részére akarja megszabni az irányt, 
melyet követnie kell, ha a protestantismus kegyébe része-
sülni akar ? Ha e határozat nem azt akar ja jelenteni, hogy 
a protestantismus fölébe akar ja magát helyezni a törvény-
hozásnak, az államnak, ugy nem tudjuk, hogy minő ha tá-
rozatnak tulajdonítsunk ily jelentőséget. 

Lássunk egy másik pontot. 
A középtanodai oktatásról szóló törvényjavaslat, mely 

felett nézetünket vallási szempontból már elmondottuk, szin-
tén egyik tárgyát képezte a convent bírálatának, és itt mit 
találunk ? azt, hogy protestáns atyánkfiai mindenben auto-
nómiájuk határozatlan bőségü köpenye alá bújnak, kivéve 
azon egy pontot, hogy az állami segélyt nem csak elvben, 
hanem gyakorlatban is elfogadják, sőt annak felemelését a 
felekezetnélküli állam elismerése jeléül sürgetni elhatároz-

ták . Nagy Péter uram az autonomicus jog megsértésének 
tar t ja a törvényjavaslat azon passusát, mely a tanári állo-
máson 3 évnél kevesebb időt töltött tanárt vizsgálattételre 
kötelezi ; ha valamely iskola háromszori megintés után sem 
tud megfelelni a törvényes kívánalmaknak, ez esetben a 
convent határozata szerint a törvényjavaslat ellenében az 
állam azt az iskolát csak nyilvánossági jogától foszthatja 
meg, de végkép be nem szüntetheti stb., mindig és mindig 
csak azon autonomiára történik hivatkozás, mely végelem-
zésében nem más, mint a protestánsok szabad vallásgyakor-
latának biztositása a nélkül, hogy ezáltal a minden vallásfe-
lekezetet közösen érintő, és az állam jogkörébe eső állami 
törvények alól a protestánsok kivétethetnének. Ennek a lap-
ján akarnak statust in statu képezni, az állami törvényeket 
magok részére kötelezőknek el nem ismerni, bennünket azon-
ban alávetni, nem jogosult-e tehát állitásunk, midőn mond-
juk , hogy a protestánsok államot akarnak képezni, vagy 
már képeznek is az államban, hogy ők aka r j ák előirni a 
törvenyhozótestületnek, mily törvények hozassanak, milye-
nek nem, midőn kimondják, hogy őket e vagy ama törvény 
nem kötelezi ! 

Mi bizonyára nem vagyunk barátai a felekezetnélküli 
államuak, mert absurdumnak tar t juk , hogy az állam tö r -
vényhozásában, állami intézkedéseiben oly álláspontot fog-
laljon rendszeresen, mely egyik vagy másik vallásfelekezet 
rendszerének keretén belül nem esnék ; de ha az állam ma-
gát mint nálunk is felekezetnélkülinek nyilatkoztatta ki, 
ugy megkövetelhetjük, hogy törvényei jobbra-balra egy-
iránt kötelezők legyenek, hogy egy maroknyi vallásfeleke-
zet kedveért a nemzet zömét és túlnyomó többségét képező 
vallásfelekezetét ne nyomja el, hogy ne engedje magát pro-
testáns velleitások által az igazságtalanság ösvényére terel-
tetni irányunkban, hanem mérjen egyenlő mértékkel. Nem 
azt mondjuk mi evvel, hogy az állam a protestáns felekezeti 
iskolák függetlenségét sértse meg, hanem azt követeljük, 
hogy a protestáns iskolák függetlenségével szemben, ne 
nyomja el a kath. iskolákat, vagy mindakettőt bocsássa tel-
jesen szabad szárnyukra, vagy mindakettőt egyenlő törvény-
nyel szabályozza, csak ez az igazság és itt tertium non datur. 

Nem is kételkedünk, hogy, ha honatyáinknak netalán 
eszükbe találna jutni a protestáns convent által adott irányt 
követni, mondjuk, hogy akkor a kath. competens forum 
részéről is egy hatalmas veto-szózat fogna felemelkedni, t i l -
takozandó az ellen, hogy a kath. többség részére, a protes-
táns minoritása által sugalmazott törvények a legigazság-
talanabb módon hozassanak, mintha az országgyűlés csak 
azért léteznék, hogy törvényeit csak a katholikusok és nem 
egyszersmind a protestánsok részére is alkossa. Mi ezt jog-
talanságnak, a legkiáltóbb sértésnek, sőt az országgyűlés 
méltóságát lealacsonyitónak tartanók, ha magát az illeték-
telen protestáns elem által befolyásoltatni engedné, és a k a -
tholikusok ellen eddig is már elkövetett sérelmét u jabbak-
kal tetézni megkísértené. Az országgyűlés nem protestáns 
zsinat, hogy protestáns szellemben hozzon törvényeket, hogy 
ez által a protestáns uralmat az országban megalapítsa, ott 
egyedül az igazság szellemének szabad irányadóul szolgálni 
és a hatalmának körén belül hozott törvényeknek egyaránt 
kell mindenkit kötelezni, legyenek azok protestánsok, vagy 
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katholikusok ; e követelés nem jogtalanság protestáns a tyánk-
fiai iránt, hanem tisztán csak a magasztalt jogegyenlőség-
nek érvényesítése, azon jogegyenlőségé, melyre prot. a tyánk-
fiai egyszernél többször szoktak ellenünkben hivatkozni. 
A törvénynek minden más alkalmazása csak azt tanusitaná, 
hogy az országgyűlés e protestáns convent nyomása alatt 
görnyed, hogy a Sándor-utczai ház határozatai csak vissz-
hangját képezik a szénatéri ház, a prot. collegium határoza-
tainak, s hogy tulajdonképen ez képezi az országgyűlést, 
mitől Isten védje szegény hazánkat ! -f-

Iióma. 0 s z e n t s é g é n e k l e g ú j a b b a l l o c u -
t i ó j a s a z o l a s z c e n s u r a . O szentségének legújabb 
allocutiója, melyet f. e. julius 25-én a bíbornoki testülethez 
intézett, első sorban az u j zárda-törvénynyel foglalkozik, 
emlékezetbe hozván vissza a katholikus világnak, miszerint 
mindazok, kik e törvénynek létesítésében bármiképen részt-
vettek, a nagyobb kiközösítést, s egyéb, hasonló esetekre ha-
tározott, egyházi büntetéseket vontak magokra. 

Különben az egész allocutiónak egy sora, egy szava 
sem mutat elcsüggedésre, sőt, midőn egyrészt kijelentené, 
hogy ennyi baj s szorongatatás közt csak a Mindenhatótól 
várható segély, hozzá teszi, hogy ez isteni támogatásnak 
előjelei mindinkább jobban s jobban érezhetőkké válnak, 
végre pedig általános, bucsut engedélyez mindazok számára, 
,qui die, quem in singulis dioecesibus Ordinarius designaverit 
rite confessi et sacra communione refecti piam precibus pro 
ecclesiae necessitatibus operam dederint. ' 

Ezen allocutio, melyet az oiasz lapok már hónapok óta 
hirdettek s pedig ugy, mintha a pápa abban ujolagosan s 
névszerint a királyt s annak ministereit, a parlamentet és 
mindazokat, kik e törvénynek alkotására befolytak kiközö-
síteni fogná, oly rémületbe ejtette az olasz kormányt, hogy 
az igazságügyéi* egy nappal annak elmondása után oly kör -
rendeletet bocsátott alárendelt közegeihez, mely az úgyne-
vezett garantia-törvényeket egy tollvonással eltörli, s a 
pápát egyenesen az olasz rendőrség censurájának veti alája, 
oly annyira, hogy most már világos, szembe szökő, s csak a 
tendentiosus gazság által tagadható tény, miszerint Rómá-
nak a piemontiak általi elfoglalása leginkább azért történt, 
hogy a pápa közönséges alattvalóvá nyomatván alá, meg-
akadályoztathassák az ő közlekedése a többi egyházakkal, 
következőleg az összegyháznak kormányzása, mi által a 
katholicismust legkönyebben kiirthatni vélik. I m j a páho-
lyoknak összhangzó működése : mig a többi kormány min-
den áron azon van, hogy katholikus alattvalóikat a pápától 
elszakítsák, addig az olasz elszakítja a pápát híveitől, e ke t -
tős ostromnak, azt hiszik, nem fog a gyűlölt katholicismus 
soká ellentállhatni. 

Azon köriratot, melyet Vigliani minister kibocsátott, a 
,Grazzetta cl'Italia' következőleg ismerteti : „az igazságügyéi' 
köriratot intézett az államügyészekhez, mely azon szabá-
lyokat tartalmazza, melyek szerint eljárniok keilend azon 
esetre, ha a szentatyának encyclicái oly helyeket tar talmaz-
nának, melyek a királyra vagy az ország törvényeire nézve 
sérelmesek." 

„Mindazon lapok, melyek ilyetén esetben a pápai ny i -
latkozványt közölnék lefoglaltatnak s a hatóságoknak köte-
lességévé tétetik ilyféle nyilatkozványnak az egyházi szó-

székről való felolvastatását megakadályozni, minden módon 
pert indítván azon papok ellen, kik ezt tennék." 

Szemtelenség, az igaz, de annyiban jó e körrendelet, 
hogy most már nincsen ember a világon, a ki becsülettel azt 
mondhatná : Rómában a pápa s egy király egymás mellett 
megférnek. 

Németország. O k a t h o l i k u s e g y h á z s z e r -
v e z e t . (Folyt.) Az egész szervezeti terv hat fejezetre s 42 
szakaszra oszlik. 

Az első fejezet a tartományi zsinatra vonatkozólag azt 
határozza, hogy az minden esztendőben tartassék meg a k -
ként, hogy a püspök arra megyéjének valamennyi községét 
meghívni köteles legyen. A zsinatnak tagjai a püspök, aka-
dályoztatása esetében annak általános helynöke, székürese-
dés idejében a megye ,administratora', továbbá valameny-
nyi plébános, s a világi képviselők. A zsinaton a püspök 
elnököl, illetőleg annak helyetese, ,clönt a szótöbbségegyenlő 
szavazások esetében az elnöknek szavazata. 

A zsinat két osztályból áll, egy papi s egy világi 
osztályból. 

A papi osztálynak hatásköréhez tartoznak : 1) a széle-
sebb értelemben vett szertartási kérdések, 2) a papi fegye-
lem, 3) a vallástanítás (hitelemzés, egyházi szónoklat) 4) az 
isteni tiszteletnek rendje, 5) meghatározása azon kellékek s 
feltételeknek, melyek szükségesek arra, hogy valaki pappá 
felszenteltessék : végre a papnövendékek kiképzésének el-
lenőrzése. A papi osztálynak elnöke a püspök, tagjai vala-
mennyi jelenlevő pap. A papi osztály végérvényesen, s a 
világinak minden hozzájárulása nélkül határoz : a) oly egy -
házi büntetések kimondására vonatkozólag, melyek által 
papok sujtandók, péld. a javadalomtóli megfosztás s a letevés 
esetében, vagy ha valaki a püspök által rá kimondott fe l -
függesztés ellen felebbezne ; s b) a hittani könyvek behoza-
talára s jóváhagyására, valamint az isteni tiszteletnek egyes 
ténykedéseire vonatkozólag. 

Nem végérvényesen, azaz az összes zsinatnak hozzá-
járulása mellett határoz a papi osztály : a) az isteni tisztelet 
idejére ; b) a papnöveldéknek ,külszervezetére' ; c) szerze-
tesrendü intézmények netaláni behozatalára ; d) a házassági 
törvénykezésre ; s e) a zsinati vizsgálók választására nézve. 

A világi osztály maga választja elnökét ; de megvá-
laszthatja azzá a püspököt is. Határozatai jogkörébe esnek : 
a) a megyei czélokra szükséges adakozásoknak mennyisége 
s behajtási modora ; b) a községi választói jog körüli perek 
s felfolyamodások ; c) a községi rendben foganatosítandó ne-
taláni változtatások, ha ezek nem vonatkoznak a plébáno-
sok állására, helyzetére s jogaira ; d) a megyei alapnak s 
netaláni megyei, közös intézeteknek kezelése s igazgatása ; 
e) a községi vagyon körül forgó peres kérdések s f) az elag-
gott papokróli gondoskodás. 

Közös ügyek, melyek felett mindakét osztály tanács-
kozik s szavaz, a következők : a) a zsinati rendnek megvál-
toztatása ; b) kiközösitési inditványok ; c) a püspök- s lel-
kész-választási rendnek megváltoztatása ; d) plébániáknak 
alapítása s áthelyezése; e) egyházi alapítványoknak más 
valamire fordítása; f) a nem tűzetésen valami meghatáro-
zott községnek szánt, végrendeleti hagyományoknak hova 
forditása; g) a szegények s betegek számára alapítandó 
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pella vei Statua B. M. V. Ecclesiae parochiali vicina non 
existit, et in Ecelesia parochiali lateralis ara B. M.Y. adest, 
ibi pi'ocessio dumtaxat in Ecclesia parochiali instituatur ad 
lateralem hanc aram, ubi preces sub 7. advolutae lingua 
populi vernacula devote recitentur. In locis illis, ubi ad-
juneta non permittent processionem instituere, ibi preces 
hae dicantur immediate post s. Sermonem. Dein celebretur 
s. Missae sacrifieium solemne, et in fine cantetur hymnus 
Ambrosianus „Te Deum" cum consuetis versiculis et oratio-
nibus, item commemoratione pro Rege Apostolico. 

Deus concédât propitius, ut cujus memóriám devotis 
mentibus celebramus in terris, ejus perpetua defensione mu-
niamur in coelis. 

Datum in Castro Schavnik die 29-a Julii 1883. 
Georgius m. p., 

Episcopus. 
Róma. Jul. 28. Még egyszer a római kérdés. — 
Minthogy a becstelen és lehetetlen transactiók keresői 

fegyverszünet és pihenés nélkül, valóságosan mintegy agyon 
törik magukat abban a fáradozásban, hogy az egységes 
Olaszország hiveiben agyrémes reményeket tápláljanak, a 
hű katholikus kebleket pedig nyugtalanságban és aggoda-
lomban tartsák, nekünk is, írja a Journal de Home egyik 
minapi számában,kötelességünk nekik megfelelni szüntelenül. 

A Civilt à' CattoUca kitűnő czikket szentel ennek a kérdés-
nek. Nagy sajnálatunkra nem közölhetjük e czikkből, csak a 
záradékot. Ez azonban maga is elég lesz az egyházjogai 
nyilt vagy képmutató árulóinak arra, hogy kedvöket elvegye. 

A nevezett folyóirat igy ir : 
,.Az olasz kormány, mindaddig, mig önkéntes rab-

szolgája marad a forradalomnak, valóban képtelen (és mégis 
köteles marad arra,) hogy a pápának visszaadja városát, 
vagy csak régi és sérthetetlen souverainitásának egy mor-
zsáját is. Ezért válik lehetetlenné, hogy békés időkben, 
diplomacziai kombinácziók alapján, és nem valamely nagy 
katonai csapás kényszerítő hatalma alatt, és Európa map-
pájának átalakítása kapcsán, mely amannak következménye 
lenne, változzék át az olasz kormány „klerikális" kormánv-
nyá. Hiclje ezt, a ki tudja ! Mi nem vagyunk képesek ezt 
remélni, és nincs bátorságunk ezt elképzelni, még plianta-
siánk egyszerű játéka által sem. 

Ebből azonban nem következik, hogy valakinek elég-
oka lehessen kijelenteni, hogy az egyház feje tényleges sou-
verainitásának bármely alakú visszaállítása emberi eszközök 
által lehetetlen. Nem. Következik ebből csak az, hogy hiba, 
szükségesnek jelenteni ki, az ily visszaállítás különféle 
módjai közt, éppen azt a módot, a mely lehetetlen. Es ez a 
hiba még inkább növekszik, ha az oly téves praemissákból 
a pápa ünnepélyes nyilatkozataival éppen ellenkező követ-
keztetéseket vonnak le, és azt a látszatot igyekeznek maguk-
nak adni, mintha gondolkozásuk és eljárásuk a katholikusok 
józanabb és érdemesebb többségéé volna. 

A katholikusok nem fogják magukat letéríteni hagyni 
azon ösvényről, mely a távolban a pápai souverainitás visz-
szaállítására vezet ; nem fogják pedig eltántorittatni hagyni 
magukat azért, mert különben tudják, hogy akkor szándé-
kaikkal ellenkező czélra jutnának. Maradjunk tehát csak 
ezen az uton, élesszük kitartásunkat, fokozzuk imáinkat és 
jó cselekedeteinket, zárjuk el füleinket a hírek előtt, melyek-
nek alapja minden igazságot nélkülöz s melyeknek nincs 
más czéljok, mint a katholikusokat megcsalni és ellenállá-
sukat megdermeszteni." 

A Civiltà CattoUca mint mindig, ugy ezúttal isg kifej-
tette az igaz elveket és leálczázta a cselszövényt. 

Néhány hó óta, minek tagadnók, találkoztak, kik fel-
újítani igyekezének a római kérdést, diplomacziában, sajtó-
ban, talán már eszmecserében is,*) melytől hogy a Vatikán 
idegen maradt, fölösleges említeni. 

Hanem e kérdést ismét oly alakban vetették fel,hogy an-
nak természetét meghamisították,mivoltából következtették. 

A municipalis választások sikereilől a Quirinal éa 
Vatikán közti kiegyezés régi párthivei bátorságot kaptak 
felhíni a katholikusokat a politikai választásokban, azaz 
az olasz forradalomban való részvételre is, félre ismerve, 
vagy feledve, vagy tekintetbe sem véve IX. Pius és X I I I . 
Leó világos utasitásait, melyeken még nem vagyunk tul s 
nem lehet magunkat tultennünk. 

Táviratok, hírlapi czikkek, röpiratok újra napi rendre 
hozták a régi tételeket, melyeket a külföldi katholikusok 
folytonosan visszautasítottak, az olasz katholikusok számo-
sabb és józanabb részével együttesen. 

Mindezen erőködéseknek semmi hasznuk sem lehet. 
A király, ki a forradalom rabja, nem akarhat semmi visz-
szaadást, bármily csekély s bármennyire elégtelen legyen 
is ez.A pápa pedig, engedelmeskedve kötelességének és az egy-
ház hagyományos eljárásának, ezenfelül legünnepélyesebb es-
kü által is kötve, még csak meg sem hallgatja a legcsekélyebb 
említését is az ily compromissumnak. 

A győztes erőszak és az elévülhetetlen jog közt az 
örvény nyitva áll. Isten megsemmisítheti, ha akarja, és a 
mikor akarni fogja meg is semmisiti a győztes erőszakot. 
Az embereknek nem szabad kifáradni a jog megtorlásának 
munkálásában. 

Mily isteni vagy emberi eszközök érlelik meg a megol-
dást, az a jövő titka. A mi nem titok, az a győztes neve. 
Az fog győzni, a kinek Krisztus Urunk győzelmet igért. 

Minden törekvés a jelenleg megoldhatatlan kérdések 
megoldására, a kiegyeztethetlenek kiegyeztetésére, a legszen-
tebb jogok áruba bocsátására, csak a diadal idejét késlelteti. 

Nincs rajtok sem Isten sem a pápa áldása. 
Az egész kérdésben egy a szükséges : az egyház fejé-

nek fejedelmi függetlensége. 
A mostani Italia egysége és a forradalmi bitorlók 

nyugalma, ezek oly dolgok, melyek becsesek lehetnek a 
cselszövők előtt, de a melyek nem éppen szükségesek. 

Az isteni végzet előre contemplálta az egyház szenve-
déseit. Isten soha nem ígérte meg az egyháznak, hogy ment 
lesz a Napóleonoktól, Garibaldiktól, Viktor-Manóktól és 
maradékaiktól ; de az iránt, igenis, Ígéretet tett neki, hogy 
az üldözés el fog múlni, és hogy az egyház, sziklára építve, 
fen fog maradni. 

Munkálkodjunk tehát, az isteni rendelet értelmében, 
bizva a legvilágosabb és a szent Írásban található legbizto-
sabb Ígéretekben. 

Igy nem fogunk csalatkozni. 

VEGYES. 
— Példás eljárás. Az erd. egyházmegyei rom. kath. 

tanitó-egyleteknek az országos képviseleti tanító-gyülésre 
megválasztott képviselőit Boga Bálint, a gyergyói róm. 
kath. tanító-egylet képviselője, felhívta, hogy Budapestre 
utaztukbau az egyházmegye székhelyén Gyulafehérvárott 
összejöjjenek, az egységes működés módozatait megbeszél-
jék s nagy horderejű feladatuk megoldásához fiúi hódola-
tuk és ragaszkodásuk tiszteletteljes bemutatása mellett ke-
gyelmes főpásztoruk atyai tanácsát és áldását testületileg 
kikérjék. Igen óhajtandó volna, hogy ez valamennyi egy-
házmegyében megtörténjék. Igy kath. tanitó-képviselőink 
jól szervezett egységes phalaux gyanánt fognak működ-
hetni. 

*) Nem régen jelentettük, hogy a Quirinal melletti osztrák-ma-
gyar és porosz követek eszmét cseréltek e tárgyban. Alkalmul szolgált 
erre bizonyára az annyi port felvert porosz-osztrák-magyar-olasz triple-
alliance. Szerk. 

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

Nyomatott Budapesten, 1883. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Egy ,Országos Katholikus Tanitói-Segély-
Alap4 ügyében. 

Haynald Lajos bibornok, kalocsai érsek ur ő emjának f. évi 
jul. 24-én kelt főpásztori körlevele.*) 

A nm. püspöki karnak a mul t tavaszkor Bu-
dapesten tartot t értekezlete megbízásából készült 
egy emlékirat az országos Eötvös-alaphoz hasonló 
katholikus alapnak létesítése iránt fölmerült kér-
déseknek megoldása végett. 

Mely emlékirat az esztergomi, kalocsai és egri 
érsekek megegyező nézeteit foglalván magában, 
miután a dolog sürgőssége miatt egy jövőre még 
tar tandó ujabb püspöki értekezlet tanácskozási tár-
gyává nem tétethetik: a múltkori megállapodás 
értelmében a három érsek által az illető méltósá-
gos Suffraganeus uraknak azon megkereséssel kül-
detett szét, hogy ahhoz hozzájárulni, s a tervezett 
országos kathoi. segélyalapnak életbeléptetésére 
szükségeseket saját megyéjökben előkészíteni szí-
veskedjenek. 

A mondottak szerint körözöm én is a kérdéses 
emlékiratot íőegyházmegyém tisztelt papsága és 
tanítói kara számára a végre, hogy avval megis-
merkedve a nagyfontosságú és üdvös terv kivite-
lére nézve önmaguk közt megállapodásra juthas-
sanak, és midőn majd az ez iránt való nyilatkozatra 
fölszóílíttatnak, arra érett megfontolás u tán készek 
legyenek. 

Hangzik pedig az emlékirat következő módon : 
Napjainkban mindinkább előtérbe tolul s aku-

tabb jelleget ölt magára minden oly kérdés, mely 
*) Ezzel a magasztos főpásztori intézkedéssel Magyar-

ország ft . főpásztori kara a Religioban „Teremtsünk országos 
Kubinszky-alapot" czim alatt megjelent czikkben megindí-
tott eszme-áramlatot illetékesen nagyszerű mederbe terelte. 

Szerk. 

a tanligygyel általában, különösen pedig az elemi 
oktatással szorosabb összeköttetésben vagyon. A 
népnevelés iránti általános érdeklődésen kivül ezen 
jelenségnek főoka azon állapotban keresendő, me-
lyet az 1868. évi iskolai törvények létesítettek ak-
kor, midőn az eddig merően felekezeti iskolák 
mellé állami és községi úgynevezett közös, feleke-
zeti jelleg nélküli iskolákat is törvényesítvén, a fe-
lekezeti és közös iskolák közé oly éles határvonalat 
szabtak, melylyel honi iskoláinkat nem csak a tan-
szellemet illetőleg, hanem a tanhatósági kormány-
zásukra nézve is egymástól határozottan elkülöní-
tették s ezzel az ezen vagy azon iskolák mellett 
pártál lást foglalóknak egymástól, lényegesen eltérő 
elveik s törekvéseik közötti versenyt szükségszerű-
leg provokálták. 

Nem mi ra j tunk mult, hogy annak idején a 
felekezetlen népoktatásügyi törekvéseknek törvény 
által való szentesítése el nem maradt, s a velők 
járó oly kölcsönös küzdelmek csirájukban el nem 
fojtat tak, melyek csakis a józan népnevelés szent 
ügyének kárára válnak. A törvényhozás csarnokai-
ban felhangzott s jobb sorsra méltó ily felszólalá-
sok s aggodalmak figyelmen kivül hagyattak, s 
megalkottatott a törvény, mely immár a felekezeti 
iskolákon kivül közöseket is meghonosít, sőt ezeket 
amazoknak hátrányára bizonyos kedvezményekben 
is részesiti. (L. 1868: XXXVIII. t. czikk 26., 36., 38. 
és 43. §§.) — E törvényt mi nem akartuk, ellenez-
tük legjobb erőnkkel, de midőn megalkottatot t , 
honpolgári köteles engedelmességgel elfogadtuk in-
tézkedéseiben, melyeket meg nem akadályozhat-
tunk, elfogadtuk következményeiben, melyek szá-
munkra is saját hitfelekezeti iskoláinkban autono-
mikus kormányzási hatáskört biztosítanak. A két 
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kíilön irányban megindult népiskolák tanhatósági 
jogkörének törvényen alapuló körvonalozása, egy-
mástól való teljes elkülönítése és függetlensége, de 
még inkább az illetőknek tanhatóságaikkal szem-
ben való viszonya okvetlenül megkívánják, hogy 
minden oly tulkapás és egymás hatáskörébe bármi 
módon való beavatkozás meggátol tassék, mely 
amolyan iniscefiat-féle állapotokat szülhetne s vég-
eredményében csak is az egymás melletti megélhe-
tés alapjának megingatására és a kellő rend felté-
telét képező fegyelmezettségnek meglazitására ve 
zethet. 

A tanügyi napi kérdések között alig van, mely 
oly általános érdeklődést keltene, és katholikus is-
koláink jellegébe is belenyúlni képes szerepet ját-
szanék, mint az úgynevezett „Eötvös-alap", a mely-
lyel szemben ép azért nem csak a közel megnyitandó 
Il-ik országos tanitói képviseleti gy ülésen megje-
lenendő tanférfiainknak helyes és határozott állást 
kell elfoglalniok, de, hogy ezt tehessék, az ő utasí 
tásukra hivatott legfőbb katholikus tanhatóságaink-
nak is egyértelmű megállapodásra szükséges ju t -
niok, nehogy ezen fontos kérdés iránti kellő tájéko-
zottság hiányában oly lépésre tévedjünk, melynek 
végkimenetele a gondosságunkra bízott szent ügy-
nek megkárosítását vonandja maga után. 

Hogy ez meg ne történhessék, s a szőnyegen 
forgó nagyfontosságú Eötvös-alappal szemben való 
teendőinkkel tisztába jöj jünk, a vele kapcsolatos 
számra négy s alább részletesebben kifejtett kér-
dást beható megfontolásunk alá vettük és azokban 
való végállapodásunk következményeiil egy oly 
intézmény szükségessége felől győződtünk meg, a 
mely egy országos katholikus tanitói alap létesíté-
sében valósíttatnék s hivatva volna az „Eötvös-
alap" immár aggasztó szerepét ellensúlyozni, il-
letve azt a felekezetlenség körébe visszautasítani. 

Ilyetén megfontolásunk eredménye a követ-
kező : 

Az Eötvös-alap czélja a tanítóknak képezdét, 
középiskolát, akadémiát és egyetemet látogató te-
hetségesebb gyermekeit 100 — 200 forintos ösztön 
díjakkal segélyezni, és ezek családját a családfő el 
halálozása alkalmából, vagy más rendkívüli szeren-
csétlenség esetén anyagilag segélyezni, a teljesen 
keresetképtelen gyermekekről pedig szülőik elhalta 
után is gondoskodni. 

A vele kapcsolatos tanitói árvaház czélja is-
mét a tanítóknak teljesen szülőtlen árváit össze-
gyűjteni, őket családjuk társadalmi állásához mért 

nevelésben részesiteni, s erkölcsileg, szellemileg és 7 o - o 
anyagilag oly helyzetbe ju t ta tni , hogy a társada-
lomban tisztességesebb állást biztosithassanak ma-
guknak. 

Mindkét intézményt a felekezetnélküliség párt-
hívei létesítették, mindkettőnek élén kizárólag a 
felekezetnélküliek vezérei állanak, mindkét intéz-
mény szervezete ezekből kifolyólag olyan, hogy ka-
tholikus tanintézeteink tanítóinak mint olyanoknak 
a kezelésre semminemű befolyás nem biztosíttatik 
s tényleg csak egy katholikus intézeti tanitó van 
annak kezelő bizottságában, a mit mondván nem 
tagadjuk azt, hogy a segedelmek katholikus vallású 
tanítók családtagjaiknak is adattak. 

Ezen körülmények önmagukban is figyelemre 
méltók katholikus iskolaügyünk szempontjából, s 
jóllehet mindkét intézmény jótékony czélu és hasz-
nos önmagában véve, katholikus tanügvünk érde-
keire nézve a vezérférfiak kétségtelen befolyásánál 
fogva ominosusokká válhatnak. 

Amire való tekintettel négy kérdés állhat ma-
gunktar tására nézve elönkbe: 1) pártolandók-e 
ezen alapok? vagy 2) azoknak tanítóink által való 
pártolása eltiltandó-e? vagy 3) lehetünk e tovább 
is közönyösek irántuk ? és 4) mi volna a teendő 
ezekkel szemben ? 

(Folytatjuk.) 

A templom fentartási s helyreállítási kö-
telezettségről. 

Ir ta : Dr. Véner Pál. 
Ami hazai jogunkat illeti, törvényhozásunk 

sem a patrónus fructuar ius és simplex, sem az ab-
solut és causativ kötelezettség közötti különbség-
tételt nem ismeri. Nálunk a kegyúri tisztség s igy 
a kötelezettség is mindig kétoldalú szerződésen 
alapulónak tekintetett . Sz. László törvénye az egy-
ház javára tett adományozást és alapítványt, az 
azzal szemben felvállalt kötelezettséget visszavon-
hatlannak nyilvánítja. Igy magyarázható meg csak, 
hogy a nem katholikusok is a patronatusi jogok 
birtokába jöttek. Az 1557. 11. szigorúan meghagyja, 
hogy a kötelességeit feledett védnök perbe idéztes-
sék s a törvénykezés költségeibe elmarasztaltassák. 
Királyi rendeleteink a kegyúri kötelezettségeket 
mindig a legerélyesebben végrehajtani rendelek. 
Es mig a kegyuraságot királyi privilégium és ado-
mányozás mellett nyert kegyurakra kimondják, 
hogy kötelezettségeiket illetőleg hagyassanak meg 
az eddigi ususban, azokat az adománylevélben 



megjelölt alak- és mérvben teljesítsék : addig a 
többire nézve feltétlenül elrendelik a templom, 
paplak és melléképületeinek lelkiismeretes conser-
vât! óját. 

Megengedik ngyan a kegyúrnak, hogy a hely-
reállításnál a püspök beleegyezésével a templom 
pénztárát igénybe vehesse, de csak az alapítványok 
kamatai s az industrialis szerzeménytőkék tekin-
tet ében, az alapítványi tőkék az 179%. 23. tczikk 
szerint tovább is a kitűzött czélra fordítandók, a 
kézi cassában annyi pénz hagyandó, mennyi a folyó 
kiadásokra szükséges. 

Megvilágítják ezt az 1771. szept. 2 iki intima-
tum következő szavai : „Proventus Ecclesiarum 
quotidianis solum il larum necessitatibus sublevan-
dis et interno procurando ornatui appl icentur ; ca-
pitalia vero summis tantum earum necessitatibus 
reserventur, et quantum fieri potest stúdiósé au-
geantur. Proinde cum de restauranda vel ampli-
anda aut notabili ter reparanda Ecclesia agi tur , pa-
rochi, in tempore interposita etiam episcopi aucto-
ritate, dominorum terrestr ium, praecipue Ecclesiae 
patronorum opem et subsidium omnimode procu-
rare satagant." 

Ez volt hazánkban a kegyúri kötelezettséget 
illetőleg törvényeink mindenkor való szelleme. Es 
mig másutt , pl. Németországban, e kötelezettség 
egyoldalú részbeni kétségbevonása egész kis iro-
dalmat keltett, és számtalan perre szolgáltatott al-
kalmat. addig hazánkban még az úrbér i viszonyok 
megszűntével felszínre kerül t u j alakulatok sem 
szüntették meg azt. Nem anyagi indokok, ma-
gasabb, szellemibb volt mindenkor a kapocs, mely 
nálunk az egyházat s a kegyurakat összetartá. 
Kegyurainkat hivatásuk buzgó teljesítésétől sosem 
riasztá vissza deliberatiója annak, hogy kötelezett-
ségük terhe nincs arányban az egyház által nyúj -
tott jogokkal. „Örömmel és megelőző készséggel 
adtak ők költséget, ha az egyház és paplak kijaví-
tása azt megkívánta, felékesítették magok és eré-
nyes nejeik szemérmes jegyesként a templom bel-
sejét, hol eleik s magok is a vallás kegyszereiben 
annyiszor részesülének, ahol őseik tisztes hamvai 
nyugosznak, buzdító példát nyúj tot tak ők jobbá-
gyaiknak. Sok jeles nemzetség a védnöki jogot 
minden kötelességeivel együtt családi büszkeségé-
nek és égi jövedelemforrásnak tekintette, melyből 
isteni áldás fakadoz utódaikra. Hány védnök volt kész 
a templom kézi pénztárát, mihez joga volt, megkí-
mélve, sajátjából áldozni, igy gondolván Istennél 

kedvességet nyerhetni. Sőt arra is lehetne eseteket 
felhozni, hogy némely kegyurak jószágaikat eladva, 
kegyúri jogukat magoknak nagylelkűen fentar-
tot ták." ') 

(Vége köv.) 

S E R I O 
QUEM 

JOANNES YÁLYI 
MISERATIONE DIVINA ET APOSTOLICAE SEDIS 

GRATIA 
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AD R. S C I E N T I A R U M U N I VERSIT ATEM B U D A -
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OCCASIONE 

CANONICAE S U A E IN SEDEM E P I S C P O A L E M IN-

S T A L L A T I O N S AD C L E R U M DIOECESANUM 

D I X I T . 

(Vége.) 

Sed vos quoque, Fratres et Filii dilectissimi ! lycei 
professores et seminarii Superiores ! qui educando institu-
endoque clero juniori praeestis, ea, quae de pastoris anima-
rum officiis dixi, pariter concernunt, imo potiori jure, eo 
quod vobis ipsi distinctions inter fkleles eorumque olim fu-
turi ministri efformandi credantur. A vobis pendet spes fu -
turae generationis. In manibus vestris positae sunt mentes 
cordaque illorum, qui totidem fulcra et columnae sanctuarii 
dominici sperantur. Hae plantae excrescent in arbores ac 
talem ferent fructum, qualem a vobis impulsum, spiritum 
et culturam receperint. Dilectissimi institutionis ac educa-
tionis moderatores ! Omnem impendatis curam, ut in sponsae 
meae plantario probi atque rite instructi altaris ministri, 
idoneique olim in pascendo grege dominico adjutores, pas-
tores et non mercenarii formentur et instituantur. Conten-
dite, ut novella sollicitudini vestrae crédita, charae Dioece-
seos germina indefessi ardoris probataeque institutionis rore 
irrigata, laete crescant atque in agrum dominicum translata 
fructum datura sint in tempore uberrimum. Omnem adhi-
beatis vigilantiam, ut chara cordis mei pignora conserven-
tur mihi illibata; iidem orationi, meditationi pietatisque 
exercitiis vacent ; cultui divino ea devotione, quae et alios 
aedificat, intersint ; amor eorum in scientiis et virtutibus 
proficiat ; non torpescant otio, sed sacratioribus Uteris con-
tinuo colendis tempus impendant ; ut sic, in spiritu verae 
vocationis progrediendo, consummato vitae tyrocinio, omnia 
boni pastoris queant charismata aemulari. 

Non sine gravi animi sollicitudine intueor vos, Filii 
dilectissimi! qui in educationi sacrato domicilio ecclesia-
sticae vitae operám navatis. Summum enim ad Ecclesiae 
sanctae populique Dei prosperitatem interest, ut vos in spi-
ritu catholico aeque ac sanctorum Uteris exacte formemini. 

l) Kovács, Szemelvények az 1790/1 és 1825/7-iki 
országos egyházi választmányok munkulataiból. 53. 1. 
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A vestro quippe in virtutibus et scientiis sacris dependet 
progressu : num pastores zelosi, aut raercenarii siat ovilibus 
Christi obventuri ; num prudeates, vel insipientes in vineam 
Domini mittendi operatores ? Duo sunt, quae jugi ter in vo-
bis praelucere et quae numquam ab oculis mentis vestrae 
recedere debent sidera. Vitae nimirum spirituális perfectio, 
atque scientiae sanctorum soliditas. F i rma prioris radix est 
viva in Deum fides. Pro hoc inaestimabilis grat ia dono, 
irremissae sint preces vestrae ad Patrem luminum, a quo 
omne bonum datum descendit, e corde tenerrimo fusae. Ad 
efficiendum in via salutis vestrum profectum continuae sint 
vobis meditationes sacrae ; hae enim ex carnali spirituálém 
reddunt hominem, perungunt oleo salutis animum, detergunt 
sordes terreni pulveris, sublimioribusque mentem implent 
conceptibus. Frequens item et dignus sit vobis sacramento-
l'ura usus; haec enim coelestia dona abluunt maculas animae, 
robur addunt, et fortitudinem ad terendam salutis viam, 
pacem illam, quae omnem exsuperat sensum, restituunt, 
adaugent in cordis vestri penetralibus. Enitamini, Filii di-
lectissimi ! ut in animo vestro accendatur ignis divini amo-
ris et flamma aeternae charitatis, qua aestuantes, illuminare 
olim et calefacere possitis coecutientes frigidos. Multipli-
centur in vobis pietas, religionis ardor, intemeratae vitae 
puritas, mansvetudo, cunctaque bona Dei charismata. 

In studiis li terarum indefesso conatu ac jugiter ela-
boretis, ut omnes futuro altaris ministro animarumque pas-
tori necessarias acquiratis cognitiones. Destinatio enim ve-
stra in instituto, scopus, imo et gloria vestra in theologicis 
consistit disciplinis, nec illarum defectus ullo alio cogniti-
onum genere potest resarciri. Studium sacrarum literarum 
perquam necessarium est, praesertim aevo nostro, quo nul-
lum est eruditionis genus, nullus li terarum apparatus, qui 
non dirigatur ad expugnandam religionem sanctam, qui 
non tendat ad labefactandas sanctuarii bases, ad subruenda 
sanctissima fidei nostrae dogmata. His assultibus nemo, nisi 
in theologiae scientiis solide sit versatus, poterit resistere 
efficaciter. Contendite, Fil i i dilectissimi! continuo, ut mentes 
vestrae salutaribus ad divinum ministeriurn instruantur 
praesidiis, ne coecos aliquando vos, ducatum coecis prae-
stantes, in foveam cadere contingat ; enitamini, ut literarum 
dulcedine capti non modo honorem et aestimium omnium, 
sed et efficacissimum adversus cuncta, quae vobis, curaeque 
vestrae olim credendis noxia sunt, et perniciosa, consciscetis 
antidotum. Piis Pat rem coelestem exoretis suspiriis, ut suam 
vobis tr ibuat sanctam gratiam, quodigni aliquando evadere 
possitis altaris ministri, providi dispensatores mysteriorum, 
fructuosi in vinea, Fi l i i ejus sangvine rigata, operarii. 

Yos demum ex abundantia cordis alloquitur os me-
um, viri religiosi, dilectissimi in Christo Filii ! qui solemni 
professione propriae libertati, carnis voluptatibus dominio-
que bonorum temporalium renunciantes, vosmet ipsos velut 
hostiam viventem Deoque placentem obtulistis, ut tutius 
propriam operari salutem, et ad operandam aliorum exem-
plo, precibus, labore possitis concurrere. Probe notum est 
vobis consortia vestra sacra esse pietatis asyla, in quibus 
vos a cunctis hujus saeculi illecebris salvi et incolumes per 
efficacia, quae iisdem insunt, media, omnigenas sectamini 
virtutes ; scitis claustra vestra luminaria esse Ecclesiae et 

candelabra in altum posita, ut omnibus vitae sanctimonia 
luceatis, qui in domo sunt, fidelibus ; confirmetis fidei no-
strae veritatem, et glorificetis Patrem vestrum, qui in coe-
lis est, jux ta apostoli monitum1) : Sitis sine querela simpli-
ces filii Dei, sine reprehensione in medio nationis pravae 
et perversae , inter quos lucetis sicut luminaria in mundo. 
Propterea vos, Filii dilectissimi ! qui vitae quidem contem-
plativae laudandoque Deo destinati, olim in certaminibus 
pro Christo tanta de nostra emeriti estis Ecclesia, oro, ob-
secro et hortor, ut totam vitám omniaque opera vestra, ni-
hil unquam votis vestris indignum perpetrantes, praescri-
ptis S. Basilii M. regulis conformiter ducere, atque eas ad 
amussim observare cöntendatis. Ambuletis per vias Domini 
rectas: incentiva vivae fidei, infucutae pietatis, verae humi-
litatis, obedientiae, ardentisque erga proximum charitatis 
praebeatis specimina. Recedentes a mundi strepitu continuo 
divina contemplemini mysteria; auxiliarem autem animarum 
pastoribus impendentes laborem, in spiritualibus fidei operi-
bus zelose, fideles instituendo, sacramenta eis administrando, 
eminere studiatis. Imprimis diligite vosmet in vicém propter 
Deum, pex-severatc in dilectione mutua ut fratres, custodi-
entes honestatem monasticam, desideria contra animam 
militantia detestantes, conversationem habentes bonam, ut 
de quo obtrectant vobis vani saeculi sectatores, videant 
opera vestra bona et glorificent Deum in die visitationis. Si 
vultis rapere regnum Dei, efficiamini violeuti, cervices ve-
stras jug;o servitutis Christi submittite. Iugum ejus, facite, 
ut reddatur leve per laborem virtutis : in jejuniis, in vigi-
liis, in obedientia, silentio, in psalmodiis, in precationibus et 
in toleranda adfflictione omni. Estote fortes proposito, quod 
Deo vovistis, et qui fortes estis, infirmitatem debilium por-
tate2). Benedicite Dominum, exaltate illum, et ejus benedi-
ctio in mercedem vobis festinabit et quasi fluvius inundabit 
vos3;. 

Haec sunt, Frat res et Fil i i dilectissimi ! quae solemni 
hoc momento, quo Dioecessis Eperjesiensis divinitus mihi 
concreditae suscipio gubernacula, ad sublimem vocationis 
nostrae primis tantum lineis delineandam imaginem censui 
proponenda. Si haec, ut in Domino confido, aditum invene-
rint ad corda vestra, spes est fore, ut beata vivamu3 tem-
póra, ut adspirante divina gratia, omnis aedificatio con-
structa crescat in templum sanctum in Domino, in quo et vos 
coaedificemini in tabernaculum Dei in Spiritu Sancto.4) 

Omnipotens Aeterne Deus ! suscipe propitius preces 
humilitatis nostrae, ut Fil i i tui unigenti vices in his terris 
gerenti, Sanctissimo Pa t r i nostro, Leoni XIII. Pontifici Ma-
ximo, qui nihil habet antiquius, quam ut animos nostros ver-
bo et opere ad sectandas acuat virtutes, qui ardenter orat 
pro nobis, ut forma facti gregis ex animo5), nosmet ipsos 
in exemplum bonorum operum, in integritate et gravitate 
vitae6) exhibeamus, atque laboremus sicut boni milites in 
vocatione, qua sumus vocati7), grat iarum tuarum uberri-
mum concede thesaurum, ut coelssti ope fretus oves suas et 

») ad Phil. 2. 15. 
Rom. 15. 1. 

3) S. Basil. Inst. mon. c. 2. 
M Eph. 2. 22. 
5) 1. Petr. 5. 3. 
«) Tit. 2. 7. 
») 2. Tim. 2. 3. Eph. 4. 1. 
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agnos suos per virentia aeternarum veritatum pascua diu 
adhuc et sospes cum iaterno gaudio pascere, cunctosque fi-
deles sibi divinitus creditos, perfundens corda eorum spiri-
tualium aromatum odore, feliciter ad portas coelestis Je ru-
salem valeat perducere. Concede Domine ! ut Ecclesia tua 
sancta cui adversus hostiles impetus tuendae pastorum 
Princeps toto incumbit pectore, exstirpatis radicitus vitiis, 
majora in dies accipiat incrementa, et gloriose triumphans, 
ubique locorum vigeat, floreat ac plena perf ruatur li-
bertate. 

Memores tot tantorumque munificentia regia dioecesi 
Eperjesiensi uberrime collatorum beneficiorum, atque gra-
tum pro his rependentes animi sensum, homagialemque L a r -
gitori et inconcussam contestantes fidelitatem, fervidis con-
tinuo insisamus precibus, ut Deus infinitae majestatis, per 
quam principes regnant, et justit iam decernunt, Imperato-
rem et Regem nostrum Apostolicum, Franciscum Josephum I. 
cum tota Augustissima Domo sua, qui pro religione et ha-
ereditaria a Majoribus suis accepta pietate Ecclesiae Cat-
holicae praesidium et tutela est, qui populorum sceptro sua 
subditorum non solum princeps, sed et clementissimus Pa te r 
meretur celebrari, altissimae protectionis suae clypeo ab 
omnibus hujus saeculi rebus adversis custodiat ; ut Ille ipse, 
plenum de suis inimicis reportans tr iumphum, regna sibi 
tradita omni in prosperitate, et felicitate quam diutissime 
salvus et incolumis gloriose moderari ac tueri possit et 
valeat. 

Te quoque, sanctissima Dei genitrix, immaculata Virgo 
Maria! enixis invocamus precibus, ut regnum nostrum Apos-
tolico-Marianum, quod sub potentissima protectione tua 
octo et quod excedit saeculis inter tot ad versas rerum vices 
ab interitu servatum est, deinceps quoque, Te intercedente, 
in conspectu Fil i i tui juvamen ac patrocinium invenire me-
reatur. Invocamus te, ut illud haereditariam in te pietatem 
suam renovare, et continuo queat fovere ; ut in fide sua 
avita immotum, in fidelitate inconcussum adhaereat Deo et 
Principi, coelestique benedictionis rore cumuletur cum omni 
populo suo. 

Infirmitatis autem meae probe conscius, qui in vinea 
Domini vix primos sustinui labores, vos, Venerabiles Fra-
tres et Filios dilectissimos ! per viscera Jesu Christi depre-
cor, sine intermissione misericordissimam Dei clementiam 
suppliciter obsecrate, ut me, indignum servum suum, quem 
ad ostendendas divitias gratiae suae g-ubernaculis Ecclesiae 
hujus voluit praesidere, sufficientem tanto operi, et utilem 
vestrae aedificationi dignetur efficere8) ; ut talem vobis 
exhibeam continuo pastorem, in cujus labiis et moribus sa-
lubria divinae exhortationis inveniatis pascua, in cujus 
mente et humilitas cum rectitudine et severitas cum pietate 
fulgeat9). 

Fervida prosequamini Eum oratione, ut pietas, quam 
erga humilitatem meam unanimiter exhibetis, fructum sui 
studii consequatur, muniat fidem vestram, multiplicet devo-
tionem, augeat charitatem vestram10), et omnibus nobis bo-
num pacis unanimitatisque Studium infundat11). 

8) S. Leo. Serm. 1. Cap. 3. 
9) S. Greg. Reg. ep. 1. 3. ep. 29. 

10) S. Leo. 1. c. 
n ) S. Leo. 1. c. cap. 1. 

Deus misericordiarum ! qui meindignum servum tuum 
ad amplitudinem muneris episcopalis vocare dignatus es, 
benigne respice ministerii mei tempóra et effunde in me 
grat iarum tuarum thesaurum, ut opus, quod humeris meis 
imposuisti formidandum, digne queam perficere. Auge fidem 
meam, ut oves tuas pabulo sanae doctrinae nutriam. Confir-
ma fiduciam meam, ut nullÍ3 inimicorum Ecclesiae territus 
conatibus, invictus persistam pro domo tua sancta. Pa te r 
Sancte ! serva eos in nomine tuo, quos dedisti mihi pascen-
dos in via sempiternae salutis, ut nemo eorum pereat ; san-
ctifica eos, ut omnes unum siut in charitate et tibi in omni-
bus placentes, inmarcescibilem percipiant justit iae coronam 
in adventu Domini nostri Jesu Christi, cui grat iarum actio, 
honor, adoratio et gloria in saecula saeculorum. Amen. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, aug. 2. Mocsáry Lajos protestáns vezér-

czikke. III. (Vége.) — A protestáns iskolák, mint a protes-
tantismus „melegágyai", fenntartandók. Ez volt Mocsáry 
L . tétele, melyet hogy hitfeleivel elfogadtasson, még a pa-
pismussal és a jezsuita-rend „uralkodó szerepével" ( ! ) is 
jónak lát ta hitsorsosaira ráijeszteni. Ámde hát hogyan, mi-
csoda alapon tartandók fen ezek a protestáns melegágyak 
most már, midőn Mocsáry L. vallomása szerint, „annyi két-
ségtelen, hogy (a prot. iskolák) mostani alapitványi jövedel-
meik és más dotatiójok mellett az uj törvény köoetelményel-
nek megfelelni nem képesek" ? 

Mocsárynak erre a kérdésre is van felelete.Es az a többi 
közt igen érdekes Érdekes például mindjárt ama bosszanko-
dás, melylyel visszautasitja a legtermészetesebb segélyforrást, 
az önsegélyt. H a iskolát, autonom iskolát akar a protestantis-
mus, mi természetesebb, mint hogy áldozzon rá. Mocsáry ur-
nák más logikája van. Neki az „furcsa" dolognak látszik, 
hogy a protestánsok, ha autonom, az ország kormányától, 
független iskolákat akarnak fentartani, hát „adakozza-
nak." O ezt „képtelenségnek", „banális szójárásnak" nevezi, 
melylyel „némely jó urak azt gondolják, hogy ugy könnyen 
gimpliket fognak." 

De hát mit akar Mocsáry Lajos ? 
Mindjár t meglátjuk. 
Annyi tény, annyit a szélbal vezére az ország szine 

előtt bevallott, hogy a protestáns középiskolák az uj közép-
isk. törvény követelményeinek megfelelni képtelenek lesz-
nek, mert nincs elég pénz. Mi tehát a teendő ? Az önsegélyt 
Mocsáry oly valaminek tekinti, mint a milyenről Kálmán 
király ismeretes mondása szól : de strigis quae non sunt 
nulla quaestio fial. Talán tehát commassálni kell a sok rosz 
protestáns középiskola fenntartására elégtelen prot. vagyont, 
hogy kevés, de jó iskolákra jusson? Isten mentsen meg! „A 
jobb iskolák ily módon való létrehozása . . . annyi volna 
mint a protestáns közoktatás összezsugorodása, térvesztés, 
meghátrálás és az eddigi állásnak feladása.'-'- És itt következik 
ismét egy igen-igen érdekes vallomás. „Az volna, úgymond 
Mocsáry, különösen vallási, felekezeti szempontból ; mert 
fektessünk bármi nagy súlyt arra, hogy iskoláink jók legye-
nek s a kor követelményeinek színvonalán álljanak, annyi 
bizonyos, hogy a prot. szellem fenntartására a gyengébb is-
koláknak is van hatásuk ; minél több tanintézet, annál több 
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j. meleg ágy a" a vallásnak és fenntartója a hagyományos 
prot. szellemnek létezik az ország különböző vidékein." 

íme, nem is hittük, hogy oly illustris protestáns fő-
ember mint Mocsáry, ki a „papismus és a jezsuita-rend" 
és más rendek iskoláiban csupa „középkori sötétséget" 
lát, nem hittük, mondják, hogy a protestantismus a kor kö-
vetelményeinek szinvonalán bizonyára alul eső, „gyengébb" 
iskolákkal is megelégszik, csak a hagyományos prot. szel-
lem legyen megmentve bennök. Igazán érdekes és értékes 
vallomás. A protestáns szellem és gyenge iskola szépen meg-
férnek együtt. Mi azt hittük, hogy ez lehetetlen. De ime 
lehetséges biz az ! Mocsáry vallotta be. 

„Ne a reductio, így végzi Mocsáry a prot. erkölcsi va-
gyon commassatiója ellen megeresztett philippikáját, hanem 
az önfentartás legyen hát a jelszó." 

Onfentartás, azaz, minthogy a protestantismusról van 
szó, szabatosan protestáns önfentartás! Ez legyen Mocsáry 
szerint a jelszó. 

Mit képzelsz t. olvasó, milyen ez a protestáns önfen-
tartás Mocsáry Lajos tervezete szerint ? 

Halld csak ! 
„Követeljünk állami segélyt ! Fedezze az állam mind-

azon kiadásokat, melyeket az uj törvény intézkedései tesz-
nek szükségesekké A segély árában a kormány ne 
követeljen semmi különös lefolyást. . . . Államsegély és álla-
mi befolyás közt nincs szükségszerüségi viszony." 

Tehát ez a protestáns önfentartás körül-belül oda 
megy ki, hogy az állam tartsa ki a protestáns iskolákat a 
protestantismus számára, és pedig ugy, hogy ha ő ta r t ja is 
ki, semmi beleszólása se legyen abba, a mit nem éppen 
tisztán-csupán protestáns pénzen ő tar t ki. 

Há t biz ez a protestantizmusra nézve nem rosz állapot 
lenne. Csakhogy mit mond hozzá a justititia distributiva, 
mely ezt tar t ja , hogy ha a protestánsok kapnak, hát akkor 
kapjanak a zsidók,a szerb és román gör. keleti,— sőt még a ka-
tholikusok is. Mit mond ehhez különösen az országnak Roth-
schild kegyelméből üres erszénye ? ! . . . Záradékul Mocsáry 
L. nagy kegyességet gyakorol a katholika egyház iránt. Ö 
mint igazhitű protestáns, a ki előtt mintegy akár hisz va-
laki valamit, akár nem, a 48 iki „tökéletes egyenlőség" 
alapján áll ugyan, de ezt a tökéletes egyenlőségét és viszo-
nosságot a kath. egyház és a protestantizmus közt „ez idő 
szerint" nem tar t ja előállíthatónak, „inert hiszen, úgymond, 
ehhez előfeltétel volna a katholikus clérus által birtokolt 
javak confiskátiója, mit ez idő szerint nemzetgazdasági 
tekintetek akadályoznak Mi nem sürgetjük, a kath. 
egyházi vagyon saecularisatióját, . . . . eltűrjük e tekintet-
ben a jogegyenlőség hiányát." 

Mily kegyesség ! . . . . Csakhogy mily nevetséges! . . . 
Ugyan mondja meg Mocsáry L. uram, hogy hát mi 

az a jogegyenlőség, mikor az a tulajdonjogra vonatkozik ? 
Miben áll az ? 

Nem hisszük, hogy volna ember, a ki, ha ép ész-
szel bir, azt ne mondaná, hogy a birtokjogi egyenlőség ab-
ban áll, hogy mindenki szabadon és zavartalanul ugy bir-
hat ja a magáét, mint más, tehát a kath. egyház ugy mint a 
protestáns felekezetek. 

Már most gondolja csak meg, mit mond ! Elismeri, 

hogy a kath. egyház vagyona „kath. egyházi vagyon." És 
mégis a jogegyenlőség hiányának mondja a mostani állapo-
tot, midőn a kath. egyház a kath. egyházi vagyont birto-
kolja. Szerinte akkor állana be jogegyenlőség, ha a kath 
egyháztól az egyházi vagyont az állam elconfiskáluá, a 
prot. eo-yházi vagyon pedig confiskálatlan maradna. 

Bizony-bizony gyengék azok a protestáns iskolák, ha ott 
ily logikát tanítanak. Vagy a „gyengébb" protestáns iskolák-
ban a hagyományos prot. szellemmel pótolják, a mi hiány-
zik a logikából ? ! ? ? 

Spanyolország. A madridi nuntius körlevele a spanyol 
püspöki karhoz. — 

April 30-án kelt a madridi nuntius körlevele, melyet 
válaszul intézet több főpásztor hozzá intézett kérdéseire. 
Nem szükséges ezen okmány jelentőségét kiemelnünk, 
mely félremagyarázhatatlanul kijelöli a spanyol katholiku-
sok kötelességeit sajátságos megoszlásuk és pártoskodásuk 
közepette. I t t következik szóról szóra e levél, ugy, a mint 
annak közzé tételére a compostellai bibornok-érsek nemrég 
felhatalmazást kapott. 

Körlevél. 
A fömagasságu és főtisztelendő compostellai bibomok-ér-

seknek. 
Főtisztelendő Ur , Tisztelendő Testvér ! 

Ez ország némely főtisztelendő főpásztora az apostoli 
nuntiaturához fordult, előterjesztve egyházmegyéjük álla-
potának ismertetését és megfelelő utasításokat kérve, tekin-
tettel azon sajnálatos viszályokra, melyek a spanyol katho-
likusokat megosztják, és azon keserű vitákra, melyek, da-
czára a szent atya igen bölcs Cum multa kezdetű encycliká-
jában adott intéseknek, s daczára az erkölcs legelemibb fo-
galmai által kirótt kötelességeknek, nem szűntek meg Spa-
nyolország bizonyos pontjain megbotránkoztatni a hiveket 
és mélyen megszomorítani azoknak a szivét, kik, égre sze-
gezett tekintettel, szemök előtt a vallás szent érdekeit tart-
ják, mint a melyek sokkal magasabb rendűek, mint az em-
beri szenvedélyeknek e nyomorúságos küzdelmei. 

Tegyük hozzá, hogy többen ezen katholikusok közöl, 
nem vették tekintetbe e magasztos pápai irat világos éshatá-
rozott értelmét, sőt ellenkezőleg, nyiltan eltértek attól, amit 
az előír, s elég tekintélylyel birni hiszik magukat annak 
magyarázására, vagy találóbban mondva, annak saját ér-
zelmeikhez való alkalmazására. Találkoztak némely olyanok 
is, kik annyira könnyelműek voltak, hogy mindenfelé ha-
mis híreket és elég tiszteletlen monde-mondákat terjesztet-
tek, vonatkozással a szent atya fömagasságu államtitkárjának 
mult évi decz. 9-én kelt bizalmas köriratára, mintha t. i. 
abban éppen ellenkező titkos utasítások volnának, mint a 
milyeket az említett pápai körlevél nyiltan adott. 

Szívesen válaszolva, a mennyire tőlem kitellik, a hoz-
zám intézett kérésekre, kötelességem, mint a Szentszék képvi-
selőjének, mindenek előtt határozottan visszautasítani ezt 
az utóbbi föltevést, mert az nemcsak sérelem az apostoli 
szék méltósága ellen, hanem egyenesen megsértése különö-
sen azon pápa nemes jellemének, kit az isteni gondviselés 
a föld legmagasabb állására emelt, mint a bölcseség, tapin-
tat és becsületesség világító tornyát, hogy a világot a tár-
sadalomra borult homály és sötétség közepett megvilágítsa 
és tájékoztassa. 
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E végből sietek eminentiád előtt a lehető legünnepé-
lyesebben kijelented, hogy a szent atyának erős, föltétlen 
akarata, hogy meg legyen tartva és megtartassák az, ami 
az említett körlevélben foglaltatik, és én erősen is hiszem, 
hoo-y, amint ez az imént idézett körlevélben is említve van, 
Spanyolország tiszteletre méltó püspökei annyi bizonyíték-
kal tanúsított buzgóságuk és bölcsességökkel raj ta lesznek, 
hogy az ünnepélyes pápai actus teljesen elérje czélját. Bi-
zonyára nem kerülte ki eminentiád figyelmét, hogy az a 
magasztos czél, melyet a szent atya maga elé kitűzött ak-
kor, midőn a spanyol püspöki karhoz apostoli gondoskodá-
sának és Spanyolország katholikusai iránt való szeretetének 
ezt a kiváló emlékét intézte, az vala, hogy megerősítse az 
egyetértést, üdvös utasításai által, melyeknek találó alkal-
mazását és kellő végrehajtását a fopásztorok tekintélyére 
és bölcseségere bizta. 

Ebből következik, hogy a Cam multa körlevél, szent-
séges atyánk atyai szándéka szerint, nem ad, nem is adhat 
okot egyetlenségekre s nem lehet jeladás harczra, hanem el-
lenkezőleg az az összetartás köteléke és a béke zászlaja. Nem 
kárhoztatja a legitim politikai véleményeket, nem sérti a 
becsületes érzelmeket, senki törvényes és békés törekvései 
elé akadályt nem gördít ; forrón ajánlja a jó cselekvésben 
a szellemek egységét ; figyelmezteti a katholikusokat köte-
lességeikre, melyek reájok valamint egyenkint ugy együt-
tesen háramlanak, mindenkit oda helyezve, a hová illik, 
a végből, hogy a katholikus ügy védelmének ürügye 
alatt ne lépjék át actiójuk legitim korlátait és ne váljanak 
az egyházban és társadalomban zavarok okozóivá. Miből 
világos, hogy Jézus Krisztus helytartója által a spanyol 
katholikusokhoz intézett atyai, magasztos intelmekkel szem-
ben nincsenek sem győztesek sem legyőzöttek ; itt csak a 
szent atya szeretetteljes gondoskodása és fiainak kegyeletes 
ergedelmessége van hivatva győzni. 

A pápai okmány e világos és jól megállapított értel-
mével, Spanyolország nagynevű főpapjai, kik a keresztény 
nép élén állanak, hogy azt az örök üdvre vezéreljék, köny-
nyen el fogják találni, melyik az a bölcs és tapintatos 
eljárás, melyet előttük az egyház dicső feje jelezni méltóz-
tatott a jelen szomorú viszonyok között, és bizonyára lelke-
sen is fognak ahhoz alkalmazkodni, miután az apostoli szék 
iránt állhatatos ragaszkodásuk annyiszor kiálta a próbát, 
mi a spanyol püspöki karnak egyik legragyogóbb dicsősége. 
Miután ők magok nagy lelkiismeretességgel, a mint mindig 
szokták, teljesítik szent kötelességeiket mint pásztorok és 
lelki atyák, annál könnyebben rábírhatják, példájok tekin-
télye által, papságukat annak teljesítésére. Védve, a mint 
illik, az egyház jogait és lelkiismeretesen megadva Istennek 
a mi Istené, azon lesznek egyszersmind, hogy a császárnak 
is megadassék a mi a császáré, és hogy senki ne feledje kö-
telességét, melylyel keresztények az uralkodó hatalom iránt 
viseltetni tartoznak, mindaddig, mig ez semmit senp paran-
csol az Isten és az ő egyházának törvényei ellen. 

Foglaljanak el, amint ez magasztos állásukhoz illik, 
emelkedett álláspontot, mely minden viszály és minden em-
beri szenvedély előtt megközelíthetlen legyen, legyenek föl-
tétlenül részrehajlatlanok tetteikben, hogy igy, daczára a 
politikai egyenetlenetlenségnek, mely a nemzetet megosztja, 

teljes bizalmát bírják minden híveiknek, kik gondjaikra 
vannak bízva. Legyenek szent tekintélyeknek, melylyel fel-
ruházva vannak, gyakorlásában igazságos és körültekintő 
bírák, soha sem feledve, hogy ők szerető atyák is egyszers-
mind, kik szeretet és bölcseság által sugallt kegyelmes esz-
közöket használnak, mielőtt a vétkesekkel szemben szigorú 
eszközökhöz nyúlnának, melyet netalán az igazságosság és 
fegyelem követelnek. Ezen a biztos és könnyű uton járva, 
m-ily azonos a pápa által jelezettel, biztosan elérik azt a 
szent és üdvös czélt, mely a pápai actus előtt lebegett. 

Különösen fel kell hivnom eminentiád figyelmét, a 
papság, a vallási egyesületek és a sajtó magatartására, mint 
kik, illetve melyek nagy súlyt fektetnek arra, hogy őszin-
tén katholikusok és az egyház tekintélye iránt engedel-
mesek. 

A mi a papságot illeti, illetékes főpásztoraik ne szűnje-
nek megsoha emlékeztetni őket azon tekintélyes utasításokra, 
melyeket nekik Jézus Krisztus helytartója világosan kifejezve 
ad az emlékezetes körlevélben. Egyházi férfiaknak nem illik 
politikai szenvedélyekbe keveredni ; nincsenek feljogosítva 
gyűlöletessé tenni a szent hivatalt, melyet nem azért kap-
tak, hogy saját érdekükben, vagy valamely párt érdekében 
gyakorolják, hanem azért, hogy mindenkinek lelki épülé-
sére és megszentülésére legyenek. Nincs továbbá nekik 
megengedve állásuk méltóságát meggondolatlan, indiscret 
tettek által veszélyeztetni, és okot szolgáltatni neheztelé-
sekre, gyűlölködésre, és üldözésre az egyház ellen. 

Törekedjenek a püspökök arra, hogy a papság minden 
küzdelmek fölé emelkedve és mindenben főpásztoraik emel-
kedett és részrehajlatlan eljárását követve, minden oly nyil-
vános minifestatiótól tartózkodjék, amely politikai jellegű 
és jelentőségű. Ne engedjék meg semmi szín alatt, hogy ez 
a kárhozatos visszaélés valamikép a papnevelő intézetekbe 
beszivárogjon és ott gyökerdt verjen; mert ez nemcsak az 
egyházi férfiakhoz illő tartózkodással, hanem ezen egyházi 
nevelőintézetek szigorú fegyelmével is homlokegyenest ellen-
kezik. Büntessenek meg szigorúan mindene nemű vétséget a 
ne engedjék meg soha, hogy éretlen pártok keletkezzenek és 
hogy világi szenvedélyek ébredjenek az ur szolgáinak e csi-
ráztató üvegházaiban, mert egyházi férfiakhoz,; kik az ál-
dozó pap magasztos méltóságára készülnek, nem illik sem-
miféle más manifestatio vagy vetélykedés, mint csupán a 
tudományé és ajtatosságé. (Vége köv.) 

IRODALOM. 
= A zsoltárok egy igen sikerült verses magyar fordítá-

sának kiadásat jelenti a következő felhívás : 
A világirodalom kritikája szerint, a nemzetek legna-

gyokb költői sem képesek utolérni, sőt még csak meg sem 
közelíteni a zsoltárköltészetet. Különös, vagy tán természe-
tes, ha utói nem érhető magasból ered a ránk maradt köl-
temények e legrégibb gyűjteménye, a költészet legelső for-
rása ! s mint mondják, örökké üde forrás, kimeríthetetlen 
kincse életünknek, gyógyerejű balzsamos kötés, sebeinkre 
legalkalmasabb; költészet, melyben a kellem és fonség el-
sőségért vetélkedik; könyv, melynek olvasásával más könyvé 
föl nem ér. 

De hol a szó és hasonlat, mely méltán megismer-
tesse azt. 

Szereted a Petőfiek merész szabadságdalait? A világ-
költészet legvakmerőbb szabadsághymnusai gyönge gyer-
meksirás e költemények mellett. 

Szereted a szerelmes lyrát, nem veted meg a Petrar-
kákat? Tekintsd a pátriárkák korát, a mi Romeo- és Júliá-
ink minden érzelmei együtt véve sem nyújtanak oly szerel-
met, csodálatot és költészetet, mint az egyetlen Énekek 
Éneke. 

Szereted Lochlin leányát fájdalom-dalával, az ősi bár-
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dókat ködös homál) os énekökkel[? csak Sión leánya, csak 
Babylon szomorú füzének hárfái múlják azt felül. 

Szereted a nagyot s az istenit ? Homer legistenibb 
magassága oly alant marad a zsoltárok költészetétől, mint 
az ember szelleme az Isten szellemétől, mondja La Harpe. 

A zsoltár-költészet múltban és jelenben, gyönyörben 
és keservben, szabadságban és rabfájdalomban, fényben és 
homályban, mennyben és pokolban felülmúl minden embe-
rit, pedig megérti még a kisded is, s megisteniti a lángel-
méket is. 

íme egy indoka az embermilliók azon hitének, mely 
szerint e költemények szerzője nem emberi erő, hanem isteni 
Lélek. írói az emberiség legelső látnokai. költői, királyai. 
Legtöbbjét Dávid irta. 

Minden századok s műveltebb nemzetek óhajták saját 
költészetüknek megszerezni. 

O Izrael halhatatlan büszkesége, Róma ritusának 
legdrágáb gyöngyszeme, az uj reformationak *) páratlan 
ékessége. 

Leghiresebb, legmagasztosabb mű. mely századok fo-
lyamában. a nemzetek költészetében valaha megjelenhet. 

Hazánk s költészetünk ezredéves oltárainál ki nem 
óhajtaná az öröklét e költészetét birni s látni, mint kelnek 
föl négyezredéves árnyaikból az őskor lelkei, látnokai, fél-
istenei, hogy költészetünk ifjabb geniusával kezet szorít-
sanak. 

Fönt jelzett mű, Dávid király neve alatt összegyűjtött 
mind a százötven zsoltár magyar[ verses fordítása a m. tud. 
Akadémia f. é. febr. h. szépirodalmi osztály-gyűlésén kife-
jezett óhaj szerint sajtó alá rendeztetvén, legközelebb meg 
fog jelenni. 

Nem idézhetem szerénytelenség nélkül azon bírálóim 
magasztalásait, kik e fordítást a leghiresebb franczia fordi-
ditás fölé, sőt mi még egy nemzetbeli verses zsoltárfordítást 
sem ért, teljesen az eredeti mellé helyezik, dallamos versei-
ben az eddigieknél művészibbnek, költészetünk díszének, 
irodalmunk valódi nyereséségének tartják, miért is csak 
röviden utalok a kitüntetésre,melyben forditásomat egy GRE-
GÜSS ÁGOST. GYULAI PÁL, SZÁSZ KÁROLY, TARKÁNYI 
BÉLA. TOMOR FEKENCZ, legjelesebb kritikusaink, szépésze-
ink, műforditóink, szakavatottak, egyesek és társulatok, élü-
kön maga a magy. tud Akadémia részesiték. 

Ezredévi ünnepünk előtt mint ünnepi áldozatot fogadd 
hát nyájas olvasóm a költészet első és négyezredéves forrá-
sából az Örökkévalót ! 

Hogy pedig e mű mielőbb mint ünnepi, már mint új-
évi ajándék megjelênhessen, a megrendelést mielőbb, agyüj 
tőiveket f. é. szeptember hó végéig, s a kb. 20 ívnyi kötet 
árát, 2 frtot a könyv utánvételével kérem beküldeni. 

Gyűjtőknek tiz után tiszteletpéldány küldetik. 
Praenumerationes erga assignanda decern Sacra ac-

cipiam. 
D. Adony Fehér m. 1883. augusztus havában. 

Kálmán Károly. 

VEGYES. 
— Térünk vissza a vallásos alapra. Kegyelmes fopász-

torunk XVII . sz. körlevele a következő okmányokat tartal-
mazza: „A vallás- és közoktatási m. kir. ministertől. 23865. 
szám. Főmagasságú bibornok, herczeg prímás és érsek ur! 

Mint a magyar kir. honvédelmi minister urnák má-
solatban ide mellékelt átiratából kiderül, a m. kir. honvéd-
ségi Ludovika Akadémiánál folyó évi október l-jével egy 
római katholikus honvéd lelkészi — esetleg segédlelkész! 
hely betöltendő lészen. 

Tisztelettel kérem tehát Főmagasságodat, hogy ezen 
Uj reformatio! Mi ez? Szeri:. 

pályázati hirdetést a megyei körlevelek utján, vagy egyéb 
czélszerűnek vélt módon megyéje papságának tudomására 
juttatni ; a netaláni folyamodványokat folyó évi aug. 15-ig 
bek ivánni nagybecsű véleményezésével együtt ugyan e hó 
20-ig ide beterjeszteni méltóztassék. 

Szükségtelen főmagasságodat a szóban forgó állomás-
nak valláserkölcsi, tekintetben is kiváló fontosságára figyel-
meztetium, miértis csak azon tiszteletteljes kérelemre szo-
rítkozom, miszerént a folyamodók közül csak azoknak kér-
vényeit méltóztassék a m. kir. honvédelmi ministeriumhozi 
továbbitás végett ide juttatni, kiknek egyházi s polgári ma-
goktartása elégséges biztosítékot nyújtanak arra nézve, 
hogy ezen, eléggé előnyösen javadalmazott állást becsülettel 
és haszonnal betölteni képesek leendenek. 

Fogadja főmagasságod kiváló tiszteletem őszinte 
nyilvánítását. Budapesten, 1883. évi julius hó 19-én. Tre-
fort s. k." 

MÁSOLAT 
Magyar királyi honvédelmi minister 4398. ein. szám. 

Nagyméltóságú minister úr! A m. kir. honvédségi Ludovika 
Akadémia újból szervezéséről szóló 1883. évi X X X I Y . 
törv. czikk végrehajtására vonatkozó ő császári és apostoli 
királyi felségének folyó évi julius 5-én Grázban kelt leg-
fels. elhatározásával legkegyelmesebben jóváhagyott szer-
vezeti szabályok szerint, az említett honvédségi tanintézet 
rendszeresített állományában, folyó évi október hó l-jével 
egy római katholikus honvédlelkészi (esetleg segédlelkészi) 
hely is betöltendő leszen. Az illető lelkész, mint tettleges ál-
lománybeli honvéd-lelkész katonai szolgálati és fegyelmi 
szempontból a honvéd hatóságoknak leend alárendelve, 
egyházi lelkészi viszonyára és ügyeire nézve azonban az il-
lető egyházi hatóságok alá tartozand. Illetékre nézve a 
honvéd segédlelkész és lelkész a havidíjasok IX. díjosztá-
lyába tartozik és a segédlelkész 900 a lelkész pedig 1200 
frt. évi fizetésben (v. i. 85, illetőleg 100 frt. havidíjban ré-
szesül. Ezen felül ugy a lelkésznek, mint segédlelkésznek az 
illeték szerű természetbeni lakásra , vagy e helyett a buda-
pesti árkiszabás szerint 596 frt évi lakbérre és vagy egy 
tiszti szolgára vagy pedig havi 8 írtból álló tisztiszolga 
váltságra van igénye. A Ludovika Akadémiában alkalma-
zandó honvéd-lelkész föladata leend: a) az intézet tényle-
ges állománybeli tisztképző tanfolyamának I. és II. osztá-
lyában a \állás- és az erkölcstan rendes előadása a tanterv 
szerint, b) ugyanezen tanfolyam II I . és IV. osztályában pe-
dig ismétlések és értekezletek tartása a vallás- és, erkölcs-
tanból, időnként és c) a vasárnapi s ünnepnapi istenitisztele-
tek és egyéb egyházi szertartásoknak megtartása. Aran sze-
rencsém nagyméltóságodat tiszteletteljesen kérni, miszerént 
intézkedni méltóztassék, hogy a római katholikus püspök-
ségek hivatalos körletébe tartozó szabadságolt állományú 
honvédlelkészek és segédlelkészek, az emiitett tettleges ál-
lományú honvédlelkészi (segédlelkészi) állásra való pályá-
zatra felszólittassanak és a jelentkezőknek ebbeli nyilatko-
zatai legkésőbb folyó évi szeptember l-ig hozzám juttassa-
nak. Hogy az ilyképen alkalmazandó lelkésznek kiválasz-
tása a czélnak megfelelően történhessék: van szerencsém 
nagyméltóságodat még az abbeli intézkedés szives megtéte-
lére is tiszteletteljesen kérni, hogy a jelentkezők nyilatko-
zatai, a pályázónak alkalmas voltára nézve az illető egyházi 
hatóságok által behatóan véleményeztessenek. Fogadja nagy-
méltóságod kiváló tiszteletem őszinte nyilvánítását. Buda-
pesten, 1883. évi julius hó 14-én. A miniszter helyett Fe-
jérváry s. k. államtitkár Trefort Ágoston valóságos belső 
titkos tanácsos, az I. oszt. vaskorona rend lovagja. Vallás és 
közoktatásügyi m. kir. miniszter ur ő nagyméltóságának. 
Budapesten. 

A másolat hiteléül : Lampe Alajos aligazgató. 
Baics, die 29-a Julii 1883. 

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

Nyomatott Budapesten, 1883. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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TARTALOM. Egy ,Országos Katholikus Tanitói-Segély-Alap' ügyében. — A templom-fentartási és helyreállítási kötele-
zettségről. — Egyházi tudósítások: Budapest. A tisza-eszlári dráma utolsó felvonása. I I . — Jálna. Hála-nyilvánítás. — 
Spanyolország. A madridi nuntius körlevele a spanyol püspöki karhoz. — Ének sz. István királyról.—Irodalom. —Vegyesek. 

Egy ,Országos Katholikus Tanitói-Segély-
Alap' ügyében. 

Haynald Lajos bibornok, kalocsai érsek ur ő emjának f. évi 
jul. 24-én kelt főpásztori körlevele.1) 

A . 
Első kérdés: Pártolandók-e ezen alapok? 
Sem szellemi, sem erkölcsi, sem pedig anyagi 

pártolásuk nem mutatkozik tanácsosnak a fentebbi 
okok mellett azért sem, mert 

1-ször tény az, hogy már eddig is két ezren 
felül van azon katholikus intézeti tanítók száma, 
kik ezen alapoknak tagjaivá lettek. Jóllehet pedig 
ennek folytán csak tagdí jakban hivatalos kimutatás 
szerint ez évben 1774 forint 25 kr folyt be, más 
adományokban évi 500 forint katholikus pénz fo-
lyik be tényleg az alapokba : mégis a tagok több-
ségét képező katholikus felekezeti iskolák tanítói 
teljesen háttérbe vannak szorítva a kezelésnél s 
mivel a 60-as kezelő bizottságba egyetlen katholi-
kus intézeti tanitó sincs beválasztva, katholikus ta-
nítóink a segélypénzek és ösztöndíjak kiosztásánál 
is természetszerűen rövidséget fognak szenvedni; 
— de katholikus tanítóink anyagi érdekeinek ily 
méltánytalan mellőzésénél sokkal nagyobb bajnak 
tűnik fel az, hogy 

2-szor ezen alapok kezelése és a dijak kiosztása 
által a felekezetnélküli iskolaférfiak a vidék taní-
tóival szemben épen nem kivánatos tekintélyre 
tesznek szert és oly vezérszerepet kezdenek vinni 
katholikus tanítóink között is immár, mely méltán 
azon aggodalmat képes felkölteni, hogy a mi taní-
tóink között is a féktelenség azon szelleme elhatal-
masodik, mely amazok részéről a magas miniszte 
r ium tanhatósági működését sokban megnehezí-

tette, de ha már a kormánynyal szemben is oly 
térre vezették ez alapok kezelői a tanítókat, mely 
nagyon kényelmetlenné vált azon intéző körökre 
is, melyeknek kezében összpontosult a végrehajtói 
és kormányzási hatalom s most a kormány évi 
1500 forinttal gyarapí t ja ezen alapot, csakhogy 
több befolyást nyerjen annak kezelésére s minden 
lehetőt megtesz a végre, hogy annak kezelését a 
miniszterialis vezetés alatt álló országos tanítói 
gyűlés körébe terelje. — Ezen alapok még több 
aggodalmat kelthetnek, ha velők szemben katholi-
kus iskoláink érdekeit la to lgat juk. 

3-szor. Az anyagi és erkölcsi érdekek közt 
levő szoros összeköttetésnél, még inkább pedig az 
embereknek velők született gyarlóságánál fogva 
joggal lehet tar tani attól, hogy tanítóink törekvései 
azon iránynak szolgálatjába állanak, mely a fele-
kezetlenségben nemcsak kifejezésre, hanem azon 
alap részéről ju ta lomra is talál. — Már pedig mi 
sem állhat annyira érdekünkben, mint ezt lehető-
leg megakadályozni; oda törekedni, hogy saját fe-
leinket saját zászlóink alá tömörítsük s katholikus 
érzületük fentartása által bennök oly erőt biztosít-
sunk az egyháznak, mely számarányánál fogva is a 
helyes számításból ki nem felejthető fontos ténye-
zőt képez ügyünk szolgálatában ; de 

4-szer az Eötvös-alapnak ilyetén káros kiha-
tása nem CTsak nem szűnnék meg, hanem még in-
kább fokozódnék az esetre, ha sikerülne (mire pe-
dig alapos kilátás vagyon) ezen alapnak kezelését 
az országos tanítói gyiilés körébe vonni, mert ezál-
tal nemcsak az országos tanítói gyűlések nyerné-
nek nagyobb tekintélyt, hanem az iskolaügyi fele-
kezetnélküliség ereje is gyarapodnék, a miért is 
teljesen indokolt azon aggodalmunk, hogy a hata-

.12 
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lomnak kedvezéseiben különben is részesülő ezen 
felekezetnélküliség már a közel jövőben oly túl-
súlyra vergödhetik, melylyel mig saját terjeszkedé-
sét mindenütt előmozdíthatja, a mienket nemcsak 
könnyen akadályozhatja, hanem saját körünkben 
való üdvös működésűnk hatályosságát is zsibbaszt-
hatja. — Nem ál l í t juk mi, hogy az Eötvös alap 
ösztöndijainak s segélypénzeinek kiosztásában az 
országos tanitói gyűlés ezen alapok létesítőinek 
példáját követni fogná, sőt ellenkezőleg a magas 
kormánynak ismert jogérzete ama biztató reményt 
kelti fel bennünk, hogy az országos tanítói gyűlés 
sel szemben hatalmi befolyását ezen ügyben is 
legalább a méltányosság követelményeinek kielé-
gítésére érvényesitendi, de kétségtelen tényiil ma-
radt mégis az, mert az ember természetének meg-
felelő dolog, hogy az országos tanítói gyűléssel 
szerves összeköttetésben levő nem felekezeti tanha-
tóságok ezen alap kezelésénél hatalmukat latba 
vetni fogják, hogy saját felekezetnélküli embereik-
nek, önmaguknak és a felekezetnélküliség érdekei-
nek a döntő szerepet biztositsák. — Ez esetben 
pedig 

5 ször méltán tar thatni attól, hogy az 1868. 
évi 38. t. cz. III. fejezete és az 1876. évi 28. t. cz. 
9. és 13. §§. által a felekezeteknek biztosított és 
ezen törvény szelleme és dispositiója szerint meg-
őrzendő autonomikus tanhatósági önállásunk ve-
szélyeztetnék és tanítóinknak hatóságaikkal szem-
ben való fegyelmezettségi viszonya is olyannyira 
inegnehezittetnék, hogy azok a szükséges tekintély 
hiányában törvényszerű hivatásuknak kellőleg meg 
nem felelhetnének, tanítóikkal pedig válságos per-
czekben majd biztosan nem rendelkezhetnek, sőt 
oly viszszásság állhat be, hogy a felekezeteknek 
törvény által biztosított érdekeik s jogaik megvé-
désére irányuló szándoklatai az „Eötvös és kór-
házalap" által lekötelezett tanítóikban ellenszenvre 
— ellenhatásra találhatnak. 

Ha tehát mindezen nagyfontosságú érdekek 
veszélyeztetését kikerülni akarjuk, az Eötvös-alap 
pártolásától el kell állanunk. 

B . 

Felmerül a második kérdés, hogy t. i. miután 
annyi érv szól az Eötvös-alap pártolása ellen, nem 
volna-e helyén, hogy tanítóink tilalom által ezen alaptól 
távol tartassanak? 

Nyiltan és egyenesen eltiltani a belépést nem 
volna tanácsos, mert egyrészről elleneink ezt igen 

gyűlöletesen kizsákmányolhatnák az egyház és a 
papság ellen, mig másrészről, ha egyesek még sem 
tar tanák távol magukat, kik például eddig belép-
tek, alig lehetne ellenök fegyelmi utón a tiltó ren-
deletnek érvényt szerezni. — Ily egyenes és határo-
zott tilalom tehát mindkét tekintetben csak hátrá-
nyos lehetne. 

Tanácsosabb és sikeresebb volna it t közvetve 
távol tar tani tanítóinkat, úgy t. i. hogy 1) felolva-
sások és előadások tar ta tnának katholikus tanító 
egyesületeinkben az Eötvös-alappal szemben egy 
tisztán katholikus jellegű országos tanítói alap és 
árvaház teremtése mellett ; — 2) ha ez utóbbiak 
főpásztorok által melegen ajánltatván, a belépésre 
tanítóink felszóllíttatnának ; — 3) ha minden ka-
tholikus tanító-egyesületben szerveztetnék fiók-
bizottság ezen katholikus alap gyámolitására, mely 
azután a tagokat a katholikus alap számára meg-
nyerné ; — 4) ha itt kevesebb, például 50 krajczár 
vagy 1 forint befizetéssel is biztositanók azon elő-
nyöket, melyeket amaz 1 f r t befizetés mellett nyújt ; 
— 5) ha espereseink és hatósági közegeink ipar-
kodnának felvilágositólag hatni az Eötvös-alap há-
trányaival szemben a katholikus alap előnyeit meg-
ismertetni s alkalmilag tanítóinkat erről meggyőz-
ni ; — 6) ha sikerülne az Eötvös alap és árvaház-
zal szemben mielőbb létrehozandó hasonczélú ka-
tholikus alapot talán a főpapok adakozása ú t j án 
oly helyzetbe jut ta tni , hogy a körülbelül 15,990 
f r t tőkével biró Eötvös-alappal szemben verseny-
képességét mindjár t az első években igazolja. 

Ily módon minden egyenes tilalom nélkül is 
távol tartanák magukat az Eötvös alaptól katholi-
kus intézeteink tanítói; sőt ha itt kevesebb évi be-
fizetés mellett is biztosítva van ugyanazon előny, 
akkor még azon 2000 katholikus intézetbeli taní-
tók legnagyobb része is kiválna abból, kik eddig 
tagjaivá lettek. — Pedig már ez is szép eredmény 
volna, ha ezen katholikus tanítók által évenkint 
befizetett 2—4000 frt, összeg külön és kizárólag a 
katholikus tanítóknak és katholikus érdeknek gyü-
mölcsöznék. 

C . 

Lelietnek-e fötanlmtosägaink közömbösek tovább is 
az Eötvös-alap iránt? ! 

Addig ezt lehetett tennünk, mig katholikus 
tanítóink kevésbbé érdeklődtek iránta. Ma azonban, 
•mikor az Eötvös alapból 2—3000 forint osztatik ki 
ösztöndíjul és segélyül, katholikus tanítóink is me-



legebben kezdenek érdeklődni, s már eddig 10 ka-
tholikus tanító egylet Eötvös alap bizottságot ala-
kított, máshol szintén többen sürgetik annak alakí-
tását, mások ismét tényleg belépnek egy-egy forint 
évi fizetés mellett rendes tagoknak, söt a Néptanítók 
Lapja arról is tanúskodik, hogy az egyházmegyék-
ben egyre szaporodik a tagok száma. Ide járul , 
hogy a tanítók maguk is kérdést intéznek már 
hozzánk, a jánl juk e a belépést, vagy jobb, ha attól 
távol ta r t ják magukat , s ha például valamely egy-
let kérdés alakjában felterjeszti ezt a fötanfelügye-
lőségnek, vagy egyenesen a föpásztornak, okvetlenül 
állást kell foglalni. 

A további hallgatás egyenlő volna ezek szerint 
az Eötvös-alap helyeslésével, a belépés hal lgatag 
megengedésével ; miért is jobb, üdvösebb, ha minél 
előbb történik az ellenkező irányban valami, hogy 
katholikus tanintézeteink tanítói tudják maguka t 
tájékozni, s ne a felekezetnélküliséget mozdítsák 
elő filléreikkel, hanem inkább 14 ezernyi számukra 
támaszkodván, az 1600 felekezetnélküli tanítóval 
szemben teremtsenek külön katholikus országos 
alapot és árvaházat. 

(Vége köv.) 

A templom-fentartási s helyreállítási kö-
telezettségről. 

Ir ta : Dr. Véner Pál. 
(Vége.) 

Visszatérve a tr ienti zsinat határozatára a 
templom fentartási, s helyreállítási kötelezettség-
ben a kegyúr után következnek az egyházi dézsma 
birtokosai, ha ezt t i tulo lucrativo birják, ilyenek 
nem létében maga a javadalmas, amennyiben a 
eongruát meghaladó jövedelme van. 

Ezek kötelezettségére nézve nem forog fenn 
véleménykülönbség. 

Ha azonban a templomnak nincs elegendő jö-
vedelme a törzsvagyon sem vehető igénybe s a 
helyreállítást azok sem eszközölhetik, kik az egy-
ház vagyonából jövedelmet húznak, ugy a zsinat a 
helyreállítási kötelezettséggel, tekintet nélkül ál-
lásuk vagy kiváltságaikra, a plébániai hiveket 
terheli. 

Minő arányban osztandó fel közöttük a teher, 
azt az egyes államok törvényei határozzák meg. 
Itt még csak az a kérdés szorul megvitatásra : váj -
jon és mily mértékben kötelezvék a filialisták is 
contribuálni a helyreállításhoz ? 

E kérdés megoldásánál mindenek előtt azt 

kell vennünk tekintetbe : van-e a fiók községben 
templom, vagy nincs ? Ha nincs, ugy a kötelezett-
ség az anyaegyház templomának helyreállításához 
contribuálni nem szenved kétséget ; ha azonban a 
filiának saját temploma van, ugy ismét kérdés tá-
mad : unió aequalis vagy inaequalis viszonyában 
áll-e az anya és fiók egyház egymáshoz. Mert ha 
a két egyház között unió per aequalitatem vagyis 
a teljes coordinatio viszonya áll fenn, ugy a hely 
reáll i tásnál az egyik a. másik hozzájárulására mi 
igényt sem formálhat, hanem mindegyik csupán a 
sa já t j á t köteles fentartani . Ha pedig valamely köz-
ség egy másikkal a cura animarumot illetőleg oly 
módon áll összeköttetésben, hogy mindkettő ugyan-
azon plébános vezetése alatt csak egy parochiát 
képez, legyen bár, hogy a parochialis ténykedések 
rendszerint csak az egyik templomban végeztetnek, 
s bár a fiókegyháznak saját templomáhan rendes 
isteni tisztelete s annak végzésére saját habár az 
anyaegyház plébánosától függő lelkésze van : a 
filialisták úgy az anyaegyház mint saját templo-
muk fentartása s helyreáll í tására kötelezvék ; nem 
azonban viszont az anyaegyház hivei is a filialis 
templom fentartása s helyreáll í tására. 

Vannak ugyan kanonisták, kik ez ellenében a 
a filialistákat csak akkor ta r t ják az anyaegyház 
temploma fentartása s helyreéllitásához való j á ru -
lásra kötelezetteknek, ha saját templomuk nincs,1) 
vagy ha templomuk van ugyan, de nincs saját ab-
ban az istentiszteletet végző lelkészök s igy az 
anyaegyház templomát látogatni kényszerülvék2) 
mindazonáltal mi a fent vázolt nézetet hisszük a 
zsinat határozatával megegyezöbbnek. 

A zsinat határozata ugyanis minden megkü-
lönböztetés nélkül ál talában a plébánia hiveire, 
kik közé a filialisták is mindaddig, mig jogilag fi-
lialisták lenni meg nem szűntek, tartoznak, vonat-
kozik ; már pedig a fent jelzett esetben mint a 
subjectio secundum quid esetében a filialis viszony 
reájuk nézve meg nem szűnt. 

Lehet ugyan nekik saját templomuk, sőt saját 
az anyaegyházétól függő lelkészök, ők azért az 
anyaegyház hivei maradnak ; még pedig akkor is, 
ha ettől az anyaegyház temploma látogatását illető 
jogukról v#ló lemondás által akarnának szabadulni. 
Ök az anyaegyház templomát csak addig nem ve-

1) V, ö. Carpzov, Jurisprudentia I. p. 528. ; Böhmer 
id. m. 440. 1. 

2) V. ö. Barthel, Annotationes ad univ. jur. can. 
p. 295. 

12* 

« 



92 

szik i g é n y b e v a l a m e d d i g s a j á t j u k b a n r e n d e s i s t e n i 
t i s z t e l e t ö k van ; h a a z o n b a n t e m p l o m u k h a s z n a v e -
h e t l e n n é lesz , v a g y az i s t e n i t i s z t e l e t f e n t a r t á s á r a 
r e n d e l t a l a p o k h i á n y a á l l be : u g y b i z o n y á r a i g é n y b e 
f o g j á k v e n n i az a n y a e g y h á z t e m p l o m á t , d e ső t e r r e 
j o g i l a g k ö t e l e z v é k is.3) 

K ü l ö n b e n is a z s i n a t h a t á r o z a t a n e m z á r j a k i 
az t , h o g y az i ly f i l i a l i s t ák k ö t e l e z e t t s é g e c s a k a 
l e g n a g y o b b m é l t á n y o s s á g g a l v é t e s s é k i g é n y b e , v a -
l a m i n t az t sem, h o g y a f i ó k - e g y h á z e t e h e r t ő l , h a 
a z t a h e l y i v i s z o n y o k j a v a l j á k s h a a t i s z t e s s é g e s 
ö n á l l ó s á g h o z m e g k i v á n t a t ó a l a p s em h i á n y z i k , p lé -
b á n i á v á v a l ó a l a k u l á s a á l t a l s z a b a d u l j o n . 

E n n y i az, a m i v e l a g y a k o r l a t i é l e t b e n m á r 
a n n y i s z o r o ly b o n y o d a l m a s s á v á l t t é t e l ü n k e t m e g -
v i l á g í t a n i a k a r t u k . M é g c s a k az a m e g j e g y z é s ü n k 
v a n h á t r a , h o g y az e g y h á z e r r e v o n a t k o z ó i n t é z k e -
dése i m e l l e t t is s o h a s e m s z a b a d t e k i n t e t e n k i v ü l 
h a g y n u n k az egyes á l l a m o k p a r t i c u l a r i s t ö r v é n y h o -
zásá t , v a l a m i n t a k ö t e l e z e t t s é g e t k é t s é g b e v o n h a t -
l a n u l m e g a l a p í t ó s z o k á s j o g o t sem. Ez u t ó b b i j o g -
f o r r á s n á l k ü l ö n ö s e n j ö n n e k elő m o m e n t u m o k , m e -
l y e k n e k j o g i é r t é k é t l e l k i i s m e r e t e s e n m é r l e g e l n ü n k 
ke l l . M i n d e n e s e t r e m i n d e n e g y e s e s e t b e n a k ü l ö n ö s 
v i s z o n y o k m i n d i g k ü l ö n m e g f o n t o l a n d ó k . „ P r o re-
p a r a n d a eccles ia p r i m u m s p e c i a l i b u s l o c o r u m con-
s u e t u d i n i b u s s t a n d u m e s t . " A b b a s i n Cap . „ Q u i -
c u n q u e " 1. de eccl. aedi f . n u m . 3. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, aug. 6. A tisza-esslári dráma utolsó felvo-

nása II.— Két napi tárgyalás után augusztus hó 3-án hoza-
tott Nyiregyházán az itélet a tisza-eszlári dráma dolgában. 
O felsége a király nevében teljesen felmentő Ítéletet hozott 
a törvényszék. A vádlottak mind ártatlanok és szabad láb-
ra helyeztettek. Igy szól lényegében a biróság Ítélete, mely-
lyel a roppant port felvert pör egyelőre véget ért. A zsidó-
ság, daczára az izraelita országos iroda intelmeinek, érezte-
ti lapjaiban a győzelem és diadal élénk tudatát . Just i t ia 
javukra döntött. Rituális gyilkosság nem esett meg T.-Esz-
láron, a szegény Solymossi Eszter gyilkosai nem voltak a 
sakterek. Ráfogás, rágalom, mit róluk mondottak; hazug-
ság, mivel vádolták. Izrael győzött, hazánk meg van ment-
ve. a magyar igazságszolgáltatás becsülete meg van 
óva 

A külföld, — a zsidó tollak, vagy zsidó pénz által 
informált külföld — minket ismét kegyeibe fogad, a polgáro-
sult államok sorába felvesz 

Az Ítéletet megelőzőleg Eötvös védőbeszédje, mely 
háromizbeni szüneteléssel 1/29-től d. u. 4 óráig tartot t , sen-
satiót keltett. A szemiták és filoszemiták nem győzik bá-

3) Y. ö. Brendel. Handbuch des kath. und prot. Kir -
chenrechts. Bd. I I . s. 559. 

múlni e beszédet ; bámulatuk már egyes zsornálokban odá-
ig ment, hogy szobrot kivánnak állítani a humanitas ezen 
nagynevű védőjének ! . . Hosszú az igaz e beszéd, mint 
egyik napilapunk mondja, „magazinális" beszéd, roppant 
szóáradat, telve ügyvédi fogásokkal és prokátori rabulisz-
tikával. Minden áron a hullacsempészet piszkos ügyét ipar-
kodik tisztára mosni, mi persze még igen erős eszközökkel 
sem akar sikerülni. Különben reánk nézve kevés érdekkel 
bir. Ferdítéseit részben helyreigazította Szalay, a magán-
vádló, kinek a törvényszék a válasz jogát megengedte. 

Es a sok beszéd, a sok írás után következett az itélet. 
A zsidóvádlottakat kielégítette, megnyugodtak abban. De 
más kérdés, vájjon az ország kex'esztény lakosságát megnyug-
tatta-e ezen itélet ? "Mi azt hisszük, nem. Solymossi Eszter 
eltűnt, nincs meg. Hol van ? Hová lett ? E kérdések még 
soká fogják foglalkoztatni az ország keresztény lakosságá-
nak nagy részét. Sokkal mélyebbre hatolt az általános gya-
nú, sokkal jobban és erősebben terjedt el az általános hie-
delem, hogy zsidók által ért véget a szegény keresztény le-
ány élete. S ez nem mese, ez nem babona. Ha a törvényszék 
e kérdést 32 napig ta r t ja szükségesnek szellőztetni, ha oly 
nagy és beható tevékenységet fejt ki, akkor kell, hogy némi 
alapja mégis csak volt e vádnak. Semmiért nem küzdenek 
oly szivósággal, semmit nem nyomoznak olyan apparatus-
sal. Mondják, hogy az igazság kiderítése volt czélja e küz-
delemnek, feladata e nagy tevékenységnek. 

Quid est veritas ? . . . 
A nyíregyházi törvényszék ítélete szerint a vádlottak 

ár tat lansága! Tiszteljük a törvényszéket, de sokan talán 
nem tar t ják csalhatatlannak, amint nem is az utolsó forum. 
Fog-e a királyi tábla, hová Szalay magánvádló felebbezése 
folytán az ügy kerül, máskép itélni,azta jöv^ő fogja megmutat-
ni. De azt az egyet kénytelenek vagyunk kijelenteni, hogy 
szerény nézetünk szerint még a kir. táblának az első fokú bí-
rósági ítéletet megerősítő ítélete sem fogja megszüntetni ha-
zánkban azt, mit, ugy látszik, az első fokú biróság felmentő 
ítélete által el akartak nyomni. 

Ha ugyanis a felmentő ítélettel — mint itt-ott suttog-
ják — a zsidóságnak kívántak kedvezni, ha az antiszemi-
tismust ezzel megsemmisíteni, vagy csak meggyöngíteni is 
remélték, akkor nézetünk szerint rosszul számítottak. Van 
hazánkban antiszemitizmus, vannak határozott antiszemiták. 
Ezt mindenki tudja. Elfognak-e ezek most tűnni a nyíregy-
házi itélet után ? Lesznek-e csak megfélemlítve ? Mi nem 
hisszük. Ellenkezőleg attól tar tunk, hogy épen ezen ítéletet 
fö l fogják használni nagyobb mér^ű agitatiókra, melyek ta-
lán veszedelmesebbek lehetnek, mint az eddigiek. Az e 
pörben kézzelfoghatólag és nagyon is érezhetőleg érvénye-
sült befolyása a zsidóságnak, a túlfeszített és minden téren 
részükről kifejtett actio — mi nagyon félünk — csak na-
gyobb reactiót fog szülni. „Tisza-Eszlár" az antiszemiták 
táborában hatalmas fegyver lesz, és a zsidók állítólagos elnyo-
matásának illustratiója lesz a felmentő itélet. Társadalmi 
uton tovább és tovább fog szövődni e kérdés, és még tiz 
felmentő itélet sem lesz képes ezt a napirendről levenni. 

Akik azt vélik, hogy a nyíregyházi törvényszék fel-
mentő ítélete véget fog vetni az antiszemitismusnak, az 
véleményünk szerint nagyon csalódnék; ki változást remél, 
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akár a zsidók, akár az antiszemiták részéről, helytelenül 
számít. Senki jobban nem kívánja a békét, a polgárok csen-
des és rendes együttlétét, mint mi ; mi kárhoztatunk min-
den erőszakos, igazságtalan és törvényellenes actiót, bármi 
néven is neveztessék, bárkinek nevéhez fűződjék is ez. 
Mi nem indulunk phrasisok után, minket nem bolondítanak 
Schlagwortok ; — elvekért küzdünk, igazságtalanságok 
ellen harczolunk, az igazság ós jog szent törvényeit kíván-
juk győzelemre juttatni . S azért elborul lelkünk, ha e 
szent czélt veszélyeztetve, ha e magasztos eszményt megtá-
madva lát juk. S bár meg lenne mentve hazánk, e sokat 
zaklatott szegény hazánk, nagyobb bajoktól, súlyosabb 
megrázkódtatásoktól ! . . . ? 

Jálfia. Hála-nyilvánitás. — Ha körül tekintünk e 
nagyvilágban, lát juk, hogy nem csak pogányok, de sokan a 
keresztények, sőt katholikusok közöl is szolgálnak a hamis 
isteneknek s azoknak számos áldozatokat hoznak. 

Nem akarom itt elősorolni azon áldozatokat, a melye-
ket a világ fiai hoznak a kevélység, bujaság, torkosság stb. 
isteneinek, a kiknek pénzüket, becsületüket, egészségüket, 
sőt életüket is készek föláldozni, hanem szólok inkább azok-
ról, akik a valódi Istennek hoznak kézséges áldozatokat ; 
szólok kiválólag a legméltóságosabb oltári szentség tiszte-
letének emelése végett alapított Oltár-egylet tagjairól, a 
kik kissebb áldozatokkal nagyobb érdemeket szereznek ma-
goknak nem csak Isten, de a józan gondolkozású emberek 
előtt is, mintsem a világ fiai a legnagyobb áldozatokkal 
képesek volnának szerezni magoknak a világ előtt, a mely 
csak addig tiszteli s bámulja rabjait , míg belőlük haszna 
van, ellenben megveti őket azonnal, a mint tőlük mit sem 
várhat. 

Az Oltár-egylet tagjai, a katholikus világnak gyü-
mölcsöző virága, a katholikus egyház kedvencz gyermekei, 
a kik mint egy jól rendezett sereg azon vannak, hogy leg-
felségesebb királyunk, az U r Jézus Krisztus épen ugy imád-
tassék és tiszteltessék it t a földön, a mint imádtatik és tisz-
teltetik a mennyben. 

Szent János szavaiból tudva azt, hogy az isteni Bá-
rány előtt szünet nélkül ezren és ezren arczaikra borúinak, 
előtte énekelnek, imádkoznak, koronáikat lábaihoz lerak-
ják, — ők is törekszenek a mennyei lakosokat itt a földön 
utánozni, mint olyanok, a kik azon erős reményben élnek, 
hogy majd egykoron ők is oda kerülendenek, miért is azon 
vannak, hogy az ur Jézus itt e földön is templomaiban, a 
melyek az ég előcsarnokai, folytonosan imádtassék. Ennek 
okáért az Oltár-egylet illetve örök imádás egyletének tag-
jai egymás közt úgy beosztják az időt, hogy éjjel nappal 
minden órában legalább egy imádó legyen a legméltóságo-
sabb oltári szentség előtt, a ki az ott kenyér színe alatt el-
rejtett Jézust az összes egylet nevében imádná. 

Mily csekély áldozat ! minden hóban egy órán át ol-
tár előtt térdelni — az ünnepélyes istenitiszteleten kivül, a 
melyre minden katholikus kötelezve van — s imádni az 
ur Jézust, — ha nem volna lehetséges elmenni templomba, 
otthon is, vagy bárhol elvégezheti az imádási óráját . — És 
mily érdemet szerez magának az imádó ? 

Az egylet összes javaiban részesül. Melyek azok ? 
Tekintse meg a szíves olvasó az egylet lelki javairól szóló 

szabályokat ; itt csak röviden szólok : számtalan búcsúkban 
részesül és a szentek egyességében él. 

Azt mondja talán valaki, hogy az még is unalmas le-
het, egész órán át imádkozni. Ilyesmit csak az mondhatná, 
a ki nem tudja, mi az imádság, s a ki nem szeret Istennel 
társalogni. Hány órát áldoznak a világ fiai a világi örö-
meknek ? s micsoda juta lmuk van? Egy kis szórakozás, a 
mely azonban mindig pénz, s számtalanszor a lelki nyugalom 
s becsület vesztességével van össze kapcsolva. Akár hány-
szor megyek emberek közé, mindig mint kisebb ember téréit 
vissza. (Kempis.) 

Az Oltár-egylet tagjai is hoznak pénzt áldozatúl, ha-
vonkint legalább két krajczárt , vagy, tehetség szerint, töb-
bet is ; papok szivességből válalnak az Oltár-egylet javára 
intentiókat ; kézművesek fölajánlják ingyen munkájukat ; 
kereskedők vagy egészen ingyen, vagy legalább a legjutá-
tányosabb áron adnak bizonyos kelméket . . . S mire való 
mindez? Hogy az ur Jézus háza, a templom, s abban az ő ol-
tára, ha nem is teljesen megfelelő, de legalább némileg mél-
tó állapotban legyen. 

Oly időket élünk, hogy most sok katholikus nem is 
gondol a templomra. Őseink szép templomokat emeltek : mi 
utódjaik nem vagyunk képesek, azaz nem akar juk azokat 
föntartani. Nagyobb gond fordíttatik most a korcsmára, 
mintsem a templomra. Fájdalom ! ez az elve sok kegyura-
ságnak is. „Mi hasznom van a templomból, több hasznot 
ha j t a korcsma." Gazdagoknak, a kik közönségesen közö-
nyösek a vallás dolgában, a kik csak a testnek élnek, nem 
hivén az örök életben, nincs szükségük templomra, oltárra, 
papra, nincs magára az U r Istenre, miért is ily szent czélra 
mit sem adnak, sőt még azt is, a mit törvényszerűen adniok 
kellene, elvonják ; a szegényeknek pedig nincs miből adni : 
miért is lát juk, hogy sok helyen a templom oly állapotban 
van, hogy az inkább egy rongytárhoz, mintsem Isten házá-
hoz hasonló. 

Az Oltár-egylet tagjai ezt látva, közös erővel azon 
vannak, hogy ily szegény templomok segélyeztessenek, mi-
után ott is ugyan azon Jézus Krisztus lakik, mint a legin-
pozánsabb templomokban ; ugyanazon Jézus Krisztus, ki az 
ég és föld királya. 

Az én szegény templomom is majdnem ily állapotban 
volt; de most, hála Istennek az Oltári-egylet bőkezűségéből 
el van látva a legszükségesebbekkel. O nagyméltósága az 
Elnökné meghalgatta kérésemet, s buzgó igazgatója által 
megörvendeztette a szegény templomomban lakó szegény Jé-
zust, küldve templomom részére egyházi öltönyöket, gyer-
tyatartókat , feszületeket, zászlókat, mennyezetet, szentedé-
nyeket, majdnem 500 (ötszáz forint) értékben. Deo gra-
tias ! ! ! 

íme ! mit nem tesz a közös szeretet adománya ! S hány 
ily templom lát tat ik el évenkint ! 

Midőn tehát nyilvános hálát mondanék a nagytekin-
tetű egyletnek, kérem a mindenható Istent, ébreszsze föl 
hazánk katholikusait s papjait ezen szent egylet fölkarolá-
sára, eltöltve szíveiket azon meggyőződéssel, hogy a mit 
adnak ezen egyletnek, azt az ur Jézusnak adjuk, a ki egy 
pohár vizet sem hágy jutalom nélkül. 

Gregorovics Nándor 
plébános. 
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Spanyolország. A madridi nuntius körlevele a spanyol 
püspöki karhoz. — (Vége.) 

A katholikus egyesületek, melyeknek czélja terjeszte-
ni a jót, akadályozni a rosszat és védeni a vallás érdekeit, 
kétség kivül érdemekben gazdag, a szent atya által igen 
ajánlott s igen óhajtott actiók (oeuvres.") 

Hanem ezen egyesületeknek az illetékes főpásztorok 
által kell kormányoztatniok és kizárólagosan tőlük függniök 
valódi és tényleges alárendeltség által, melyet soha senki 
kétségbe ne vonhasson, és a mely minden eshetőségét kizár-
ja annak, hogy világi személyek illetéktelenül beavatkozza-
nak, bármennyire tiszteletre méltók legyen különben az ő 
személyes tulajdonaik és állásuk. Ebből következik, hogy 
az említett egyesületeknek minden egyházmegyében az 
egyetértés és béke hatalmas tényezőinek kell lenniök, éppen 
ugy, mint a püspöknek is kötelessége összes hívei közt, kik 
nyáját alkotják, az egység köteléke lenni. Azért is a főtisz-
telendők főpásztorok az ily egyesületek alakulását, a szent 
atya óhajai szerint előidézni (provoquant) és elősegíteni tö-
rekedvén, e mielőtt az egyesületeket magokat felállítanák, 
mindenek előtt figyeljék meg egyházmegyéjük állapotát, 
hogyan lehessen azokat csendesen felállítani, és kényszer 
nélkül arra bírni, hogy a vallási érdekeknek, minden esetre 
világos haszonnal, szolgálatára legyenek, és megerősítsék a 
katholikusok közt az egyetértést és békét. Miután pedig az 
ily egyesületek már megalakultak, a főpásztoroknak köte-
lességük lesz minden erejökből azon lenni, hogy ezen egye-
sületeket minden titkos, és azon czéllal, melyért alapítva 
voltak, ellenkező törekvések gyanúja ellen biztosítsák, be-
bizonyítva, nem annyira szavak mint tények ékeszszólásá-
val, hogy a kath. tömörülésnek csakugyan nincs más czélja, 
mint a mit nyíltan vall. 

E végből a püspökök jól fognak tenni, ha, midőn oly 
egyének megválasztásáról lesz szó, kik ezen egyesületek-
ben, habár az ő főpásztori hatalmuknak alárendelt, de 
azért mégis fontos szerepet hivatvák já tszani , mások 
előtt oly férfiakat fognak választani, kik előéletük foly-
tán, mivel soha sem keveredtek politikába, éppen leg-
inkább alkalmasak arra, hogy példás életök és vallási buz-
góságuk által mindenki tiszteletét és bizalmát megnyerjék. 
Szintúgy okvetetlenül szükséges, hogy ezen egyesületektől 
minden polémia, minden támadások, deklamácziók föltétle-
nül távol tartassanak, nem levén rendeltetésük más, mint 
meghatározott részletes jó czélok elérése és ezen czélokra 
való állhatatos, buzgó törekvés; holott a viták és hosszú 
tárgyalások, azonkívül, hogy hiúk és haszontalanok, meg-
sértik a szeretetet és elhomályosítják az elméket, szenvedé-
lyeket keltvén, és más eredményt nem mutathatnak fel mint 
azt, hogy az egyesületeket alapításuk czéljától elvonják. 

Úgyszintén kötelességük lesz a főpásztoroknak, magas 
bölcseségök szerint jól megvizsgálni, vájjon helyén, lesz-e 
hogy az ily egyesületeknek közegül valamely lap szolgál-
jon a végett, hogy a tagokkal közölje az egyesület czéljára, 
működésére és fejlesztésére vonatkozó ügyeket. H a hasz-
nosnak és veszély nélkülinek gondolják ezt az egyetértésre 

*) Evek óta keressük az alkalmas magyar szót, mely a franczia 
oeuvre jelentését teljesen kifejezné. Felhivjuk erre t. olvasóink figyel-
mét is. Szerte. 

nézve, ugy rendeljék el, hogy e lapok szigorúan tartóz-
kodjanak a fentemlített határok közt, a vallás terét soha el 
ne hagyják, soha politikai lap látszatával fel ne lépjenek, 
még kevésbbé utánozzák ennek alakiságait és szokásait. 

Azt sem lehet szem elől téveszteni, hogy ezen egye-
sületeknek czéljaik változatosságában mindig praktiku-
saknak kell lenniök. Kivánatos, hogy a főt. főpásztorok 
meghatározott rendet és fokozatot állapítsanak meg azon 
czélok (oeuvres) között, melyeknek az egyház érdekében az 
egyesületek tagjai megvalósítására törekszenek ; kivánatos, 
hogy elsőbbséget azon czéloknak adjanak, melyeknek meg-
valósítása könnyebb, az illető egyházmegyékre haszno-
sabb és a melyek kevésbbé vannak kitéve azon veszélynek, 
hogy viszályokra adjanak alkalmat. Kerüljék ki s hagyják 
útfélen továbbá a főt. főpásztorok az elméleti vitákat és 
azon dolgozatokat, melyek a közjogra és a polgári társadalom 
lehető legjobb kormányzási módjának kérdésére vonatkoz-
nak ; mellőzzék a vitákat, melyek a jelen viszonyok közt 
csak növelnék az egyenetlenséget anélkül, hogy valami 
hasznot hajtanának. Ellenben igyekezzenek előmozdítani 
azon egyesületi czélokat, melyek Isten törvényére és a sze-
retetre támaszkodva a közerkölcsöket az egyházi rend szent 
hivatásának hatása és befolyása alatt előmozdíthatják, hozzá 
járulhatnak ahhoz, hogy az egyháznak méltó és mívelt szol-
gái nevekedjenek, megakadályozhatják az istenkáromlást 
és az ünnepek megszentségtelenítését, előmozdíthatják a 
szeplőtelen és vallásos oktatást, és lelkesedést önthetnek 
más szent és hasznos egyesülési törekvésekbe, nem feledve 
azon nyomasztó helyzetet, melyben van jelenleg az egyház 
szentséges látható feje. 

Az időszaki sajtó, mely kalholikus nevére büszke és a 
mely önérzettel hivatkozik arra, hogy ő szent vallásunk 
szent zászlaja alatt harezol, köteles, és pedig föltétlenül, 
tisztelettel elfogadni mind eme tanokat és rendeleteket, tel-
jesen alávetve magát az egyház élő tekintélyének, és eljárá-
sát nemcsak szóval de tettel is a megyés főpásztor rendele-
teihez szabva mindazon ügyekben, melyek az ő jogkörébe 
esnek. 

Valahányszor ez életbevágó kötelemtől eltér a kath. 
sajtó, világos, hogy nem szabad a katholikus név dicső czí-
mével bármi módon visszaélnie, sem a híveket az igazhitű-
ség csalfa mutogatásával félre vezetni, — a mi ily esetben 
nem is türethetnék meg. E végből a főt. főpásztorok először 
atyai intelmeket és magán buzdísásokat intézzenek azon la-
pok vezéreihez, melyek az ő egyházmegyéjük területén 
jelennek meg ; és ha ez nem lenne elég, akkor szent tekin-
télyökkel megfontolva élve, pártkülönbség nélkül minden-
kinek parancsolják meg, hogy vessenek véget amaz erőszakos 
polémiáknak, melyekről a világnak oly szomorú példátadnak, 
mely bizonyára nem méltó azokhoz, kik Krisztus törvényét 
követik, mely a szereteten, alázatosságon és engedelmes-
ségen alapszik. Kötelességökké fogják tenni nekik a Cam 
multa kezdetű pápai encyclika föltétlen és teljes tiszteletét, 
concrét alakban kijelölve előttük az eljárás azon módját,melyet 
az életben követniök kell, azon pontokat, melyeket az en-
cyclika is igen világosan kijelölt ; nem fogják megengedni 
semmi magán magyarázatát az encyclika szövegének, nem 
fognak megengedni semmi kibúvó lyukat, nem fogják vég-
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re eltűrni, hogy bárki, habár csak mellékesen is, az encycli-
ka rendeletei ellen vétsen. 

Nehogy továbbá a papság egyik vagy másik tagja, 
megfeledkezve állásának kötelmeiről és felszabadítva magát 
az egyházi fegyelem alól, meggondolatlan és elhamarkodott 
publicatiók által compromittálja általában a papság érdekeit 
és az egyház nyugalmát, az egyházmegyék főpásztorai, élve 
rendes jogukkal, meg fogják a kath. lapoknak tiltani, hogy 
előzetes revisió és engedély nélkül közöljenek oly valami 
iratot, melyben egyenesen vagy közvetve, tiltakozás vagy 
ragaszkodás foglaltatik bizonyos tanok vagy személyek ér-
dekében vagy az ellen, és nem fogják megengedni soha, 
hogy a papság oly elveket vagy elméleteket valljon, melyek 
nincsenek teljes öszhangban a í'ómai pápa legfőbb tanhatósá-
gának és az evvel öszhangban levő püspököknek utasításaival. 
Ha a kath. sajtó, a törvényes egyházi hatóság atyai intel-
meinek megvetésével, nyakasan folytatni találná az enge-
detlenséget, a mi hihetetlen, egy-egy egyházi tartomány 
püspökei, igyekezve közös megegyezéssel eljárni, ahogy a 
körülmények fogják kívánni, komolyabb rendszabályokhoz 
fognak nyúlni, melyeknek megtartásáról azután valamennyi 
főpásztor gondoskodni fog egyházmegyéjében. 

Ezek azok az utasitások, melyeket jelenleg Spanyol-
ország főt. püspökeivel közlendőknek tartok, teljesen meg 
levén győződve arról, hogy azokat mindnyájan, egyetértve 
meg fogják tartani, hogy igy egyszersmind közös cselekvéssel 
a lehető leggyorsabban s leghathatósabban gyógyítva le-
gyen a jelen szomorú állapoton. Ha ez utasítások iránt va-
lamely kétely merülne fel, vagy ha más körülmények más 
rendszabályokat kívánnának, kérem eminentiádat, legyen 
szíves azokat egész őszintén tudtomra adni, hogy aztán fel-
használva eminentiád fölvílágositásait és bölcs tanácsait, 
azokat tisztelendő testvéreivel is közölhessem, és igy mind-
inkább szorosabbá és feloldathatatlanabbá tegyem a szel-
lem és cselekvés egységét ennek a dicső országnak egész 
püspöki karában. 

Kérem eminentiádat, legyen szíves ezen körlevél tar-
talmát, a szükséges fentartásokkal, egyházi tartományának 
méltó sufraganeusaival közölni, és én megragadom ez alkal-
mat, eminentiád iránt való legmélyebb tiszteletem kifejezé 
sének ismétlésére. 

Madridban 1883. april 30-án. 
-j- Mariano 

herakleai érsek, apóst, nuntius. 

É N E K 
sz. István királyról ") 

í . 

Oh hol vagy magyarok tündöklő csillaga ! 
Ki nekünk vezérként ragyogtál valaha. 

*) Az ország több vidékéről érkezett magánjellegű levelekben 
feltűnő az az öszbang, mely abban nyilvánul, hogy sz. István király 
napja ezidén szokottnál nagyobb, emlékezetes ünnepélylyel tartassék 
meg. Mi a mi tőlünk telik, megteszünk mindent. Külön nyomatban ki-
adtuk a győri imát ; most közlünk egy szép éneket, mely a pannonbaimi 

Hol vagy István király ! téged magyar kiván, 
Epedő szemeit egekre fordítván. 

3. 
Rólad emlékezvén csordulnak könnyei, 
Búval harmatoznak szomorú mezei. 

4. 
Lankadni kezdenek vitézlő karjai, 
Panaszt, bús éneket ömlesztnek ajkai. 

5. 
Virágdús kert vala hires Pannónia, 
Eg harmatit reá hinté szűz Mária. 

6. 
Hűn vállá a magyar ős keresztény hitét, 
Tisztelve Máriát, imádva Istenét. 

7. 
A kert virága most fogyton fogy, hervadoz, 
Romlást, veszélyt reá bününknek átka hoz. 

8. 
Mint pártos lelkeket büntet igaz Biránk, 
Mária nem tekint kegyelmesen reánk. 

9. 
Im hozzád fordulunk bánkódó magyarok, 
Siralom völgyében kesergő vándorok; 

10. 
Tekints, István király, szomorú hazádra, 
Fordítsd szemeidet régi országodra. 

11. 
Bízunk, István király, benned Isten után, 
Reménynyel csügg szemünk Boldog szűz Márián. 

12. 

Még éltedben minket ennek ajállottál, 
A szent koronával együtt föláldoztál. 

13. 
Királynénk ő nekünk, anyánk és pártfogónk, 
Isten előtt veled hatalmas szószólónk. 

14. 
Nyerj kegyelmet nekünk Istentől általa, 
Ki vagy nemzetednek dicső apostola. 

15. 
Buzgalmad hirdetik Pannon szent halmai, 
Honnan kezdett reánk hitfény hajnallani. 

16. 
Kérd Istent, viruljon ős keresztény hitünk, 
Melyet te ápolál és vallottál velünk. 

apátság egyházi hatóságának területén van használatban. Dallama isme-
retes. A ki a második versszakot elolvassa, azonnal eszébe jut. — Egyik 
i. t. levelezőnk azon kérdésére, ha vájjon a fels. királyi udvar részt ve-
szen-e ebben a százados ünnepélyben, csak azt válaszolhatjuk, hogy min-
den esetre óhajtandó valamint a felséges dynastia ugy a nemzet érdeké-
ben, hogy ő felsége legalább is képviseltesse magát. Mit szívesen meg 
fog tenni, ha figyelmeztetve lesz reá. Sserlc. 
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17. 
Pápát és egyházunk fölszentelt Rendeit 
J É Z U S vezérelje, és áldja híveit. 

18. 
Terjeszsze védszárnyát kegyes királyunkra, 
Áldási özönét árasztván honunkra. 

19. 
Három személyben egy mindenható Urunk, 
Most és mindenkoron téged magasztalunk. 

Amen. 

H i v a t a l o s . 

Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem elő-
terjesztésére. a csanádi székeskáptalannál üresedésben levő 
hetedik püspöki alapítványi kanonokságra Spéth Károly 
hittudort, karánsebesi főesperest, lippai ker. alesperest, te-
meshidegkuti plébánost és szentszéki ülnököt nevezem ki. 

Kelt Ischlben, 1883. évi julius hó 27-dikén. 
Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem előter-

jesztésére, Schönherr Ágoston mármaros-szigeti esperes plé-
bánost, káptalanon kívül máramarosi főesperasnek neve-
zem ki. 

Kelt Ischlben, 1883. évi julius hó 31-dikén. 
FEEENCZ JÓZSEF, s. k. Trefort Ágoston, s. k. 

IRODALOM. 
— Kérelmünk és ajánlatunk az 1883/4. tanévre. Őszinte, 

igaz szóval fordulunk közös ügyünk nagyérdemű tényezői-
hez, a magyar tanügy hivatott vezetőihez, a kath. papság-
hoz — midőn nemsokára bekövetkeznék az u j tanév, az is-
kolakönyvek és különféle tanszerek beszerzésének ideje. 

Kath . könyvkereskedésünk épen az iskolai könyvek, a 
tanügyi irodalom terén van hivatva kiváló szolgálatokat 
tenni, legfontosabb, legdrágább érdekünknek : a katholikus 
nevelés és oktatás érdekének, a katn. iskoláknak ! 

Tapasztaltuk, hvgy a kath. közönség, és részben a 
kath. tanitó urak és főt. papság, az iskolakönyvek beszer-
zésénél nem mindig szokott figyelemmel lenni arra, hogy 
ebbeli megrendeléseivel hozzánk, Budapest egyedüli kath. 
könyvkereskedéséhez forduljon. 

Arra kérjük tehát tisztelettel és egész bizalommal 
mindazon nagyérdemű kath. ügyfeleinket, a főt. papságot, 
a kath. tanár és néptanító urakat, kiknek befolyásától, in-
tézkedésétől függ a tan- és iskolakönyvek megrendelése, 
hogy ezen irányban való bárminemű szükségleteik kielégí-
tésére hozzánk a mi kath. könyvkereskeaésünkhez fordulni 
méltóztassanak. 

Megjegyezzük még, hogy a föntemlített tanintézetek 
összes tankönyvei, söt szláv, görög és oláh nyelven irt tan-
könyvek, valamint mindennemű taneszközök és tanszerek is 
üzletünkben megrendelhetők. — Kiváló tisztelettel Szüts és 
társa kath. könyv- és műkereskedők. 

VEGYESEK. 
— Római hirek. A szent atya, mint a „Courrier de 

Bruxelles" római levelezője ir ja, e napokban consistoriumot 
tart . Er re már 27 u j püspök praeconisatiójának ügye kész. 
U j bibornokok creálását ő szentsége a következő consisto-
riumra halasztotta. Az egyház fejének sikerült Columbia 
köztársasággal egyességre jutni, mely nemsokára concorda-
tum alakjában fog megköttetni. 

— Schiller német költőről érdekes fűzet jelent meg 
Landshutban Lucastól, „Schiller, sein religiöser Fortschrit t 
und sein Tod." Az irodalom barátainak, különösen taná-
rainknak, kik a német irodalom történetével foglalkoznak, 
ajánljuk figyelmébe. Szerző kimutatja, hogyan lett Schil-
lerben az abstract szabadság költőjéből és a kantianusból 
keresztény érzületű költő, a ki a katholicismus iránt öntu-
datlanu rokonszenvnél többel viseltetett. 

— Szent Ferencz III. rendjének terjesztése végett ajánl-
juk Jeüer Ignácz atya következő czimű művét magyar 
fordításra vagy átdolgozásra : „Normalbuch für die Brüder 
und Schwestern des dritten Ordens des hl. Franciscus". 
Megjelent Warendorfban. 

— Löwenstein Károly hg, a német katholikus nagy-
gyűlések megbízottja f. hó 5-én jelentette, hogy a német 
katholikusok X X X . nagygyűlése Diisseldorban fog meg-
tartatni szeptember hóban. A kik az ily gyűlések megho-
nosítását óhajt ják, jobbat nem tehetnek, mint, ha körülmé-
nyeik engedik, meglátogatják a düsseldorfi gyűlést. Ele-
tökben 'élvezetesebb, tanulságokban gazdagabb s feledhet-
lenebb napjaik alig lesznek, mint a melyeket ily gyűlésen 
töltenek. 

— A német katholikus jogászok (nem tanulók, hanem 
jogvégzettek) egylete ezidei nagygyűlését f. hó 22-én és 23. 
fogja tartani Koblenzben. 

— Az Egyesült-Államok püspöki kara jövő tavaszkor 
Concilium plenariumot fog tartani, hatáskörében az egész 
Unió területére kiterjedőt. Az előmunkálatok f. évi novem 
berben indulnak meg tanácskozások alakjában. Ki fog elnö-
kölni, még nem tudni. Eddig a baltimorei érsek kapott az 
ap. szentszéktől ily megbízást. Most meglehet, hogy más 
metropolitát hatalmaz fel a pápa. Vagy az is megtörténhe-
tik, hogy az Egyesült-Államokban az egyház állandó apos-
toli delegátust kap s ez fogja a zsinatot vezetni. 

— A franczia katholikusok „Katholikus szövetsége" 
(Alliance Catholique) első nagygyűlését f. hó 29-én tartotta 
Reimsben az érsek elnöklete alatt . Lémann abbé (zsidóból 
con vertált) megnyitó beszédében jelentette, hogy a szövet-
ségnek már 200,000 tagja van. A szövetségnek külső jelvé-
nye a kereszt viselése. Czélja Jézus Krisztus jogainak teljes 
érvényesítése. 

— Porcziunkulai ünnepély volt aug. 2-án a budapest-
belvárosi sz. ferencziek templomában, a szokásos teljes bú-
csúval egybekötve. Derék szerzeteseink kitettek magukért. 
Reggel három énekes szent mise volt ugyanannyi szent be-
széddel, és nagy áldozás. Délután, litánia után, a I I I . rend 
tagjai magvas elmélkedés szerencséjében részesültek. 

Figyelmeztetés. A ,Katii. Theol. Folyóirat• II. füzete az egyete-
mi nyomda túlterheltsége miatt, mely első sorban a hivatalom munkát 
köteles végezni, és csak ha ez megengedi foghat magánválalat munkájá-
ba, — elkésett. Lesz gondunk rá, hogy ily kellemetlen incidens többé 
ne ismétlődjék. Mi a szerkesztőségben már jobbára az évfolyam mind a 
négy füzete számára készen vagyunk a közleményekkel. 

A szerkesztő. 

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

Nyomatott Budapesten, 1883. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt . 
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Egy ,Országos Katholikus Tanitói-Segély-
Alap4 ügyében. 

Haynald Lajos bibornok, kalocsai érsek ur ő emjának f. évi 
Jul. 24-én kelt főpásztori körlevele. 

(Vége.) 

33. 
Felmerül ezek után kérdés, mi volna hát a 

teendő ? ! 
Leghathatósabb és legszükségesebb volna, mint 

már a fentebbiekben is érintve volt, egy tisztán 
katholikus tanítói alap és árvaház létesítése: elő-
ször ugyan a katholikus intézetek tanítóinak anya-
gi segélyezése szempontjából, mert igy a katholi-
kus intézetek tanítóinak befizetett pénze, mi eddig 
is körül-belül évi 2—4000 forintra megy, kizárólag 
ezek gyermekei között osztatnék ki és a katholikus 
felekezeti önsegélyzés elvének ily országos színe-
zetű megvalósítása mellett egész könnyedséggel 
meg lehetne honosítani egyesületeinkben a kölcsö 
nös segélyezési szövetkezeteket, mi lényegesen 
emelni fogná a katolikus tanintézetek tanítóinak 
anyagi helyzetét, s előnyére válnék az egyházme-
gyei kánrortanitói nyugdíjintézetek fejlesztésének. 

Dj ezen anyagi haszon mellett főszempont alá 
esnének másodszor a szellemi és erkölcsi előnyök 
is, milyenek volnának: 1.) hogy ily alap létesítése 
által nyilt és gyakorlati kifejezésre ju tna katholi-
kus intézeteink tanítóinak összetartása és főpászto-
raik zászlója melletti tömörülése ; — 2.) a katholi-
kus tanitó egyesületek között oly összekötő kapocs 
létesíttetnék, melynek szükségét mindenki érzi, s 
melynek nagy kihatása lenne a katholikus tanítók 
országos összetartásának és katholikus érzületének 
edzésére és fokozására; — 3.) az ily alap kezelése 

czéljából évenkint összejövő katholikus tanférfiak-
nak módjuk és alkalmuk nyílnék arra, hogy ott 
nézeteiket más dolgokban is kicseréljék, egyeztes-
sék, s igy a katholikus tanférfiak közötti országos 
solidaritás és egyöntetű eljárás a lapját egyenges-
sék ; — 4.) anyagi dolgainkban való szorosb ösz-
szetartásunk és egyesülésünk következtében elle-
neink a szellemi harczokban is egy jól szervezett 
és kellően vezérelt országos phalanxot látnának 
magokkal szemben, mi által kíméletesebbek és óva-
tosabbak lennének a harcz provokálásában, mig igy 
szétzüllött kévét lá tván magukkal szemben, min-
dig vakmerőbbek támadásaikban; annyira, hogy csak 
pár hét előtt világ elé mertek lépni azon indí tványuk-
kal,'"") hogy a hit és erkölcstanból való másodrend ép-
pen ugy ne legyen akadály a felsőbb osztályba való 
lépésnél, mint nem akadály például a tornából és 
rajzból nyert másodrend a föllebbmenetelnél ; — 
5.) emelné ez az érdeklődést és lelkesedést a katho-
likus tanítóegyesületek országos nagygyűlésének 
tar tása és határozatai iránt, mert tagadhatat lan, 
hogy az emberek mindig jobban érdeklődnek oly 
dolgok iránt, hol anyagilag is érdekelve vannak. 

Ezek volnának azon anyagi, szellemi és erköl-
csi előnyök, melyek egy országos katholikus alap 
és árvaház létesítéséből remélhetők s ebből kifo-
lyólag 

H l . 

szólni kell az alap létesítésének és kezelésének mi-
kéntjéről. 

Önként értetik, hogy it t az alapszabályoknak 

*) Es e napokban azzal, hogy p. Fonyó Pá l t mint a 
bajavidéki kath. tanitó-egylet küldöttét verificálni ezért 
vonakodnak, mert hitoktató, — holott jól tudják hogy a hit-
tan az iskola első törvényparancsolta tantárgya. Szerh. 

13 
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egyedül körvonalai érintetnek, részletei csak akkor 
lévén kifejtendök. ha majdan az elv alapjában el-
fogadtatik. 

a) Az alapelv létrehozásánál 

1) a katholikus tanító-egyletek, mint alapítók 
annyiszor 1 — 1 forintot fizetnének, a hány taggal 
birnak. — Ha a 14,000 katholikus tanítónak csak 
fele is tagja az ilyen katholikus tanító-egyletnek, e 
czimen remélhető 7000 forint alaptöke. 

2) hogy az Eötvös-alappal és országos árvaház-
zal a versenyt annál biztosabban kiállhassuk, a be-
lépő egyesületek például öt évig felajánlhatnák 
bevételeik 5°/0 vagy lí)°/0-toliját, mi szintén 5 —600 
f r t évi bevételt biztositana az alapnak, s ez tíz év 
alatt 5—6000 f r t volna. 

3) lennének alapító tagok 100 fr t , — törzsta-
gok 10 f r t — pártolótagok 1—1 fr t befizetéssel 
minden további kötelezettség nélkül. 

Csak ötven alapítótag után 5000 frt , kétszáz 
törzstag után 2000 frt , ezer pártolótag után 1000 
f r t bevétellel gyarapodnék az alap, mit a papság-
nak csekélyebb érdeklődése és felkarolása mellett 
is bizton lehetne remélleni. 

4) rendes tagok volnának azon tanítók, kik évi 
50 krajezárt vagy 80 krajezárt fizetnének. — Ha 
mindössze ötezer katholikus tanitó lépne is be ily 
rendes tagnak, (az Eötvös alap jelenleg majd négy-
ezer taggal bir,) ez 2500 vagy 80 krajczárjával 
4000 forint évi bevételt biztosítana, s ha évenkint 
ezen 2500 vagy 4000 -frt mind kiosztatnék is, pél-
dául az első öt évben, a fentebbiek czimén a törzs-
alap még akkor is elegendőképen növekednék. — 
Mivel pedig az Eötvös-alapnál 1 forint és az orszá-
gos árvaháznál is 1 forint a rendes tagsági dij, biz-
tosra lehet venni, hogy azon kétezer tanító is ide 
jönne át, ki már amott belépett; mi lényeges befő 
lyással volna arra, hogy u j alapunk a felekezetnél-
küli alapokkal kiállja a versenyt. 

ß) az alapnak 

1) kezelését, — ha más mód nem találtatnék 
— talán egy káptalan látná el. melyre ezt a nagy-
méltóságú püspöki kar vagy ennek útmutatása sze-
rint a katholikus tanító-egyesületek nagygyűlése 
felkérné. Az alapító törzs- és pártoló tagok befize-
tet t járulékai mindig az alaptökéhez csatoltatná-
nak, valamint az évi bevételnek is 10°/o vagy 25 
°/0-tolija, mig az évi bevétel többi része és a kama 
tok évenkint lehetőleg oly arányban osztatnának 
ki az egyes egyházmegyéknek kellően ajánlott sze-

gény sorsú tanítói között, a mily arányban ezek az 
alap gyarapításához járul tak. 

2) a segélyezés megszavazására és kiosztására 
egy „kezelő bizottság" szervezte?nék, s ez például 
ju l ius hóban évenkint összejönne ott, hol az alap 
kezeltetik. Ennek tagjai lehetnének 1) az ezen ala-
pot kezelő kanonok és helyi egyházmegyei főtan-
felügyelő, 2) a végrehajtó bizottság tagjai (lásd y) 
alatt tovább), 3) azon 10 — 20 katholikus egyesület 
egy-egy küldötte, melyek a katholikus tanitó egye-
sületek országos nagygyűlése által erre — tekin-
tettel a különböző egyházmegyékre — kinevez-
tetnének. 

Ha a katholikus tanitó-egyesületek ily orszá-
gos nagygyűlése létre nem jönne, akkor a püspöki 
kar jelölné ki azon, talán 10 egyházmegyét, illető-
leg tanító-egyesületet, melyeknek küldöttei a segé-
lyek kiosztására befolynának. 

A küldöttek utazási költségeit talán az illető 
egyházmegye tanitó-egyesületei közösen viselhetnék. 

y) a folyó ügyek elintézése a „központi végre-
haj tó bizot tsági ot illetné, vagyis azon hatholikus 
tanító-egyesület központi választmányát, hol az 
alaptöke kezeltetik, belevonatván ebbe a kezelő ka-
nonok és ottani egyházmegyei főtanfelügyelő. 

Ezen központi bizottság teendője volna: 
1) a rendes alapító, törzs és pártoló tagokról 

pontos jegyzéket vezetni: 
2) a tagok fizetését beszedni, ellenőrizni, el-

könyvelni és a befolyt összeget, amint az 100 forint 
nál több, a kezelő pénztárba beszolgáltatni; 

3) a folyamodványokat összeszedni s a kezelő 
bizottság elé indokolt javaslatot terjeszteni; 

4) a megszavazott segélyeket az illetőknek az 
egyházmegyei főtanfelügyelőség u t ján megküldeni, 
s a kezelő bizottság határozatait foganatosítani. 

5) az évi zárszámadásokat a kezelő káptalan 
illető tagjaival együttesen összeállítani s jóváha-
gyás végett az ország prímásának előterjeszteni, s 
annak jóváhagyása után a katholikus szaklapokban 
közzétenni ; 

6) ezekkel kapcsolatban mindazon folyó ügye-
ket, levelezéseket stb. elintézni, melyek az alapsza-
bályok értelmében reá bízatnának. 

Ily szervezet mellett egy r é s z r ő l minden irány-
ban bizalmat keltene az alap kezelése, másrészről a 
segélyek kiosztásánál is biztosítva lenne a külön-
böző egyházmegyék befolyása. 

Mely tekintetben továbbá teljesen igazságos-
nak és az elérni ohajtott siker biztosítására czél-
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i r á n y o s n a k m u t a t k o z i k , h o g y a b á r m i k é n t szerve-
zendő egyesü le t i v é g r e h a j t ó b i z o t t s á g a l a k i t á s á b a n 
és m ű k ö d é s é b e n az o r szágos t a n í t ó i t e s t ü l e t ön ren -
delkezés i igénye i ke l lő t e k i n t e t b e vé t e s senek és a n -
nak l e g a l á b b k ö z v e t e t t h o z z á j á r u l á s a e lő t t ke l lő 
t é r n y i t t a s s é k , m i a z o n b a n m a j d a n az a l apeszmék 
e l fogadása u t á n eszköz lendő végsze rvezés és a sza-
b á l y r e n d e l e t e k n e k vég leges szövegezése a l k a l m á v a l 
fo£ m e g t ö r t é n h e t n i . Ö o 

Az igy a l a k i t a n d ó a l a p n a k czime l ehe tne : „Or-

szágos Katholikus Segély-Alap", m e r t csak az i ly 

n a g y n y o m a t é k ú e lnevezés e l l e n s ú l y o z h a t n á ke l lően 
az E ö t v ö s a l ap czimet . 

De az ó h a j t o t t n a g y czél e l é ré se t e k i n t e t é b ő l 
v a l ó b a n m é g az is me l lőzhe t l en f e l t é t e lnek m u t a t -
kozik, hogy , m i s z e r i n t a l é t e s i t endő a l a p m i n d j á r t 
kezde tben az Eö tvös -a l ap t ő k é j é v e l v e r s e n y e z h e t ő 
t ö r z s t ő k é t b í r j o n s a t a n í t ó k k e v e s e b b á l d o z a t t a l 
hason ló e lőnyökben r é s z e s ü l j e n e k , az á l d o z a t o k ho-
z a t a l á b a n k i f o g y h a t I an p ü s p ö k i k a r b ő k e z ű s é g é b ő l 
l é t e s í t t e s sék h a l a d é k t a l a n u l egy l e g a l á b b is 15 — 20 
ezer f o r i n t r a m e n ő tö r z sa l ap . 

M i n t h o g y p e d i g az ez i r á n t va ló e l h a t á r o z á s 
közzé té te lének t a n í t ó i n k t á j é k o z t a t á s a v é g e t t az or-
szágos t an í tó i g y ű l é s m e g n y i t á s á n a k n a p j á u l k i tű-
zöt t a u g u s z t u s 20 ika e lő t t o k v e t l e n ü l m e g ke l l ene 
tö r t énn ie , t öbbeknek t a n á c s k o z á s a és h a t á r o z a t h o -
za ta la ped ig n a g y i d ő m n l a s z t á s s a l j á r n a , sőt ha 
m i n d e n i l l e tők hozzászó ln i a k a r n á n a k , l ehe te t l en 
v o l n a : az e lha t á rozás e l é résének m ó d j a r a nézve ab-
ban m e g n y u g o d h a t n á n a k a n a g y m é l t ó s á g ú p ü s p ö k i 
k a r t a g j a i , hogy a k á r a 15 a k á r a 20 ezer fo r in t -
ny i összeg t ü s t é n t f ö l a j á n l h a t á s a t e k i n t e t é b ő l az 
O r s z á g - P r i m á s ő F ő m a g a s s á g a v e t n é ki a m á r m á s 
a l k a l o m m a l is k ö v e t e t t ku l c s s z e r i n t az egyes föbe-
nef ic ia tus u r a k r a az á l t a l u k az t án ö n k é n y t f e l a j án -
landó összegeket , me lyeknek , ha egyesek t á n p á r 
esz tende ig csakis a k a m a t j a i t fizetik, v a l a m i n t ez 
f ö l a j á n l á s u k a t m e g k ö n n y e b b í t e n i f o g j a , ú g y az 
a l ap ra nézve vá l tozás t nem tenne . 

Ke l t E m s b e n , 1883-iki j u l i u s hó 24-én. 

LAJOS s. k. 
bibornok, érsek. 

A keresztény világrend és a forradalom.'"*) 
A forradalom korszakában élünk. Mióta kitűzték a 

10-ik századbeli lázadás zászlóját az egyház és az Istentől 

*) StöcJil A. Korunk nagy kérdései stb. czimü művének HI. k. I. 
füzetéből. Ford. Répássy. Kiválóan korszerű részlet. 

rendelt egyházi tekintély ellen, az mindig fenlobogott a 
későbbi századokban is; és köréje gyülekezének mindazok, 
kik a dolgok meglevő rendjével egyházi, állami és társa-
dalmi téren nem valának megelégedve és újításokról álmo-
doztak az élet különféle irányaibau. A forradalmi kitörések 
három század óta országról országra ismétlődtek. Német-
országban a protestáns fejedelmek forradalma a császár 
ellen —• harmincz éves háborút idézett elő ; Angolországban 
a rettentő felforgatások, melyek a hitszakadás és a valhísi 
zavarok folytán következtek volt be, vérpadra vitték a ki-
rályt ; Francziaországban szintén kitört az iszonyú forra-
dalom, szintén királygyilkossággal mocskolta be magát, és 
vérfürdőkben tartá pokoli orgiáit. Es itt azóta állandóvá 
lett a forradalom és folyvást háborgatja az ország nyugal-
mát. Es a forradalom e tűzhelyéről átrepül a parázs, üszök 
és pernye más országokba is ; a forradalom eszméje min-
denütt kisért; egy nagy és erős párt szitja és képviseli azt, 
mely a „liberalismus" csábitó mezébe bújt, azon párt, 
mely immár maga is vulkán fölött ugrál, minthogy ellené-
ben egy másik forradalmi párt keletkezett, t. i. a socialis-
mus, mely neki a hasonlót hasonlóval igyekszik viszonozni. 

I. 

1. Mi a forradalom ? — Hát mikor az emberek föl-
lázadnak egy jogosult rend ellen, mely fölöttük áll és ne-
kik parancsol ; vagy berzenkednek a jogos tekintély ellen, 
mely ama rendnek föntartója és képviselője, és azt nyakuk-
ról le akarják rázni, — ez forradalom. Mig az emberek 
tisztelik a rendet és tekintélyt, bármint iparkodnak is tör-
vényes eszközök által orvosolni a bajokat, melyek talán a 
fennálló renden belül elharapóztak : addig még nem járnak 
forradalmi úton ; sőt lehetnek körülmények, melyek az ily 
töx*ekvést kötelességökké teszik. De mihelyt a jogosan fenn-
álló rendet és tekintélyt lerombolni törekesznek ; mihelyt 
szóval és tettel azok megbuktatásán buzgólkodnak, akkor 
mindjárt a forradalom medrébe lépnek, forradalmárok lesz-
nek. Az erőszakos, tettleges lázadás betetőzi ugyan a for-
radalmat, de az annyiból mégsem tartozik a forradalom lé-
nyegéhez mert a forradalom már akkor is megvan, ha a 
jogosan fennálló rendnek és tekintélynek megbuktatásán 
munkálkodnak, azt előidézni buzgólkodnak. Az anyagi erő 
fölhasználása a rénd és tekintély megbuktatására csak ki-
törése a forradalmi szellemnek, mely már előbb megvan, 
és ama kitörésben csak nyilatkozik. Az anyagi tettlegesség 
csak megjelenési, alakja a forradalomnak ; de ezen tünemény-
nek rúgója és alapja maga a forradalom. 

2. Rend és tekintély pedig kétféle van : isteni és 
emberi. — Istentől származik a természetes erkölcsi rend, 
mely e természetes erkölcsi és jogi törvényekben jut kifeje-
zésre ; és ezen természetes erkölcsi rend azután ismét föl 
van emelve a természetfölötti keresztény világrendbe, me-
lyet Isten F-ra a keresztfán alapított meg. Ezen isteni rend-
be tartozik minden egyes ember, egyrészt az ő természeté-
nél és természetes végső hivatásánál fogva, másrészt pedig 
a megváltás következtében, mely mindenkire kiterjed. 
Ezen isteni rend és törvényei megkövetelik az embertől, hogy 
akaratát vesse alájok és engedelmeskedjék ; ezt nem tagad-
hatja meg tőlük, ha földi és örök czélját el akarja érni. Es 
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e rendnek valamint Isten a kútfeje, akként ő a legfőbb te-
kintély is, ki e rendet képviseli és ennek törvényeit végre-
hajtja. Ezen isteni rendhez, mely kivétel nélkül minden 
embernek szól, csatlakoznak azután az emberi rendek az 
élet különféle köreiben. Ezek első sorban emberi származá-
súak ; törvényeiket emberek hozzák, emberek azon tekinté-
lyek is, melyek azokat képviselik, s kik e czélra föl vannak 
hatalmazva. 

3. Ha pedig igy áll a dolog, akkor e szempontból 
forradalmat is kétfélét kell megkülönböztetnünk. Az em-
berek föllázadhatnak az isteni rend és tekintély ellen ; és 
ekkor a forradalom Isten ellen való ; de föllázadhatnak a 
jogos emberi rend és tekintély ellen is ; és ekkor a forrada-
lom az emberi fensőbbség ellen van irányozva. Könnyű 
belátni, hogy ez a forradalom fogalmát mindkét esetben 
tökéletesen kiteszi, csak épen hogy egyik esetben Isten el-
len, másikban pedig az emberi tekintély ellen irányúi. 

4. De a forradalom e két faj tája a legbensőbben ösz-
szefügg egymással, ugy hogy a valóságban mindig együtt 
járnak. Először is az emberi rend és tekintély ellen való 
forrradalom mindig lényegesen előre feltételezi az Isten és 
az isteni rend ellen való lázadást, és csak ezen föltevés mel-
lett képzelhető. Mert minden jogos emberi rend lényegesen 
az isteni rendtől függ annyiban, hogy épen az isteni rend-
től és az ebben uralkodó törvényektől nyeri jogosultságát. 
Isteni rend nélkül nincs semmi jogos emberi rend. Ha nem 
tételezzük föl, hogy az emberi rendnek az isteni rend a 
jogalapja, akkor minden emberi rend csak ugy fog feltűnni, 
mint pusztán emberi önkény és anyagi erő terméke ; az 
ilyen pedig az individuummal szemben sohasem követelhe-
ti magának, hogy ez azt meg ne sérthesse. Amit önkény és 
erőszak teremt, azt önkény és erőszak le is rombolhatja, 
anélkül, hogy az, ki e rombolást előidézi, a jog fóruma 
előtt bűntényt követne el. — Hasonlókép áll a dolog azon 
tekintélyre vonatkozólag is, mely emberi rendet hordoz, 
vagy képvisel. Minden jogos emberi tekintély az isteni te-
kintélytől függ és ebben birja forrását. Senkinek sem lehet 
arra joga, hogy akaratomon és cselekvésemen uralkodjék, 
és nekem törvényeket szabjon, csak azon esetben, ha Isten-
től, mint legfőbb tekintélytől föl van hatalmazva. Oly te-
kintély, mely nem isteni tekintélyből ered és nem azon sar-
kallik, semmi tekintély ; az csak az erősebb jogára van 
épitve, és buknia kell, mihelyt egy erősebb hatalom meg-
támadja. 

5. Ebből világosan kiderül, hogy minden, az emberi 
rend ellen indított forradalom előre föltételezi az isteni 
rend ellen való forradalmat, hogy minden forradalom első 
sorban az Isten, az isteni rend és tekintély elleni forra-
dalom, és csak ebből fajulhat el azután az emberi rend és 
törvény ellen való lázadássá. Senki sem lázadhat föl egy 
törvényes emberi rend és tekintély ellen, anélkül, hogy egy-
szersmind föl ne lázadna Isten és az isteni rend ellen ; mert-
hát amaz emberi rend és tekintély az isteni rendre és te-
kintélyre van alapitva, abból foly, attól függ és általa jo-
gosult. „ Ki a (jogos) hatalomnak ellenáll, — mondja az 
apostol, — Isten rendelésének áll ellene." Ha pedig ez igy 
van, akkor senki sem lázadhat föl az emberi rend és tekin-
tély ellen, anélkül, hogy már előbb háborút ne üzenjen az 

isteni rendnek és tekiutélynek. Mert valamig ehhez alkal-
mazkodik, valamig az isteni rend törvényét tekinti aka-
rata iránytűjének,f addig engedelmeskednie kell az em-
beri rendnek és tekintélynek is, mert ez Isten rendeletén és 
tekintélyén alapszik. Az emberi rend és tekintély elleni 
forradalomra csak azután veteműlhet, ha már előbb Isten 
ellen föllázadt. E szempontot kiemelni a legnagyobb fontos-
sággal bir, mert csak ebből tűnik ki világosan a forrada-
lom egész mivolta. 

II . 

1. Amit imént a forradalom fogalmából kiolvastunk, 
azt megerősiti a forradalom története is. Ujabb időkben az 
állami és társadalmi téren támadt forradalmat mindenütt a 
keresztény világrend és annak oszlopa, az egyház ellen in-
dított forradalom előzte meg, és szülő oka volt amannak. 
Ama forradalom, mely a harmincz éves háborúban lezajlott 
és egész Németországot elpusztította, sohasem indulhatott 
volna meg, ha meg nem előzi a lázadás az egyház és annak 
Istentől alapított tekintélye ellen, tehát a természetfölötti, 
keresztény világrend ellen. Ugyanez áll az angol forrada-
lomról is. Ezt is a vallási revolutio előzte meg. A nagy 
franczia forradalmat tudvalevőleg azon korgzellem hozta 
létre, melyet a hamis philosophia a kereszténységtől és a 
ker. világrendtől egészen elidegenített. Már jóval előbb, 
mintsem a forradalom vihara kitört volna a franczia király-
ság és a ráépített állami rend ellen, s mindent összerom-
bolt volna, egy általános lázadás viharzott le szellemi téren 
„Isten és az ő fölkentje" ellen: a bölcselet azt tekinté leg-
főbb feladatának, hogy a kereszténységet és a ker. rendet 
ostromolja ; gúnynyal, megvetéssel és minden képzelmet 
felülmúló, minden féket szétszaggató gyűlölettel rohanta 
meg a keresztény rendet, és ennek ellentéteül kikiáltá a 
„materialismus rendjét." Ez volt a kezdete, a bevezetése 
ama rettentő felfordúlásnak, mely alatt azután minden em-
beri rend elveszett az államban és társadalomban. Es talán 
jelenleg máskép van ? Bármerre fordulunk, a revolutio lég-
körében találjuk magunkat; annak levegőjét szívjuk tü-
dőnkbe ; minden uralkodó retteg e gonosz kísértettől. De 
hát mi a valódi oka e tüneménynek ? Bizony nein egyéb, 
mint a keresztény világrend ellen való lázadás, mely a je-
lenkor nagy kolompos pártjaiba egészen beléjök rögzött. 
Mind a liberalismus, mind a socialismus nyílt forradalom-
ban áll a kereszténység és a ker. világrend ellen ; és épen 
azért forronganak az emberi rend és tekintély ellen, mert 
forradalmárkodnak Isten és az isteni rend ellen. 

2. De nemcsak eddig van a dolog. Ha igaz, hogy 
minden forradalom, mely az emberi rend és tekintély ellen 
irányul, lényegesen föltételezi az Isteni rend ellen való for-
radalmat : akkor az is igaz, hogy az emberi rend és tekin-
tély elleni forradalom egyszersmind szukségképeni következ-
ménye az Isten és a keresztény világrend ellen vaió forra-
dalomnak. Aki egyszer a kereszténységet és a ker. világ-
rendet félrelökte, az a holtak közé dobta már a természetes 
erkölcsi rendet is, annak örök és változhatlan erkölcsi és 
jogi törvényeivel együtt ; megtagadta az engedelmességet 
annak is, ennek is, mert a dolgok tényleges rendjében, Isten 
akarata szerint, a természetes csak a természetfölöttiben 
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birja és kell is birnia létét és valóságát. Ha pedig igy, ak-
kor ő már nem érti többé, mit jelent az apostol e nagy 
mondása: „Minden (törvényes) hatalom Istentől van" ; el-
vesztvén a megértés kulcsát e tanhoz, ezt is el kell dobnia. 
Ránézve nem Isten az alapja és forrása, nem is lehet azza 
semmi emberi tekintélynek. Legfölebb oly hatalomnak 
nézheti azt, mely az anyagi erő zsámolyán alapszik és csak 
annak köszönheti fönmaradását, hogy a nagyobb anyagi erő 
áll a háta mögött. De a puszta anyagi erő terhét az ember 
el nem tűrheti. Elszakadván az isteni rendtől és törvény-
től, ránézve csupán az önzés, meg saját szivének természe-
tes gőgje irányadó ; ezek pedig nem tűrik a pusztán anyagi 
erő nyomását. Az ember önmaga akar uralkodni és borzad 
meghajolni az erőszak előtt, mely semmi egyéb, mint erő-
szak. Az Önzés, meg a kevélység démonai, melyek szivében 
dolgoznak, arra bizgatják őt, hogy az anyagi erőszakot, 
mely Alpesként nehezedik rája , megbuktatni törekedjék, 
hogy aztán önmaga foglalja el a helyét, hogy önmaga le-
gyen az uralkodó. Az tehát, ki Isten ellen forrong, egészen 
természetszerűleg berzenkedik és toporzékol az emberi rend 
és tekintély ellen is ; az Isten ellen indított forradalom 
egyenest az emberi rend ellen való forradalomba csap át az 
élet különféle terein. K i az isteni rend ellen forradalmat 
kezdett, a maga álláspontján vagy következetlenséget, vagy 
mulyaságot árulna el, ha nem merne háborogni az emberi 
rend és hatalom ellen is, mihelyt kilátása nyílik a sükerre. 
A fennálló hatalom előtt meglapul talán addig, míg érdeke 
úgy kívánja ; de alapelvileg e helyzettel sehogy sem bé-
külhet kí ; azért ha egy nagyobb érdek ösztönzi a forrada-
lomra, azonnal kész annak forgószelébe rohanni, vagy leg-
alább ellenállás nélkül engedi magát attól elsodortatni. 

3. Er re is tanúság a történelem. Epen imént soroltunk 
föl néhány esetet, melyek világosan bizonyítják, hogy az 
emberi rend és tekintély elleni forradalmat mindig az Isten 
elleni megelőző forradalom szülte. De azok nemcsak ezt bi-
zonyítják, hanem azt is, hogy az Isten elleni forradalom 
mindig az emberi rend ellen való forradalmat, mint termé-
szetes és szükségképi következményt vonta maga után. 
Nézzük csak pl. a franczia forradalmat. A hitetlen philoso-
phok nyíltan kimondták, hogy az oltárral a trónnak is buk-
nia kell ; hogy a felforgatás munkája csak fél munka lenne, 
ha csak addig mennének, hogy a kereszténységét kiirtsák, 
az „Isten kegyelméből" való királyságot pedig és annak 
minden czókmókját érintetlenül hagynák s végkép el nem 
törölnék. Mit használna, — igy beszéltek, — fölvilágosítani 
az embereket ama sötét tévtanokról, melyek eddig lelköket 
behomályosíták, ha egytől egyig föl nem forgatnók azon 
intézményeket is, melyeket egy sötét és szomorú múlt épí-
tett ama tévtanokra ! Es napjainkban szintén igy van. A 
fejedelmek azzal ámítják magukat , hogy a forradalmi 
nyugtalankodók egyebet sem fognak tenni, mint hogy fel-
forgatják a keresztény rendet, a keresztény gondolkodást 
kiútasítják a társadalomból és a közéletből, anélkül, hogy 
az ő kuruli széköket érintenék. Azért szívesen is feláldoz-
zák a kereszténységet és a keresztény rendet villámhárító 
gyanánt ama forradalmi démonoknak. De nagyon csalód-
nak. Kik a keresztény rend ellen föllázadnak, azok maguk 
akarnak uralkodni ; azok türelmetlenkednek nemcsak az is-

teni rend ellen, hanem az emberi ellen is, amennyiben ez 
nekik parancsolni, velők rendelkezni a k a r ; azok egyáltalán 
nem akarnak semmi más rendet, mint melyet ők csinálnak, 
s mely lépcsőzetűl szolgál a saját uralmokhoz. Ha a világi 
fejedelmek ezt nem akar ják belátni, akkor majd a saját ká-
rukon kell okúlniok, csakhogy akkor a kiábrándulás késő 
lesz már. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, aug. 12. Az országos kath. tanítói, segély-

egylet terve. — A nmélt. püspöki kar legutolsó értekezlete 
más fontos elhatározásokon kívül, melyek a nyilvánosság 
terére nem hatoltak, az elemi oktatás ügyében nemcsak a 
kath. tanítók az idei országos tanitógyülésen való részvétel 
még egyszer próbaképen megengedhetőnek vélte, hanem egy 
másik fontos és életbe vágó kérdéssel is foglalkozott, mely 
konkrét kifejezését egy emlékiratban nyeré, mely emlékirat 
ama nagynevű biboros főpap legújabb főpásztori körlevelé-
ben látott legelőször napvilágot, ki annak, ugy látszik, szer-
zője is vala. 

A kalocsai bibornok-érsek ur ő emja Emsből, julius 24-
én keltezve teszi közzé ezen emlékiratot, mely az esztergomi, 
kalocsai és egri érsekek megegyező nézeteit foglalván magá-
ban" az illető nmél. és mélt. „SufFraganeus püspök uraknak 
azon megkereséssel küldetett szét, hogy ahhoz hozzájárulni 
s a tervezett országos kathol. segélyalapnak életbelépteté-
sére szükségeseket saját megyéjükben előkésziteni szívesked-
jenek." 

E „nagyfontosságú és üdvös terv" a t. papsággal és a 
kath. tanítói karral közöltetik, hogy a népnevelés ezen két 
lényeges tényezője önmaguk között megállapodásra juthas-
son, és midőn majd az ez iránt való nyilatkozatra fölszólít-
tatik, arra érett megfontolás után kész legyen. 

Lelkünk mélyéből, mély fiúi hódolattal üdvözöljük 
hazánk fenkölt szellemű főpapjait a valóban „nagyfontos-
ságú és üdvös" actio terén. Magasztos és nemes egy eszme 
az, mely ezen emlékiratban nemcsak elméletileg kifejezte-
tik, de egyszersmind oly practikus, könnyen és egyszerűen 
érvényesíthető módon előadatik, hogy e nagyszabású, or-
szágos terv megvalósításához és keresztülviteléhez csak egy 
valami kell, mit kétségbe nem vonhatunk : áldozatkész, jó 
akarat . 

Oly rendkívüli fontosságú lévén ezen emlékirat, hogy 
arra a figyelmet külön felhivni fölöslegesnek véljük, mi 
csak azon benyomásnak kívánunk kifejezést adni, melyet 
ezen remek emlékirat olvasása reánk gyakorolt. 

Egy hatalmas, országos actio az, mely az Eötvös-
alappal szemben ép ott akarja a népoktatás bajnokait fel-
karolni, ahol a kisértet az ellentáborból a legveszélyesebb, a 
szétzüllődés veszélye a legnagyobb. Mit az emlékirat szé-
pen és velősen kifejez, „hogy az emberek mindig jobban ér-
deklődnek oly dolgok iránt, hol anyagilag is érdekelve 
vannak", oly tapasztalati igazság, mely kivált napjainkban 
nagyon érezteti hatalmát. Szép a lelkesedés ! nemes az ide-
alismus ! de hát, mi tagadás benne, emberek vagyunk, azok 
leszünk és maradunk. Kivált a falusi néptanítónak a 
helyzete, daczára a manap felemelt fizetésnek, bizony nem 
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a legrózsásabb ! Az ő és családjának igényei egyre szapo-
rodnak ; a rendszerint számos gyermekek neveltetése renge-
teg pénzt igényel; a mellékkereset vajmi gyér és r i tka; kül-
sőviszonyok (rosz termés stb.), nem egyszer még az úgyis 
olyannyira szükségelt járandóságát veszélyeztetik vagy ké-
sőbbre halasztják annak kiadatását, szóval, még a legtaka-
rékosabb és legegyszerűbb háztartás mellett is a csak né-
hány gyermekkel is megáldott családos tanitónak alig van 
annyi jövedelme, hogy adósság nélkül megélhetne. Minden 
l e g c s e k é l y e b b rendkívüli kiadás zavart okoz a házi bud-
getben és fejtörést a családapának ! Hátha még a gyerme-
kek felnőnek; ha tagadhatatlan bizonyítékait nyújtják a je-
lesebb tehetségnek és kitartó szorgalomnak, melyeket kár 
volna parlagon hevertetni; ha városba kényszerül küldeni 
fiait, leányait: akkor bizony gyakran csak a legnagyobb 
nélkülözések és áldozatok árán eszközölheti a szegény tanitó 
gyermekeinek további kiképeztetését; és míg a gyermekek 
több esztendeig a városban neveltetnek, addig otthon a 
szülők a többi testvérekkel együtt nem ritkán Ínséggel küz-
denek. . . . Es ha vén napjaira gondol az a néptanító; ha a 
halál bizonytalan és mégis bizonyos voltát veszi tekintetbe ; 
ha nejének, gyermekeinek jövő sorsára veti szemét: akkor 
összeszorul szíve, fáj a lelke és szíves-örömost ragad meg 
minden alkalmat, minden eszközt, hogy az ily könnyen felme-
rülhető eventualitásoknak legalább némilegelejét vegye, hogy 
biztosítsa magát és családját annyira, amennyire képes. Ve-
gyük csak a dolgokat, amint vannak, ne fordítsuk el sze-
meinket a tényleges valóságtól. 

Mi követelünk hű kötelességteljesitést, odaadó buz-
galmat, kitartó szorgalmat tanítóinktól, ma sokkal nagyobb 
mértékben, mint azelőtt, merr, mint a remek emlekirat böl-
csen megjegyzi : . . . az éles határvonal a felekezeti és kö-
zös iskolák között . . . „az ezen vagy azon iskolák mellett 
pártállást foglalóknak egymástól lényegesen eltérő elveik 
s törekvéseik közötti versenyt szükségszerűleg provokálta." 
Dignus est operarius mercede sua. Ne kényszerűljün a mi 
felekezeti néptanítónk saját magának és családjának sorsa 
javítására azokkal szövetkezni, kiktől mind a tanszellemet, 
mind a tanhatósági kormányzást illetőleg oly „éles határ-
vonal" által elválasztatik, O buzgólkodjék a vallás-erkölcsi 
katholikus nevelés és oktatás mellett és ne kényszerüljön hely-
zetének jobbitása végett azoknak kegyelméhez fordulni, 
kikkel ő egész működésével ellentétben áll ? O, a nép neve-
lője, a ker. erkölcsökben oktatója, ne találjon saját táborá-
ban annyi emberszereteteí, mennyit a közös, felekezetnél-
küli oktatás emberei híveiknek adnak ? ! . . . 

Nem! országszerte gondoskodik a papság elaggott 
vagy beteges társainak sorsáról, majdnem megyeszerte ala-
kulnak papi nyugdíj- vagy segély alapok, és jól történik 
igy. Csak quod uni justum, alteri aequum ! A tanitó, ki ve-
lünk fáradozik az iskolában, az egyházban* ne érezze szük-
ségesnek másokhoz folyamodni segítségért! Legyen a fele-
kezeti tanitó helyzete olyan, sőt legyen jobb, mint a közös 
tanítóé, és mi joggal nemcsak követelhetünk, de bizton ta-
pasztalni is fogunk nemes versenyt, teljes odaadást és foko-
zódott buzgalmat. A tiszta eszmékért való ideális lelkesült-
ség vajmi ritka virág ebben a materialisztikus korban ! 

Ha hazánk érdemes papsága felvilágosítólag, intőleg 

és buzdítólag fog hatni a felekezeti iskolák tanítóira; ha 
nemes példával és az emlékiratban jelzett módon csak cse-
kély áldozatkészséggel itt is, mint másutt, elül fog menni; 
ha a tanítói kar a papsággal egyértelműen, bizalmatlanság 
és szűkkeblűség nélkül fog eljárni : akkor kétséget nem 
szenvedhet, hogy nmélt. főpásztoraink bölcs és atyai szán-
dékai oly fényesen fognak teljesülésbe menni, hogy a terv-
be vett ..Országos kath. segély-alap" valóban büszkeségünk, 
tanügyünk szebb felvirágzásának egyik hatalmas tényezője, 
tanitóink kiváló segítsége és biztossága leend. Faxit Deus ! 

Feíső-Szemeréd, aug. 8. Huszonnégy éven át létezett 
e fiók-egyházban az- országút mellett egy kisded kórház, 
melynek szerény falai közt oly gyakran megfordult annak 
hol egyik, hol másik fentartója : értem gróf Westerholtné, 
szül. Stainlein Zsófia asszony és gróf Stainlein Leontin ő 
méltóságaikat, a felebaráti szeretet terén egymással ver-
senyző eme kegyes szivű testvérpárt. Isten a megmondha-
tója, ez idő tartama alatt mennyi jót eszközlött e kórhá-
zacska itt a községben, a vidéken, sőt előnyös fekvésénél 
fogva ugy az ország, mint a birodalom távolabbi részeiben 
is. Oh ! hányszor jött az ápolónő azon hírrel a kastélyba, 
hogy egy elaggott beteg fekszik az úton várva az irgalmas 
szamaritánt ; vagy hányszor fordult eme jó lelkekhez egy-
egy özvegy, ki vagyontalan s gyermektelen állapotában be-
tegségbe esvén idegenek ápolására szorult ; hányszor kopog-
tatott itt be a megnyomorodott vándor, ki betegsége miatt 
műhelybe nem juthatot t ; vagy a szegény cseléd, kit szívte-
len gazdája betegen szélnek eresztett ; vagy a családnélküli 
napszámos, ki betegsége miatt sehol munkába nem állha-
tott ? ! . . . Ama 24 év alatt vallás és nemzetisé»'-különbség-^ Ö 
nélkül 259 ügyefogyott talált itt testi-lelki orvosra; s ha 
tán egyik-másik küzőlük az öröklét hónába költözött, tisz-
tességesen eltakarittatotr, sőt holta után még lelkéről is 
gondoskodva lett. 

Múltban beszélek folytonosan, vájjon miért ? Mert e 
hórház f. hó 5-ikén megszűnt létezni. 

Nem, nem szűnt meg ! A mustármag, melyet 24 év 
előtt amaz áldott kezek elvetettek, terebélyes fává nőtt : a 
nap, mely a földteke egy részén leáldozott, a másikán 
felkelt. 

Vasárnap, u. m. Havi Boldogasszony ünnepén virradt 
fel ama boldog nap, midőn az uj kórház „Mária-ház" czim 
alatt Alsó-Szemeréden, az anya-egyházban, beszentöltetett. 

A beszentölést az Ipoly-Selmecz- és Korpona-folyók 
vidékének nagy népseregétől körülvéve nm. és ft. Ivruesz 
Kryzostom főapát ur végezte, bevezetvén ez alkalommal uj 
lakukba, ama csinos, egyemeletes zárdába a gráczi anya-
házból ide küldött három nénikét, kiknek a korház gondo-
zása átadatott. A kórház beszentölése után megáldá egyút-
tal a házi kápolnát, mely a lourdesi szűz tiszteletére avatta-
tott fel. 

Ezek végeztével ő nagyméltósága egy kenetteljes be-
szédet intézett a hivőkhez, szólván a ker. vallásról, mint a 
szeretet vallásáról. A hála és elismerés szavait intézé gróf 
Stainlein Leontin ő méltósága, mint a „Mária-ház" nagy-
lelkű alapitójához ; a nénikék gyöngéd gondjaiba ajánlá a 
betegeket, kiket az isteni gondviselés e házba vezérlend ; a 
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helybeli lelkész éber figyelemébe ajánlá a zárdát és lakóit, 
kiknek most lelkivezérévé Ion. 

A kórház örökös fentartására ő méltósága gr. Stain-
lein Leontiu 25000 frtnyi alapítványt tön; az oroszlánrész 
e szerint minden esetre őt illeti, s a zárda körűi Isten és 
ember előtt neki van legtöbb érdeme: de a vállalatnak, ha 
szabad úgy mondanom, második lelke, a kórháznak a szó 
szoros értelmében építésze Viszolajszky Károly alsó-szeme-
íédi plébános volt; bízvást, reménylhetjük tehát, hogy az ő 
felügyelete alatt a kórház virágzásnak indul s foganatos 
lesz a reá adott áldás, mely hogy arra is szálljon, ki reá ad-
ta, szivünkből kívánjuk. Egy jelenvolt. 

Rónia, aug. 9. A szentszék és Francziaország. — E 
czim alatt a „Journal de Rome" ma a következő vezérczik-
ket közölte : 

„Annak a levélnek a szövege, melyet tegnap a szent 
atyának a franczia köztársaság elnöke részéről átnyújtottak, 
ismeretlen. Talán sokáig is ismeretlen fog maradni, éppen 
ugy mint a pápa levele Grévy úrhoz. 

Hanem a franczia sajtó elég teljes kivonatot közölt 
belőle, melyet senki meg nem hazudtolt. Egyébiránt végre 
is nem valami nagy tehetség kell ahhoz, hogy az ember az 
ily okmányok tartalmát eltalálja, Olyan e válasz bizonyára, 
a milyent a szentszék, nem várhatott, hanem a milyentől 
tarthatott. 

Egy részről ugyanis, az elnök ur kezeit mossa attól a 
politikától, melyben szeriute neki semmi vezérszerepe sincs ; 
más részről megkisérli Francziaország egyháza ellen fordí-
tani azon jogos panaszokat, melyeket fejedelmileg tolmá-
csolni a szent atya kötelességének tartotta, és arra kéri a 
pápát, járjon közben a püspököknél az iránt, hogy Francziaor-
szág jelenlegi kormányával szemben minden oppositiót be-
szüntessenek. 

Nem hozzánk tartozik előre megjósolni azt, a mi a 
szentszék részéről az ily válaszra következni fog. Hanem 
minden nagy aggodalom nélkül az iránt, hogy talán téve-
dünk, kötelességünk összegezni a benyomásokat, melyeket 
az elnök levele mindazokban keltett, kik Rómában tartal-
máról sejtelemmel bírhatnak. 

Grévy ur, ugy látszik, sajátságos módon túlozza con-
stitutionalis szerepének szerénységét. O az Alkotmány hű 
és éber őrének adja ki magát. Ara legyen. 

De akkor hát őrködjék az egész alkotmány felett és 
ne engedje szokásból kimenni kivált az alkotmány azon ré-
szeit, melyek elnöki előjogait illetik. 

Az 1875-iki alkotmány, mely minden látszat daczára 
még érvényben van, felruházta az elnököt, ha nem is abso-
lut veto-joggal azon, törvényeket illetőleg, melyeket az al-
kotmánynyal és közrenddel ellenkezőknek itél, de legalább 
azzal a hatalommal, hogy elodázhatja kihirrdetésöket és 
appellálhat a rosszul intormált parlamenttől a jól infor-
málthoz. Ugyanezen alkotmány helyet ad az elnöknek a 
ministeri tanácsban, az ő kezébe teszi le ezen tanács vitat-
kozásainak vezetését, és szavának ebben a tanácsban bizo-
nyára befolyásosnak kell lenni az általa választott minisz-
terekre. Az alkotmány feljogosítja a köztársaság elnökét, 
hogy aláírásával lássa el azon tvényjavaslatokat, melyeket 

a minisztérium a kamarák tanácskozása elé terjeszt, és azon 
határozatokat, melyeket a minisztertanács hoz. 

Lehetetlen ennélfogva a franczia kormány fejének 
azon erkölcsi felelősséget kikerülnie, mely egy becsületes 
ember neve aláírásához van kötve, lehetetlen valami alkot-
mányos fikczio mögé bújnia, hogy a kath. egyház fejének 
jogos panaszaira avval a fitymáló mentséggel felelhessen: 
„Ez nem tartozik hozzám." 

Grévy urat tehát teljes erkölcsi és politikai felelősség 
terheli mindazon törvényekért, melyeket aláirt, mindazon 
törvényekért, melyekei az ő nevében terjesztettek elő, igen, 
mindazon törvényekért, melyeket ő hirdetett ki, anélkül, 
hogy felfüggesztő veto-jogával élt volna ! 

Mi több, ő egyedüli őre a nemzetközi szerződéseknek 
és Francziaország nevében egyedül neki van joga közleked-
ni a hatalmakkal. Midőn tehát valamely ő általa aláirt ren-
delet á nemzetközi jelleggel biró Concordatumba ütközik, 
akkor a sértett hatalmasság csakis Grévy urat okozhatja köz-
vetlenül. Éppen így az a kikerülés, melylyel a szent atya 
atyai előterjesztéseit fogadja, szintén minden tekintetben 
elfogadhatatlan és egy cseppel sem könnyít a nemzetközi 
jog előtt való felelősségének a terhén. 

Grévy ur egy cseppel sem jár el alaposabban midőn 
Francziaország püspökeit okozza azon súlyos vallási rendet-
lenségekért, melyeknek ezen ország színtere. 

A franczia papság, szorosan ragaszkodva a pápa ren-
deleteihez, általában a legvégsőbb határokig vitte a béke 
és békülékenység szellemét azon kormánynyal szemben, 
melynek soha más politikája nem volt, sem elméletben sem 
gyakorlatban, mint a katholika egyháznak az üldözése. Le-
hetetlen megnevezni csak egy püspököt is, a ki polgári jo-
gának és főpásztori jogának szoros kötelékeit egy köröm-
nyire is átlépte volna a kormányhoz való viszonyaiban. 

Néha a püspököknek vagy a miniszterekhez intézett 
levelek vagy a petitionalás utján kellett igyekezni meg-
előzni oly törvényeket vagy rendszabályokat, melyek a val-
lási szabadságra nézve sértők. Ámde hát ez nem minden pol-
gárt megillető jognak a gyakorlása-e, s nem főpásztori kö-
telességük teljesitése-e ? Azután az egész világ tudja, hogy 
ezek a tiltakozások és kijelentések utólag és nem megelőző-
leg történtek a kath. lelöiismeríte által jogtalanoknak ítélt 
tervekkel szemben És ezen együttes eljárástól soha sem 
hiányzott az egész püspöki kar egyértelműsége. Azon püs-
pökök, kiket maga a köztársaság választott ki az összes 
papság közöl, mint a köztársasági institutióknak nagyobb 
barátait, csatlakoztak e tiltakozásokhoz éppen ugy mint a 
többiek, sőt némelyek közőlük még nyomatékosabb erélyt 
fejtettek ki. 

Midőn következett annak a hires Nyilatkozatnak 
ügye, mely a szerzetes rendek elé terjesztetett és a mely 
semmi törvénytelenséggel nem járt a köztársaságra nézve, 
a püspökök majdnem egyhangúlag előzékenységöket csak-
nem annyira vitték, hogy maguk terjesztették azt az ok-
mányt a szerzetes rendek elé, mely azoknak megmentésére 
volt hi vatva ! 

Merni fog valaki hivatkozni azokra az appellátákra 
quasi ab abusu, melyekkel legújabban némely püspökök 
sújtattak és a melyek azon concordatumellenes rendszabá-
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lyokat prorokálták, melyek miatt a pápa éppen panaszt 
emelt? Grévy ur remélheti-e, hogy a pápa majd megha-
zudtolja az Index Congregatióját ? 

Nem, nem, hiában igyekszik Grévy ur kormányától 
elhárítani azt a megsemmisítő teljes felelősséget, mely reája 
azon rendszeres és következetes üldözés folytán nehezedik, 
melynek oda adta magát. 

Csakis a köztársaság viseli magát kihivólag, mig a 
püspöki kar, Roma vezérlete alatt, megőrizte bölcseségét, 
hogy soha máskép ne válaszoljon annyi kihívásra, mint tul 
nem lépve a szoros legalitást. 

Midőn a legtörvénytelenebb rendeleteket foganatosí-
tották, egyetlen egy szó Rómából, egy egyszerű engedély 
egyetlen egy püspöki lakból szabad folyást engedett volna 
a lánglelkű kath. ifjúság hevének, midőn a száműzött szer-
zetesek köré voltak gyülekezve. Es akkor mily szánalmas 
erőszakoskodások adtak volna választ a kormány erősza-
koskodására ! Mily mozgalom indult vona meg egész Fran-
cziaországban ! Mennyi rendetlenség történt volna ! És váj-
jon mondhatták volna-e, hogy a kihívók a törvénytelenül 
proscribált szerzetes rendektől kerültek ki? 

Midőn az elemi oktatásról szóló átkos törvényt kihir-
dették, a püspököknek egy jeladására a felháborodott csa-
ládok oly ellenállását fejtette volna ki, melyet a köztár-
saság talán nem is élt volna tu l ! 

A szentszék mérsékletet parancsolt a püspököknek, 
mérsékletet, mely sok katholikus hivő előtt a mértéken tul 
menni látszott, és a mely Francziaország minden vidékén 
csakis annak köszönhető, hogy a franczia nép püspökeinek, a 
franczia püspökök Romának példásan engedelmeskednek. 

A gúnyolódás egy bizonyos fajtája kell tehát ahhoz, 
hogy valaki a püspöki karnak magatartását gáncsolja és a 
szentszéknek rosz akaratot vessen szemére, akkor, midőn 
X I I I . Leo pápasága alatt a szó legszorosabb értelmében 
felülkerekedett a kormányok iránt minden körülmények 
közt való engedelmesség. -

XII I . Leo változatlan szilárdsággal követi ezt a poli-
tikát, mely abban áll, hogy a népeket engedelmességre 
szoktassa, a kormányokat pedig igazságosságra vezérelje. 

Midőn XIII . Leo a franczia köztársaság elnökének 
irt, megmutatta, hogy nem veszté reményét az iránt, hogy 
igazságosságot fog nyerni még azon kormány részéről is, 
melynek más elve és szabálya nincs; mint vakon engedel-
meskedni a keresztényellenes titkos társulatoknak, melynek 
raison dêtre-je, létoka nem egyéb, mint a kereszténység 
átkos üldözése. 

Valóban XI I I . Leo ekként teljesítve egész végig leg-
főbb főpásztori kötelességét, bizonyítékot adott kimerithe-
tetlen szeretetéről. Egyébiránt, midőn igy járt el, egy pilla-
natig sem volt csalódásban a viszonzás iránt, mely reá vá-
rakozott. 

Ámde minél nagylelkübbnek bizonyította magát a 
pápa, annál nagyobb az ő nagylelkűsége megvetői felelős-
ségének a súlyja. 

Hátha X I I I . Leo végre arra a meggyőződésre jut, 

hogy a franczia köztársaságtól egy körömnyi igazságossá-
got sem lehet nyernie az egyház részére, s a legszentebb kö-
telezettségek legcsekélyebb tiszteletét sem lehet várnia : mi 
lesz akkor e köztársasággal ? 

A forradalmárok közt, kik a hatalmat beostromzárol- . 
ták, és a katholikusok közt, kiknek a szentszék és a püspö-
kök a jogos ellenállás szabadságát meg fogják engedni : mi 
lesz abból a törékeny kormányból ? 

Grévy ur nem látszik semmikép sem felfogni a pápai 
irat fontosságát, melyre oly későn is válaszolt. 

IRODALOM. 
-h Vasár- és ünnepnapi szent beszédek. Irta Jirsik 

János Valérián néhai budweisi püspök. Fordította Ribényi 
Antal. I. füzet. Vácz, 1883. 144. lap. Ára 80 kr. Szerző 
intentiók elválalásaért is adja. Lakóhelye Kispest. 

Van e füzetben 18 sz. beszéd Urjövet I. vasárnapjától 
Gyertyaszentelőig, népies, magvas, megható szerkezettel. 

VEGYESEK. 
— A szent atya f. hó 9-én tartott titkos consistorium-

ban a lisaboni pátriárkái, a turini, bragai, otrantói, mirai, 
bordeauxi és görtzi érseki székeket és 26 püspökséget töl-
tött be, és a bukaresti, utrechti, a bolgár érsekség, a driná-
polyi czimzetes érsekség, valamint 11 püspökségnek apos-
toli breve által már megtörtént betöltését hirdette ki. Ez a 
consistorium arról nevezetes, hogy a romániai és a bolgár-
országi kath. hierarchia felállítása az illető főpásztori szé-
kek betöltése által bevégzett ténynyé vált. 

— 0 eminentiája kegyelmes főpásztorunk dr. Koper-
niczky Ferencz hg-primási levéltárost és szertartót nagy-
ölvedi plébánossá nevezte ki, helyébe dr. Machovich Gyula 
budavári kir. palotai káplánt hívta meg, ez utóbbi állomás-
ra pedig Robitsek Ferencz kemenczei káplánt méltóztatott 
Kinevezni. 

— Tisza Kálmán miniszterelnök úrról azt a hírt köz-
lötték a napi lapok, hogy f. hó 19-én vagy 20-án ismét 
Ostendébe fog menni. Különös egy dolog biz az, hogy ő 
exclját rendesen sz. István első apostoli király nemzeti ün-
nepére szálja meg a gyógyfürdőzés vágya. 

-j- Gyászhír. A legfájdalmasabb részvéttel közöljük a követ-
kező gyászjelentést: Alólirottak fájdalmas szívvel jelentik, 
ugy a saját, mint a többi rokonok nevében nagyon tiszte-
lendő Hegedűs István, üllői róm.-kath. plébános úrnak 
munkás és példás élete 41-ik, és áldozársága 17-ik évében 
váratlanul bekövetkezett gyászos halálát. A boldogult hült 
tetemei ünnepélyes beszentelés után az ercsii róm.»kath. 
sírkertben folyó augusztus hó 9-én örök nyugalomra tétet-
vén, az engesztelő szent mise áldozat folyó augusztus hó 
17-én délelőtt 10 órakor fog Üllőn a plébánia templomban 
a Mindenhatónak bemutattatni. Budapesten, 1883. augusz-
tus hó 10-éu. Áldás és béke emlékének \n Özv. Hegedűs Jó-
zsefné szül. Pintér Erzsébet, mint anya, Özv. Bálás Mihály-
né, szül. Hegedűs Alojzia, Hegedűs Ferencz, min. osztályta-
nácsos, Dr. Hegedűs János, szab. áll. honvéd fő-törzsorvos, 
Hegedűs Lajos, gyógyszerész, Hubtr Károlyné, szül. Hege-
dűs Mária, Hegedűs József, uradalmi intéző, Hegedűs Lász-
ló, keresk. és váltótörvényszéki bíró, mint testvérek. 

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

Nyomatott Budapesten, 1883. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési díj : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása: Buda-
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R E L I G I O . 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

NEGYVENKETTEDIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni minden kii-
postahivatalnál; 

; Budapesten a szerkesztő-
nél, és Kocsi Sándor 
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Budapesten, augusztus 18. 14. II. Félév. 1883. 

TARTALOM. Pia Desideria Ex Occasione Jubilaei Octo-Saecularis In honorem Divi Stephani I. Regis Hungáriáé die 20 . 
Augusti 1883. — A nemzet nagy ünnepe. — A keresztény világrend és a forradalom. — Egyházi tudósitások : Buda-
pest. A II . országos tanítói-gyülés. — Erdélyi egyházmegye. Ngymélt. és ft. Lönhárt Ferencz püspök ur körlevele. — 

Berlin. A helyzetről. — Irodalom. — Hivatalos. — Vegyesek. 

P ia Desider ia 
Ex Occasione Jubilaei Octo-Saecularis 

In honorem 

Div i S t e p h a n i I. R e g i s H u n g á r i á é 
die 20. Augusti 1883. 

Ab exultante Universa Hungaria celebrati, 
De Monumento Eidem patria pietate erigendo 

Devote concepta. 

P r o l o g u s . 
oi • S tephano pa t r i a s ü r g e t p ie ta te t r o p a e u m , 

Hu íc Clio inc ida t quae pia Musa vovet : 

Hoc gens g r a t a T ib i poni t R e x Magne t r o p a e u m , 

Cui t u concil ias nomine g r a n d e decus. 

Octo t u a m saeclis d e x t r a m colit H u n g a r a te l lus , 

E t d i adema T u u m p igno r i s i n s t a r habe t . 

Hoc est p a l l a d i u m m i s s u m v e l u t ae there ab al to, 

Quo nil H u n g á r i á é ca r ius u sque fu i t . 

H i n c ae te rna supe r nos t ro T u a g lor ia r egno 

Coelesti F idei l u m i n e cincta micat . 

Non haec ind igu i t per saecula t a n t a co lumnis , 

Nam pre t io cunc tas exsupe rav i t opes. 

A t pa t r i ae p ie tas pos t octo saecula posci t 

Marmorea e x p r e s s u m mole v idere s u u m . 

Laetare, felix Hunnia, saeculis 
Octo peractis haec age Jubila, 

Tantoque Regi grata laudes 
Die hodie, et benedic ad aras ! 

Rex Magne, Coeli reddite sedibus ! 
Quis maior est Te filius Hunniae ? 

Quis dignior sub sole nostro 
Porphyreis fuerat columnis ? 

Est maior alto vertice Carpati, 
Omnique virtus sidere clarior, 

Vibras novem qua paene saeclis 
Pannoniae radios per orbem. 

Te laude tollit, te colit Hungarus 
Reç-ni Satorem. Te Duce lux novae o 

Est orta vitae. Te Patrono 
Vita tuae datur usque genti. 

Quis non adoret consilium Dei 
Sic providentis nostra negotia ? — 

Quos duxit hue, virtute patres 
Hic voluit patriam mereri, 

Et septa tantis hostibus undique, 
Ne cum propinquis gens pereat suis, 

14 
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Signo crucis gentis decorae 
Te Dominus voluit Satorem. 

Sic est, tot inter saeva pellicula 
Toti salutem crux tulit Hunniae, 

Cuius fidem Te destinavit 
Spargere Pannonidum per oras. 

Quam blanda regno mox faciès fuit ! 
Te Rege sancta est iacta basis fide 

Rebus futuris. Hoc redundat 
Ponte salus veniens in aevum. 

Est in tropaeis nam pietas Tua 
Per omne regnum tradita posteris. 

Laudes Tuas plus octo saeclis 
Ecclesiae celebrantque Sponsae. 

Evanuerunt regna. Scythas premit 
Nox atra. Stat firma Hunnia sub cruce, 

Quam non phalanges Tar tarorum 
Frangere, noD valuere Turcae. — 

Est cum probatis sonte Dei manus. 
E x Asia haec quos duxerat, Hungaris 

Apostolo Te Rege fecit 
Princípium melioris aevi. 

Nec sivit ullis fraudibus opprimi; 
Quin lege sancta sub cruce condita 

Fideque Pa t rum roborata 
Casibus in dubiis tuetur. 

Quem, Diva si nos desereret Fides, 
Quaeramus orbis pro patria angulum ? 

Vir tute Pa t rum quippe partam 
Yul t Dominus patriam tueri. 

Florere vult hanc sub Fidei aegide, 
Aeterna cuius vox ubivis manet. 

Adversus hanc iuncto nec ipsa 
Foedere Tar ta ra praevalebunt. 

Est nulla regnis absque Fide salus. 
Humana si lex hanc violaverit, 

La tam viam sternit, nefandas 
Qua populos t rahat in ruinas. 

Quid namque iniquis legibus, artibus 
Quaesisse regno divitias iuvat? 

Aut impios reges tenere 
Quid iuvat innumeras cohortes ? 

Neglectus olim quippe Diespiter 
Raptis placari divitiis negat. 

Donis sacras qui privat aras 
Disperit ut vaga Solis umbra. 

Exempla te Rex multa docent, cadant 
Quas in ruinas absque Fide impii. 

Hoc caverat mens Providentia, 
Hunnia ne ruat infidelis. 

Hinc Tu futuri providus inscris 
Vitae beatae semina cum Fide. 

Coeloque spes confisa larga 
Promeruit Tua dona Coeli. 

Tu namque sacro lumine Virgiuem 
Matrem Patronam percitus eligis, 

E t devoves regnum et coronam 
Cum cruce praesidio Mariae. 

Hac digna Te gens aere perenni 
Sacra tropaeum sistat imagine, 

Ad quod Fide quisque aestuare 
Atque Tua pietate discat. — 

Quae civitatum praeparet huic locum, 
Aut quae columnis dignior est Tuis ? 

Pr ima frui quae luce, sacro 
E t tribuit Tibi fonte nasci 

Hoc digna tanto culmine Filii 
Est iure Mater Sponsa Strigonia, 

Haec pignus huius Jubilaei 
Possideat Stephani columnam. 

Sic sempiterna mente tuebimur 
E t in columua Te venerabimur. 

O Magne Rex, dignare vultu, 
Praesidioque Tuos tuere. 

Defende largo munere ovilia, 
Hie suscitasti quae Fidei in lucra, 

Regem Tua cinctum corona 
In decus Hungáriáé tuere ! — 

Haec vate Phoebo quae cano crédité, 
Árpád Parenti proxima Jubi la 

In colle monstrabunt Budensi 
E t Mathiae positas columnas. 

Sic grata magnis patria filiis 
Magnis fovendis digna videbitur, 

Vir tute quorum provehetur 
Hungáriáé decus aeviternum. 

Josephus Budaváry 
e Scholis Piis. 

A nemzet nagy ünnepe. 
(1083—1883.) 

Ritka nemzet dicsekedhetik, a mivel a magyar: 
hogy királyainak sorában az államférfiúi nagyság 
az életszentséggel, az idők folyamában oly közel 
egymáshoz találkoztak volna, oly két nagy férfiú-
ban, milyent sz. István és sz. László királyainkban 
tisztel a művelt emberiség. 
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És mikor nemzetünk azt a korát élte, hogy ve-
zérférfiai egy személyben, nagy államférfiak, nagy 
hősök és nagy szentek valának, — akkor volt Ma-
gyarország legboldogabb. 

Mikor sz. István király fejére a pápa által 
küldött koronát feltették, a keresztény civilisatio 
uralma Európa szivében, hol édes hazánk fekszik, 
véglegesen megállapitva lön ; és ez az uralom azóta 
csak egyszer lett megzavarva, akkor, midőn a ma-
gyar nemzet a sz. Istvánok és sz. Lászlók erkölcsei-
től elfajulva, Mohács gyászos mezején a török iga 
előtt megtörött, és ős Buda ormán a félhold a szent 
keresztet megalázta. 

Tanulságos intézkedése az isteni gondviselés-
nek ! Más nemzeteket máskép büntetet t az Isten, 
mikor a keresztény erkölcsökből következve elkor-
csosulának : a magyar nemzetet a pogány török 
rabigájával súj tot ta , hogy megtanítsa, mily szoro-
san összefügg reá nézve az ő önálló nemzeti léte a 
sz. István által lerakott keresztény alapokkal. 

Hagyja el a nemzet, vezérférfiai által félreve-
zetve, a sz. István által lerakott keresztény alapo-
kat, s nem kell hozzá jósló tehetség, mert már kéz-
zel fogható jelek mutatkoznak a láthatáron, a mel-
let t tanuskodók, hogy a szellemében és erkölcsei-
ben elkereszténytelenedésnek indul t magyar nem-
zet önállósága, nemzeti léte, nagysága, jövője ve-
szélyeztetve van. 

Fa, melynek gyökereit gyilkos férgek szétrág-
ták és törzsét megőrölték az idő viharainak ellen 
nem ál lhat ; előbb utóbb kidől, elpusztul. Igy a 
nemzetek is, ha szelleinöknek egysége felbomlott 
s életerejöket az erkorcsosulás fölemésztette, vagy 
elhalnak lassankint, más, egészségesebb nemze 
tekbe beolvadva, vagy a regeneratio nagy eltökélé-
sére és hősi erőfeszítéseire kell magukat elszán-
niok. Tertiuin non datur. 

Szv.nt István király, midőn kereszténynyé tette 
a magyart, a nemzeti létet a feloszlás ellen kettős 
kapocscsal biztosította. Hitegységet öntött a nem-
zet szellemébe és a keresztény erkölcsökkel egy 
oly tényezőt oltott be nemzetünk életébe, mely azt 
a megsemmisülés ellen az által biztosítja, hogy le 
hetövé teszi reá nézve az újjászületést bármily kö-
rülmények között. 

Az ó-világ pogány népei mind kihaltak vagy csak 
egyes foszlányain tengődnek tovább; a keresztény 
népeknek csak akarniok kell, és az örök haláltól 
megszabadulhatnak — mert folyton újjászülethetnek. 

A magyar nemzet előtt, bármennyire elfajzott 

is sz. István szellemétől és erkölcseitől, szintén 
nyitva áll ez az új jászületés és nemzeti nagy lét di-
csőségére vezető ut. 

Térjen vissza a magyar nemzet mindenestől 
erre az útra , — és akkor jövője biztosítva van. 

Legyen a mai szent ünnepen egész Magyaror-
szágon egy nagy templommá s visszhangozzék 
Kárpátoktól Adriáig a nagy ima a magyarság hit-
egységeért és erkölcseinek keresztény szellemben 
való megújulásáér t ! 

Legyen sz. István király ünnepének nyolczszá-
zados jubi leuma a jelennél szebb, hatalmasabb, di-
csőbb nemzeti létnek kiinduló pont ja ! 

A keresztény világrend és a forradalom. 
I I I . 

1. Az eddig fejtegetett alapelvekből következik, hogy 
a forradalmat soha, semmi szin alatt, sem jogilag, sem er-
kölcsileg nem lehet igazolni. Az isteni rend és tekintély el-
len indított forradalomra nézve magától világos ez, mert 
az Isten ellen való lázadás minden körülmény között erköl-
csileg gonosz tett. De ugyan ez áll az emberi rendre vonat-
kozólag is. A törvényes emberi tekintély ellen való forra-
dalmat is ugy kell tekintenünk, mint erkölcsileg és jogilag 
kárhoztatandó tényt. Kárhoztatandó jogilag, mert egy fenn-
álló, kétségbevonhatatlan jogot támad meg, azt megbuk-
tatni törekszik ; már pedig a jogrend Ítélőszéke előtt sem-
miféle jogsértést nem lehet igazolni. De erkölcsileg is tilta-
tik az, nemcsak azért, mert a jogi kötelesség egyszersmind 
erkölcsi kötelesség, tehát annak megsértését a lelkiismeret 
is tiltja ; hanem különösen azért is, mert minden forrada-
lom, mely egy törvényes emberi rend és tekintély ellen tör, 
egyszersmind közvetve lázadás Isten és az isteni rend ellen, 
amennyiben amaz ebben gyökerezik és ettől nyeri jogosult-
ságát. A forradalom tehát nemcsak merénylet, hanem bün 
is, mert mindig lázadás is az isteni akarat ellen. Az nem-
csak külső tény, melyhez a lelkiismeret itélőszékének sem-
mi köze nem volna, hanem erkölcsi térre is átcsap, és er-
kölcsi szempontból is absolute elvetendő. Midőn tehát vala-
ki egy „forradalmi jogról" karátyál, valóságos esztelensé-
get állít, mert ilyen jogot már a természetes erkölcsi állás-
ponton sem lehet elismerni, annál kevésbbé fogadhatni el a 
keresztény világrend álláspontján. A. „forradalom jogáról" 
csak az beszélhet, ki egészen atheista világfelfogásban le-
ledzik. Mert ha az emberi rend és tekintély nem az isteni 
renden alapúi, hanem miként az atheista világfelfogás hir-
deti és hirdetnie kell, csak egy túlnyomó anyagi erőre van 
építve, akkor mindenesetre joga lehet a népnek az ily ha-
talmat, föltéve, hogy már megunta és tovább nem akarja 
tűrni, megbuktatni és helyette egy másikat állítani. De hát 
akkor ez a szó igaz értelme szerint már nem is „forrada-
lom", mert hiszen minden forradalom egy jogilag fensőbb 
rendeltetésű hatalmat tételez föl ; itt a forradalom fogal-
ma elenyészik, és amit „forradalomnak" neveznek, csak jo-
gos tény, melyet a nép azért visz végbe, mert ez által a sa-
já t érdekeit véli előmozdíthatni. 
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2. E szempontból indult ki Rousseau, midőn ama té-
telt állítja vala föl, hogy a forradalom olyan fogalom sze-
rint, minőt vele összekötni szoktak, nem létezik. Nézete sze-
rint nincs más fönség, mint a nép fönsége. A kormány, me-
lyet a nép magának teremt, nem egy fensőbb isteni rendből 
nyeri jogosultságát ; tekintélye nem az isteni tekintélyben 
való részesedés, nem annak kifolyása, mert ő csak a nép 
szolgája, azt képviseli. Az anyagi erő azért van mögötte, 
hogy a fönséges nép akaratának érvényt, súlyt kölcsönöz-
zön. Hanem persze a kormány könnyen hajlandó ezen anya-
gi erőt arra fordítani, hogy a saját fensőbbségét a nép aka-
ratával szemben fontarthassa. Ha ezt cselekszi, állását el-
veszté ; a népnek akkor joga van, sőt a saját fónségének 
megvédése czéljából kötelessége is a kormányt eltávolítani. 
Ha a kormány önkényt enged a nép akaratának, akkor 
minden jól van ; ha pedig talán a mögötte álló anya 
támaszkodva iparkodik magát föntartani, akkor erőre 
persze a nép szintén kénytelen erőszakhoz nyúlni, hogy a 
kormányt megbuktassa. De hát ezen erőszakoskodás nem 
forradalom, nem lázadás egy törvényes fensőbb tekintély 
ellen, hanem egyszerűen a népet megillető jognak gyakor-
lata, mely csak azért látszik erőszakoskodásnak, mert a 
kormány jogtalanul daczol a népjog ama gyakorlatával, 
annak erőszakosan ellene áll. I t t tehát mindenesetre van 
értelme a „forradalom jogáról" beszélni ; és a kormányok, 
melyek az atheismus álláspontjára helyezkedtek, követke-
zetes módon nem tagadhatják többé a „forradalom jogát." 
De éppen ebből tűnik ki világosan az is, hogy az Isten és a 
keresztény világrend elleni lázadásnak mindig természe-
tes következménye az emberi rend ellen való forradalom ; 
sőt hogy az említett föltevés mellett a forradalom elveszti 
még erkölcstelen jellegét is, egészen ugy tűnvén föl, mint 
jogosult, rendszeres valami, azaz mint a népjog egyik kifo-
lyása. Ekkor a forradalmak pusztán oly események, melyek 
éppen a fölmerülő körülmények által vannak indokolva és 
jogosítva, anélkül, hogy azokat erkölcsi mérték alá lehetne 
venni, sőt melyeket bátorságosan a kormányok bűnszámlá-
jára lehet irni, minthogy csak azért következnek be, mert 
ezek nem akarnak a nép akaratának önkényt engedni és el-
távozni, 

3. Hanem persze azon atheista forradalmi hősök, kik 
ily módon iparkodnak az emberi rend és tekintély ellen tá-
madt forradalmat igazolni, oly élelmesek, hogy ezen alap-
elveiket mindjárt a világért sem akarják gyakorlatilag ér-
vényben hagyni, mihelyt egyszer a forradalom által sikerült 
maguknak fölkapniok a hatalom polczára. Ezt már másutt 
is hangsúlyoztuk, itt is újra ismételnünk kell. Ok a „forra-
dalom jogát" csak addig tisztelik, mig arról van szó, hogy 
egy törvényes rendet és tekintélyt meg kell buktatni. Mi-
helyt azonban ez sikerült nekik és magukhoz ragadták a 
hatalmat, rögtön máskép beszélnek. Most már azt követe-
lik, hogy azok, kiket ők erőszakosan megbuktattak, még-
csak álmodni se merjenek holmi „forradalmi jogról." Az ő 
uraskodásuk ellen föllázadni borzasztó s o n o s z s á o - lenne. 
Míg előbb azt prédikálgatták, hogy forradalom még fogal-
milag sem létezik, hogy ilyen tulajdonkép nincs is, sőt azt 
egy elidegeníthetetlen népjog gyakorlatának dicsőitették, 
mindjárt reszketnek és tolvajt kiabálnak, mihelyt ezen á l l í -

tólagos népjog ellenök fordítja a szarvát; „rebel Hóról", for-
radalmi fészkelődésekről beszélnek, és nem győzik erkölcsi 
fölkáborodásukbau eléggé szidni, gyalázni azokat, kik most 
ugyanazon „jogot" akarják igénybe venni, mely előbb őket 
tolta föl a nyeregbe. Hiszen ismeretes, hogyan üldözte a 
franczia forradalom idején minden párt, mely a hatalom 
tetőpontjára fölvergődött vala, a másik pártot tűzzel-vas-
sal, csak azért, mert ez meg akará őt fosztani a hatalomtól. 
A hatalmaskodó párt mindig lázadásnak nézte ezt önmaga 
ellen. Ismeretes az is, hogy napjainkban egy párt sem osz-
togatja könnyebben a „lázadó" és „forradalmár" czimet, 
mint éppen a forradalmi liberális párt, mely a polczon le-
génykedik. Aki csak opponálni mer azon alapelveknek, me-
lyek a modern állam testébe-vérébe mentek át, azt bizonyo-
san „államellenes" forradalmi lázadónak bélvegzik és elité-
lik ; és noha más pártoknak eszök ágában siucs az állami 
tekintély megbuktatására törekedni, mégis mindjárt „ál-
lamveszélyes elemek" gyanánt nézik őket és forradalmi 
szándékról vádolják, mihelyt az uralkodó liberális párttal, 
elveivel, vagy czéljaival ellenkezni próbálnak. Hát ez is 
csak egy azon durva következetlenségek és ellenmondások 
közöl, melyekre az atheista világfelfogás és az ebből szár-
mazott önuralom-hajhászat ragadja e pártot. A legnagyobb 
galádság pedig ebben az, hogy a liberális párt teljesen ki-
vetkőzvén minden becsületérzésből, kimondhatatlan vakme-
rőséggel, mintha ez egészen természetes valami volna, kö-
veti. eLés állítja közszemlére az ily csúnya inconsequentiá-
kat és ellenmondásokat. 

IV. 

1. Egyébiránt forradalmat csinálhatnak nemcsak nép-
tömegek, illetőleg nemcsak a népet bolondító és őt maguk-
kal a forradalmi áramlatba sodró pártok ; hanem épen 
úgy megindíthatják azt a tekintély törvényes viselői is ; 
ezek is lehetnek forradalmárok. Nemcsak oly forradalom 
törhet ki, melyet a tömeg indít, hanem olyan is vagyon, 
melyet kormányzók idéznek elő. Ugyanis megtörténhetik, 
hogy a kormányok maguk lázadnak föl az isteni rend és 
törvény ellen ; hogy a keresztény világrend korlátait ke-
resztültörik és törvényeit félredobják. Es ha ilyesmire vete-
műlnek, elkövetik az Isten ellen való forradalmat. Ha pedig 
már egyszer eddig jutottak, akkor azon törvényeket sem 
fogják többé tisztelni, melyek minden emberi rendnek alap-
ját képezik ; a népek jogait, melyek épen amaz isteni tör-
vényekből származnak, semmibe sem fogják nézni ; csupán 
önkényök lesz az uralkodó, kormányzásuk mértékének nem 
a nép igazi javát veszik, hanem saját szeszélyeiket, kapzsi-
ságukat. Es így forradalmat csinálnak nemcsak Isten és az 
isteni rend ellen, hanem az emberi rend ellen is, melyet pe-
dig képviselni, ótalmazni és megvalósítani tartoznának. Ez 
aztán még gonoszabb forradalom, mint a néptömegek láza-
dása, mert épen azoktól ered, kiket Isten különösen hivott 
meg és hatalmazott föl, hogy a rendet képviseljék, melyet 
pedig felforgatnak. Mennyit vétkeztek a franczia királyok a 
nagy forradalom előtt az isteni és emberi rend ellen ! Ex-
cessiv hatalmi öntudatukban azt hitték, hogy rájok nézve 
sem isteni sem emberi rend nem kötelező. Vájjon kevésbbé 
voltak-e hát forradalmárok, mint azok, kik később trónju-
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jukat megrohanták és összetörték? És talán a most uralko-
dó pártok máskép viselik magukat ? Aajjon a mostani kor-
mányok, melyek az uralkodó liberális párt füttye szerint 
kormányoznak, nem forgatják-e föl szintén a keresztény vi-
lágrend valamennyi törvényét ? És nem aknázzák-e alá ez-
zel az emberi rendet is, mely az isteni renden alapszik ? 
Vájjon kevésbbé forradalmárok-e hát, mint ama socia-
lista pártok, melyek a liberális uralom ellen lázonganak 
és azt igyekeznek lerázni a maguk nyakáról, meg a né-
péről ? 

2. A kormányok forradalma azért is nagyon gonosz, 
mert többnyire maga után vonja a tömegek forradalmát is. 
Ha egyszer a kormány nem tiszteli sem az isteni, sem az 
emberi rendet, amennyiben ez utóbbi az erkölcs és jog tör-
v é n y e i n , a kereszténység törvényein alapszik; ha ezek he-
lyett a saját önkényének, vagy egyoldalú pártérdeknek tör-
vényeit tolja a népre, akkor igazán nem csodálhatni, ha a 
nép sem csinál magának lelkiismeretet abból, hogy az isteni 
renddel daczoljon és fölemelje kar já t oly tekintély ellen, 
mely a nép költségén és a mögötte álló anyagi erő érzeté-
ben zsarnoskodik fölötte. Már maga a rosz példa is, melyet 
a kormány ad az isteni rend megvetésében, vérszemül szol-
gál, elragad a népre ; ez is kedvet kap utánozni a kormányt 
az Isten és az isteni törvény elleni lázongásban ; ha pedig 
már egyszer e lejtőre jutot t , csak egy lépésnyire van a rosz 
példát adó kormány ellen kitörendő forradalomtól, melyet 
pedig annál könnyebben és hamarább meg fog tenni, minél 
jobban ássa maga a kormány az alapot, melyre a nép enge-
delmessége van fektetve. A történelemből itt is nagyon so-
kat lehetne tanulni, ha ugyan hallgatnának reá. A franczia 
nagy forradalmat régen előkészíté ama forradalom, melyet 
a Bourbonok kirâlykodââa indított volt az isteni és emberi 
rend oszlopai ellen. A franczia Bourbonok a nemességgel 
együtt, mely őket környezi vala, — ugy magánéletükben, 
mint hamis kormányzó elveikben, — tökéletesen emanczi-
pálták magukat minden isteni és emberi rend alól ; maguk 
is forradalmárok voltak, és épen ez által veték meg alapját 
a nép ama rettentő forradalmának, mely őket és az elfajult 
nemességet letaszitá az absolutismus magaslatáról, hová 
gonosz elbizakodással fölkapaszkodtak vala. És midőn ko-
runkban az uralkodó hatalmak a keresztény világrendnek 
kiadják az útlevelet, és ezzel megingatják az emberi rend 
oszlopait is, ők is a forradalom álláspontjára helyezkednek, 
és épen azért nem csodálkozhatnak, ha most a forradalom 
lenn is folyvást emelgeti már Medúza-fejét és őket elnye-
léssel fenyegeti, Históriai törvény az, mely az egész világ-
történelemben szemlélhető, hogy egyik forradalom mindig 
másikat szül. A forradalom egy ú j Kronosz, ki saját gyer-
mekeit nyeldesi el. A felül támadó forradalom szüli az al-
sóbbrendűt ; ha pedig azon forradalmi hatalmak, melyek a 
nép alsó rétegeiből fölkerekednek, magukhoz ragadják az 
uralmat, akkor, — minthogy persze ők is az Istentől elru-
gaszkodott forradalom elvei szerint basáskodnak, — ismét 
ujabb forradalmakat idéznek elő maguk ellen a tömeg ke-
belében, és így folytatódik a forradalmi processus a végte-
lenig. Eléggé meggyőzhet erről bennünket egy pillantás a 
jelen politikai és társadalmi állapotokra, melyeket a for-
radalom elvei szerint kormányoznak. Isten és az isteni 

rend ellen való lázadás mindenütt szintén csak lázadást 
szülhet. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
Budapest, aug. 17. A II. országos tanitó-ggülés. — 

Folyó hó 19-én fog megnyílni az országházban az elemi is-
kolák és képezdék tanítói karának második országos képvi-
seleti gyűlése, mely elé az egész ország méltán érdeklődés-
sel tekint . 

Az egész ország érdeklődik e gyűlés iránt. És méltán. 
A nemzet népies elemének vezérlő érvtehetsége lesz e gyű-
lésben mintegy concentrálva, mely contcentratio nagy áldá-
sok, de egyszersmind nagy csapások forrásává válhatik. 

Kétszeresen érdeklődünk e gyűlés iránt mi katholiku-
sok, mert a mi tanférfiaink, kegyelmes főpásztoraink bölcs 
óvatossága folytán, csakis „próbaképen" jelennek meg e tan-
parlamentben. Próbaképen ; mert ha ezúttal is kitűnik az, 
hogy a tanitók ez országos gyülésezésének a végczélja nem 
egyéb, mint a felekezetlen azaz vallástalan szellem terjesz-
tése és a kath. egyház tanitói karának az egyházi hatóság 
szellemi befolyása alól való kivonása: akkor ez a próbaké-
pen megengedett megjelenés bizonyára utolsó lesz ; akkor 
kézzelfoghatóan be lesz bizonyítva, hogy kath. tanférfiak-
nak a felekezetlen tanférfiakkal együtt működni teljes lehe-
tetlen, s akkor be fog következni az, a minek, tekintve az 
uralomra törekvő közoktatási eszmék irányát, be kell követ-
keznie, t. i. hogy a katholikus tanítóknak az egyházi ható-
ság atyai vezetése alatt a felekezetlen és más vallású tan-
férfiaktól különválva kell az egyleti élet és gyülésezés áldá-
sait kifejleszteniük és ápolniok. 

Mi soha sem voltunk az egyenetlenség és visszavonás 
barátai. Tudjuk, hogy concordia parvae res crescunt, dis-
cordia maximae dilabuntur. 

Ha tehát Magyarország néptanítói sorában az 1868-
iki tvény által megindított elvi szakadás csökönyössé fog 
válni, annak nem mi leszünk az okai, kik a keresztény 
műveltséghez mint legfőbb paedagogíai eszményhez hűk 
maradtunk, hanem azok, kik az ezredéves magyar nemzeti 
nevelés eszményébe a disharmonia konkolyát becsempészték. 

Nekünk a mi keresztény paedagogíai eszményünktől, 
mely szerint a nemzetet nevelni kötelességünknek ta r t juk , 
eltérni nem szabad, nem lehet. Nem szabad, nem lehet el-
térnünk ; mert az ember keresztény műveltségénél igazibb, 
szebb, magasztosabb eszményt nem ismerünk és ellenfeleink 
sem képesek felmutatni. 

Nem akarunk, nincs is időnk ezúttal, itt részletekbe 
bocsátkozni, csak általános vonásokban jelezzük álláspon-
tonkat. Az idő, a tanügy terén megindult szellemi harczok 
eredménye, és főleg a nemzet egész élete, mint minden pae-
dagogiai elmélet és elv legmegbízhatóbb próbaköve, fogja, 
— vajha jae nagyon későn ! — részletesen feltűntetni, hogy 
melyik jobb nevelési és oktatási rendszer, a régi, kipróbált 
keresztény, vallásos-e, melynek czélja az embert a keresz-
tény vallás tisztó és nemesítő hatásai alatt észben és szív-
ben összhangzatosan miveltté tenni, vagy pedig az az u j 
paedagogíai fikczió-e, mely a keresztény vallást félre lökve, 
a szivnemesitést és jellemképzést elhanyagolva, csakis az 
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ész teletömésében találja kedvét és csaknem kizárólag a 
külső élet szükségleteit tartva szem előtt, a lelki élet ma-
gasabb igényeinek kielégitésével vagy végkép nem gondol, 
vagy azt könnyelműen veszi. 

Országos, nemzeti közügy levén a nemzet if júságának 
nevelése és oktatása, illik, sőt kell is, bogy az egész ország, 
az egész nemzet összes nevelő s oktató tényezői együttesen 
működjenek e nagy czél megvalósításában közre. 

Ez t óhajtani, erre teljes erővel törekedni, mi mindig 
kedves feladatunknak, — több, — szent kötelességünknek 
tartot tuk. 

Ámde jól meg kell különböztetni a czélt az eszközök-
től.. A mi czélunk, a mi nemzeti poedagogiai eszményünk : 

a keresztény műveltség. A nem keresztény, a vallástalan, 
vagy más vallásuakkal való paedagogiai együttműködés csak 
eszköz. Ha az ezen elemekkel való együttműködés, ha a ve-
lök való országos gyülésezés a nemzet keresztény szellemű 
vallásos műveltségét veszélyezteti vagy akadályozza : akkor 
az ezen elemekkel való közösködés megszűnik kötelessé-
günk lenni és elkezd bűnné, árulássá lenni legszentebb ha-
zafiúi kötelességünk ellen. 

A nemzeti nevelés és oktatási törekvések magasztos 
czéljának tehát minden körülmények között biztosítva kell 
maradnia; ez eszközök változhatnak. H a nemkeresztény, 
és keresztény ugyan de vagy más vallású vagy talán egé-
szen vallástalan tanférfiakkal a mi kath. tarférfiaink együtte-
sen működhetnek, a nélkül, hogy a nemzet keresztény val-
lásos szelleme, különösen pedig a mi kath. népünk erkölcsi 
jóléte kárt szenvedne : jól van, folytassuk a közös országos 
tanitó-gyüléseket ; ha nem : folytatnunk t i l t ja minden embe-
ri és isteni tekintet. 

Veletek vagy nélkületek a magyar nemzet javára : ez 
legyen kath. tanférfiainknak a jelszava elvi ellenfeleikkel 
szemben. 

Arajjon lehetséges lesz-e az ily közös országos tanitó-
gyülések tovább is fentartáni, vagy nem : erre a kérdésre a 
választ körülbelül a küszöb előtt álló gyűlés fogja megadni. 

Bennünket katholikusokat mind a két eshetőség1 ké-c? 
szen talál. 

Ha folytathatjuk, a közös gyülésezést folytatni fogjuk 
talán még egyszer kétszer „próbaképen"; — próbaképen 
mindaddig, mig keresztény nevelési eszményünk a közös 
úton kártól nem tar that , haszonra pedig reményt táplálhat. 

Ha nem folytathatjuk : tartunk majd akkor „Orszá-
gos katholikus tanitó-képviseleti gyűlést", melyhez az ala-
pot már kétszeresen megvetette a nagyméltóságú püspöki 
k a r : először a kath. tanitó-egyletnek országos felállítása és 
másodszor az „országos kath. tanítói segély-alap" megve-
tése által. 

Tehát csak bátran, lelkesen — előre! ? ? 
Erdélyi egyházmegye. Nagymélt. és ft. Lönliárt Ferencz 

püspök ur körlevele sz. István király nyolczszázados jubileu-
máról. — Krisztusban Szeretett Testvéreim és Fiaim ! A 
magyar kath. anyaszentegyház folyó évi augusztus 20-án 
ünnepli sz. István első magyar apostoli király sértetlenül 
maradott szent jobbja feltalálásának nyolcz százados jubi-
leumát. Lelkes főpásztori levelek hirdetik ezen nagy ünne-

pet az ország minden megyéjében, fölhiván minden kath. 
keblet azon napnak buzgó áhítattal való megünneplésére. 

Mi is, kik szent István apostoli buzgalmának köszön-
jük az erdélyi püspökség első alapítását és javadalmazását, 
örömmel követjük más püspöki megyék példáit, midőn ezen 
körlevelünk által szent István nyolczszázados jubileumának 
kiváló fénynyel és vallásos buzgósággal való megünneplé-
sére titeket, Krisztusban kedves testvéreim! és a gondozása-
tokra bizott kedvelt híveket is szeretettel fölhívunk. 

Krisztusban kedves Testvéreim ! Minden kor töreke-
dett jeles embereinek emlékét föntartani : hagyományokban, 
képekben, kő- és érczszobrokban s a tiszteletükre emelt 
templomokban. Tekintsetek csak ezekre, valamely varázserő 
lebilincseli sziveiteket, a multak emlékei előtüntetik a mul-
tak jeleseit, kik, mint hajdan, ugy a jelenben is hirdetik a 
bölcseség és erény, a vitézség és honszeretet, a tudomány és 
művészet tanait, hangoztatják a minden jónak, szépnek, ma-
gasztosnak szavait. Ott látjátok első sorban Jézus Krisztus 
szent religiójának apostolait, martyrait , hitvallóit, kik ta-
nitásuk és életmódjuk, irataik, példáik és szivvérükkel 
Krisztus religiójának terjesztését, megszilárdulását és di-
csőítését eszközölték, fáradozásaikkal s áldozataikkal nem 
keresték a mulandó világ jólétét, hanem az örök élet üd-
véért a legmagasztosbért, a minden czélok czéljáért tűrtek, 
áldoztak, vérzettek. Ezek közt látjátok szent Istvánt. É l ő, 
él szent István a magyar nép apostolának, nemzeti alkotó-
jának emléke minden kath. magyar szivben, — emléke szá-
zadok óta ünnepeltetik évenként a hegyek és völgyek ká-
polnáiban, épen ugy, mint a legmagasztosb dómokban, a 
remeték kunyhóiban, mint a terjedelmes családok széles 
körében. A tudós — katédrákon — dicsőíti szent Istvánnak 
mint a magyar nép körében a keresztény vallás terjesztőjé-
nek, a hazai alkotmány alapitójának érdemeit; — a jámbor 
családapa a családi tűzhelynél örömmel beszéli el figyelő 
gyermekeinek szent István királynak vitézségét a csaták-
ban, bölcseségét, apostoli buzgóságát, melylyel a népet 
Krisztus religiójára oktatta, vezetván a népet saját szent 
életének példáival a keresztény erények gyakorlatára, —• 
elbeszéli szent Istvánnak Istenbe vetett bizodalmát, a bol-
dogságos szent szűz iránti benső tiszteletét, az irgalmasság 
testi és lelki cselekedeteinek gyakorlásában való nagy buz-
góságát, — elbeszéli mily csodálatosan maradt fön szent 
Istvánnak jobb keze, és miként zarándokol a magyar nép 
Budapestre e szent jobbnak tiszteletére, visszatérvén onnan 
szent fogadással, hogy hü maradand a kath. hithez, mely 
nagygyá tette századokon át a magyar nemzetet és hazát, 
— erős leend a tevékeny szeretetben miként a szent apostoli 
király kath. egyháza haza, a nemzet és apostoli koronás 
királya iránt. 

Valóban nagy és örök hálára méltó sz. István első 
apostoli királyunk ; mert általa oktatva a bajnok magyar 
nép, mely addig ábránd-istent és szellemeket imádott, meg-
tanulta a mindenek igaz Atyját , az ég és föld Teremtőjét, az 
élő Istent és a kit üdvözlésünkre küldöt t : Szent Fiát , az 
U r Jézus Krisztust ismerni, imádni, tisztelni, szeretni, az ő 
szájából ismerte meg a harczfi a béke és szeretet religió-
ját, a béke, a szelídség, irgalmasság gyakorlásának boldog-
ságát. 
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Méltán ülendjük tehát folyó évi augusztus 20-án az ő 
nyolczszázados jubileumának nagy ünnepét, melyre nézve 
rendeljük, hogy ezen főpásztori levelünk folyó évi augusz-
tus 12-én való nyilvános felolvasása által tudassátok a ked-
ves hívekkel, hogy szent István jóltevő szent jobbja sértet-
len fenmaradása és feltalálásának nyolczszázados ünnepe 
f. évi augusztus 20-án fog ünnepélyesen megtartatni . 

A ti teendőtök lesz az ünnep szombatján t. i. augusztus 
19-én délután az ünnepély megkezdésére harangozás által 
jelt adni, szent István ünnepnapján reggel az összes haran-
gokat meghúzatni, szent mise után a „Téged Isten dicsé-
rünk" éneket és imát elénekelni, és a népnek egy az ünnep 
maoasztossáw'ához alkalmazott szent beszédet tartani. o ~ 

Hogy pedig azon szent napon végzendő ájtatosságtok 
szent István apostoli királyunk esedezése folytán az E g ál-
dásaiban a legbőségesebben részesülhessen, ti reátok s a 
kedves hívekre Isten kegyelmét esdjük le, és mindnyájatokra 
főpásztori áldásunkat adjuk. Károly-Fehérvári t , 1883. ju-
lius 31-én. Ferencz s. le. erd. püspök, 

Berlin, aug. 10. A helyzetről. — Jul ius 31-ike óta lé-
pett életbe az uj egyház-politikai törvény. Hogyan fogják 
majd végrehajtani, ez a kérdések kérdése. Köztudomásu 
dolog, hogy ez a törvény oly fegyver, melynek két éle van. 
Ha a kormány jó szándékkal használja, igen jó eredményei 
lehetnek ; ha folytatni akarja az üldözést, ezt is megteheti 
e törvény oltalma alatt, mely neki teljes szabad kezet enged 
s a legtágabb tér t nyitja meg az önkény előtt. 

Félhivatalos lapoknak, ugy látszik, örökös themája 
marad az egyház-politikai helyzet. Azon feltűnő szivélyes-
ség, melyet a legutóbbi időben császár, császárné és kultus-
miniszter némely püspök iránt tanúsít, a félhivatalos sajtó 
szemében a kormány jó indulatának jelei. Katholikus lapok 
igen helyesen azt jegyezték meg erre, hogy mindez csak 
udvariasság ; mert a kormány kétesértelmű magatartása a 
Vatikán iránt azt mutatja, hogy a katholikusok minden-
eshetőségre, jóra és roszra egyaránt készek lehetnek. 

A miniszterek nincsenek kivéve a rosz kedv járványt 
alól s így, vájjon a nekik adott dicretionaárius hatalommal, 
melylyel az uj törvény is felruházza, nem félős-e, hogy egy-
szer csak ez a miniszteri rosz kedv kitör és ismét rendszeres 
kulturkampfot rendez? A németeknél még a rosz kedvnek is 
rendszeres lefolyása van. 

Eppur si fa speranza ! E giustamente ! 
A katholikus Schles. Zeitung a szentszék és Poroszor-

szág közti viszony legújabb állásáról e napokban egy czik-
ket közölt, mely a Journal de Home szerint is megérdemli, 
hogy figyelembe vegyük. 

Szerinte, és ebben jól informálva látszik lenni, a poli-
tikai szünidő semmi tekintetben sem hátrá l ta t ja a porosz 
egyházi kérdés menetét. Egy első leleplezés, talán ideigle-
nes, de már jelentős, közel levőnek látszik. Számos jel a né-
met politikában a junius 4-iki jegyzék óta a papság iránt be-
állott teljes változásra mutatta. A fuldai püspök kegyteljes 
fogadtatása a császártól Emsben, a trierié a császárnétól 
Koblenzben ; a kultusminiszter látogatása a paderborni 
püspöknél: mindez u j viszonyt állapít meg a kormány és a 
püspöki kar közt. 

A mi a Vatikánt illeti, ez bevárja, hogyan alkalmazza 

a kormány az uj törvényt. Ha ez az alkalmazás nem szűk-
keblű, hanem a szó nemes értelmében liberális; hogyha a 
diseretionarius hatalmak, kivéve a kivételes nagyobb esete-
ket, lassanként szokásból kimennek, világos, hogy a Vati-
kán jelentékeny engedményeket tehet. Lehetségesnek mond-
ják például, hogy a püspököknek Róma megengedi az An-
zeigepflichtet az esperesekre és főesperesekre vonatkozólag, 
ugy, hogy ezen állásokra a kinevezést a püspökök a kor-
mánynyal egyetértésben fogják gyakorolni. 

Minden tehát a porosz kormány megtartásától függ, 
és a Vat ikán engedményei bizonyára megfelelők lesznek an-
nak a békés jóakaratnak, melyre hangolva fogja érezni ma-
gát a porosz kormány eljárása által. 

Kiemeltük e czikkből azon pontokat, melyek legvaló-
színűbbek. Igy összegezve mindent, a helyzet képe találó. 

Igy a Journal de Rome. 
Még egyszer megjegyezzük, hogy a Schles. Zeit. czik-

ke annál becsesebb, minél ismeretesebbek ezen lapnak ma-
gas összeköttetései. 

Általában csakugyan azt hiszi i t t mindenki, hogy, ha 
az u j törvény csakugyan a jelzett szellemben lesz végre 
hajtva, a Vatikán mintegy kötelezve fogja magát érezni a 
maga részéről szintén engedményt tenni, megadva a kor-
mánynak az annyira kivánt Anzeigepflichtet, ha nem is va-
lamennyi lelkészi állomásra, legalább az espere3ségekre vo-
natkozólag. Igy aztán ténylegessé válnék a pari passu po-
li t ikája, melyre a Vat ikán mindig kész volt és melyet az 
eddigi diplomacziai eljárás akadályozott. 

A vallási kérdés egyébiránt Németországban eltekintve 
a Vatikánnal folytatott tárgyalásoktól is, erősen foglalkoz-
ta t ja a komolyabb szellemeket. Az atheismus ijesztő módon 
terjeszkedik,és mióta a kulturkampf a kath.egyház befolyását 
hátrá l ta t ta , azoknak a száma, kik még az Isten eszméjét is 
elvetették, tekintélyes. Es különös egy dolog! A kár, me-
lyet a kulturkampf igy okozott, a protestantismust érte. 
Isten az egyházüldöző törvényeket a protestantismuson 
bosszulta meg. Hisz az ő érdekében akar ták a kath. egyhá-
zat megsemmisíteni. Beteljesülni kezd raj ta a régi közmon-
dás : a ki másnak vermet ás, maga esik bele. Berlinben 
százával lehet egymásután felsorolni az oly protestáns csa-
ládokat, melyek soha templomba nem járnak, gyermekei-
keit többé meg nem kereszteltetik, és a keresztény élet leg-
szentebb kötelességeit igazán vérlázító megvetéssel ignorál-
ják. A conservativ sajtó nem győzi eléggé fájlalni ezt a 
helyzetet ; az okok is mindenki előtt ismeretesek ; segíteni 
is akarnak egyesek : de mi haszna, — a protestantismusban 
csak erjesztő, bomlasztó erő rejlik, nem pedig regeneráló. 
Az a vallás, melyben ketten sem tudnak teljesen megegyezni 
hitökben és legszentebb meggyőződésökben, az a vallás 
csak oly fogások által villanyozhat még fel milliókat, mi-
lyen p. a Luther-ünnepély, melyre ugyancsak erősen ké-
szülnek, kik a protestantismus pápafaló szenvedélyeinek 
utolsó lángjaitól még mindig nagy dolgokat várnak. 

H á t bizony a Rómához való őszinte és valódi közele-
désnek sokaknál talán az is okul szolgál, mert a vallásos 
lelkület a protestantismust nem ta r t j a már elég szilárd tá-
masznak nagy eshetőségekkel, nagy megrázkódtatásokkal 
szemben. Igaz, hogy a porosz állam igen kemény föltételeket 
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szab aVatikánnak és makacsan ragaszkodik hozzájok ; áradé 
meg lehetünk győződve, hogy követelései soha sem fognak 
annyira menni, hogy oka lehessen a Vatikán békés jó szán-
dékáról lemondani. Szereti a porosz kormány a Vatikán 
békés természetét nagyon ; csak azt gondolja, hogy ezt is 
ki lehet zsákmányolni. Ámde már ez iránt is szolgált neki a 
Vatikán elég okkal a kijózanodásra. A pápaságon sem erő-
szak, sem ravaszság ki nem fognak soha. 

Schlözer ur még nem látta Bismarckot, és az, hogy a 
Vatikán mellett meghitelesített porosz követ és az ő hierar-
chiai feje még nem találkoztak, holott amaz utazásának ez 
a czélja, az a kanczellár egyenes rendeletére történik. Né-
melyek azt mondják, hogy a herczeg beteg, mások, hogy el 
van halmozva teendőkkel. Mindakettő igaz lehet s ugy lát-
szik igaz is. Tagadhatatlan, hogy Bismarck egészsége nem 
a legjobb: másrészről pedig számtalan jel mutat arra is, hogy 
lelkét nagy kérdések nyugtalanítják, mert a politikai lát-
határon a fekete pontok már állandókká lettek. Mióta meg-
született a német protestáns császárság, csodálatos, hogy 
soha sem volt félelem nélkül és soha sem érezte magát egy-
maga elég erősnek; mindig szövetséges kellett neki és ez a 
jó Ausztria-Magyarország hiven megtette neki ezt a szol-
gálatot, travaillant fidèlement — most már — pour le Cé-
sar de Berlin. 

Egy kis vegyes hírrel is szolgálhatok. A trieri püspök 
tisztán egyházi kiállítást rendezett. A polgári és katonai 
hatóságok nagyban támogatták.— ASchles. Zeitung jeles szer-
kesztője, dr. Hager meghalt. Convertita volt. A katholika 
egyház egyik legjelesebb publicistáját vesztette el benne. Azok 
a hirek, melyek szerint Schlözer többé nem térne vissza a 
Vatikán mellé, mind alaptalanok. Schlözer bizonyosan visz-
sza fog térni Rómába, csak az időt nem tudni, hogy mikor. 

IE0DAL0I. 
= Szives figyelembe, A katholikus szertartások ele-

mei néptanodáink felsőbb osztályai, úgyszintén polgári és 
felsőbb népiskolák számára, főpásztori kegyes engedélylyel 
kiadta Fonyó Pál. Ezen igen hasznos és jeles, tizenkét püs-
pöki székhelyen s a főváros legjelesebb tanintézeteiben elfo-
gadott mű IV-ik kiadását kizárólagos bizományba vettük, 
miért is kérjük az érdekelteket, hogy ezt nálunk megren-
delni méltóztassanak. Ara 18 kr. 

Fonyó Pál összes egyéb kiadásai valamint minden 
bárhol és bárki által hirdetett, és minden, bárhol bevezetett 
tankönyvek és tanszerek ugyanazon áron nálunk is kaphatók. 
Szüts és Társa, kath. könyv- és műkereskedése. Budapest, 
Ferencziek-bazárja 14—15. 

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

jesztésére, a nyitrai székeskáptalanban ; Gyurikovits Mátyás 
őrkanonoknak az éneklő kanonokságra, Közlik János szé-
kesegyházi főesperesnek az őrkanonokságra, Venczell Fe-
rencz trencséni főesperesnek a székeszegy házi főesperességre, 

Czeizel Gábor zsolnai főesperesnek a trencséni főesperességre, 
Vágner József gradnai főesperesnek a zsolnai főesperességre, 
és Chorényi József idősb mesterkanonoknak a gradnai főes-
perességre való fokozatos előléptetését jóváhagyván, az ek-
ként megüresedett ifjabb mesterkanonokságra Tagányi Fe-
renez turzófalvai plébánost és kerületi alesperest, egyúttal 
pedig ugyanezen nyitrai székeskáptalanhoz czímzetes kano-
nokká liabék Pál bossáczai plébánost s a trencsén-vágontuli 
kerület alesperesét nevezem ki. 

Kelt Ischlben, 1883. évi augusztus hó 6-dikán. 
FEPtENCZ JÓZSEF, s. k. Trefort Ágoston, s. k. 

VEGYESEK. 
— Döllinger mint tudós lejárta magát. Minap mint a 

bajor tudományos akadémia elnöke értekezést olvasott fel 
a vallás-alapítókról. Legszerencsésebbnek Mohamedet tartja, 
habár a szegény nehéz nyavalyában szenvedett. Döllinger 
már messze tul van azon a határvonalon, mely a józanságot 
az eszelősségtől elválasztja. Krisztus Urunkkal szemben ugy 
gerálja magát, mint valami fensőbb szellem, a ki a kath. 
egyházra is csak ugy madártávlatból van feljogosítva le-
tekinteni. Egy sziklát is felállított az öreg ur, melyen sze-
rinte a kath. egyház hajótörést fog szenvedni,s ez a szikla a 
„der Fels der Geschichte", már t. i. a Döllinger fejében 
létező történelemé. Egy öngyilkos szellemnek sokat meg le-
het bocsátani ; de azt, hogy ő ítéletet tartson dolgok fölött, 
melyeket észszel felérni már gyenge, az meg nem bocsát-
ható — csak mint elmegyengeség. Maga Döllinger az oka, 
hogy katholikus írók meg nem tarthatják vele szemben a 
„de mortuis nihil nisi bene" elvét. 

r—Mária szeretete és hatalma ! Tudvalevő dolog, hogy 
Talleyrandot, a hires apostatát, Dupanloup térítette vissza 
az egyházba. Érdekes megtudni azt is, hogy minek tulaj-
donítá maga Talleyrand — megtérését. Eziránt felvilágo-
sítást ad abbé Tholon, Dupanloup régi barátja, az „Annales 
Catholiques" 608. számában. Szerinte a boldogult orleansi 
püspök, mikor még seminariumi kormányzó és általános 
helynök volt Párisban, minden évben meglátogatta édes 
anyját Savoyában. 1838 ban is megtette ez utat. Belley 
püspöki székhelyen keresztülutaztában rendesen megszokott 
állni. Most is igy tett. Az ottani papnevelő intézet tanárai 
azonnal meglátogatták. E látogatás alkalmával felvetették 
a kérdést, hogy vájjon minek lehet tulajdonítani, hogy 
Talleyrand oly nagy és nehéz lépésre, szánta el magát. Ek-
kor Dupanloup igy nyilatkozott : „Én magam is ugyané 
kérdést intéztem hozzá utolsó perczeiben. Feleletül a her-
czeg szivéről egy skapularét húzott elé, melyet még nem lát-
tunk ; rámutatott a b. szűz Mária képére, és forró csókot 
nyomott reá, könnyeket hullatva." Valóban a saeculo non 
est auditum, hogy valakit Mária elhagyott volna, ha ez 
hozzá bármikép is ragaszkodik ! 

— Keresztény ember nem mondhatná s nem volna szabad 
vallása elveinél fogva neki tennie azt, a mit egy orani zsi-
dó mondott és tett. A „Charivari Oranais" beszéli a követ-
kező esetet. Mult vasárnap egy franczia Oranban a rue de 
Roméból a rue des Jardins nevű utczát összekötő lépcsőn 
leesett. Mozdulatlanul feküdt a földön. Arczát s egész fejét 
elborította a vér. Egy polgártársunk, M. A. . . , a lépcső 
alja előtt haladván el, meglátja a szerencsétlent és segítsé-
gére siet. A lépcsőn ugyan e pillanatban egy Crémieux ál-
tal francziásított s francziásan öltözött zsidó jött éppen le. 
„Segítsen uram, így szólítá meg őt, M. A. . . ur, felemelni 
ezt a szerencsétlent." A mi makkabeusunk megvető pillan-
tást vetve a sebesültre, ezt válaszolá: „Hisz,ez keresztény; 
vallásom tiltja, hogy segítségére menjek." És tovább foly-
tatá útját. (Journal de Pome aug. 8-án.) 

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

Nyomatott Budapesten, 1883. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési díj : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 f r t . 

Szerkesztő lakása: Buda-
pest, VIII., Stáczió-utcza 
55., hova a lap szellemi 
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demény czimzendő. 

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

NEGYVENKETTEDIK ÉVFOLYAM. 
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Budapesten a szerkesztő- í 
nél, és Kocsi Sándor í 

nyomdai irodájában, Mu- ; 
/ 

zeum-körút 10. sz. alatt, í 
hova a netaláni réclama- < 
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levélben, intézendők. $ 

Budapesten, augusztus 22. 15. II. Félév. 1883. 

TARTALOM. Elmélkedés a jogállam és keresztény vallásról. — Szent beszéd. — A keresztény világrend és a forradalom. 
— Egyházi tudósitások : Budapest. Szent István napja 1883-ban. — Eger. Kérdő pontok az egri egyházmegye egyes plé-
bániáinak és fiókegyházainak története megirásához. — Irodalom. A. váradi püspökség története, alapításától a jelenkorig. 

— Vegyesek. 

E l m é l k e d é s 
a jogállam és keresztény vallásról. 

Isten a bölcseség kiapadhatatlan forrását nyitot ta 
meg az emberiségnek, midőn kijelentette, hogy ő 
„az nt, az igazság és az élet.L(- ') Ezen tan világánál 
lát juk és jósolhatjuk meg már előre is azon problé-
mák képtelenségét, melyeket az ember ennek hiányá-
ban a maga — nem mondjuk boldogulására, hanem 
ámitása és vigasztalására, nemcsak felállitott, hanem 
az idea iránti ösztönszerű tiszteleténél s az élet ter-
hénél fogva kénytelen is felállitani. De hol az a mentő-
eszme ezen az egyen kiviil, melyet ész és sziv, idő és 
tekintély, polgár és állam, oly vonzónak és megva-
lósíthatónak, oly megdönthetetlennek és szentnek, oly 
imponalónak és lekötelezőnek ismerhetett fel va-
laha ? 

Van az emberiségnek és társadalomnak tehát 
onnét, ahonnét azt lelkileg szabadabb pil lanataiban 
ősidőktől fogva maga is várta, egy mentő eszméje, 
melyben ellenmondás nincsen ; egy nagy regulája , 
mely erősebb mint Rousseau „Contrat socialja", 
amely neve daczára nemhogy megnyugtatná, hanem 
harczra hivja egymással az embert, mert benne a 
sziv szabad az észszel, az ész az erővel (ha van !) ; 
harczból ered s minél tovább tart , annál nagyobb 
harczot kénytelen felkelteni ; mert az emberi tör-
vény soha sem képes mozdulatai,- módosulásaival 
nyomban követni a változó viszonyokat, hatáskö-
rébe vonni utólérhetlen és á tkutathat lan rugókat 
és czélokat, melyek mindig u j tárgyát és okát kell, 
hogy képezzék ex supposito egy u j szerződés, vagy 
u j „kötődésnek; mindig ép oly nyomasztó lesz a 

l) Ján. 14, 6. 

hallgatása, amint egy perczig sem marad nyomás 
nélkül az élete. 

Ezen gyengeségének öntudatában természetes, 
hogy a puszta „észállam" igen sokat kapkod ; hogy 
nemcsak elvénél fogva, hanem kínjában is igen sokat 
markol és — keveset szorít ! Rendületlenül gyár t j a 
a sok törvényt , hogy ismét el törülje vagy megvál-
toztassa azokat ; nem mintha azok soha jók nem vol-
nának,„ hanem mert hiányzik nálok a szentség kenete 
és ereje. Az emberek megszokták a könnyű tör-
vénygyár tás t . s amin az ember könnyen változtat-
hat, azt nem szokta a gyakorlatban nagyon komo-
lyan venni és tartani. Nyilvánvalóvá lett a modern 
á l lamban, hogy könnyebb törvényt hozni mint 
megtartani , ha nincs vallás, amely a törvényhozót 
is, az alattvalót is a maga körében lélekben kötelezi: 
azt, hogy csak jót, csak igazat, a lelkiismerettel 
megegyezőt parancsoljon ; ezt, hogy a törvényt 
mint Isten után adottat és erkölcsileg kötelezőt 
iparkodjék megtartani . 

Igy aztán az emberek utóbbi sorsa a társada-
lomban kezd roszabbá lenni az elsőnél ; mert mig 
a régiekről maga az Üdvözítő mondja : „A nemze-
tek királyai uralkodnak rajtok, és akiknek hatal-
mok van fölöttük, jótevőknek hivatnak",2) azaz nem 
volt kizárva az irgalom és kegyelem, és ez tüntet te 
ki bizonyos nemzetközi és világhit szerint legjobban 
a királyokat. Mikor voltak egymás iránt nagylel-
kűek, kegyasek a pártok, hacsak a vallás nem volt 
az, amelynek ol táránál az ember még a jog terén is 
csak mint felsőbb s belső pressiora s áldozatképen 
engedett, de nem absolut önzetlenségből, mint ezt 
az evangelium ellenségének fel kellene tennie ? ! 
De evvel nem akarunk az alkotmányos és demokra-

2) Luk. 22, 25. 
15 
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tikus elvek jogosultságán egy cseppet sem gyengí-
teni. Nem épen azért, mert a történeti fejlemények 
és jelen viszonyok közt azoknak van jövőjük; ha-
nem azért, inert jogosultságuk egyidős ami erede-
tünkkel s legnagyobb restauratorukat az Istenfiá-
ban tisztelik. Csakhogy csakis evvel, ennek szelle-
mében van joguk és jövőjük is, mert oltalma alatt 
lesz igazság ridegség nélkül, szeretet könnyelmű-
ség nélkül ; megmarad a szükséges rangkülönbség 
— de minden gőg nélkül, a tulajdon szentsége 
szűkkeblűség nélkül ; társadalmi állását mindenki 
küldetésnek s nem a nagyobb vétkezésre valő pri-
vilégiumnak fogja csak tekinteni. 

Bizonyos, hogy minél kevésbé vallásos az ál-
lam és vele a társadalom, annál nagyobb kénytelen-
séggel kell annak a saját biztonsága várait tervezni, 
felépíteni. Dávid nyugodtsága helyett Saul nyugha-
tatlansága, kapkodása tükröződik vissza ilyenkor 
az államon. A jogállam önhittsége és tehetetlensé-
gére igen illik Montesquieu utazó perzsájának a 
csudálkozása, melyet rövidsége és tanulságos volta 
miatt ide iktattunk : 

„Más alkalommal — igy beszélteti a nagy el 
més ember utazó perzsáját — egy oly körben vol-
tam, melyben egy önmagával nagyon megelégedett 
embert tanultam ismerni. Ez egy negyedóra alatt 
megoldott három erkölcsi kérdést, négy történeti 
problémát és öt természettani tételt. Én még soha 
nem láttam ily általános döntőt. Esze soha a leg-
kisebb kétségen is fen nem akadott. Ha elhagyták 
a tudomány terét és napi újdonságokról beszéltek, 
döntött azok felett. En meg akartam fogni öt és azt 
mondtam magamban: kell hogy erős állásomba vo-
nul jak! saját szülőföldemre menekülök! Beszéltem 
neki Perzsiáról, de alig mondhattam el neki négy 
szót, midőn ő kétszeres czáfolatot adott, melyek 
némely utazók tekintélyére voltak alapítva. Oh Is-
tenem ! mondám magamban, milyen egy ember ez, 
ennek minden perczben jobban kell ismerni Ispa-
hán utczáit mint énnekem! Játszmám hamar meg volt 
nyerve. Megadtam magamat, hagytam őt beszélni, 
— és ö most is dönt!" 3) 

Ez a mai jogállam a maga telhetetlensége és 
tehetetlenségében. De több, mert nem ismerte-e be 
a legfontosabb dolgokat, mint például a vallási és 
nyelvi kérdésekre, akár a honi, akár például a bur-
kus törvényhozás, hogy azokat más factornak is, 
névszerint a társadalomnak kell segíteni megoldani? 
Amig tehát a jogállam egyrészt maga is beismeri, 

3) Lettres pers. 

hogy gyengébb a társadalomnál, addig másrészt a 
vallás kiküszöbölésével birokra kell avval, ami a 
társadalom értékét és erejét képezi. Vagy nem a val-
lást kell-e a társadalom jellemének, lelkiismereté-
nek tartani ? Nem mondták e már régestelen régen: 
Tplus valent boni mores, quam bonae leges?* Ez pedig 
a vallás müve. 

A leghatározottabb jogállam magában a leg-
háborgóbb tenger, melyben az emberek mint a ra-
gadozó halak csoportokban gyengébb fajokra va-
dásznak ; minden nap u j meg uj bálvány — esz-
mék — előtt burulnak le térdre, s dobják áldozat-
ul gyengébb polgártársaikat a saját szenvedélyük 
helyett. 

(Vége köv.) 

S z e n t b e s z é d , 
melyet 

Szent István első magyar apostoli király 
ünnepén a budavári helyőrségi (ideiglenes plébániai) templom-

ban 1883-ban mondott Miekl Jakab, stb. 
„Emlékezete áldásban lesz 

mindörökké." 
Makk. I. k. 8. 7. 

. Nemesnek nevezi Üdvözítőnk azon szigorú férfiút, kit 
a mai szent evangéliumban szemeink elé állít, ki elmenvén 
messze tartományba, bogy az országot átvegye és ismét 
visszatérjen ; előhivja tíz szolgáját és tiz gírát adván nekik, 
így szöla hozzájok : „Kereskedjetek, mig megjövök." Pol-
gártársai pedig, kiken uralkodott, gyűlölték őt és azért kö-
vetséget küldöttek utánna mondván : „Nem akarjuk, hogy 
ez uralkodjék raj tunk." De visszajőve ő és szigorúan szá-
mot kért valamennyi szolgájától és igazságot gyakorolt fe-
lettök, királyilag jutalmazva a szorgos hű szolgákat, elítél-
ve a henye gonosz szolgát. 

Kicsoda e szigorú férfiú? Kik szolgái és polgártársai ? 
A szent atyák, azon Isten különös kegye által felvilágosított 
férfiak ugy, mint Anyaszentegyházunk, az í rás tévmentes 
megfejtője, melyben a Szentlélek őrködik az igazság felett, 
távol tartván minden tévelyt, minden hibát a világ végsig,1) 
így értelmezik e példabeszédet: A nemes maga Jézus 
Krisztus, az ország a mennyei dicsőség, hova kínszenvedése 
után bement, a szolgák az apostolok és a többi kereszté-
nyek, kiknek nyert adományaik hű kezelése által az ő eljö-
vetelére készülniök kell, a gíra a kereszténység adománya, 
a polgártársak alattvalók, kik őt gyűlölték, az örök igaz-
ság iránt fogékonytalan izraeliták és a kereszténység vala-
mennyi ellenei azok, kik Krisztus nevét ugyan homlokukon 
hordják még, de rég kitagadták őt szivökből és gyűlölik 
ma is ugy, hogy ha tőlük függne, egy óráig sem uralkod-
nék országán. Vak ábránd, ész és hatalom nélküli düh ! 
Mert uralkodik azért a király országán és vissza is jön a 
napon, melyet határtalan bölcsessége kijelölt és mindenha-
tósága meo'teremtett, ítéletet mondani. ítéletet nemcsak o o 7

 * 

szolgái, hanem polgárai felett is, jók és roszak felett. 
») Máté 28, 20. 
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Számtalan polgára ugy, mint szolgája felett montlá 
már ki az Ur örökké változhatlan Ítéletét elűzve magától a 
rest, rosz szolgát azon helyre, „hol az ő férgök meg nem 
hal, és tűzök el nem alszik és örök setétség uralg," 2) befo-
gadván a serény jó szolgát atyjának örök örömteljes hajlé-
kaiba, oda állítván őt ragyogó ék gyanánt az Örökkévaló 
trónja mellé. Ily kitűnő hű szolga emlékét üli ma a katho-
lika egyház, ünnepli kiváló fény- és hálával drága édes ha-
zánk nyolez század óta. Épen nyolczszáz éve ma, hogy sz. 
László királyi fénynyel, környezve az ország nagyjai és fő-
papjaitól, csodajelek közt felemeltetette nyughelyéből sz. 
István testét Székes-Fehérvárott és örömtől áradozó hű 
magyarjaival rótta le a szent király a szent király iránt tar-
tozó mély tiszteletét.3) Ünnepli emlékét e hon ma is, mert 
minden magyar, kinek szívében csak egy szikrája él a va-
lódi hazaszeretetnek, egy szikrája csak a szeretet és ragasz-
kodásnak azon földhöz, melyet apáink vitéz csatákkal sze-
reztek, szívok vérével áztattak, küzdelem- és éberséggel 
századokon át őriztek s mely őt szülte, táplálja és majdan 
eltakarandja ; minden magyar, ki őseinek országos törvényeit 
tiszteli 4) kinek lelkében csak egy szikrája él Krisztus üdv-
hozó hitének, kell hogy a mai napot ünnepelje, megszen-
telje ; kell, hogy hálásan tisztelve emlékezzék meg szép ha-
zánk hatalmas alapítójáról, nemzetünk legnagyobb jótevő-
jéről : első és szent királyunkról sz. Istvánról, kinek fenkölt 
szelleme századokat áttekintve kitűzte a nagy czélt : népé-
nek szellemi átalakítását és beillesztését Európa népeinek 
nagy családja körébe, és e czélnak áldozta oda a dicső múlt-
nak emlékét, hadedzett népének ősi szokásait, ennek szen-
telte teljes erejét hatalmas kézzel gyújtva és fáradhatlan 
buzgalommal terjesztve az országban az isteni hit szent vi-
lágát, ez élet egyedül valódi kincsét, lerontva a bálványké-
peket és felállítva az egyedül üdvözítő keresztet országának 
közepette, fűzvén azt ez által ama kősziklához, melyre 
Krisztus Urunk földi országát : Anyaszentegyházát építette 
az idők és a világ végéig fennállandót. Tevé pedig ezt a 
nagy király erősen meggyőződve, hogy az állam jóléte, 
polgárainak jelen és jövő boldogsága csakis ezen alapon, 
ezen véd alatt van biztosítva. 

Neki tehát a nagy szellemű sz. királynak köszönhet-
jük, hogy ez ország annyi viszontagság között a Mindenható 
oltalma és a boldogságos Szűz pártfogása alatt ma is fent-
áll és a felkent s megkoronázott király atyai gondozása 
alatt a polgárok közt egyetértés, vallásosság, isteni félelem, 
igazság és kölcsönös szeretet honol. Tudomány, kereskede-
lem és művészet naponta emelkedik és nevet ad nekünk a 
földnek népei között. Kell, hogy hálásan lobogjon fel ma 
minden magyar szív a szent királyiránt , „kinek bölcsesé-
gét hirdetik a nemzetek és dicséretét beszéli a gyüleke-
zet",5) kit büszkén e hon atyjának nevezünk és kit Krisztus 
Anyaszentegyháza erényei- és érdemeiért szentjei közé so-
rolt és tisztel. Kell, hogy tisztelje minden magyar sziv őt, 
kire joggal illenek a Szentírás szavai: „Emlékezete áldás-
ban lesz mindörökké." 6) 

2) Márk 9, 43. 
3) Carthuitius 6-ik fej. 

. *) Sz- László I. könyve, 38. fejezet és IT. András bullája 1222. 
1 czikk. 

») Sir. 39, 14. 
6) Makk. I. k. 3, 7. 

De valamint az apostol szavai szerint : „a hit cseleke-
detek nélkül holt,"7) ugy a szent király iránt való tisztele-
tünk is meddő maradna, ha az csak jámbor érzelgés és pusz-
ta szavakban állana és nem ébredne egyszersmint sziveink-
ben forró ösztön és erős akarat magasztos erényeit utánozni. 
Erre buzdítani mélyen tisztelt hallgatóim sziveit, feladatom 
e szent órában. Lesznek talán e fényes gyülekezetben, kik 
|)olitikai beszédet várnak e nagy napon. Ezeket emlékezte-
tem sz. Gergely eme szavaira : „Az ítélet napján felmuta-
tandja kiki, mit eszközölt. Péter a megtért Judaeával, Pál 
a pogány világgal, Tamás Indiával fog megjelenni és min-
den szent pásztor a megnyert lelkekkel. J a j nekünk, kik a 
pásztor nevét viseltük, ha üres kezekkel jövünk az Ur szine 
elé ! I t t pásztoroknak neveztettünk és ott nem lészen nyá-
junk!" Szólni fogok azért egyedül szent királyunk keresz-
tény erényeiről. De aggodalom lepi el szivemet, ha fölte-
kintek e szent és nagy alakra, mert ugy érzem magam, 
mintha egy óriási tölgy előtt állanék ! Gyönyörködik sze-
mem hatalmas ágain, égbe nyúló csúcsán, de az óriást ma-
gammal vinni nem bírom ; meg kell elégednem azzal, hogy 
egy-egy gallyát letörjek és azt tisztelt hallgatóim szi-
vére tűzzem. Rövid vonásokban foo-om tehát ecsetelni szent O 
királyunkat, mint keresztény hőst éltében és halálában, 
hogy tőle keresztény módon élni és halni tanuljunk 

(Folytatjuk.) 

A keresztény világrend és a forradalom. 
(Vége.) 

Y. 
1 Most azonban, hogy az alsóbb rétegen támadó for-

radalmat igazolják, közönségesen a hatalommal való vissza-
élésre szoktak hivatkozni, amit, természetesen, egy kormány 
forradalmi állása hoz magával, melyet az isteni renddel és 
törvénynyel szemben elfoglal. Ha a kormány, — igy érvel-
nek, — visszaél a kezében levő hatalommal a nép kárára és 
romlására, akkor kell, hogy a népnek joga legyen e siral-
mas állapotnak véget vetni, és pedig ha máskép nfim megy, 
a kormány erőszakos megbuktatása által, mely a népet 
nyomja, sanyargatja. Máskép az említett visszás állapot 
megszüntetésére nem volna semmi eszköz, és a nép kényte-
len volna örökké ama nehéz igát hordozni, melyet a kor-
mány jogtalanul tesz nyakára. 

2. Pedig hát a forradalom jogáról még ily esetben 
sem beszélhetünk, valamíg csak megmaradunk a természe-
tes és keresztény világrend álláspontján. Mert ha egyszer a 
tekintély viselőjének törvényes jogczimnél fogva joga van 
valamely népet kormányozni : ezen jog, mint jog, akkor is 
fönnáll, ha annak viselője olyképen használja azt, hogy le-
hetetlen helyeselni. Mert általános érvényű jogi szabály az, 

a j °ög a l való visszaélés magát a jogot nem szünteti 
meg. A ki jtfgával visszaél másvalakinek sérelmére, ez a 
másvalaki, mint megkárosított fél, bepanaszolhatja őt az il-
letékes bíróságnál, s ennek azután kötelessége a visszaélést 
érdemlegesen megbüntetni ; de azért annak, kit a visszaélés 
megkárosított, nem szabad a visszaélő jogát eltagadni, vagy 
őt attól megfosztania. Hisz' ez ismét megsértése lenne a 
jogrendnek. Igy áll a dolog a mi esetünkben is. I t t a nép 

7) Jakab 2, 17. 
15* 
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a souverainnel mint párt áll szemben, amennyiben őt arról 
vádolja, hogy a hatalommal visszaél. Szükséges tehát, hogy 
panaszát az illetékes biróság elé vigye, ha ugyan létezik 
ilyen. Ha pedig nem létezik, akkor még mindig fönmarad 
az Isten Ítélőszéke, hová a nép panasza fölhat; és a nép tel-
jesen bizhatik, hogy a zsarnok nem kerüli el Isten büntető 
igazságát. „Isten malmai lassan őrölnek ugyan, de fino-
mul." De a népnek, mint pártnak, szemben az uralkodóval, 
sohasem engedhető meg, hogy önmaga gyakorolja a bírás-
kodást, mert hiszen nemcsak jogtalanság, de képtelenság is, 
hogy valaki ugyanegy dologban vádló is, meg bíró is le-
gyen. Ha pedig a nép mégis föllázad a souverain ellen, ar-
ról vádolván őt, hogy a hatalommal visszaél, akkor, minden 
megbizatás és illetékesség nélkül, nemcsak erőszakosan te-
szi magát legfőbb biróvá, hanem még a birói ítélet végre-
hajtását is maga eszközli. Ezt pedig a jogszolgáltatásnak 
soha semmiféle szabálya meg nem engedi. Következéskép a 
forradalom akkor is jogtalan és tilos, mikor a kormány 
visszaél a hatalommal. 

3. Ha azonban mellőzni akarnók is az említett általá-
nos jogi alapelveket, mégis volnának másféle döntő okok, 
melyek a forradalmat föl nem jogosítják még a hatalmi 
visszaélés esetén sem. Fönnebb láttuk, hogy minden az em-
beri rend és tekintély ellen indított lázadás mindig föltéte-
lezi az isteni rend és tekintély elleni lázadást, és e nélkül 
nem is gondolható. Mert az emberi rend és tekintély az is-
tenin alapulván, amaz ellen senki föl nem lázadhat addig, 
mielőtt és egyszersmind az utóbbi ellen is föl nem lázadna. 
E viszony minden körülmény között ugyanaz marad. Ha 
tehát a tekintély viselője visszaél is hatalmával, a lázadás 
mindig felforgatása az Isten által megalapított rendnek, 
amennyiben az, kit Isten alattvalóvá tett, az Isten által ala-
pított. tekintély ellen lázad föl. Már pedig az isteni rendet 
igy felforgatni, ellene igy föllázadni sohasem szabad, tehát 
nem is igazolható semmi által. Mégha eszközül szolgálna is 
az egy jó czélra, — ami persze itt a hatalmi visszaélés ál-
tal megbolygatott emberi rend helyreállítása lehetne, — 
akkor sem szabad azt igénybe venni. Mert egy, magában 
erkölcstelen és jogtalan eszköz sem erkölcsös, sem jogos nem 
lesz az által, hogy tényleg alkalmasnak látszik egy jogos 
czélnak elérése, egy társadalmi bajnak elhárítására. 

4. De hát az sem igaz, hogy a forradalom alkalmas 
eszköz volna az emiitett czélnak elérésére. Ellenkezőleg a 
forradalom, ha összehasonlítjuk a hatalmi visszaéléssel, 
még nagyobb szerencsétlenségnek mondható annál. Nem-
csak az említett bajt nem szünteti megv hanem inkább még 
nagyobb szerencsétlenségbe dönti a társadalmat. Mert a 
külső rend, melyen a társadalom nyugszik, átlag és egész-
ben tekintve mégis megmaradt a hatalmi visszaélés daczára 
is ; mig a forradalom ezt is felforgatja és lerombolja. Es ez 
kétségkívül nagyobb szerencsétlenség. Igaz ugyan, hogy 
Isten, a consequenti, miként minden roszból, úgy a forrada-
lomból is hozhat ki jót és általa terveit az emberiség javá-
ra keresztülviheti ; de ezzel a baj nem szűnik meg baj lenni, 
és az emberek a felelősséget azért nem háríthatják el ma-
gukról. 

5. Igy tehát a hatalmi visszaélés valóban nem iga-
zolhatja a forradalmat ; ez erkölcstelen és jogtalan marad 

még ily esetben is. E tétel a természetes és keresztény vi-
lágrend szempontjából határozottan föntartandó princípi-
um. De képzelhetünk oly esetet is, mikor a hatalmi vissza-
élés annyira megy, hogy ez által a nép kénytelen a maga 
élet-ótalmára állást foglalni. Ily e-et lenne pl., ha egész 
nemzet önvédelemre szorulna egy oly tetőtől-talpig zsarnok 
kormánynyal szemközt, mely az ő legfőbb javait, különösen 
a religiót akarná elrabolni. Ily esetben, némely jogtudósok 
szerint, szabad a népnek ezen, az ő életére törő merénylet el-
len active is föllépni ; mert, e jogtudósok szerint, ilyenkor 
azon alapelvek után kell indulni, melyek az életótalom ese-
tén általában irányadók. Mi ugyan e véleményt nem kár-
hoztatjuk egészen, ámbár az első keresztények az üldözte-
tések idején nem gyakorolták ezt az elvet. Csakhogy aztán 
ilyenkor nagyon szabatosan kellene megjelölni azon határ-
vonalakat. ahol a nép életótalmának joga kezdődik és meg-
szüuik, mert máskép az említett szabály tömérdek vissza-
élésre nyújthatna alkalmat. Mink hajlandók is vagyunk 
hinni, hogy ama jogtudósok, kik így vélekednek, nem annyi-
ra elvet akarnak itt fölállítani, mint inkább mentségi okot 
keresnek azon esetre, mikor a forradalom ily élet-ótalom 
által van motiválva, — oly mentségi okot, mely ha a fórra • 
dalom jogtalan jellegét nem szünteti is meg ilyenkor telje-
sen^ legalább mégis szelidíti, tompítja azt. 

6. De habár a forradalom jogtalan és elvileg meg 
nem engedhető még a hatalmi visszaélés esetén sem, — ez 
mégsem annyit jelent, hogy hát a nép egy despota és zsar-
noki kormánynyal szemközt egészen tehetetlen és védtelen 
volna. Ez a legborzasztóbb helyzet lenne. Ha a természetes 
és keresztény világrend ezt követelné, akkor a földi hatal-
maknak a legkicsapongóbb és legféktelenebb despotismusra 
adna ösztönt. De nem így van. A kereszténység és a termé-
szetes rend törvényei tiltják ugyan a hatalmi visszaélés ese-
tén a forradalmat, az activ ellenállást ; de határozottan jo-
gosnak mondják és szentesítik a passiv ellenállást. — Váj-
jon mit kell ez alatt érteni ? 

1. A szenvedőleges, passiv ellenállás fogalmában két 
momentum vagyon: egyik a kötelesség, másik a jog. 

a) Ugyanis ha egy, különben jogos fensőbbség vala-
mely hivatalos intézkedése, vagy bármiféle rendelete össze-
ütközik a kétségtelen erkölcsi, jogi, vagy vallási köteles-
séggel ; tehát a természetes erkölcsi és a keresztény világ 
rend törvényeivel nyilt ellenmondásban áll, akkor az alatt-
valók kötelesek a hatalomnak az engedelmesséo-et meo;ta-O ö Ö 
gadni, bármi legyen is azután ennek a következménye. Az 
engedelmesség megtagadásából származó következményeket 
magukra kell vállaluiok, de magát az engedelmességet 
megtagadniok. Mert itt az apostol szavai érvényesek : „Is-
tennek inkább kell engedelmeskedni, mint az embereknek." 
I t t a fensőbbség összeütközik az isteni renddel, és ezen az 
úton senkinek sem szabad őt követnie. Persze ezt ama ha-
talmaskodók, kik magukat az isteni rend alól emanczipál-
ták, forradalomnak tekintik ; és ahol a forradalom vezetői 
magukhoz ragadták a hatalmat, nem is mulasztják ezen 
alapelv követőinek homlokára odasütni a „forradalmár" bé-
lyegét. De hát ez éppen csak azt bizonyítja, hogy ők testes-
tül-lelkestül despoták. Az elfogulatlan józan ész álláspont-
ján mindenkinek be kell azt látnia, hogy az engedelmesség 
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kötelessége csak addig terjedhet, ameddig a fensőbségnek 
joga van parancsolni. Ez pedig csak olyat parancsolhat, 
amit az isteni rend, melynek a fensőbbség is alatta áll, meg-
enged. A fensőbbségnek nem áll jogában, sőt nem is szabad 
olyasmit parancsolnia, ami az isteni rend korlátain túlcsap, 
ami annak örök és változhatatlan elveivel ellentétben áll ; 
lia pedig mégis ilyesmit parancsol, az alattvalók nem tar-
toznak engedelmeskedni, sőt nem is szabad engedelmesked-
niük, mert ez által ők is összeütközésbe jönnének az isteni 
rend törvényeivel. Ez oly világos, hogy csak a legbakafán-
tosabb despota merheti eltagadni. A passiv ellenállás fogal-
mában tehát ezen kötelesség az első momentum. Az alat t-
való ezen kötelesség teljesítése által megvédi önállóságát a 
hatalommal szemközt, amennyiben nem engedi magát legá-
zoltatni sem az erőszakos elnyomatás által, sem azon bajok 
által, melyek az engedelmesség megtagadásából háramol-
hatnak reá. 

b) Ehhez járul azután a második momentum, a jog. 
H a t. i. a fensőbbség valamely intézkedése, vagy bármiféle 
rendelete az alattvalók jogait sérti, csorbítja vagy elragad-
ja, akkor az alattvalóknak joguk van jogaikat védelmezni, 
vagyis joguk van ama jogaikhoz ragaszkodni ós esetleg 
csak az erőszaknak engedni, határozottan ünnepélyesen til-
takozván jogaik erőszakos megcsorbítása ellen. Hiszen az 
állam nem forrása minden jognak, sőt inkább előre föltéte-
lezi a természetes jogrendet, és az a föladata, hogy azt vé-
delmezze és föntartsa. Azért az alattvalóknak a fensőbbségi 
hatalommal szemben már a természetes jogrendnél fogva is 
határozott és elidegeníthetetlen jogaik vannak. H a pedig 
vannak ilyen jogaik, akkor kell, hogy jogosítva legyenek 
azokat a fensőbbséggel szemközt is teljes határozottsággal 
védelmezni. Ez sem nem erőszakoskodás, sem nem felmon-
dása az elöljáróság iránti köteles engedelmességnek, hanem 
csak hivatkozás a jogra. Ez egyszerűen tiltakozás a jogta-
lan erőszakoskodás ellen, és tényleges vonakodás az előtt 
meghajolni. Bármint zsémbelődnek is e jog ellen a hatal-
maskodók, mégis jog marad az, és az elfogulatlan józan ész 
határozottan köteles azt védelmezni. Sőt van eset, mikor e 
jogvédelemre tényleg is köteleztetünk. Ez pedig akkor for-
dul elő, midőn az, kinek a fensőbbség valamelyik jogát 
csorbítja, vagy megsérti, máskép lelkiismeretileg is tarto-
zik eme jogát minden körülmény közt és minden áron fön-
tartani. Mert ily esetben az említett jog viselője, vagy bir-
tokosa erkölcsi kötelességet sértene meg, ha azt a merénylő 
hatalomnak önkényt föladná. Az alattvaló ezen jogvéde-
lem által is biztosítja magának a hatalommal szemben az 
önállóságot, amennyiben jogának minden erőszakos csorbí-
tása ellen tiltakozik és vonakodik azt a hatalomnak önkényt 
martalékul átengedni. 

2. Ez a passiv ellenállás. Ez az, melyet a nép tarto-
zik igénybe venni a hatalmi visszaéléssel szemben. Forra-
dalmi jog nincs, de passiv ellenállási jog van. Ez az, mely 
utóvégre is egyedül vezethet czélra, azaz véget vethet a 
hatalmi visszaélésnek. A forradalom sohasem éri el ezen 
czélt, de a passiv ellenállás, szívósan kitartva, igen is eléri. 
Lehetetlen, hogy a kormány rendeletei sokáig birjanak da-
czolni az alattvalók passiv ellenállásával. Az ily állapot 
előbb-utóbb rá nézve is okvetetlen tűrhetetlenné válik. 

Végre is kényszerűi visszavonni ama rendeleteit, melyek a 
passiv ellenállást kihívják, és visszatér a rendszeres kor-
mányzás elveire. Bármily soká tartson is a feszült viszony, 
a passiv ellenállás utóvégre mégis győzni fog. — íme, ez 
azon fegyver, melyet a nép kezébe ragadhat, hogy magát a 
hatalmi visszaéléstől, a despotismustól védhesse ; éles, ha-
talmas fegyver ám ez, mely a despotismust utóvégre biz-
tosan legyőzi, holott a forradalom csak arra szolgál, hogy 
az egyik despotismust a másikkal, — t. i. a forradalmi ha-
talmak despotismusával, — cserélje föl. 

3. Ha korunk ki akar gyógyulni a forradalmi beteg-
ségből, melyben kínlódik, s mely szüntelen görcsös ránga-
tozásokban nyilvánul, e czélra nem választhat sükeresebb 
eszközt és orvosságot, mint a visszatérést a keresztény vi-
lágrendhez ; nem használhat semmi, csak az ha kormányok 
és alattvalók meghódolnak e rendnek. Másféle eszköz mind 
gyümölcstelen marad ; és legkevésbbé szüntethetik meg a 
bajt a pusztán külső szabályrendeletek ; ezek csak arra va-
lók, hogy a forradalmi elégedetlenséget és daczot fokozzák 
és ez által a bajt még jobban elmérgesítsék. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, aug. 20. Szent István napja 1883-ban. — 

Egy vidéki magyar katholikus ember, ki az értelmiség di-
széhez tartozik, igy beszélte el, a mi sz. István király ez-
idei ünnepe alkalmából lelkét foglalkoztatta. En , mint a 
ki a kath, egyház papjaival vallásos kötelességből és á l ta-
lában szellemi mivelődésem előmozdítása végett szívesen 
érintkezem, kath.-papi körökben és templomunkban meg-
tudtam, hogy ezidén szent István király nemzeti ünnepének 
nyolczszázados jubileumát fogjuk tartani. A kath. papi kör-
ben lelkesedés szálta meg lelkemet, s vágyva vágytam 
megérni e napot, látni ős Budavárát és részt venni az ország 
nyolczszázados ünnepében. Mintegy if júkori erőm támadt 
fel újra s képzeletem a múltból és jelenből alkotva valami 
nagyot, általam soha nem látot tat és századok emlékezetére 
méltót varázsolt lelkem elé, midőn a mai sz. István-napi 
ünnepre gondoltam. 

Most i t t vagyok Budapesten. Lá t tam az ünnepet, 
részt vettem annak minden mozzanatában. — Fájdalmas ér -
zelmemmel nem birok. Csalódtam. A mit az ezidei sz. István-
napról gondoltam, az csupán álomkép vala, — egy magyar 
és katholikus szív csalatkozott hazafiúi hite és reménye. Keve-
sebbet kapott lelkem minta mennyit várt. Szokatlant, nagysze-
rűt, nyolczszázados jubileumhoz, egy ezredéves életű nemzet 
honalkotó szent királya iránti tiszteletéhez és hálájához 
méltót vártam, — és találtam olyan sz. István-napját , a 
milyent minden esztendőben lehet látni. Es e csalódás mind-
já r t akkor kezdődött, mint szent István napján felébredve, 
mohó kíváncsisággal az utczára kitekintettem. Azt vártam, 
hogy fellobogózott házakat fogok látni, városrészről város-
részre, UTczáról utczára . . . Még a hol a felséges király 
születése napján volt kitűzve lobogó, sz. István nyolczszáza-
dos ünnepére még ott isbevonták sokhelyenazászlókat. Esegy 
ily épület, hogy példával szolgáljak, középület, Budapest fő-
városának, az ország szivének épülete. Gondolám : hajh ! 
ilyen szíve van az országnak ; csak igy lüktet szent István 
napján ! Azzal vigasztaltam magam, hogy Budavárábaa 
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már nemcsak lobogós házakat fogok látni, hanem látni fo-
gok szőnyegekkel, virágfüzérekkel bevont épületeket és 
diadalívet a halál fölött diadalmas szent jobb kéz tisztele-
tére. Ismét keserű csalódás! Két-három zászlót felejtettek 
kint ő felsége születése napjáról. Ez volt az egész külső 
diszités. 

Gondoltam magamban : majd kárpótol maga az ün-
nepély, a menet, a benne résztvevők szokatlan tömege, tár -
sadalmunk minden osztályának, — kezdve a felséges kirá-
lyi udvartól, a főnemességtől, le a pórnépig, a minden évben 
tartani szokott módtól elütő, tüntető részvevése. Megint 
egy keserű csalódás! Mintha e mai nap semmiben sem kü-
lönböznék a többi sz. István napoktól, oly közönséges, oly 
mindennapi, oly kimért volt minden. Az alakok mind a 
megszokottak, a résztvevők szokott számban, a felséges 
királyi udvar távol, a főnemesség távol, az országgyűlés 
tagjai távol, a magyarság zömének, a magyar nemesi osz-
tálynak hírmondója sem, az ujmagyarok üzleteikben, pro-
testáns minisztereink hitfeleik ridegségébe és visszavonulá-
sába rejtőzve! Még jó, hogy Tisza Kálmán a katholikus 
Szapáry Gyulát éppen széni István napján reggel nem vitte 
el magával Bécsbe, mint a hogy tervezve volt, mert akkor 
Magyarország kormányát Trefort és Pauler kettecskén 
képviselték volna sz. István király tiszteletének nyolczszá-
zados jubileumán, a derék horvát Bedekovich báró mellett. 

En azt hittem, hogy e nyolczszázados évfordulónak 
mértéket az ország az 1083-iki ünnepből fogja az egész or-
szág, az egész nemzet venni. Szent László király főpapok-
tól, ez ország zászlósaitól és főnemeseitől környezve, a nem-
zet színe-java jelenlétében alapítá meg a magyar nemzeti 
szent ereklye tiszteletének ünnepét. Miért ne lehetett volna 
az 1083-ikihoz hasonló nagy országos nemzeti ünnepet ren-
dezni a szent jobb körül most is ? Talán sz. István nagysága 
kisebbedett azóta, talán érdemei olvadtak semmivé a száza-
dok folyamában? Talán sz. István ereklyéje, csupán azért, 
mivel éppen a kath. egyház birtokában van, megszűnik 
a protestánsokra nézve is sajtóban, irodalomban, társadalom-
ban megünneplendő nemzeti ereklye lenni ? Ha mi magyarok, 
lia a magyar protestánsok, hivatkozva arra, hogy ők szente-
ket nem tisztelnek, még társadalmilag, még politikai tekin-
tetből sem tar t ják meg szent István ünnepét, a magyar álla-
miság e vallásos sanctióját : mit lehet akkor várni a nem-
magyar nemzetiségektől ? Azzal protestáns magyar atyám-
fiai nem tesznek eleget hazafiúi kötelességöknek szent István 
napján, ha p. egy Silberer Vindobonájának légbeeresztésé-
nél jelen vannak, czigányzene mellet esznek-isznak, zsákfu-
tásnál, póznamászásnál „bort, finom liqueurt, péncztárczát, 
esernyőt . . . nyalánkságokat" nyernek, szóval mulatnak. 
Nemzet , melynek tagjai ily komoly nagy napon csak 
mulatni tudnak, nem élhet sokáig. 

Siromba viszem magammal ezt a sebet, melyet a mai 
sz. I s t \ án napja szivemen ejtett — azt a fájdalmat, melyet 
legszentebb hazafiúi hitem és reményem csalatkozása lel-
kemben keltett! 

Ezzel végezte egy régi magyar család ősi erényekben 
gazdág ivadéka panaszat előttünk szent István nyolczszá-
zados évfordulójának valóságos elmosódása felett. Mi vi-
gasztalására felhoztuk, hogy hiszen a mi ezévben Budán az 

ünnepélyesség nagyszerűségéből hiányzott, annak nem a 
katholika egyház és nem a magyar nép az oka, — hanem a 
kik ezidőszerint az ország sorsának intézésében vezérszere-
pet visznek : a sajtó és a kormány. A kath. egyház főpászto-
rai lelkesítő szózatokban hívták fel a közfigyelmet a közel-
gő évfordulóra: — és ha e szózatuk, ugy a mint kellett volna, 
viszhangra talál a különben mindent, vagy dobra ütő sajtó-
ban; és ha a kormány a maga részéről csak legcsekélyebb 
jelét adta volna is aziránt, hogy ezidén szent István napját 
nagy nemzeti és politikai jelentőségű eseménynyé óhaj t ja 
emelni, hasonlóvá az 1083-ikihoz: főpapjainak bizonyára el-
sők lettek volna, kik a sz. István jobbja tiszteletére megje-
lent király köré csoportosulnak, magokkal ragadva a 
főnemességet is, melynek egyébiránt önként is kellett volna 
mozgalmat indítani e nap alkalmából, nem várva be a kor-
mány init iat iváját . A nagy hiba és mulasztásért való fele-
lősség terhe tehát nem a kath. egyház és nem a magyar 
népre nehezedik, hanem a nemzet világi felsőbb osztályaira, 
kik a hazafiság fáklyáját a főpásztorok által meggyújtott 
mennyei tűznél meggyújtani vétkes könnyelműséggel elmu-
lasztották. 

A könnyelműség és meggondolatlanság mindig nagy 
hiba egy nemzetnél ; ám de ha abban nincs része a nép nagy 
tömegének, és ha jelek arra mutatnak, hogy a nemzet köny-
nyelműbb elemeinek sem tetszik már a maguk könnyelműsége 
és a vallájs, a keresztény elvek ellen elkövetett sértések és 
mulasztások jóvátételére komolyan kezdenek gondolni: ak-
kor ez a nép még nincs elveszve. 

Csak egy ily örvendetes jelenségre utalunk ez úttal 
sz. István napja alkalmából. A fővárosi napi sajtó, mely a 
nemzetnek eszméket ad és érzelmeket kelt és táplál benne 
nap-nap után, — leszámítva a zsidó-sajtót, s közte a „Pester 
Lloydot" is, melynek érzelmei sz. István napján csak a zsidó-
emanczipáló Deák-politika aerájáig terjednek fel, a szerint a 
min ta keresztény elem túlnyomó benne, tisztességes alakban 
s emelkedett szellemben ünnepelte a nemzet nagy napját" 
Sőt egy lap, melyet az intelligensebb osztály szokott olvas-
ni, olyas valamit is kimondott, a mit eddig csak vallásos 
nyilatkozatokban szokott hallani a magyar értelmiség. „Osi 
örökségként őrizzük országunk ősi erényekben, magyar ha-
talmában. Szent István koronájának országait olyanul tart-
suk meg, milyenné alkotta : keresztény államnak és magyar 
államnak." 

Ha sz. István király ünnepének nyolczszázados évfor-
dulója az egész nemzet lelkiismeretében csak egy fokkal 
is élénkebbé tette annak érzetét, hogy Magyarország ke-
resztény ország, az eredménynyel daczára a külső ünnepé-
lyek hiányosságának, meg lehetünk elégedve. S hogy e ke-
resztény öntudat valóban emelkedett, tanuja a fenti nyilat-
kozat, oly ajkakról, a honnan azt nem vártuk volna. ? ? 

Eger. Kérdő pontok az egri egyházmegye egyes plébá-
niáinak és fiókegyházainak története megírásához.'') 

I . 
A plébánia neve és régiségére vonatkozók : 

1) A hagyomány honnét származtatja a helyiség 
nevét ? 

*) Az e pontokat bevezető felhívást a Eeligio jrm. 16. sz. közölte. 
Tájékozás végett más megyékben is hasznát lehet venni. Ezért közöljük. 

Szerk. 



2) Nincsenek-e a határban földvár,csőrszárka, pogány-
sir, őstemető stb. nevezetek, sánczok, halmok, s más különös 
nevezetű helyiségek ? 

3) Vannak e halmok, melyekben hamv vedrek, fegyve-
rek, házi eszközök, szerszámok, ékszerek kőből, fémből és 
csontokból, vagy pénzek és értékes fémek fordulnak elő? 

4) A helység mely részén (síkság, fensík, erdő, folyó 
szomszédságában) fordulnak elő az ily helynevek vagy 
lelhelyek ? 

II . 

A templomra vonatkozók : 

5) Említi-e a canonica visitatió, hogy ki és mikor 
építette a templomot ? Ki a patrónus, s kik voltak a jó-
tevők ? 

6) Bír-e a templom régiségi részletekkel? (oldaltá-
mok, ablák, ajtóbéllet, faoszlopok stb.) Minő a boltozat ? 
A sekrestyében, lomtárban vagy padon nincsenek-e régi 
ruhák, vagy képek, melyek egy vagy más tekintetben figye-
lemre méltók? 

7) Minők az oltárok, képek, egyházi ruhák, eszközök 
s egyéb fölszerelések ? különös tekintettel műbecscsel vagy 
történeti fontossággal biró czikkekre ? 

8) A kehely vagy patena nem feliratos-e? S 
9) Harangjai nem szokatlanabb alakuak-e, s mily 

feliratuak ? 
10) Miből van a templom építve ? (kő, tégla, vegyes 

anyag.) Van e tornya, órája, egyéb nevezetessége ? Minő 
a templom hossza, széle, magassága a visitatió can. feljegy-
zései szerint ? 

11) Mi a templom jövedelme? hogyan szaporodott az 
eredeti dotatio ujabb adományokkal? 

12) A plébánia körében vannak-e még kápolnák, ke-
resztek, szobrok, s más szentelt helyek ? Ki alapitotta eze-
ket, felállításukról minő történeti adatok vannak ; honnan 
tartatnak fen ? 

13) Nincsen-e a községben más felekezet birtokában 
levő eredetileg kath. templom ? s vannak-e benne a 6—10 
pontban említett régiségek ? 

I I I . 
Plébániára vonatkozók. 

14) Ki és mikor alapította, építette, javadalmazta ? 
15) Kik voltak s meddig a plébánosok és segédlel-

készek ? 
16; Melyek a hozzá tartozott és tartozó fiókközségek? 

Mikor kezdődnek az anyakönyvek ? Mennyi volt eredetileg 
a hívek száma, és mennyi mostan ? 

17) A lelkipásztorkodással foglalkozott egyéneknek 
életére, küzdelmeikre, intézkedéseikre s irodalmi működé-
sükre vonatkozó mily adatok maradtak fen ? 

18) Más vallásfelekezetek híveinek száma mennyi volt 
az előbbi időkben és mostan ? (schematismusok és más ada-
tok alapján). 

19) A plébániai épület, birtok s egyéb jövedelmek 
eredetére s jelen állapotára nézve mily adatokat bi runk? 
Vannak-e s milyen ez ügyre vonatkozó régibb s ujabb ok-
mányok a plébániai levéltárban ? Megvan-e a história do-

mus, vagy házi napló, mely emlékezetes események vannak 
bennök följegyezve? 

20) Vannak-e a plébániai könyvtárban nevezetes régi 
könyvek? s a plébánián netán régi képek, bútorok s egyéb 
ily dolgok ? Mi a jellemzetes rajtok ? Egyátalán mely dol-
gok olyanok, melyek az egyházmegyei régiséggyüjtemény-
ben is helyet foglalhatnak ? 

21) Pecsétnyomója mely évből való s milyen ? 
22) Léteznek-e a hitközség körében jótékony intéze-

tek, pl. kórházak, ápoló-szegényházak, takarékmagtárak 
vagy hasonló czélu alapítványok ? Mikép keletkeztek ezek ? 

23) Minő az iskola? Ki alapította, építette s mi a jö-
vedelme ? 

24) Hány volt az adatok szerint régen és most az is-
kolába járó gyermek ? 

25) Kik voltak a tanítók ? 
26) Voltak vagy vannak-e a plébánia területén kolos-

torok, szerzetes házak, vagy tán egyházi rommaradványok ? 
Milyen történeti vagy hagyományos adatok maradtak fen 
ezekről ? Milyen a romoknak mostani állapota ? 

27) Vannak-e adatok a régibb időkből, melyek a 
nép erkölcseire, az ajtatosságokra, hitbuzgóság emelkedése 
vagy hanyatlására, s egyátalán a hiterkölcsi életre vonat-
koznak ? 

IRODALOM. 
-•f- A váradi püspökség története alapításától a jelen-

korig. I r t a Bunyitay Vincze a váradi püspökség könyvtár-
noka. Első kötet. A váradi püspökök a püspökség alapítá-
sától 1566. évig. Nagyvárad. 1883. 

H a a közlekedési eszközök tökéletesítése folytán ed-
dig nem ismert élvezetet nyúj t a földnek mesés rövid idő 
alatt megtehető körülutazása : nem kisebb gyönyört szerez 
nekünk a történetbuvárok azon fáradalma, melylyel vala-
mely nemzet, ország vagy testület több századon át folyt 
életét ugy állít ják előnkbe, hogy annak hol örömet gerjesz-
tő, hol búba merítő, de mindig tanulságos mozzanatait pár 
nap alatt élvezhetjük. Es ez élvezet megszerzésére nem 
szükséges a csalfa hullámokon ingadozó hajóra szálnunk, 
sem az égető homokpusztán életünket a veszélynek kiten-
nünk ; egy fának üdítő árnyában, vagy szobánk csendes ma-
gányában is megtehetjük a századokon át vivő urat. Leg-
feljebb az a fájó gondolat vegyül élvezetünkbe, hátha 
szerző, ki a múltnak kincseit tá r ja előnkbe, talán tetemes 
részét áldozá fel hátralévő napjainak, midőn azok kiakná-
zása végett a porlepte, penészes és nedves levéltárakban 
hangyaszorgalommal kutatott . 

E gondolatok támadtak bennem a fonnjelzett vaskos 
kötet olvasásakor. Pedig pár évvel ezelőtt másképen gon-
dolkodtam. Ugyanis, midőn csaknem ugyanazon egy időben 
főt. Bunyitay Vincze úrról azt hallottam, hogy egy János 
nevű váradi kanonokot sikerült a homályból kikurkásznia 
és a történetesen kezembe került 1857-iki „Katholikus 
Néplap" 51. számában „Búsan üldögélek" czimű kedves 
költeményét olvastam, igy szóltam magamban: „Váljon 
az a száraz adat, hogy élt egykor egy János nevű váradi 
kanonok, kiről semmi egyebet nem tudunk, fölér-e ama 
szép költeményny el ?" 
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De imhol, nem egy száraz adat, sem a száraz adatok 
halmaza, hanem a váradi püspöki széken egykor ült férfiak 
hosszú sora, tetteiknek vonzó leirása, személyeik és a hazai 
viszonyoknak, melyekben éltek, hű, alapos és részrehajlat-
lan jellemzése tárul előnkbe, még pedig oly ragyogó képek-
ben, hogy az olvasó hirtelen nem is tudja magát elhatározni, 
hogy kinek fejezze ki hamarább hálás hódolatát, a nagy-
lelkű Maecenásnak, ki e munkát „elődei emlékének kegye-
lettel szentelve és egyházmegyéje papságának atyai szere-
tettel felajánlva" bőkezűen létesítette, vagy a jeles Író-
nak, ki azzal egyháztörténelmi irodalmunkat ily előnyösen 
gazdagította. o ö 

Tisztelt irónk kiváló tulajdonai között először is ked-
ves szerénysége tűnik fel előttünk, mint ki a váradi püs-
pökség alapítása fölött vitába vegyült hazai történészhősök 
iránti kegyeletből sem az egyik, sem a másik táborhoz nem 
csatlakozik, hanem a kérdést mai napig el nem döntöttnek 
jelezvén, saját véleményét a halhatatlan emlékű erdélyi 
püspök Batthyány által kiadott Chartularium szerzőinek, 
a váradi káptalannak, „mely legjobban tudhatta, tudnia 
kellett," hogy ki alapította a váradi püspökséget, fedezete 
alatt adja előnkbe. E véleménye azonban a szent István 
által alapított kereszténység zsenge korának rövid, de tö-
mött és remek ecsetelése után annyira megizmosodott, hogy 
az „Alapító" czimü fejezetet már e bátor s határozott sza-
vakkal kezdi meg : „Mindenek előtt illik tudni, hogy a mi 
váradi egyházunk alapítója szent László néhai magyar ki-
rály." A munka elején még manap is el nem döntöttnek 
mondott kérdést tehát szerzőnk igy eldöntötte, s mi kész-
séggel fogadjuk el votumát ; mert munkája minden lapján 
látjuk, hogy a legtetszetősb hagyományt is, ha azt minden 
kétséget kizáró adat nem igazolja, olyannak jelzi, mely még 
megerősítésre vár. E szigorú kritikája folytán jut azon kö-
vetkeztetésre is, hogy „Kálmán váradi püspöksége törté-
neti ténynek nem tekinthető." De hogy e szigorú kritika 
mellett is tisztelt irónk Várad püspökeinek életrajzait nem 
a krónikák száraz modorában, hanem vonzó képekben ál-
lítja előnkbe, mutatja a csinos keret, melybe mindjárt az 
első püspöknek, Sixtusnak — kiről puszta nevén kivül mi 
egyebet sem tartalmaznak okleveleink — fölemlitését fog-
lalta. Csaknem költőinek mondható ezen rajz, mely az ala-
pító szent király temetkezéséről és azon kegyeletről szól, 
melylyel a nemzet Várad iránt a szent király sírjára való 
tekintetből viseltetett. A „Búsan üldögélek" írójának keblé-
ben a meleg érzés nem apadott ki, midőn történelemirásra ra-
gadott tollat. Es ez igy megy a többi püspökök életrajzain 
is át, a miért a váradi püspökségnek e története bizonyára 
nemcsak a magyar egyháztörténelem barátjainak, hanem 
minden buzgó honfinak mindig kedves olvasmánya leend. 
Emlitetlenül nem hagyhatom, hogy Martinuzzi György 
életirása — ez életrajzok legszebb fénypontja — mint e 
rendkívüli ember alapos méltatása különösen jótékonyan 
hatott kedélyemre. Midőn olvasásakor egy látogatóban hoz-
zám jött barátomat arra szólítottam fel, hogy hallgassa 
meg Martinuzzi életrajzát, ez elejénte igy kiálta fel : „Hah! 

ismerem a gazembert, e nagy köpenyforgatót!" De miután 
kérdésemre, hogy honnan ismeri igy, azt válaszolta, hogy 
egy iskolai földrajzból, és azután végig hallgatá a drámai 
fordulatokban oly gazdag élet megragadó leírását, könybe 
lábadt szemeit lesütve igy szólt : „Igy ismerve őt, megdöb-
benve pillantok vissza a nyert képre ; de itélni felette már 
nincs bátorságom." 

(Vége köv.) 

VEGYESEK. 
Szent István király ü n n e p é n m a g a az or-

szág b í b o r o s álcLörn&gya t a r t o t t a az egész szer ta r -
t á s t . 0 e m j a m a g a veze t te a k ö r m e n e t e t oda is v isz-
sza is. és s z i n t é n ö m u t a t t a be az ü n n e p é l y e s szent 
mise á ldoza to t . A szen t beszéde t Miehl J a k a b ka-
nonok és o r s z á g g y ű l é s i képvise lő m o n d o t t a . Beszéde 
e m e l k e d e t t sze l lemű, e le jé tő l v é g i g f i gye lme t lekö-
tő, és va lóban m a g a s z t o s a n p r a k t i k u s vol t . T i sz t e l t 
o lvasó ink l a p u n k b ó l is é lvezhe t ik azt . D é l u t á n ö 
e m i n e n t i á j a d í szebéde t ado t t , m e l y e n Tisza K á l m á n 
is j e l en vol t . T r e f o r t m i n i s z t e r a m a g y a r ka th . egy-
ház p a p s á g á r a és k ü l ö n ö s e n b ibo ros á l d o r n a g y á r a 
m o n d o t t f é n y e s á l d o m á s t . 

Az országos tanitó képviseleti gyűlés f. hó 19 én 
r e g g e l m e g n y í l t . M e g n y i t o t t a Békey , f ő v á r o s i t an -
f e lügye lő . M i u t á n G á s p á r k o r e l n ö k székét e l fog la l t a , 
Gönczy P á l m i n i s z t e r i t anácsos m o n d o t t T r e f o r t 
m i n i s z t e r u r ő exc l j a n e v é b e n üdvözlő és programm-
beszédet. Mi e n y i l a t k o z a t o t igen f o n t o s n a k t a r t j u k . 
I gyekezn i f o g u n k azt h ü m e g v i l á g í t á s b a n b e m u t a t n i , 
az egész t a n i t ó képv i se l e t i g y ű l é s s e l e g y ü t t , a b b a n 
a m e g g y ő z ő d é s b e n levén, hogy egy országos t a n i t ó 
képv i se l e t i g y ű l é s , m e l y b e n 14 ,000 k a t h o l i k u s ta -
n i tó , b á r h i á n y o s a n és csak p r ó b a k é p e n u g y a n , de 
m é g i s képv i se lve van , ka th . p a p t á r s a i n k figyelmét, 
j o b b a n m i n t ez idő sze r in t b á r m i más , a l e g f ő b b 
f o k b a n m e g é r d e m l i . 

— Német katholikus előkelők Ausztriából és Németor-
szágból Löwenstein herczeg haidi kastélyában Csehország-
ban négy napon értekezletet tartottak. Az értekezlet tárgya 
a társadalmi kérdések nagy tömege volt. Elhatározták, 
hogy a társadalom keresztény szellemű reformja iránt pro-
grammot fognak közzé tenni. Ennek elkészítésével Vogel-
sangot, a jeles publicistát é« a Vaterland szerkesztőjét bíz-
ták meg. A congressus tagjai szavukat adták, hogy a con-
gressuson mondottakról és történtekről egy szót sem hoznak 
nyilvánosság elé. Ez utóbbi eljárásban sok tapintat rejlik. 
Az igazság nem kerüli ugyan a napfényt ; ámde nem szük-
séges, hogy az egyház hálójának működését kelepelők je-
lentsék mindenfelé. A tempus tacendit épp ugy meg kell 
tartani mint a tempus loquendit. 

Sajtóhibák. Mult számunk 109. lapján, a második hasáb 11. sorá-
ban felülről eVtftehetsége helyett es^tehetséget kell olvasni. Ugyan ott 
alulról a 4. sorban tisztó helyett tisztitó-nak kell állnia. 

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

Nyomatott Budapesten, 1883. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 



Megjelenik e lap heten - í 
ként kétszer : $ 

szerdán és szombaton, j 
Előfizetési díj : \ 

félévre helyben s posta- \ 
küldéssel 5 frt. í 

SzerJcesztőlalcása:Bi\da,- í 
pest, VIII., Stáczió-utcza \ 
55., hova a lap szellemi S 
részét illető minden kül- \ 

demény czimzendő. f, 

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

NEGYVENKETTEDIK ÉVFOLYAM. 

Budapesten, augusztus 25. 10. 

Előfizethetni minden kir. \ 
postahivatalnál ; \ 

Budapesten a szerkesztő- í 
uél, és Kocsi Sándor í 

nyomdai irodájában, Mu- \ 
zenm-körút 10. sz. alatt, '/ 
hova a netal áni reclama- \ 
tiók is, bérmentes nyitott í 

levélben, intézendők. \ 

II. Félév. 1883. 

TARTALOM. Az országos tanitó-gyülés alkalmából néhány észrevétel. - Szent beszéd. — Gönczy Pá l miniszteri tanácsos 
beszéde. — Budapest. Egyházi tudósítások : Gönczy Pá l programmbeszéde a II. országos tanitó-képviseleti gyűlésen. —-

Budapest: Zsidó vakmerőség Mária országában. — Vegyesek. 

Az országos tanitó-gyülés alkalmából 
néhány észrevétel. 

„ Vigilantibus.jura." 

I. 

Katholikus tanítóink az egyház szervezetében, 
és főleg actiójában, igen fontos szerepet játszanak. 
A tanitó a lelkész jobb keze, a hitközségi gyerme-
keknek a lelkipásztor vezetése alatt egyházilag meg-
bizott és felhitelt nevelője, szóval: mintegy a tanitó 
és tanuló egyház összekötő kapcsa. Ezért áll érde-
kében az egyháznak éber figyelemmel kisérni min-
dent, a mi tanítóink érdekében történik s a mit ta-
nítóink maguk tesznek. 

Egyházunk főpásztorai megengedni méltóztat-
tak, hogy kath. tanférfiak, katholikus néptanitó-
egyleteink küldöttei, a közoktatásügyi miniszter 
által összehívott II. országos tanitó-képviseleti gyű-
lésen , ,próbaképen" megjelenjenek. 

E föpásztori engedély, illetve rendelet alapján, 
körülbelül 300 országos tanitó képviselő közt, az 
ország fővárosában megjelent vagy 80 katholikus 
népiskolai tanférfiu. 

Első pillanatra kitűnik, hogy ez az arány, 300: 
80, annak a súlynak, melylyel a kath. egyház az 
ország népiskolai ügyében jog szerint és tényleg 
helyet foglal, meg nem felel. 

Mik e jelenségnek az okai, jelenleg tüzetesen 
nem kutatjuk.Csak arra az egy körülményre vagyunk 
bátrak figyelmeztetni, hogy sok kath. tanítónk nem-
katholikus egyletnek a tagja, s mint ilyenek gyako-
rolván választási jogukat, szaporitották a nem kath. 
egyházi vezetés alatt álló tanitó-képviselök számát; 
holott, ha a vegyes tanitó-egyletekböl, a mint ez 
erkölcsi kötelességök, kilépnek, ez utóbbi egyletek 

tagok hiányában vagy teljesen megszűntek volna, 
vagy tagjaik száma oly csekélyre olvad vala le, 
hogy képviselő küldésére joggal nem bírnának, 
miután a közoktatásügyi miniszter által megálla-
pítot t Szervezet 3. §. szerint csak oly tanitó-egyesü-
letek küldhetnek képviselőt, melyekben „kötelezett 
rendes tagok i c legalább ötvenen vannak. 

Ennek jövőre, ha kath. tanférfiaink a kormány 
hivatalos tanitó-gyülésében egyházhatósági rende-
letre ismét megjelennek, máskép kell lennie. Köteles 
és igy kötelezett rendes tagja kath. hitvallásos iskola 
tanítója csak katholikus tanitó-egyesületnek lehet. 
Igy aztán az egyház tanitói nem fogják szaporítani 
azoknak e számát, kik legalább is nem az egyház 
érdekében működnek, ha éppen nem ellene. 

Ennyi t a számarányról. De lássuk a fődolgot : 
a szellemet. 

Magyarországban a népiskolai tanitók közt 
három irányzat küzd egymással, mondhatni csak-
nem élet élet-harczot, hol nyil tan és hevesen, hol 
t i tokban és csendesen, az uralomért: 1) az u. n. „hi-
vatalos* irány, melynek fejei ott vannak a közokta-
tásügyi minisztériumban, melynek propagátorai a 
minisztérium által országszerte széthelyezett tan-
felügyelők, főorganuma pedig a félhivatalos „Nép-
tanítók Lapja" ; 2) az u. n. felekezeti, vagyis misze-
r in tünk a meghatározott hitvallású irányzat, mely-
nek vezérlete az egyház, illetve felekezeti hatóságok 
kezében vaiT^ és amely,legalább nálunk katholikusok-
nál, közösen elfogadott egyetemes sajtó-közeg nélkül 
áll ; 3) az u. n. radicalis irányzat, mely a tanitói kart ál-
lamban és egyházban, ha ez utóbbira még ad vala-
mit, statusnak in statu, mintegy souverain, önczélu, 
független intézménynek gondolván, azt hiszi, hogy 
a népnevelés csak akkor fog felvirulni, ha minden 
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valamint egyházi ugy állami ..gyámkodás" alól a ta-
nítók felszabadulnak és „szabad egyesületek szabad 
szövetsége" alapján szervezik a népiskolai tanitói 
kar egységének betetözéseül az országos tanitó-
képviseleti gyűlést, névszerint pedig függetlenül a 
közoktatásügyi minisztériumtól kezelik a tanitói 
kar „összetartásának erös zálogát", az Eötvös-ala-
pot és a tanitók árvaházát. 

Nem foroghat fen kétség az iránt, hogy a jel-
zett három irányzat közül melyik emelkedett túl-
súlyra, s melyik üli valóságos diadalát a most ülése 
zö II. országos tanitói közgyűlésben. 

Az országházban tanácskozó 300 tanférfiu a 
közoktatásügyi miniszter „vendége* volt az ismer-
kedési estélyen, és Gönczy Pál miniszteri tanácsos 
a miniszter átruházott tekintélyével vonta meg 
programra-beszédében a határvonalakat, melyeken 
belül a tanitó-gyülésnek, vitáiban és főleg határo 
zataiban, mozognia kell. Ebből világos, hogy az 
a közoktatási tényező, mely e gyűlésben egyedül 
és egyoldalidag érvényesíti magát : a kormány. A 
többi közoktatási tényező puszta szolgálat-tételre je-
lent meg, s alárendelt szerepet játszhatik csupán. 

Mi tudjuk, hogy csak erös Magyarország áll-
hat ja ki a minden oldalról fenyegető veszélyeket, 
csak erős Magyarországban érheti el a magyar 
nemzet a nemzeti önálló és virágzó lét második ez-
redévét. 

Azt is tudjuk, hogy Magyarországerősnem lehet 
erős magyar kormány nélkül: melynek következéskép 
közoktatásügyi minisztériuma sem lehet gyenge és 
erélytelen. Miután pedig az iskolához annyi álla-
mi, és különösen Magyarországban oly nagy és je-
lenleg annyifelöl veszélyeztetett nemzeti érdek fűző-
dik: súlyosan vétkeznék ez országban a hazafiság el-
len mindenki, ha nem óhajtaná és teljes erejével nem 
lenne azon, hogy Magyarország közoktatásügyi kor-
mányának a keze erélyesen érvényesítse jogos befo-
lyását minden irányban, minden téren, melyen a 
nemzet anyagi és szellemi jóléte forog kérdésben. 

Mi tehát nemcsak nem ellenezhetjük, de sőt 
hazafiúi kötelességgel támogatni érezzük magunkat 
kötelezetteknek a közoktatásügyi kormány minden 
törekvését, mely a haza valódi javára, a nemzet 
testi lelki jólétére irányul. 

Hazafiúi meleg érzelemmel üdvözöljük ennél-
fogva, leszámítva a leszámitandókat, közoktatásügyi 
kormányunkat a II. országos tanitó képviseleti gyű-
lés helyesirányu sikerei alkalmából. 

Ámde midőn ezt tesszük, szemet nem hunyha-

tunk oly jelenség előtt, mely által a katkolika egy-
ház népiskolai érdeke a kormány hivatalos országos 
tanitói közgyűlésében lényeges és igen érzékeny 
sérelmet kénytelen szenvedni. 

Köztudomásu dolog, hogy a népiskola törvény-
szabta köteles tantárgyai közt első a hittan, és 
igy a hitelemző lelkész, a szó teljes értelmében nép-
iskolai tanifó. Az is köztudomásu dolog, hogy a katho-
likus népiskolák igazgatói rendesen lelkipásztorok; a 
kath. népisk. tanfelügyelők pedig szintén egyházi 
férfiak. Már ha egyházi férfiakat az országos tör-
vény alkalmasaknak itél arra, hogy a népiskolában 
mint hitelemzök taníthatnak, mi több, az iskolákat 
igazgathatják, kormányozhatják : a természetes jó-
zan ész ebből azt következteti, hogy ugyanezen 
egyházi személyeknek, mint tanférfiaknak, bizonyára 
bírniok kell annyi tanitói qualificatióval, hogy vi-
lági tanítóinkkal együtt, egy padban foglalhassanak 
helyet az országos tanitói-közgyülésben, ha erre 
őket valamely tanitó egyesület jónak lát ja megvá-
lasztani. 

Sajnos, hogy a kormány által megerősített or-
szágom tanitó képviseleti gyűlés Szervezetének 4. 
§. a logika e következetességétől eltér, és igy miu-
tán a magas minisztérium e hibát elnökileg jóvá-
tenni az utolsó pillanatban is vonakodott: katholi-
kus részről fennáll a sérelem, hogy egyházi férfiak, 
habár a népiskolának mint hitelemzök valóságos 
tanitói, sőt igazgatói és tanfelügyelői, népiskolai 
ügyekről tanácskozó gyűlésben, mint illetéktelenek, 
vissza vannak utasítva. 

Ennek is másképp kell lenni, ha azt akarja a 
kormány, hogy kath. tanítóink a III. országos tani-
tói-gyülésben megjelenhessenek Mi reméljük is, hogy 
még a jelen gyűlés folyamán oda fog módosíttatni 
az említett 4. §., hogye sérelmünk orvosolva legyen. 
Mert az ország bíboros áldornagyának a kath. tani-
tók küldöttségéhez intézett szavait idézve: bármi 
történjék mi azt az elvet, hogy a hitelemző ta-
nitó, feladni nem fogjuk soha. 

(Vége köv.) 

S z e n t b e s z é d , 
melyet 

Szent István első magyar apostoli király 
ünnepén a budavári helyőrségi (ideiglenes plébániai) templom-

ban 1883-ban mondott Miehl Jakab, stb. 
Szép királynak lenni ! Bibor födi, jogar s korona dí-

szíti bölcsőjét, fény s pompa környezi őt, milliókon uralko-
dik, ezrek lesik gondolatait, várják s teljesítik parancsait ; 
hatalom, dicsőség, bőség az ő, öröksége, nem érzi nyomorát 
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a koldusnak, nem éhezését a szegénynek ; fény és gyönyör 
szeme mindennapi tápja. És mégis, kedvesim, vajmi nehéz 
királynak lenni, királynak az U r szíve és akarata szerint ! 
m e r t mint sz. Vazul mondja : „minden kellem veszélyt rejt 
magában." Ember marad a király is, és milyen könnyen té-
ved a roszra oly hajlékony emberi szív ! Mily könnyen me-
rül el az élet mulandó gyönyörében úgy, hogy az örökké-
való fényről megfeledkezik ! Mily könnyen ragadja el ko-
rona és jogar úgy, hogy az örökkévaló koronát veszíti el ! 
Mily könnyen csábítja el hatalom és fenség úgy, hogy az 
egykori számadásra a királyok királya előtt nem is gondol ! 
Nem könnyű dolog, kedvesim, kábító magasságban járni 
tántorgás, botlás nélkül; de ha valaki ily veszélyteljes ma-
gasságban helyét megállja, nem érdemli-e meg jobban a ju-
talmat, mint az, ki veszély nélküli sík úton fut ja pályáját? — 
Ily kábító polczra állította a királyok királya Istvánt, első 
királyunkat. Bibort, koronát, jogart, hatalmat és fenséget 
adott neki. Nagy gíra a kereskedésre, de nagy a számadásra 
is. De hű szolgája maradt ő Urának. Az if jú korában felvett 
szent keresztség által nyert malasztot híven őrizte nemcsak, 
hanem atyja után vezérségre jutván, szívének egyedüli óha-
ja volt kedves magyar népét kereszténynyé tenni, Krisztus 
üdvözítő hitét országában meghonosítani. A vezér példája 
vitézeinek s népének ezreit vonzá maga után : és megkeresz-
telkedének. Egy nem csekély része azonban fegyvert ragad-
va ellene, Kupa vezér alatt küzdött az ősi pogány hit mel-
lett. Borzasztóan dühöng a harcz. Vakmerő düh és ősi erő 
az egyik, vitézség és Istenben helyezett bizalom a másik ol-
dalon. Mindkettőn harczedzett férfiak . . . Kétes a kimene-
tel . . . Szent fogadalmat tesz ekkor a nagy király Isten és 
szentegyháza érdekében. Es övé a győzelem ! 

Koczkára tette itt a szent király állását, hatalmát, éle-
tét, nem a maga, hanem a szent hit és így népének földi és 
földön túli boldogsága érdekében. Ugy vélem, hogy a lélek, 
mely így cselekszik, nagy és bámulandóbb, mint a libanoni 
czedrusfa, erősebb, mint a felhőkbe nyúló hegyorom, becse-
sebb, mint arany és drágakő. 

Tekintsenek e magasztos példára azok, kik ma gyá-
ván minden körülménynyel oly szívesen megalkusznak. Sze-
met hunynak, hol látniok, hallgatnak, hol szólniok kellene ! 
Kiknek sokszor egyetlen erélyes szavukba kerülne, és a té-
velygőt jó útra igazítnák, a tudatlant oktatnák ; kiknek 
csak egy szavukba kerülne, hogy gyermekeiket, alattvalói-
kat Isten és ember iránti szent kötelmeikre intenék, rámu-
tatnának az örvényre, melynek szélén állanak és így meg-
mentenék drága halhatatlan lelkeiket, azon girákat, melynek 
reájok vannak bízva és melyekért egykoron számot kell ad-
niok, ha vissza jön a nagy király. Tekintsenek oda azok, 
kiknek sokszor egy komoly szavukba kerülne, hogy azt, 
ki gúnyolja a szent hitet, a szentségeket és mindent, mi 
szivünknek drága és szent, elhallgattassák, — vagy hogy a 
szellemi ragályt, mely sziveket ront, lelkeket mételyez, ki-
irtsák. Pedig szent kötelessége ez minden kereszténynek, 
mert a keresztség felvételénél szent fogadást tett, hogy szó, 
tett és jó példával fog küzdeni szent hite mellett. Vajha 
ebben szent királyunk példája vonzana bennünket, hogy szó 
és cselekedettel bizonyítanók mindenha és mindenben hitün-
ket a világ előtt, mint azt Üdvözítőnk kívánja, mondván : 

„A ki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt 
Atyám előtt, a ki mennyekben van." ') 

De nem vélte elégnek sz. István hatalmát és életét fel-
áldozni a szent hitért; áldozatul hozta ő vagyonát is, felál-
lítván királyi bőkezűséggel országában egy érsekséget, tiz 
püspökséget, építvén fényes templomokat az Urnák, kolos-
torokat a hittérítőknek és tudomány őreinek, ápoló intézete-
ket a betegeknek, szállóhelyeket nem a hazában csak, ha-
nem távol a szent földön is a jámbor zarándokoknak, bi-
zonyságául : „hogy szíve nem jár t arany után és nem bízott 
a pénzben és kincsekben." 2) Azért is menté meg a Minden-
ható sz. István oly jótékony jobbját csoda módon az enyé-
szettől és adá vissza sok viszontagság után e drága szent 
ereklyét a nemzetnek, azon szent kezet, mely Isten dicső-
ségeért küzdött és az Oanyaszentegyházát e honban megala-
pította. 

E szent kézre tekintsenek oda, kiknek szivök vissza-
riad az Istenünknek hozandó legcsekélyebb áldozattól is; kik 
fény, pompa és jDÍllanatnyi gyönyörre ezreket fecsérélnek, 
de Isten dicsősége- s a hitért fukaron olvassák a filléreket. 
E szent ereklyére tekintsenek fel azok, kik jóllehet, hála Is-
tennek, ma még kevesen vannak ez országban, szentségtelen 
kézzel akarnak nyúlni a nagy király szent hagyományához, 
a magyar katholika egyház királyi örökségéhez, melyet 
majd ezredéves birtoklás, őseink által hozott, királyaink 
által megerősített törvény szentesített, mely e honban az 
Urnák annyi fényes templomot, a tudomány és művészetnek 
palotákat, az elhagyottak és nyomorékoknak menhelyeket 
állított, mely a lefolyt századokon át millió szíveknek eny-
hülést nyújtott, számtalan nagy családot a siilyedéstől, sőt 
magát a hazát nem egyszer a végenyészettől mentette mog. 
Bizonyítsam ezt ? Kik Magyarország történelmét ismerik, 
tudják ezt, és a kik más államok történelmét figyelemmel 
kisérik, kell, hogy visszariadjanak ezen becsempészett esz-
me és ennek vészes következményei elől, melyek a nemzet 
feldúlását, a testvéri egyetértés széttépését, rút gyűlölet 
felébresztését, minden jogfogalomnak összezavarodását és 
minden birtokczímnek megingatását vonnák maguk után. 
El kell hogy forduljon minden magyar szív ezen emberek-
től, kik a nagy jogi kérdésből alacsony üzleti kérdést akar-
nak csinálni és rombolni tudnák, igen, a régi majd ezred 
éves alapot, de nem újat rakni e dicső nemzet második ezred 
éve számára, melynek Isten segítségével nemsokára küszö-
bén álland. Nem, ily kezek neked dicső nemzetem erre ala-
pot nem raknak ! mert meg vagyon irva: „ Ja j annak, ki há-
zát jogfosztogatásból építi és termeit igaztalanságból !" 3) 
És ismét: „Ha az Ur nem őrködik a város felett, hiába 
virraszt, ki őrzi az." 4) De nem raknak ú j alapot azok sem, 
kik kilökve szívókból a keresztény szeretetet, hibázó test-
véröknek, a bántalmazónak, megbocsátani nem tudnak, öl-
döklő fegyverhez nyúlnak, azt testvérök kezébe erőszakolják 
és igy pusztítva egymást, sebet seb után ütnek a nemzetnek 
úgy sem viruló testén. Kérdem, keresztények ezek még ? 
Hazafiak ők ? Keresztények nem, mert ott áll az Isten örök-
ké eltörőlhetlen szent parancsa: „Ne ölj!" és a keresztről 

!) Máté 10, 32. 
Sir. 31, 8. 

3) Jerem. 22, 13. 
*) 126-ik 7solt. 1. 
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folyton hangzik ama magasztos ima: „Atyám, bocsáss meg 
nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek.5) De nem is sz. 
István unokái, nem szíve szerinti hazafiak ők, mert nem 
emlékeznek meg, hogy kegyelmet adva nyújtotta szent jobb-
ját úgy annak, ki koronája, mint annak, ki orozva élete 
után nyújtotta ki kezét (Gyula erdélyi fejedelem és a gyil-
kos); nem emlékeznek meg az agg atyáról és anyáról, kinek 
egyedüli reményét irgalmatlan kézzel dúlják fel, nem a sze-
gény nőről, kinek szivét a férj szivével átfúrja golyójuk, 
nem az elhagyott ártatlan gyermekekről, kiket dühök meg-
foszt atyjoktól, mentőjök, vezetőjök, mindenöktől ; nem a 
nemzetről, melynek ha valaha, úgy most van szüksége min-
den hasznos tagjára. 

Oh bár tekintene fel naponként minden magyar e nagy 
és szent királyunkra, és sok máskép volna ez országban, 
mint van ma ! 

(Vége köv.) 

Gönczy Pál miniszteri tanácsos beszéde, 
melylyel a II . országos tanító-képviseleti gyűlést f. hó 19. 
megnyitotta, közlünk itt annyit, amennyi a magyarországi 
katholikus papságnak szükséges és elég arra, hogy kellően 
tájékozva legyen az iránt, milyen paedagogiai ezmeáramlat s 
mily közoktatásügyi politika az, melynek előadásával Tre-
fort miniszter ur a fennevezett tanácsosát megbízni méltóz-
tatott. Észrevételeinket e beszédre más helyen tesszük meg. 
Álljon itt tisztán annak szövege. 

Miután a tanácsos ur kijelentette, hogy Trefort köz-
oktatásügyi miniszter ur megbízásából tar t ja üdvözlő, il-
letve megnyitó beszédét, s miután a szokásos üdvözlés után 
elég világosan tudtára adta a gyűlésnek, hogy a mit mond, 
ahhoz körülbelül kötelessége lesz a t. országos gyűlésnek ra-
gaszkodnia, igy folytatá : *) 

„Feladatunk az, hogy a népet, amennyire csak tehet-
ségünkben áll, neveljük jóerkölcsűvé, vallásossá, munkássá, 
értelmessé és mindenek felett, amennyiben hatalmunkban áll, 
ép, egészségessé, testileg is erőssé. 

Ezt mondani könnyű, uraim, de nehéz a feladat ke-
resztülvitele. Tudjuk, hogy az egész nép, egyénekben és tö-
megében tekintve, bár drága neki az egészség, azzal nem 
gondol mindenkor eléggé elhanyagolja annak helyreállítását, 
s mikor szükség van rá, ápolását. 

De a népnél a munkára való hajlandóság is, — szo-
morúan tapasztaltuk legközelebb — nem benső meggyőző-
désen alapul, hanem csak ösztönszerűség kifolyása. Ezt a 
munkátlanságot átváltoztatni a munkásságra való hajlam-
má, mely ben«ő meggyőződésből származik : ez nem könnyű 
feladat. A nép a munkában nem a lélekemelő, erkölcs-ne-
mesitő, nem az embert magasra felemelő tényezőt látja, ha-
nem a megalázást. Az értelmiségre való törekvés, bár Isten 
az ő kegyelméből ezt a népet a legtisztább józan észszel ál-
dotta meg, legalább általában nem mondható közérzetnek ; 
az arra való eszközöket nem akarja felhasználni, vagyoni 
áldozatot nem akar érte hozni és még inkább megvonja tőle 
idejét. 

De egyet nem szabad megtagadnunk a néptől : van 
5) Lukács 23, 34. 
*) A félhivatalos „Nemzet" szerint. Szerk. 

benne a vallásosságra hajlam. Kénytelen vagyok azonban 
ezt is bizonyos fokra leszállítani és azt mondani, hogy ez 
sem az értelem és a munka által megszentesített érzelemből 
foly, hanem szolgai úgynevezett isteni félelem. 

Nem ok nélkül hoztam fel uraim ezeket, mert épen 
ezek azon akadályok, melyekkel mindazoknak, kik a köz-
mivelődés előmozdításán fáradoznak, küzdeni kell. Önök 
tárgyalandó tételeikben figyelemmel voltak ezekre. Felvet-
ték az egészségügy idevágó kérdését, a szellemi tanítás 
főbb momentumait, a munkára való tér egyengetését, a me-
zei gazdaság, a házi ipar gyakorlását. De engedelmet kérek, 
sokat nem hoztak fel, a mik ezekkel szoros kapcsolatban 
vannak. Es ha csak ezekre törekednénk, a mi sziutén igen 
dicséretes törekvés, még nem tennénk sokat, vagy nem ten-
nénk többet, mint könyvekkel, könyvben adott utasítások-
kal akarni ezen nagy és nevezetes czélt megoldani. A köny-
vek, mint minden téren, hol a sajtó nyilatkozik, igenis ha-
talmas eszközt képviselnek arra, hogy az emberi értelem és 
szellem miveltessék. De bocsánatot kérek, ha e helyen ki-
mondom, hogy az igenis egyoldalú eszköz; többet mondok • 
maga az iskolai tanítás, a mint mi azt közönségesen gyako-
roljuk, a nevelésnek egyik, nem épen utolsó, de nem egé-
szen megfelelő eszköze. Ne méltóztassanak ezeken a szavai-
mon csudálkozni. 

Igenis, nem a tanítás a czél, uraim ! Hogy azokat a 
nehézségeket és akadályokat, melyeket említettem, melyek 
meg varinak, melyeket nem szabad ignorálnunk, legyőzzük, 
arra nekünk nevelnünk kell. A nevelésnek, igenis, eszközéül 
vehetjük és kell is, hogy felhasználjuk a könyveket; de 
hogy munkássá, értelmessé, s igy jóerkölcsűvé és vallá-
sossá legyen ; arra nevelnünk kell, arra a könyvek nem ele-
gendők. 

Ha azt méltóztatnak kérdezni, hogy mi kell tehát eh-
hez ? Ott vannak a tételekben kitűzve. Amiről azok a téte-
lek szólnak, az mind idegen helyes eszköz arra, hogy a 
népet neveljük. 

Szó volt a tulterheltetcsröl is. Akármiként vesszük, az 
olvasás, írás, számvetés tanításán felül, melyek tulajdon-
képpen nem ismeretterjesztők, hanem az ismeret megszer-
zésére vezető eszközök, mindig fennmarad a történelmi, 
nyelvi és természettani téren a bő anyag. Akárhogy osztjuk 
be ezeket az olvasókönyvekbe, akárhogy központosítjuk, túl-
terhelés nélkül népiskolában megtanítani — kimondom 
egyenesen — lehetetlen. 

Hogy azokat, amiket felemlítettem, kissé megvilágít-
sam, szólnom kellene — de ezt csak érinteni kívánom, mert 
megsérteném a t. gyűlés minden tagját, ha belebocsátkoz-
nám e kérdésbe, — mondom — csak érinteni akarom azt, 
hogy az ember világra jöttével magával hozza szellemi 
erőinek csiráit fejletlenül és fejlesztés, a társadalmi hatás 
alatt a maga erején halad, — annyira ily módon halad, 
hogy ki lehet mutatni, hogy az eszmélni kezdő gyermek a 
maga erején bizonyos tevékenységeket nyilvánít, melyek 
napról-napra, évről-évre mindinkább fejlenek. Es ez a te-
vékenység munkában nyilatkozik, és ez a munka ami nyel-
vünkön játék. Ezt a kérdést is méltóztattak felvenni a té-
telek közé. A gyermekekben az a tevékenység a játékra 
való ösztönszerűségben, a játék megalkotásában és végzé-
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sében nyilvánul. Ez, uraim, munkálkodás, csakhogy nem ke- i 
nyérszerző munkálkodás ; hanem az emberi szellemnek a ] 
legalsó fokon nyilatkozó tevékenysége. Ezen munkálkodást 1 
kell nekünk nagyon megfigyelnünk, és azokat a játékokat '< 
— ámbár az elemi iskola első osztályában a gyermek tul 
van már azokon — akkor sem veszítenünk el szem elől, hanem ; 
egy tervszerű, okos, hasznos és a gyermek szellemének fejlő-
désére nagy befolyással biró munkálkodássá kell alakítani. < 

Azt méltóztatnak talán mondani, hogy hiszen mikor 
tanítjuk a gyermeket, akkor is munkálkodik. Munkálkodik 
igenis, de az értelem, munka és az az ő tevékenységéből 1 

származó munkálkodásra hajlását már némileg zavarja, kü-
lönösen akkor, ha a székben le van kötve és ott óra számra 
kényszeritjük ülni ; hallgatni, a legtöbb esetben tétlenül 
hallgatni. Ebből támad az unalom és a tanulás megutálása. 
Ha mi ezt a munkára való hajlandóságot a testi fejlődéshez 
és erőhöz képest kezünkbe vesszük, de annak tárgyat is 
adunk, épp ugy mint a gyermek tárgyat szerez játékának 
akkor észrevétlenül vezetjük át a munkálkodásra, az ő 
hasznos munkálkodására, hogy mindazon czélekat, melye-
ket előnkbe tüztünk, ez által nemcsak megkezdjük, de köny-
nyebben elérjük. 

Nehéz feladat, uraim. Azt az ellenvetést fogja nekem 
minden tanitó tenni : hogyan lehet ezt az iskolában megcsi-
nálni ? Pedig meg lehet; meg lehet ugy, hogy ha azon 
munkálkodást nem kötelességszerűlag rójuk rájok; ha azt 
ugy visszük, hogy ők bizalommal szólhatnak, kérdéseket 
tehetnek hozzánk; ha azt mondhatjuk, hogy ez által a mun-
kálkodás által az ismeretek szerzésére szolgáló tudvágyat 
felköltöttük bennük. Ez pedig megvan, csak nem kell el-
ölni. Ha mi a házi munkálkodás közben a tudásvágyát he-
lyesen és okosan költöttük fel ; ha azt fokról-fokra okosan 
és helyesen elégítjük ki : akkor, uraim ! a házi munkálko-
dás vezet bennünket eléje az értelmi nevelésnek. — Nem 
akarok e dolog fölött sokat időzni; nem akarom felhordani 
uraim, azt, hogy többen megkisérlették : azok közé tartozom 
magam is. 

Ha széttekintünk Magyarország földjén, hála Isten-
nek, azt látjuk, hogy 10 év alatt jóravaló emberek keze 
alatt a kertészkedés, házi ipar egyik, másik ága virágozni 
kezd. Ha azon munkát, mit eddigelé ezen a téren kifejtet-
tettek, az ismeretek terjesztésére irányozzák, s ahoz segítsé-
gül veszik, talán még sem olyan nagyon nehéz az a megol-
dás. Ha valaki nem próbálta, ám felhívom mindazokat, kik 
szerény előadásomat figyelemmel kisérik, méltóztassanak 
megpróbálni; ha az órák kiszabott idején kivül akárminemű 
munkával kellemesen foglalkoztatják, ha azok bizalmasak, 
annyi kérdést fognak tenni, hogy a tanitó nem győz elég 
feleletet adni azokra, s a kérdések mindig oda irányulnak : 
miért csinálja ő azt ugy, miért kell azt ugy használni; mi 
annak az oka, hogy az ugy van és nem máskép ? Es ha ezen 
kérdésekre okos feleleteket adnak, a természettan sok kér-
dését fejti meg nekik a nélkül, hogy kézi könyvre lenne 
szükség. 

Nem kell kézikönyv, hanem kell ismeret. A tanítónak 
tehát sokat kell tudni, sokat kell tanulni, hogy ezen egy-
ügyű, de mindig okos kérdésekre helyes feleletet tudjon 
adni ; a tanítónak ügyelni kell arra, hogy a széjjel szórt, 

imitt-amott összegyűjtött kérdéseket egy egészszé összerak-
hassa ; és akkor fogja tapasztalni, hogy a nép felvilágosí-
tására s értelmesedésére megkívántató ásványi, növényi és 
állatani ismereteket, még a legszükségesebb természettani 
tételeket is, észrevétlenül megtanította. És íme, uraim, ezzel 
a tulterheltetésnek egyik ága elesik, de csak ezzel ; más-
ként nem. Nem azt akarom ezzel mondani, hogy mindent 
össze-vissza kell tanítani, mindezen dolgokat nem kell 
rendbe szedni; hanem azt akarom mondani, hogy az isme-
retek anyagát ezt is egyenkint csak így lehet összegyűjteni, 
csak igy lehet maradandóvá és csak igy lehet hasznossá 
tenni. — Uraim, ott van a tulterheltetésnek egy másik té-
nyezője : a történelem és földrajz tanitása. Az ország külön-
böző vidékein igen sokféle földrajzi tankönyv jelent már 
meg. Voltak s vaunak köztük okos könyvek ; irodalmilag 
nem lehet kifogást tenni ellenök, és én valóban sokszor gyö-
nyörködtem bennök. 

De megvallom őszintén, bizonyos keserűség hatja át 
lelkemet, valahányszor arra gondolok, hogy sok iskolában 
— talán a legtöbben — szórói-szóra kell ezen könyveket a 
tanulóknak betanulniok. Ez először helytelen, másodszor ok 
nélkül való időveszteség és harmadszor a léleknek eltörpi-
tése. Miért ne lehetne ezt a fentebb említettem módon, vagy 
talán beszélgetés, talán olvasás közben megtanulni ? Miért 
ne lehetne ezen ismereteket, melyek a köznépnek szüksége-
sek, lassanként 5—6 év lefolyása alatt tanitani meg? En 
azt hiszem, nagyon lehetne. —Igy vagyok a történelem meg-
tanulásával. — Ha tudós emberrel állok szemközt, vagy tu-
dós professorral van dolgom, megkövetelem a tudományos 
rendszert ; de nem követelem népiskolai tanulótól, hogy a 
történelmet köuyből szórói-szóra megtanulja. 

Mire való ez ? Nincs ennek semmi értelme ! Miért ne 
lehetne a történelmet épugy, mint a földrajzról mondottam, 
olvasás közben lassankint, fokozatosan, évek során keresz-
tül megtanulni, és évek végével talán rendbe szedni ? Sokat 
lehetne erről beszélni ; de én nem vagyok erre itt hivatva, 
sem nem tolom fel magamat hivatottnak arra, hogy ezen t. 
gyűlésnek leczkét tartsak, de nem hallgathatom el ezen 
momentumot. Es nem hallgathatom el azért, mert szomorú 
tapasztalataim vannak azokról, miket elmondottam, hogy 
valósággal a természetrajz, természettan, történelem és ge-
ografia a könyből ós kivált szószerint tanítva a szegény gyer-
mekeknél szellemi szegénységet, értelmi megbénulást ered-
ményezett. Erre igazán mondhatjuk a régi latin költővel 
„Oleum et operám perdidi!" Es ha valahol igaz az í rás 
szava, igaz i t t : hogy a betű megöl ; a lélek az, mi meg-
elevenít. 

I t t mondhatjuk el szintén, nem a szentírás, de az is-
kola értelmében, hogy a betű megöl. Mindabból pedig, ura-
im, a mit elmondottam, ne azt méltóztassanak kimagya-
rázni, hog£ az olvasókönyv a tanítás központja, mire töre-
kedni kell ; az csak egyik szerény eszköze a tanításnak. A 
tanitás központja, uraim, a házi munka felsőbb, kifejlett 
alapon. És ezen pont körül kell forogni a többi dolognak, 
nem számitva ide az úgynevezett mechanicai tanitást ; hová 
tartozik az olvasás, irás, mert azt nehéz másként, mint mec-
hanicus módon tanitani. Sőt bizonyos fokig, midőn az ér-
telem fejlődik, még talán a közönséges számvetés is mecha-
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nikus munkálkodással sajáttittatik el. — Mindezeket pe-
dig azért voltam bátor felhozni, hogy most, midőn ezen 
kérdések fölött méltóztatnak tanácskozni, méltóztassanak 
talán a fel hozottakat szerény utbaigazitásul tekinteni. Ve-
gye számba azokat kiki a saját belátása szerint és tapaszta-
lásához képest, de általában vegye számba. 

Erre felhívom figyelmüket, mert ámbár itt még nem 
mondottam, de ki kell mondanom, hogy én a testgyakorla-
tok tanításának föltétlen barátja vagyok, mert tudom azt, 
hogy a haza ifjúságának erősnek kell lenni akkor, a mikor 
arra a nemzet támaszkodni akar ; eléri pedig az által, ha az 
ügyesség azon fokára fölemelkedik, melyen más nemzetek 
állnak, melyekkel esetleg szembe kell szállani. De nem tar-
tom azért a tornázást sem ezen szempontból sem tisztán az 
egészség ápolása czéljából egyedüli eszköznek ; sőt tapasz-
taltam, hogy sokszor rovására van annak. Hanem tartom a 
kézi munkát olyannak, mint a mely nemcsak az erőt fej-
leszti, hanem az egészséget is erősbiti, hanem tartom az 
ügyességet, azon apró ügyességet, mely nemcsak a táborban 
kell, hogy nyilatkozzék, hanem a ház körében. 

Mindezek együvéható oly tények, melyekhez hozzá-
véve még a könyvek használatát is, ezekkel a népnevelést 
elő lehet mozdítani, ki lehet fejleszteni és biztos útba iga-
zítva, el lehet mondani, hogy neveltünk az életnek. Mert 
különben az a mondás, hogy neveljünk az életnek, csak 
frázis. 

Bocsánatot kérek a t. közgyűléstől, hogy éppen akkor, 
midőn engem az ülés ünnepélyes megnyitására felhivni mél-
tóztatott, e dologról a fárasztásig szóltam. 

De szívesen szóltam és szívesen szóltam volna még 
akkor is, ha nem hallgattak volna meg. Köszönöm, hogy 
meghallgattak. És most bezárhatnám beszédemet azzal, 
hoo-y 

őszinte örömmel üdvözlöm a tisztelt képviseleti köz-
gyűlést. De van még valami mondani valóm, a mi a lelke-
met nyomná, ha nem érinteném. 

Nekünk Magyarország területén jellegükre nézve kü-
lönböző iskoláink vannak. Vannak felekezeti iskoláink, igen 
nagy számmal ; vannak községi iskoláink, kevés számmal ; 
és vannak állami iskoláink, még kevesebb számmal. 

Az én meggyőződésem az, — nem ma keletkezett, 
már régi, — hogy az a gyermek van igazán jól, helyesen 
nevelve, mely okos és szerető szülők keblén nevelkedett. Ne 
kicsinyeljük, uraim, a felekezeti iskolákat ! A felekezeti is-

"kolák régi idő óta tesznek a köznevelés ügyének a maguk 
nemében jó és sok helyt kipótolhatatlan szolgálatot : és a 
felekezeti iskolák, — leszámítva némely árnyoldalaikat, 

'melyekkel ők is, mint minden emberi intézmény, birnak, — 
Magyarországon megtették kötelességüket. Meg fogják tenni 
ezentúl is. Örüljön a nemzet, hogy a különböző egyházak 
szeretettel szorítják keblükre iskoláikat, mert ott ugy a szü-
lők, 

mint az egyházi hatóságok szeretettel nézhetnek a 
gyermekek után. Ott együttesen cselekesznek és áldoznak a 
gyermeknevelés érdekében ; és ez az áldozatkészség nagy 
összegben, évenkint majdnem négy millió forintban nyil-
vánul. , 

En tehát tisztában vagyok magammal aziránt, hogy a 
felekezeti iskolák intézménye helyes; ez a nagy családnak 
tekinthető egyházban a szülőket helyettesitő, a szülőkhöz és 
•egyházi hatóságokhoz legközelebb álló mivelő intézet. 

De ne kicsinyeljük a községi iskolákat sem ! Azoknak 
is meg van hivatásuk. Mert a hol a sors véletlenül ugy 
hozta egy községbe össze az embereket, hogy az egyik fele-
kezethez 20—30, a másikhoz több kevesebb lélek csatlako-
zik, az ilyen községben anyagi lehetetlenség, hogy minden 
felekezet külön iskolát tartson fenn. I t t tehát nemcsak indi-
cálva van, de parancsolólag előáll a községi iskola szüksége, 
mely, ha a község a maga erejéből nem birja, állami segély-
lyel is felállítandó. 

A községi iskolának mindazon előnyei meglehetnek, 
melyek meg vannak a felekezeti iskolának. I t t is ott vannak 
a szülők, ott vannak az egyházi hatóságok. Miért nem szo-
ríthatnák tehát a szülők és az egyházak a községi iskolákat 
éppen olyan szeretettel keblükre, mint a felekezeti iskolá-
hat ? És ha nem szorítják, akkor vagy még tévedés forog 
fenn ezen iskolákra nézve, vagy még nem ébredt fel a hely-
zet tudása, vagy Isten tudja minő indifferentismus játszik 
közbe. 

Az egyház teljesíti a maga kötelességét; tanítja a val-
lás-, a hit- és erkülcstan tételeit gyermekeinek. Az egyház 
tehát nem mulaszt semmit, és így nem panaszkodhatik, hogy 
a községi iskola vallástalan. 

Áttérek most a harmadik csoportra, az állami isko-
lákra. Vannak Magyarország területén községek, a melyek-
ben sem a felekezetek, sem maguk a községek nem birják 
az iskola fentartásával járó költségeket előállítani. A tör-
vény tehát gondoskodott róla, hogy ily esetekben az állam 
költségén állitassék iskola, mely megfeleljen ugyanazon 
követelményeknek, melyekkel a felekezeti és községi isko-
lák irányában föllépünk. Ha tehát megtörténik mindaz, a 
minek megtörténnie kell, és a mi megtörténik a felekezeti 
iskolákban : akkor az állami iskolákról sem lehet egyebet 
mondani, mint hogy az oly institutió, melyet a szükség ho-
zott létre oly helyeken, melyeken másképen az emberi mi-
velődés ezen tényezőit létesíteni nem lehetett volna. 

Csak azt akartam ezen rövid fejtegetésemmel kife-
jezni, hogy Magyarország területén, hol annyiféle a feleke-
zet, és a hol ezen felekezetiességből annyiféle különböző ér-
dek támadt, ne legyen soha ok arra, hogy ezen különböző 
jellegű iskolák hivatása és szüksége fölött akár a községi 
tagok, akár a tanítók, akár az egyházi személyek, akár a 
köztisztviselők közt, fel a kormányig, kérdés keletkezzék. 
Egy czél van előttünk: a nemzet nevelése. Neveljük azt min-
den tisztességes eszközökkel. Tisztességes eszközök a féle-
kezetek kezében levő iskolák épp ugy, mint a községiek és 
mint az államiak. 

Arra hivom tehát fel t. közgyűlést, méltóztassék a 
szempontok figyelembe vételével szólni a kérdésekhez. Mél-
tóztassék csupán azt a főczélt tekinteni és csak afelé töre-
kedni, hogy a nemzetet tisztességes eszközökkel neveljük, 
neveljük azon a helyes uton, melyet ezen közgyűlés is 
egyengetni igyekszik, a mely uton mi, és azok is, kik nin-
csenek jelen, mert nem lehetnek jelen a képviseleti rend-
szernél fogva, lassan bár, de folyton haladunk a czél felé. 

Mondám máskor is, áz imént is, hogy e czél felé való 
baladás, — ne ámitsuk magunkat, — nem oly könnyű, mint 
azt szóval kimondani. Ezen czél felé haladás ugyanazon ké-
pet tár ja elénk, mink az emberi művelődős története. Evez-
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redek során formálódott, gyarapodott az emberinem mivelő-
dése, de csak roppant lassú lépésekkel halad előre és nagy 
időközökben mutathat fel számbavehető eredményt. 

Tudván ezeket, ne csüggedjünk, de legyünk úttörői 
azon pályának, melynek hivatása az embereket jóerkölcsü-
ekké, becsülettel, tisztességgel megélhetőkké nevelni. És ha 
ezt tesszük, akkor elérhetjük legalább azon öntudat meg-
nyugtató érzetét, hogy kötelességünket becsületesen teljesí-
tet tük. 

És most, uraim, ajánlom szíves figyelmünkbe, ajánlom 
a hatóságok megfontolásába, eszélyességébe és körültekinté-
sébe azon nagy ügyet, melynek képviselői vagyunk. Mun-
kálkodjanak ezen ügy érdekében szíves örömmel. Azon mun-
kától, melyhez ily auspicium alatt fognak, nem fog elma-
radni Isten áldása, és azon munkát a nemzet elismerése és 
dicsőítése fogja önöknek megjutalmazni. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, aug. 23. Gönczy Pál programmbeszéde a II. 

országos tanító-képviseleti gyűlésen. — 
I. — Az iskola az egyház melegágya. I t t csiráztatja to-

vább az egyház a Teremtő által az emberi természetbe elül-
tetett és a vallásos szülék által kikeltett nemes magvakat, mig 
kellő kifejlesztés és gondos ápolás után a majdnem kész em-
bert a nagy világ küzdelmeinek, az élet viharainak átad-
hat ja . 

Ezért érdekli az egyházat, mint reá nézve életbevágó 
kérdés, mindaz, a mi az i f júság nevelését, szóval az iskolá 
kat, különösen azoknak irányát és szellemét illeti. 

Országunk fővárosában „Országos tanitó-képviseleti 
gyűlés" tar t ja üléseit. Szent István király nemzeti nagy 
napja előtt nyilt meg az, és egy egész hétig fog tartani. 
Nagy eszme, magasztos tárgyak, a nemzet anyagi és szel-
lemi boldogulásának alapjai forognak szóban. Arról van 
szó, mikép lehet népünket anyagilag és szellemileg erősbbé, 
tökéletesebbé, boldogabbá tenni. 

Csak kimondani kell e szavakat : tökéletesebbé tenni, 
mívelni, boldogítani: és az egyház szive mélyéből érzi e szót 
merítve; mert neki az emberek mivelése, tökélyesítése, boldo-
gítása életczél, fő feladat, — az örök igazság fényében ra-
gyogván szemei előtt édes Üdvözítőnk törvénye, melynek 
első §-a gyanánt azt olvassa az írásban : „Legyetek tökéle-
tesek mint a ti mennyei Atyátok tökéletes." 

Midőn tehát embert mivelő, tökélyesitő intézetekről 
van szó, az egyház szíve élénkebben dobog fel, és a legszen-
tebb érdeklődés melegével fordul oda, a honnan e nagy szót 
halja : iskola. 

Ily élénk, mondhatni nyugtalan érdeklődéssel tekint e 
napokban a kath. egyház a I I . országos tanitó-képviseleti 
gyűlésre. Érdeklődését fokozza azon körülmény, hogy i t t 
nem egyesek ötletszerű szárnypróbálgatásairól, hanem az 
ország egész közoktatásügyi rendszerét kezeibe köpontosi-
tani törekvő kormánypolitika jól átgondolt és évek óta elő-
készített komoly actiójáról van szó. 

. Ugyané fokozott érdeklődéssel vártuk és hallgattuk meg 
mi is Gönczy Pál miniszteri tanácsos beszédét, melylyel Ma-
gyarország tanitóinak országos gyűlését a közoktatásügyi mi-
niszter ur nevében megnyitotta. 

E beszéd valóságos programmbeszéd. Megkaptuk ab-
ban, a mit vártunk : a kormány vezéreszraéit, melyeket 
az alsóbb iskolai oktatás újjászervezése terén követ és ta-
nítóink által követtetni akar. 

A nagy jelentőségű beszéd két irányban tolmácsolja a 
magyar kormány közoktatásügyi intentióit, és e kettős szem-
pont szerint világosan két igen jelentős tar talmú részre 
oszlik. 

Mikor 1868-ban az országgyűlés az ismert népiskolai 
törvényt meghozta, a magyar nemzeti népiskolai közoktatás-
nak sem paedagogiai szellemét, sem a,nnak vallás-politikai jel-
legét elég világosan nem körvonalozta. Az országban ak-
koráig egyedül létezett hitvallásos iskolák mellett felállí-
totta a meghatározott hitvallást nélkülöző közös vagyis 
községi és állami iskolákat ; de a két iskolai rendszer közt 
a határvonalat világosan meg nem húzta. Az élet és a ne-
vezett törvénynek alkalmazása még kuszáltabbá s homá-
lyosabbá tette a kormány közoktatásügyi szándékait. Az 
elközösités és elállamisitás társadalmi járványnyá kezdett 
elfajulni és oly eszközöket hozott használatba, melyek két-
ségtelenül meggyőztek minden figyelmes érdeklődőt arról, 
hogy hazánkban igen nagy, nagy volt legalább akkor, fel 
egész a legmagasabb kormányköi'ökig, azoknak a száma, kik 
a régi, keresztény hitvallásos iskolák és az u j közös vagy 
állami iskolák közti elvi ellentétet egész a végletekig ké-
szek hajtani, kik szerint az u. n. felekezeti iskolák, mint 
egy lejárt kor tisztes maradványai, egyéb hivatással nem 
birnak többé, mint hogy az elközösités, elhitvallástalanitás 
divatos rabló politikájának zsákmányul szolgáljanak. 

Gönczy P á l beszédében egy kis világosságot derített a 
helyzetre és a vad elközösitési mániát hivatalosan desavou-
álni igyekezett. Kifej te t te a közoktatásügyi miuiszter ne-
vében, hogy mi a kormány köznevelési rendszerének paeda-
gogiai főelve, és igyekezett a hitvallásos iskolák rendszere 
mellett felállított u. n. községi és állami iskolák lé t jogát , 
raison d'être-jét körvonalozni, megállapítani, igazolni. 

Szívesen, sőt örömest kijelentjük, hogy a miniszteri 
tanácsos ur beszédének azon részére, melyben a kormány 
népnevelési polit ikájának paedagogiai oldalát fejtegette, 
ugy szólván semmi észrevételünk sincs. Amit a kormány 
nevében a népnevelés, a népiskola czéljául ő mlga hirdetett , 
az mind helyes, igaz s jól volt mondva. Mert csakugyan 
egészségessé, munkássá, értelmessé, erkölcsössé, vallásossá ne-
velni a népet, ez a népiskola feladata, és nem egyéb ; és ez-
zel egyúttal minden ki van merítve, és semmi sincs kihagyva 
abból, a mit a népiskola czéJjáról mondani lehet és kell. 
Meg is kapta a min. tanácsos ur e nyilatkozatáért rögtön a 
lelkesedés viharos éljeneit a tanitó-gyülés azon túlnyomó 
nagy többsége részéről, mely a nevelés vallás-erkölcsös fő-
czéljának hive, s mely túlnyomó többségben a képviselő-
házi padok centrumában helyet foglalt katholikus tanitó-
képviselők a vezérek. 

Egyszer azonban mégis elszólta magát beszéde ezen 
első részében a miniszter népnevelésügyi alter egója. És ez 
ott történt, a hol népünk vallásosságát jellemezve azt mondá 
róla, hogy az „nem az értelem és munka által megszentesí-
tett érzelemből foly", hanem nem egyéb, mint „szolgai, úgy-
nevezett isteni félelem." 
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Tudjuk mi, mit akart a min. tanácsos ur ezzel mondani: 
azt, hogy népünket vallásában is míveltebbé, értelmesebbé, 
czéltudatosabbá, munkásabbá kell tenni. De a szavakat, 
magyarán kimondjuk, szerencsétlenül választotta meg. A 
magyar nemzet oly magas állású paedagogjának, mint ő, 
kinek tanácsa nélkül a szakminiszter egy tapodtat sem tenne 
a népnevelés terén, nem volna szabad nem tudni látszania, 
bogy a vallásosság szellemének egyik alapérzelme az „is-
teni félelem", a timor Domini, melyről [irva vagyon, hogy 
az Ur félelme a bölcseség kezdete. Azt is tudnia kellene 
az ország vezérnépnevelőjének, hogy az isteni félelemnek 
szolgainak is nemcsak szabad és illik, de kell is lennie, 
mert hiszen az ember és Isten közötti viszony, melyen 
alapszik a vallásosság, az „isteni szolgálatra" született 
szolga és az ezen szolgálatot jogosan igénylő Ur viszonya, 
mely oly változhatatlan viszony, hogy azon az emberiség 
mao-át a cultura semmifele fokán tul nem teheti. Serviliter Ö 
servilis, szolga-lelkü félelmet értett bizonyára a min. taná-
csos ur az általa megbélyegzett „isteni félelem" alatt. Ámde 
akkor mig egyrészt »tévedett, másrészt sértett. Tévedett, 
mert a magyar nép minden egyéb, csak nem szolga-lelkü. 
De sértett is ; mert a magyar nép jellemét meggyalázta, 
— a mit bizonyára nem akart, és csak a rosszul választott 
szavaknak lehet felróni. 

Csak az az egy észrevételünk van ezúttal a programm-
beszéd paedagogiai részére. Annál több van azonban annak 
második, politikai részére, hol a min. tanácsos ur a megha-
tározott hitvallású és a meghatározott hitvallást nélkülöző 
községi és állami iskolák közt levő viszony szellemét fejtegeti. 

De erről jövőre. ? ? 
Budapest, aug. 19. Zsidó vakmerőség Mária orsságá-

ban. — Minket ugyan senki sem vádolhat, hogy mi az ab-
lakol-beverő és boltokat-fosztogató antesemitákkal czimbo-
ráskodunk (ha ugyan antiszemiták voltak, kik ezen attribú-
tumokat megérdemlik); de arczunkba szökött a vér, s mély 
indignatio töltötte el keblünket, midőn a „Pester Lloyd" 
aug. 15. azaz Nagyboldogasszony napján (a datum nagyje-
lentőségű) megjelent számában egy oly alávaló, minden ka-
tholikus magyar szivet mélyen felháborító czikket olvas-
tunk, mely a legbotránykoztatóbb dolgok közé számitható. 

Röviden elmondva, a czikk egy trágár szerelmi his-
tória phasisaival összeköttetésbe hozza anyaszentegyházunk 
nagyobb Mária-ünnepeit, amint Kálmán beleszeret egy Ma-
riskába, mely „Maria annunciata",majd „dolorosa", az esküvő 
után „Maria in coelos assunta" lesz, mire igy végződik ezen 
aljas, szellemdúsnak látszani és tetszeni akaró czikk : „A 
nagy Mária-napok cyclusában a negyedik tudtunkkal Con-
ceptio beatae Mariae ! . . . 

Méltóztatott-e már ilyent olvasni egy magyarországi 
hirlapban ? Igazi zsidó szemtelenség és vakmerőség kell 
ahoz, hogy Mária országában ilyent nyomatni és kiadni 
merészeljen valaki. Megtámadni, kihivó modorral káro-
molni egy csapással a kath. egyház dogmáit, ünnepeit, 
szertartásait ; a legpiszkosabb módon pellengérre állitani 
Nagyasszonyunk magas ünnepén ezen mennyei Patronánk 

legszebb és legdicsőségesebb czimeit. Erre csak oly zsidó ar-
czátlanság képes, minő Magyarországon széltiben grasszál. 

Az izraelita központi iroda intelme nem használt. Ugy 
látszik a P. Lloyd sokkal magasabban áll mind eszélyre, 
mind tapintatra nézve, mint hogy hozzá egy mérsékletre 
intő jóakaró szózat férhetne. Neki, a világlapnak, minden 
szabad. Kétségbeesetten segitségül hivhatja, kétszer is na-
ponta, ha kell, az ügyészséget és rendőrséget, midőn egy 
sakternek csak legkisebb sérelme lesz, midőn a talmudis-
muson csak a legcsekélyebb bántás is megesik: és az ügyész-
ség és a rendőrség figyelmébe veszi kiáltásait. De szabad 
neki, a „gewaltiges" világlapnak, káromolni és nevetség tár-
gyává tenni a kath. egyház, az törvény által tanaiban és 
intézményeiben biztositott kath. egyház dogmáit és cultu-
sát és egy hajaszála sem görbül meg.Mert hát a P.Lloyd irta! 

Nekünk, katholikusoknak, az összes zsidó sajtó csak 
türelmet tud ajánlani ; minket folyton csak a felebaráti 
szeretet magasztos törvényére emlékeztetnek ; minket egyre 
csak arra akarnak kötelezni, hogy zridó polgártársainkat 
szeressük és tiszteljük. Igen ám, mi türjük és folyton tűrjük 
garázdálkodásaikat, mi irjunk mindent a felebaráti szeretet 
rovására, mit ellenünk merészelnek — és hallgassunk ; és 
ha szólunk, mi zavarjuk a vizet, mi háboritjuk az ország-
békéjét és csendjét. 

Nem igy! Hagyják ők az offensivát és mi a defensivára 
nem szorulunk. Mi fogjuk szeretni, mert kötelességünk, a 
zsidók személyeit, ini szivből megbocsátunk a személyeink 
ellen vétetteknek; de vallásunkat, szent hitünket fogjuk vé-
delmezni: ezt tenni kötelességünk, ezt el nem tilthatja ne-
künk semmiféle államügyészség vagy rendőrség. Sajnos, 
elég sajnos, hogy a liberalismus aegise alatt uralomra ver-
gődött talmudismussal szemben annyira jutottunk, hogy még 
hitünk, vallásunk sincsen biztonságban. Sajnos, elég sajnos, 
hogy Mária országában egy protestáns elemekkel saturált kor-
mány ügyészsége nem talál semmi büntetni valót ki-
lencz millió honpolgár legszentebb hitének vagy az ősöktől 
öröklött nemzeti vallásnak ily ocsmány módon való meg-
gyalázásában. Nekünk, katholikusoknak a törvény csak 
irott malaszt szokott lenni. . . . 

Midőn szent hitünk ily gálád lealacsonyitását szivünk 
egész felháborodásával visszautasítjuk, nem tehetjük, hogy 
a „P. Lloyd"-ot ne figyelmeztessük kihivó, vakmerő maga-
tartásának következményeire. Ha ő a zsidóság érdekeit szi-
vén hordja, hagyjon fel, kivált most, midőn a kedélyek 
ugy is ingerültek, ama méltatlan eljárásával, ama vakmerő 
provocatióval, mert ily taktika folytatása senkinek sem, a zsi-
dóságnak pedig legkevésbé fog hasznára és javára válni. ? 

VEGYESEK. 
A szent atya f. hó 19-én tartotta nevenap-

ját . Nagyszabású jótékonysággal örökítette meg ez 
idén is sz. Joachim napját . 

0 eminentiája főm. és ft. Simor János bibor-
nok és herczeg-primás ur f. hó 23-án lépett áldásos 
élete 70-ik évébe. Isten éltesse igen-igen sokáig! 

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

Nyomatott Budapesten, 1883. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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TARTALOM. Az országos tanitó-gyülés alkalmából néhány észrevétel. — Szent beszéd. — Egyházi tudósítások : Budapest. 
Gönczy Pá l programmbeszéde a I I . országos tanító-képviseleti gyűlésen. — Kassa. A nagy napok. — Irodalom. A vá-

radi püspökség története alapításától a jelen korig. — Vegyesek. 

Az országos tanitó-gyülés alkalmából 
néhány észrevétel. 

„ Vigilantibus jura." 

II. 
Számok, és szemmel látható, kézzel fogható té-

nyek mutat ták meg, hogy ezen a hivatalos országos 
tanitó-képviseleti gyűlésen, melyen a mi kath. ta 
nitóink főpásztoraik engedelmével, illetve rende-
letére, csak próbaképen jelentek meg, az említett há-
rom köznevelésügyi irányzat, u .m. & hivatalos-állami, 
hitvallásos-egyházi, és szabad-tanitóegyleti radicalis 
irányzat közül, melyik milyen súlyt vetett a latba, 
milyen tevékenységet fej tet t ki3 és milyen ered-
ményeket tud felmutatni. 

Már a t isztikar választásánál, különösen az el-
nöki szék betöltésénél kitűnt,hogy katholikus tanfér-
íiaink mit várhatnak elvi kérdések előfordulásánál a 
többiektől. Az alelnöki székre a derék, higgadt Petro-
vácz József kalocsamegyei segédtanfelügyelö volt a 
kijelölő bizottság által második helyen kijelölve. 
Kapott azonban csak 101 szavazatot: vagyis a körül-
belül háromszáz tagból álló gyűlés egyharmada 
vette tekintetbe azt, hogy mi a katholika egyház 
Magyarosszágban a népnevelés terén. Tekintve, 
hogy a katholikus tanitó-egyleti képviselők száma 
egymaga meghaladta a 80-at, világos, hogy a hiva-
talos és radicalis tanitó pártból csak kevesen liajlan 
dók nemhogy szoros igazságot de még csak méltá-
nyosságot is gyakorolni a kath. iskolaügy iránt. 

A radicalis iránytól e méltányos támogatást 
nem is vártuk ; hisz az nyilt ellensége a hitvallásos 
iskoláknak. E pártnak elvei szerint a tanitó souve-
rain ur, fel van jogosítva, függetlenül az egyháztól, 
vagy mint ők mondják az egyházi gyámkodást" 

lerázva, nevelni a gyermekeket a maga képére és 
hasonlatosságára, még ha az confessionslos, hitval-
lás nélkül, azaz val lástalanul ütne is ki. E párt tól , 
e részről tehát, mivel semmi támogatásra nem 
számítot tunk, nem is csalódtunk, midőn az el-
maradt . 

Ámde a kormány hivatalos párt já tól , saját 
maga jól felfogott érdekében is, hogy a neki annyi 
ba j t okozó radicalis elemekkel szemben viszont-
szolgálatra számithasson, kivált Gönczy Pálnak a 
hitvallásos iskolák „igen nagy szám ; i-a kiemelé-
sére és szolgálataik dicséretére eldanolt syrén hang-
jai után,nem egészen alaptalanul bizonyos szívélyes-
séget, bizonyos közeledést és viszonyos támogatást 
vár tunk. És minthogy ezt vártuk, keservesen csalód-
tunk, midőn az ellenkezőről kellett meggyőződtünk. 

A tanitó-képviselök hivatalos pá r t j a összeját-
szott a radicalis pár t ta l és ketten együt t a szó szo-
ros értelmében kijátszották a loyalitás minden köve-
telményeinek becsületesen eleget te t t katholikus 
tanférfiaink minden igyekezetét. 

Bosszantó ostentatióval k i tűnt e kétkulacsos 
összejátszás a hivatalos pár t részéről a radicalis 
pár t ta l a gyűlés utolsó napján, midőn a födologról, 
az országos tanító-testületi képviseleti közgyűlés 
szervezetének módosításáról volt szó. 

Más czikknek hagyva fel az utolsó közgyűlési 
nap fölöttébb tanulságos lefolyásának a leírását, i t t 
csak a vtta egyetlenegy pontjának megvilágítására 
szorítkozunk. 

Az eddigi szervezet 4. §. így szól : „A tanitói 
egyletek (testületek) orsz. gyűlésére képviselőül a 
a rendes tagok közül csak nyilvános tanintézetek-
ben müködö elemi, felső nép és iskolai férfi-tani-
tók választhatók ! 
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Eddig a közvélemény és a gyakorlat is ugy { 
fogta fel e §. értelmét, hogy, ha valamely tanitó- 1 
egyesület bizalma valamely egyházi férfiút, ki a 
népiskolában mint igazgató illetve hittanitó raü- ] 
ködik, képviselővé választ, az tagja a kormány hi- i 
vatalos tanító gyűlésének. Kalocsamegye jeles hi- 1 
telemzője, Fonyó Pál, ezen az alapon két év előtt ] 
csakugyan tagja volt a képviseleti gyűlésnek. 

Most a kormány és az ö hivatalos pá r t j a kö- ; 
penyt fordított és csatlakozott a radicalis tanitó pár t 
elvéhez, a mely ismeretes, és a mely az egyháznak 
az iskolából való teljes kizárásában culminál. 

A kormány és az ö hivatalos anhangja elfo-
gadta ezt, és igen tanulságos makacssággal megmaradt 
a mellett, hogy pap, mégha iskolaigazgató, hittanitó, 
sőt még ha a szó teljes értelmében osztálytanító 
is, a kormány hivatalos országos tanitó gyűlésében 
részt nem vehet. Igy, három egyházi férfiú, Hérits, 
Pemp és Fonyó Pál, daczára, hogy a kalocsai bi-
bornok érsek, sőt maga az ország biboros áldorna-
gya is közbe vetették magukat, nem verificáltattak 
a tanitó-gyülésre, s mint nem odavaló, alkalmatlan 
elemek, abból kizárattak. 

Habent sua fata libelli. Ennek a pap-verificati-
onalis ügynek is meg van a maga valóban érdekes és 
reánk katholikusokra nézve igen tanulságos tör-
ténete. 

Katholikus tanítóink, a mint Budapestre ér-
keztek, azonnal Petrovácz elnöklete alatt önálló ér-
tekezletté alakultak és elhatározták, hogy mindent 
megtesznek azon elvnek érvényre emelésére, hogy a 
pap, mint iskolaigazgató, tanfelügyelő, hit tanitó és 
plane mint osztálytanító, a szó teljes értelmében 
tanférfiu és népnevelő. Elhatározták, hogy testületi-
leg fognak tisztelegni a kalocsai bibornok érseknél, 
és az ország bibornok hg-prímásánál, kérve ezen elv 
érvényesítése iránt hathatós támogatásukat. Es az 
egyház mindakét főpásztora fölkereste a közoktatásü-
gyi minisztert, a primás élőszóval, a kalocsai érsek 
Írásban is. Es a közoktatásügyi miniszter, az ország 
8 millió katholikusa nevében szóló biboros áldor-
nagynak azt felelte, hogy majd beszél Gönczy 
Pállal. Es beszélvén az ország közoktatásügyi mi-
nisztere Gönczy Pállal az ország biboros áldorna-
gyának semmit sem felelt, hanem felelt Haynald 
kalocsai bibornok-érseknek egy levélben, mely az 
országos tanitó-gyülésben felolvastatott s melyből 
megtudtuk, hogy a magas kormány felfogása sze-
rint pap és népiskolai tanügy, pap és népnevelés 
oly közel fekszenek egymáshoz, oly homogén dol-

gok, mint Kamcsatka és Gönczy Pál miniszteri 
tanácsos ur. 

Természetes, hogy a miniszter tagadó nyilat-
kozatának a hivatalos, a kormány által díjazott ta-
nitó gyűlés előtt való felolvasása által a katholikus 
tanitók törekvése elé, melylyel annak az elvnek, 
hogy katholikus iskolában, úgyis mint igazgató, 
úgyis mint hittanitó, a tanitó egyház tagja, a pap, 
a lelkipásztora főtanitó és főnevelő, érvényt sze-
rezni elhatározták, áthidalhatat lan akadály gördít-
tetett. Közoktatásügyi kormány és radicalis tanitó-
pár t szövetkeztek a „ki a pappal" féle elv keresz-
tülvitelére, és e szövetségben egész szenvedélylyel 
neki indultak a katholikus tanitók leszavazása, a 
katholikus elv minden áron való letiprása nagy 
hadjáratának. 

Petrovácz József katholikus részről már az or-
szágos tanitó-képviseleti közgyűlés szervezetének 
revideálására kiküldött szakbizottságban kifejtette 
az egyház ál láspont ját a lelkész és az iskolai tan-
ügy viszonyát illetőleg. Kifejtette a kormány su-
galmazói és sugalmazott]ai előtt, hogy itt nem ar-
ról van szó, hogy katholikus részről nagy tömeg-
papság csődittessék a tanitó gyűlésbe; mert hiszen 
mig egyrészről bizonyára nem tar thatni attól, hogy 
tanítóink igen sok papot találnak megválasztani, 
most is körülbelül 80 közt alig lett volna 3 válasz-
tot t egyházíférfiu: addig másrészről a kath. egyház 
elvi követelésének tiszteletben tartása által a kor-
mány hivatalos tanitó-közgyülésének az ügye nagy 
megerősödést nyer majd, amennyiben a kath. egyház, 
ennek a gyűlésnek szervezetében semmi sérelmet 
nem látván, teljes erővel fog annak támogatásához 
járulhatni . Jóelőre kijelentette azt is, hogy e tárgy-
ban indítványt fog tenni, a mely szerint a 4. §. ké-
tes szövege oda módosítassák, hogy a kath. iskolák 
lelkész-tanfelügyelői, igazgatói és hitelemzői tani-
tó képviselőkül kétségtelenül megválaszthatok le-
gyenek, vagyis,hogy a kath. tanítóknak a kath. nép-
iskolák felügyelő,igazgató, hittanitó lelkész-elüljárói 
i ránt való bizalmának nyilvánulhatása elé a köz-
oktatásügyi kormány akadályt ne gördítsen. 

Hiába való volt minden igyekezet, minden ca-
pacitatio. Győzött a stat pro ratione voluntas; a 
Gönczy Pál ur akarata. 

Kath. tanférfiaink névszerinti szavazást kértek: 
hadd lássa az ország azoknak a nagy férfiaknak a 
színvallását, kik a kath. egyház jogai, igényiéi 
i ránt i tiszteletüknek hangoztatásában fulladoznak ; 
hadd lássa a kath. egyház, milyen hitvallása van 
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egy országos tanitó közgyűlésnek, melyen maguknak 
a tanitóknak nyilt bevallása szerint a „többség ka-
tholikus" ') vala, —ha az,hivatalos, Gönczy Pálminisz-
teri tanácsos által inspirált kommandó alá kerül . 

Névszerinti szavazás ! Katholikus részről kö-
veteltetik ! Ez plus quam satis. Ezért bosszút kell 
állni. 

Meg is tették. 
A képviselőház jobboldalán ülő hivatalos pár t 

és a baloldalon helyet foglalt radicalis tanitók vi-
haros taps sal fogták kereszttűzbe a centrumban 
ülő kath. tanférfiakat, midőn a Petrovácz által bea-
dott módositvány czéljának kijátszására Reberics 
tanítónak, kivel az Isten a pécsi egyházmegyét lá-
togatta meg, ellenindítványára, hamaros eldöntés 
által, melyet lesz alkalmunk még jellemezni, az el-
nök kimondotta, hogy Petrovácz indítványa elesett 
és igy az országos tanitó-képviseleti gyűlés hatá-
rozatára, a közoktatásügyi kormány magas inten-
tiói szerint, egyházi férfiak, még ha igazgatói, még 
ha hittanitói, mégha valóságos osztálytanítói is a 
népiskolának, tanitó-követekül meg nem választha-
tók, mert Reberics taps sal fogadott indítványa 
szerint csak világi tanító képes és hivatott a kor 
mány tanító-közgyűlésében a népnevelés érdekében 
működni. 

Egyházunk főpásztorai , ,próbaképen a küldték 
fel tanítóinkat a kormány II. országos tani tó-kép-
viseleti gyűlésére. 

Ennek a próbának az eredménye röviden az, 
hogy mig eddig a kormány népnevelésügyi politi-
kájának intentióit az egyház és nevelés, a pap és 
iskola viszonya iránt nemi homály fedte: most, a 
II. országos tanitó-gyülésen, lehullott a lepel és vi-
lágosan kitűnt, hogy ős Budavárában az egyház 
és iskola, a pap és tanitó elválasztása, egymástól 
elszigetelése, egymással szép csendesen és észre-
vétlenül való meghasonoltatása, körülbelül minden 
más tekintetet domináló, hivatalosan megkövetelt 
vagy legalább megengedett czél. 

Es ez — próbának is, tanulságnak is, körülbelül 
szintén elég, bőségesen elég. 

Mi a kötelességünk, mik legyenek a teendőink 
a lefolyt hivatalos II. országos tanitó-gyülés által 
nyúj tot t keserű tapasztalatok után, arról egy har-
madik czikkben fogunk igénytelen véleményt mon-
dani. 

Egyetértés 1883. 228. sz. Melléklet. 

S z e n t b e s z é d , 

melyet 
Szent István első magyar apostoli király 

ünnepén a budavári helyőrségi (ideiglenes plébániai) templom-
ban 1883-ban mondott Miehl Jakab, stb. 

(Vége.) 

Mutat tam sz. Istvánt dicsősége királyi fényében, ha-
talom és mosolygó szerencse közepette. De a királyok sem 
mentek bú és fájdalomtól. Emberek ők is, habár a hízelgés 
isteneknek tenné is őket ; emberek ők, kiknek szivét ugy, 
mint a koldusét látogatja a Mindenható, egy iránt sajtolva 
szemeikből a kÖnyeket. Igy látogatta meg szentki rá lyunkat 
is Isten szent keze. Több gyermekei közül egyetlenegy ma-
radt életben, egy reményteljes if jú, jámbor, szent, atyjának 
képmása. A trónon látá lelkében már egyetlenegy gyerme-
két, folytatva nagy művét, — boldogan boldogítani kedves 
magyarjai t . Tápja volt ő apja szemeinek, vigasza, öröme 
szívének. De éltének kora hajnalán szólítá őt ki a mennyei 
atya e mulandó világból az örök életre, a választottak so-
rába. Fá jda lom- és búba borítá e nagy veszteség az atyai 
kebelt és keseregve ja jdu l t fel az atyai szív, de bizalma az 
Istenben nem ingott, a jka nem zúgolódott, és midőn a har-
minczadik napon a fiu sirján csodajelek történének, az apai 
szív búja örömmé változott és lelke áldá az Istent fia meg-
dicsőitése miatt. Ezt persze megérteni nem fogják a nagy 
szellemi héroszok, kik mit sem fogadnak el, mit a minden-
napi élet közönséges mértékével meg nem mérhetnek, kik 
a nagy teremtést, sőt magát a végtelen Teremtőt is a ter-
mészetrend szűk korlátai és az emberi ész koldustarisznyá-
jába akarják szorítani. De hagyjuk ezeket ma ! — Kereszté-
nyek ! Igy látogat bennünket is gyakorta a Mindenható, be-
lenyúl szent keze mélyen szívünkbe, próbára tévén azt ; sze-
rencsétlenség tér be házunkhoz, rágalom, aggodalom és bú 
követi minden lépteinket ; kedveltjeink egyikét élte v i rágá-
ban szólítja el az U r oldalunk mellől Csüggedésnek enged-
jük át ekkor szívünket, zúgolódásnak ajkainkat? Nem, mert 
nem volnánk szent királyunk méltó ivadékai, nem követői. 
Ott áll lelki szemünk előtt magasztos alakja, példányképe, 
bú és fájdalomban is ott áll rendületlenül, mint a hajnal 
csillaga, melyet az éji zápor át nem áztat, a dühöngő vihar 
ki nem olt. Tekintsünk fel tehát első szent királyunkra 
mindnyájan, bármily polczra állított is bennünket Isten 
szent keze ez életben, szívemelő példát találunk benne az 
élet minden viszontagságaiban és tanulhatunk tőle keresz-
tény módon élni, — de tanulhatunk tőle úgy meg is halni. 

A mint élt, úgy halt meg ; — közmondás ez, melyet 
legszigorúbb értelemben alkalmazhatunk szent királyunkra. 
Szívén viselte ő mindig az apostol szavait ; „Közülünk sen-
ki sem él magának és senki sem hal meg magának, mivel 
ha élünk, az Urnák élünk, és ha meghalunk az Urnák ha-
lunk meg. Tehát akár élünk, akár halunk az Uréi va-
gyunk." Isten dicsőségének élt a király, ennek áldozta 
oda trónját , koronáját, de hűsége nem törött meg halála 
óráján sem. Ugyanis érezvén ezt közelegni, összehivatá az 
ország püspökeit, méltóságait és nagyjait , mint a jó apa 

i) Rom. 14, 7—8. 
16* 
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gyermekeit halálos ágya körül s forrón ajánlotta nekik 
trónja örökösét és a tántoríthatlan ragaszkodást a felvett ke-
resztény hithez. Szívökre kötötte, hogy igazságot gyakorol-
janak mindenben és ápolják a felebaráti szeretetet egymás 
irányában, és ismételten szíve egész hevével, hogy őrizzék 
és terjesszék országában Krisztus Jézus szent hitét. El látva 
és erősítve a végső szentségek mulasztjával ég felé emelé 
szemeit és kezeit, s ajkai forró imát rebegének : „Menyor-
szágnak királynéja! a te oltalmadba ajánlom az anyaszentegy-
házat, a püspököket és papokat : országomat, nagyjait és 
népemet ; szent kezeidre bízok mindent, szegény lelkemet 
is !" — Ugy-e tisztelt hallgatóim, nem kételkedhetünk, hogy 
a nagy király ez imája alatt halálos ágya mellett meglá-
gyultak a hadedzett szívek és könybe borultak a legvitézebb 
szemek is, hiszen atya szólt és halt meg ez imával, atyja or-
szágának, népének ! Meghalt Nagyboldogasszony napján a 
szent király, kinek fenkölt szelleme alapította e szép orszá-
got és védte sok vihar és viszontagság között majd ezer 
éven át. Meghalt, mint keresztény hős, ki az vala egész éle-
tében. Nincs, nem is lehet magyar szív, mely e szent király 
végórája emlékénél meg nem indulna! — Ha megindultak szí-
veik, tegyenek, oh tegyenek e szent óra emlékéül erős foga-
dást, hogy első szent királyunk példája szerint akarnak élni 
és halni, hűek Istenhez és szent hitünkhez éltökben, hűek 
haláluk óráján. Es akkor nem lesz a keresztény erény és az 
abból folyó polgári erény : hűség a király- és hazához, köte-
lességérzet és jellemszilárdság minden tetteinkben, nem lesz 
ez erény puszta hagyomány a múlt korból, dicsfény csak 
rég elmúlt századokból, hanem fény, mely sz. István népé-
nek nevét, a magyart, újonnan hirdetni fögja a föld népei-
nek. Hűséget fogadjanak haláluk órájáig s nem fogják sem 
önnönmagok, sem mások lelkétől megtagadni a végszentsé-
geket, az Isten szentegyházának hathatós vigaszát, melylyel 
ellátva a halálig fáradt testben is a szív oly nyugodt, „mert 
a halál gyötrelme nem éri őt," 2) és a lélekből öröm sugár-
zik, mint szikra a déli tenger hullámaiból, midőn éj idején 
hajó szeli át, mert kimondhatatlan a kebel boldogsága, mely 
ki van békülve Istenével. „Hisz szivünk nyugtalan," mondja 
a világ egyik legnagyobb bölcse, „míg meg nem nyugszik 
Istenben." Ily fogadalmat szeretnék felébreszteni e szent 
órában minden honfi keblében és akkor az ég királynéja, 
kinek hathatós oltalmába ajánlotta haldokló szent kirá-
lyunk népét és országát, kinek zászlója alatt vívták őseink 
a diadalmas csatákat, fel fogja emelni anyai szavát, könyör-
gését e dicső nemzet mellett, hogy a második ezred évet is, 
ha Isten kegye megadja azt a világnak,, túlélhesse. Vagy 
van talán közöttüuk, ki e könyörgésben nem bizik, nem 
hisz? annak sz. Jánossal azt felelem: „Szeretet az Isten." 3) 
Ha szeretet, akkor lehetetlen, hogy a másokért való könyör-
gés az ő tetszését ne nyerné meg, mert ebben fekszik, ez ál-
tal nyilvánul a valódi szeretet aranya. A ki magáért imád-
kozik, alázatosságot gyakorol, meghajolván Isten szent föl-
sége előtt; de a ki másokért imádkozik, szeretetet. Azért for-
dulok hozzád szívem teljes bizalma és forró óhajával, nagy 
és szent királyunk ! könyörögj, mint halálod óráján oly for-
rón és hathatósan ma és mindenkor népedért, hogy ne ve-

2 Bölcs. 3, 1. 
*) János I. lev. 4. IG. 

szítse szent hitét, ne országát, hanem őrizze, védje meg 
ezt, és nyerje el, mint te, egykoron az örökkévalót. Amen. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, aug. 23. Gönczy Pál programmbeszéde a II. 

országos tanító-képviseleti gyűlésen. — 
I I . — „Nekünk Magyarország területén, igy kezdé a 

tanácsos ur beszéde második részét, jellegökre nézve külön 
böző iskoláink vannak. Vannak felekezeti iskoláink, igen 
nagy számmal ; vannak községi iskoláink, kevés számmal; 
és vauuak állami iskoláink, meg kevesebb számmal," 

Be nissimo ! A tényállás csakugyan ez. Ámde a mit a 
ministeri tanácsos ur e tényállás körül tovább fejtegetett, 
az, tisztelettel legyen mondva, már vagy nem ugy szándé-
koltatott mondani amint mondatott, vagy nem mondatott 
ugy a hogy szándékoltatott. 

Először is, a mit a felekezeti, jobban mondva hitvallá-
sos iskolákról, azok jogi alapjáról, „helyes"-ségéről. szolgá-
latairól, a családhoz való viszonyáról és a többiről mond, azt 
mind aláír juk,— annak az egyetlenegy helynek a kivételével, 
a hol azt mondja, hogy az ily hitvallásos iskolák „sok helyt 
kipótolhatatlan szolgálatot" tesznek. Engedelmet kérünk a 
méltóságos tanácsos úrtól, a mi katholikus népiskoláink 
nemcsak sok helyt, de mindenütt a hol katholikusok laknak, 
kipótolhatatlanok : azaz sem a községi sem az állami iskola 
azokat nem pótolhatja sehol ; nem pótolhatja pedig azon 
egyszerű oknál fogva, mert sem a községi sem az állami 
iskola nem nyújt elég kezességet az iránt, hogy benne a 
kath. gyermekek katholikus szellemű nevelésben részesül-
nek. Azt gondoljuk, oly tapasztalt tanférfiúval szemben, 
milyen Gönczy Pál u r ő mga, felmenthetjük magunkat a to-
vábbi bizonyítástól, és csak azt kérdezzük: nyujthat-e kellő 
garancziát a közös és állami iskola a kath. if júság katholi-
kus szellemű nevelése iránt, midőn abban mindenféle val-
lásúak, még zsidók és semmihitűek is vegyest nevelnek!? 
Egyébiránt, hogy a hitvallásos iskolákat, legalább a katho-
likus if júságra nézve a katholikus hitvallású iskolákat va-
lóban sehol sem pótolhatják a községi vagy állami iskolák, 
az magának a min. tanácsos urnák egy más nyilatkozatából 
egész világosan következik. Ezt mondja ugyanis: „Ez a 
nagy családnak tekinthető egyházban a szülőket helyette-
a szülőkhöz és egyházi hatóságokhoz legközelebb álló mívelő 
intézet", t. i. az u. n. felekezeti iskola. Ha ez igaz ; ha a 
hitvallásos iskola a szülőkhöz és az egyházhoz legközelebb 
á l l : ugy semmi sem állhat sem a szülőkhöz, sem az egy-
házhoz közelebb, és igy azokat e legközelebbi viszonyban 
családhoz és egyházhoz bizonyára semmi sem pótolhatja. 

Ámde most jön csak a java, t. i. Gönczy Pá l ur beszé-
dének az az enuntiatuma, melyért a hitvallásos iskolák hí-
vei, és mi katholikusok első sorban, örök hálára vagyunk 
lekötelezve a miniszteri tanácsos urnák. 

Nekünk katholikusoknak, és de velünk együtt vala-
mennyi hitvallásuaknak, ily erős fegyvert kezünkbe szol-
gáltató nyilatkozat hivatalos részről a községi és állami is-
kolákat illetőleg még nem történt! Igy, a kormány fedezete 
alatt nemrég- még; dús virágzásban állott elközösítési má-O o O 
niát kormányférfi még nem desavouálta, nem bélyegezte 
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meg soha! De halljak magát Gönczy Pál miniszteri tanácsos 
u ra t ! Később kitűnik majd, őszintén beszélt e vagy nem? 

A községi iskolák „hivatását," létjogát, hatáskörét 
igy körvonalozta. nA hol a sors véletlenül ugy hozta egy köz-
ségbe össze az embereket, hogy az egyik felekezethez 20—-30, a 
másikhoz több kevesebb lélek csatlakozik : az ilyen községben 
anyagi lehetetlenség, hogy minden felekezet külön iskolát tart-
son fenn.11 

Az állami iskolák létokáról pedigkissé alább igy nyilat-
kozott: „Vannak Magyarország területén községek, amelyek-
ben sem a felekezetek, sem maguk a községele nem bírják az 
iskolafentartással járó költségeket előállítani. A törvény te-
hát gondoskodott róla, hogj' ily esetekben az állam költsé-
gén állírassék iskola Az állami iskoláról sem lehet 
(tehát) egyebet mondani, mint hogy az oly institutio, melyet 
a szükség hozott létre oly helyeken, melyeken másképen az 
emberi mívelődés ezen tényezőit létesíteni nem lehetett 
volna." 

Ezt mondta Gönczy Pá l miniszteri tanácsos, a közok-
tatásügyi miniszter nevében, a községi és állami iskolákról 
s azoknak létokáról. 

Örökre emlékezetes szavak; méltók, hogy egyházi is-
kolai főtanhatóságaink és kath. tanférfiaink számára foly-
tonos szemmeltartás végett a nyilvánosság fekete-táblájára 
kiszögezzük. 

Mit is mondott Gönczy Pál a közoktatásügyi minisz-
ter nevében ? Mi a kormány e napnál világosabb nyilatko-
zatából folyólag az 1868-iki népisk. törvény intentiója a köz-
ségi és állami iskolák létokával szemben ? 

Azt mondta a miniszteri tanácsos ur hogy a községi 
iskolának ott van helye,hol »anyagi lehetetlenség," hogy min-
den hitvallás külön-külön tartson fen iskolát, ,,/íí tehát, 
úgymond Gönczy Pál , nemcsak indikálva van, de parancso-
lólag előáll a községi iskola szüksége, mely, lia a község a 
maga erejéből nem birja, állami segélylyel is felállítandó." 

Szóval : a közoktatásügyi kormány hivatalos kijelen-
tése szerint községi iskolának ott van helye, hol az egyes 
hitvallásokra nézve külön-külön, állami iskolanak pedig 
ott, hol a politikai községnek „a maga erejéből" anyagi le-
hetetlnnség iskolát fentartani. 

No már, kérem szépen, ha ez igaz, — pedig igaznak 
kell lenni, mert Gönczy Pál miniszteri tanácsos a közokta-
tásügyi miniszter megbízásából mondotta : — akkor vagy a 
magyar nyelv szavainak jelentésében teljes felfordult világ-
állott be, vagy annak az eddig felállított „kevés" községi 
és „még kevesebb állami" iskolának legtöbbje törvénytelen 
alapon áll, törvénytelen uton-módon jött létre. 

Ha „községi" iskoláuak ott van helye, hol az egyes 
hitvallásokra nézve, mert csak „20—30 lélekből" állnak, 
külön-külön iskolát fentartani „anyagi lehetetlenség" : ak-
kor Budapesten, hol a katholikusok legalább is 200,000 
vannak, Egerben, Nagyváradon, Kassán, Pécsett, és ha nem 
csalódunk Temesvárott, és talán még más katholikus püs-
pöki városokban, és másutt mindenütt, hol a katholikus 
hitvalláshoz bizonyára nem „20—30 lélek csatlakozik", a 
községi iskolának nincs törvényes létoka, — és ha e hatal-
mas katholikus közzéppontokon, e népes kath. hitközségek 
területén mégis községi iskolákat felállítottak, az vagy tör-

vénytelen felerőszakolása által történt a hitvallástalan isko-
lának, vagy Gönczy Pá l miniszteri tanácsos urnák nincs 
igaza, hogy ott van helye a községi iskolának, hol a hitköz-
ségeknek csekély számú tagjaik miatt auyagi lehetetlenség 
hitvallásos iskolát fentartani. Ugyanez áll a „még kevesebb" 
számú állami iskolákról, melyeknek Gönczy Pá l kijelentése 
szerint ott van helyök,hol „sem a felekezetek, sem maguk a 
(politikai) községek nem bírják az iskola fentartásával járó 
költségeket előállítani." Azt kérdezzük : ha ez igaz, ugy hát 
p. a főváros közvetlen szomszédságában fekvő Uj-Pesten, hol 
a katholikus hitközség lélek-száma az 1883-iki Névtár sze-
rint 13,138, mit keres az állami iskola? Hol van itt ennek 
az állami iskolának a Gönczy Pá l miniszteri tanácsos által 
a közoktatásügyi miniszter nevében kijelentett létoka ? T i -
zenháromezer lélekből álló hitközség nem bírná az iskola 
fentartásával járó költségeket előállítani? E hitközségre, 
és számos hasonlóra nézve, vájjon megvan-e az állami vagy 
községi iskolának a Gönczy által hivatalosan kijelölt létoka, 
a hitközségi iskolafentartásnak „anyagi lehetetlensége" ? 

Nem, és ezerszer nem. 
He j tudjuk mi, s tudja mindenki, aki csak erővel nem 

akar szemet hunyni a tények előtt, hogy mi az ily népes 
kath. hitközségek területén a községi és állami iskoláknak 
az igazi létoka ! 

Hogy az „anyagi lehetetlenség" nem lehet, oly vi-
lágos mint a nap. Az elközösített iskolák egyik létoka 
egyenesen maguknak a katholikusoknak aluszékonysá-
ga, tespedése, melyet, mondhatni, ostoba volna, ha föl 
nem használná az a bizonyos uralkodó szellem, melynek 
egyik jelszava: „ki a pappal az iskolából." Ez, ez az újmódi 
cultur-szellem, nem a katholikus iskola fentartásának „anya-
gi lehetetlensége," a valódi létoka annak, hogy a legnépe-
sebb katholikus hitközségek területén is községi vagy álla-
mi iskolákat állítottak fel a kormány és tanfelügyelői. 

A mi tehát Gönczy Pá l programmbeszédében a hitvallá-
sos iskolák magasztalására és a községi és állami iskolák léto-
kárjak kicsinyítésére mondatik, az mind csak mézes madzag és 
lágy syrénhangok a jóhitű és aluszékony katholikusok tovább-
altatására. 

Mindent könnyebben megbocsát az ember, mint azt a 
föltevést, hogy ostoba — és szép szavakkal könnyen rá 
hagyja magát szedetni. Igy já r t Gönczy Pá l ur is svrén-
hangu programmbe szédével. A helyett, hogy az uralkodó 
népoktatásügyi politika vallásiránti őszinte jóakaratának édes 
hitében elaltatott volna, éppen ellenkezőleg, minden 
önérzetes katholikusnak arczába kergette a vért. midőn oly 
igaz őszinteséget játszó arczczal föltette 8 millió katholi-
kusról azt, hogy 8 millió ember el fogja hinni nek i , hogy 
a kormánynak csakugyan az a népnevelésügyi politikája 
van, hogy csak ott szorgalmazza a községi és állami iskolá-
kat, hol az egyházra nézve katholikus iskolát fentartani a 
„ any agi^lehetetlenség. " 

Kétkulacsos politika az egész, nem más, — mely más-
kép beszél szemben, és máskép tesz hátad megett. 

Vájjon hogyan viseltethetnének bizalommal, és amit 
Gönczy Pá l ur egyenesen megkíván, „szeretettel", az ily po-
litika, és annak gyümölcsei, az ily kétkulacsos politika ál-
tal teremtett községi és állami iskolák iránt a kathol iku-
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sok, a szülők és papság? És oly butáknak tar t ja-e a már a 
katholikusokat, hogy azt meri tőlük még csak kérdezni i s : 
„s miért nem szoríthatnák a szülők és az egyházak a községi 
iskolákat éppen olyan szeretettel keblökre, mint a felekezeti 
iskolákat?!" No de erre is megfelelünk. Azért, méltóságos 
miniszteri tanácsos ur, hogy nyiltságát nyíltsággal viszo-
nozzuk, mert a községi és állami iskola nem as egyház 
gyermeke, — és tulajdonképen nem is az egéss községé nem 
is az egéss államé, hanem csak egy töredéké, községben és 
államban azoké a cultur-dobosoké, kik azt hirdetik ssóval, 
hogy tiszteljük a hitvallásos iskolákat s nekik adjuk az első 
helyet, mert legközelebb állnak a szülőkhöz és az egyház-
hoz, e két leghatásosabb nevelési faktorhoz, és ezért csak ott 
közösítünk, a hol az egyházközség csekélyvolta miatt anya-
gi lehetetlenség hitvallásos iskolát fentartani, — tettleg 
azonban épp ott közösítenek.a hol a kath. egyházközségek leg-
népesebbek, ott fosztják meg az iskolákat az egyházzal való 
szoros viszony pótolhatatlan jótéteményétől, a hol arra a 
legnagyobb szükség van, — a városokban. 

Saját szavaival verjük meg ismét a miniszteri taná-
csos urat azon kívánsága miatt, hogy az egyház „éppen oly 
sseretettelíl szorítsa keblére a közös iskolákat, mint a ma-
gáéit. Saját szavaival verjük meg ezért, daczára annak, 
hogy e kivánságát teljesen igazoltnak hiszi azon állításával, 
hiszen az egyház teljesítheti a maga kötelességét (a közös 
iskolákban is), t. i. ha „ taní t ja a vallás és erkölcstan tételeit 
a gyermekeknek.'-'-

Tehát azért kellene a kath. egyháznak a közös iskolá-
kat „éppen olyan szeretettel" keblére szorítani, mint a ka-
tholikus iskolákat, mert az egyház papjai a közös iskolák-
ban is taní that ják a „vallás és erkölcstan tételeit" ! 

Nem hit tük volna, hogy ekkora következetlenség 
férjen el egy főben — szakának föelvére nézve ' 

A miniszteri tanácsos ur beszéde első részében arra 
tanította a tanitókat, hogy „igenis, nem a tanítás a czél, 
uraim. Hogy azokat a nehézségeket és akadályokat, melye-
ket említettem, melyek megvannak, melyeket nem szabad 
ignorálnunk, legyőzzük, arra nehnnk nevelnünk kell. (Élénk 
helyeslés és tetszés.) A nevelésnek igen is eszközeül vehetjük 
és kell is hogy felhasználjuk a könyveket : de hogy munkás-
sá és értelmessé, és igy jóerkölcsüvé és vallásossá legyen : 
arra nevelnünk kell a népet." 

Ha ez igaz ; ha igaz az, hogy a tanitás általában, és 
igy a vallás és erkölcstan tételeinek a tanítása egymaga, 
nem czél, hanem csak eszköze a nevelésnek ; ha igaz az, — 
már pedig igaznak kell lenni, mert Gönczy Pá l mondotta, 
miszerint arra, hogy vallásossá legyen a nép, azt vallásában 
„nevelnünk kell" : akkor, mivel a kath. egyház a községi 
és állami iskolákban a vallás és erkölcs tételeit csupán tanít-
hatja, de nem nevelhet,mert az ily iskolá kban nem ő a nevelő — 
vagy a közös és állami iskolákat nem ölelheti keblére a kath. 
egyház „éppen oly szeretettel" mint a maga vallásos isko-
láit, vagy azt kénytelen mondani Gönczy urnák a szemébe : 
Magyarország első népiskolász ura ! ön nem tudja a maga 
szakját : egyszavában azt mondja, hogy nem a tanitás a 
czél, hanem a nevelés, s igy arra, hogy a nép vallásossá 
legyen, „arra nevelnünk kell a népet", de más szavában mái-
mást mond és elégnek tar t ja a községi és állami iskolában 

a r ra , hogy a nép vallásossá neveltessék, csupán az, hogy ott 
az „egyház a vallás és erkölcstan tételeit tanítja a gyerme-
keknek." 

E j -e j miniszteri tanácsos ur, bizony bizony igaza van 
a régi közmondásnak : Si tacuisses 

De nekünk katholikusoknak kimondhatatlan nagy 
szolgálatot tet t a miniszteri tanácsos ur nyilatkozatával : 
és azért fogadja elszólásaiért ezennelforró köszönetünket. ?? 

Kassa, augusztus hóban. A nagy napok. — Vallásos 
kegyelet, ősi buzgóság nyilvánul e hó 20' án nemcsak ott, 
„merre zugnak habjai Tiszának Dunának," — hanem mi 
hernádpartiak, mi felvidékiek is igaz honfiúi kegyelettel 
ül tük meg e nagy napot, első apóst, királyunk szentté ava-
tásának nyolczszázados ünnepét, melyhez Boldog-Nagy-
Asszony napja, mint egy előzményes adat, historicum, roko-
nul és minket magyarokat kiválóan érdekel: hisz e naptól 
datálódik alkotmányunk, e napon koronáztatott a nagy ki-
rály, sőt — e napon, népét a szeplő nélkül fogantottnak vé-
delmébe ajánlva, halt is meg. — Bajos volna havi közlemé-
nyünk rövid keretébe összegezni e hon megalapítójának 
halhatatlan érdemeit; elég, ha buzdításul, a századokat 
túlragyogó képre rámutatunk s; a haza egyik-másik 
pontján az ünnepély mikénti lefolyását gyenge tollúnkkal 
— de magas szívlánggal vázoljuk. — Nem rendeztünk nép-
ünnepélyt, nem vontuk el holmi hiu látványosságok által 
hitbuzgó népünket a templomtól, hanem földíszítvén sorhá-
zainkat â  kedves tricolorral,— a magyar szív eme jelképével: 
harangjaink hivó szavára — a nap jelentőségének megfele-
lő komolysággal — imára készen, mintegy varázsütésre tö-
mörülten özönlöttünk székesegyházunkba, hol főpapunk dr. 
Schuster Konstantin ő exja — rendje díszjelvényeivel mel-
lén — fényes segédlet mellett végezte püspöki miséjét, hálát 
adva a Mindenhatónak : hogy „annyi bal-sserencse közt s oly 
sok viszály után, megfogyva bár de törve nem — él nemzet e 
hasán /" Áldozatával imáink is fölszálltak az ég Urához, 
buzgón kérve: tartson meg minket szent István hitében,— 
méltó utódjának, a legjobb és legszeretőbb urunk és kirá-
lyunknak pedig — kinek legmagasabb születésnapja szin-
tén ez ünnepkörbe esik,— adjon—vitamprolixam,Imperium se-
curum, Exercitus fortes, Senatum fi delem, Populum probum et 
quaecunque hominis et Caesar is sunt vota." A teljes szertar-
tás fénye s cultusunk érdekszerűségéhez járul t a műének 
és zene, mit még a világi irók is oly magasztalólag emel-
nek ki. „Van valami nagyszerű — irja b. Eötvös J . — az 
egyház szertartásaiban, mi a szívhez szól, s talán éppen ez 
által boldogító leginkább, mert hitünknek inkább képeket, 
mint magyarázatot nyújt . — Kinek szívét nem szállá meg 
ájtatosság, midőn a sötét egyházba belépett ? Kinek kebe-
lében nem támada egy titkos vágy, ha térdre borulva az 
oltár előtt szorult szívvel elmondá imádságát, s ha a szent 
ének, mint egy nagy áldás hangzik vissza a magas boltról : 
ki nem érezi vigasztaltnak — sőt boldognak magát ?" — 
Az országos jellegű devotiót végre t. Illés István jeles al-
kalmi beszédje koszorúzta meg. Vajha mindig, vajha annyi 
áhítat tal és bensőséggel ülnök meg hazánk első férfiának, 
atyjának, alapítójának védszentjének, vallásunk apostolának 
ünnepét! Vajha a sz. jobbja által kijelölt ösvényen haladva 

— tiszteinők őt, ki a nemzeti jólét, polgári boldogság és 
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művelődés halhatatlan hőse volt ! És mi által volt az? H o g y 
mennyei religiót ültetett a magyar szívbe, mely boldogította is 
népét, valamíg ennek vallásos buzgó híve volt. Es ha sz. Ist-
ván intézményétől való eltérés ránk és maradékainkra csa-
pást és szerencsétlenséget fog hozni: csak saját hithidegsé-
günk lesz oka ; s midőn már mi sírban leszünk, az utónem-
zedék panaszkönyűi porainkra fognak, — minket vádlólag, 
hullani. Ha nem akar a magyar elveszni a népek sorából: 
keresztéin/ életet kell élnie. Fegyver szerezte a hazát : de a 
leereszt tar that ja csak fón. Harczi bátorság szülte : de csak 
a vallás nevelhette. Szent István volt ki kereszténnyé tette, 
kinek munkálkodásával a boldogító vallás malasztjait érez-
zük búslakodó csüggeteg szívünkben. Csak ne hagyjuk el-
hamvadni tüzét, ne engedjük elhervadni virágát ! 

(Vége köv.) 

IRODALOM. 
•=r A váradi püspökség története alapításától a jelen-

korig. I r t a Bunyitay Vincze a váradi püspökség könyvtár-
noka. Első kötet. A váradi püspökök a püspökség alapítá-
sától 1566. évig. Nagyvárad. 1883. (Vége.) 

Szerző munkája írásánál nemcsak arra töreke-
dett, hogy előadása vonzó, és igy az olvasók szélesb köré-
nek is tetszetős legyen, hanem a szükebbkörű szakférfiak 
igényeinek is teljesen megfelelt, midőn a nagy szorgalom-
mal összegyűjtött adatok forrásait és a még ki nem adott 
emlékek jelentékenyebb helyeit is jegyzeteiben közölte, és 
igy a történelem írására szükséges adatok tárá t jelentéke-
nyen gazdagította. A szövegbe mesterileg beillesztett hely-
rajzi, történelmi, családi viszonyokra, egyházi személyek, 
hivatások és teendőkra vonatkozó magyarázatok és észre-
vételek, épen azért, mert quasi aliud agendo, nem tanítói, 
hanem az elbeszélést teljessé tenni való czélból közbeszur-
vák, az olvasmányt a szélesbkörü olvasó közönségre nézve 
is könnyen élvezhetővé és kedvessé teszik. 

Annak további bebizonyítására, hogy a t. szerző a 
szakférfiak szigorúbb igényeinek is megfelelni törekedett, 
bátor vagyok a munka azon részeire hivatkozni, melyekben 
a váradi káptalan fönnemlített Chartularium-á,nak hiteles-
ségét megdönthetlen érveléssel (15—21 lap.) megalapította, 
a váradi regestrum történetkutfői gazdagságát (77. és köv. 
lapjain) kimutatta, Vitéz János és Martinuzzi György tör-
ténelmét ecsetelte. 

Szerző — mint ezt előszavában jelzi — munkáját két 
főrészre osztotta, melyek a püspökség történetének két 
nagy korszakát foglalják magukban. Az egyik a püspök-
ség alapításától 1566-ig, vagyis annak ideiglenes megszű-
néséig, a másik innen a jelen korig terjed. Az első rész 
három kötetből álland, melyeknek elseje az alapítás s az 
1566-iki év közt lefolyt eseményeket a szent alapító s a 
püspökök alakjai körül csoportosítva rajzolja, a második a 
káptalant mint testületet fogja feltüntetni, iskolájával, hi-
teles helyi működésével s a társas káptalanokkal ; továbbá 
ecsetelni fogja a püspök és káptalan birtokviszonyait s a 
püspökség területén létezett szerzetesrendek történeteit ; a 
harmadik kötet az egyházmegye területét, központját, főes-
peresi kerületeit, lelkészségeit és ama kor vallás-erkölcsi 
és kultúrai életét fogja ismertetni. 

Azt hiszem, hogy e roppant terjedelem figyelmes mél-
tatása közben nyájas olvasóim kebelében viszhangra ta lá-
land azon óhajtásom, hogy a jó Isten valamint a nagymél-
tóságú főpásztornak, ki a gondjára bizott püspökség törté-
netét újabb s teljesebb munkában kívánja a történeti mult 
iránt érdeklődő közönségnek nyújtani, úgy a munka meg-
írásával megbízott jeles írónak is életét megtartani, edző 
áldásával kisérni méltóztassék. Egyébiránt helyes-e a mun-
kának ilyetén felosztása vagy nem ; nem kell-e attól ta r ta-
nunk, hogy például a káptalan történetének rajzában okvet-
lenül ismételni keilend többet, mi már a püspökökről szóló 
részben elmondatott : erről ítéletet mondani, mielőtt az 
egész munka előttünk fekszik, legalább is időelőtti. 

A kiállítás valóban díszes, és a munka megjelenését 
létesítő főpásztor muuificentiájára, valamint a szerző jó és 
szép Ízlésére valló. 

Veszely Károly. 
= Népiskolai tankönyvek: Györffg Ivánnak évről-évre 

ujabb kiadást ért és rendkívüli elterjedésnek örvendő népis-
kolai képes tankönyvei: 1. Földrajzi könyvecske, 2. Magyar-
ország története, 3. Természetrajz és 4. Természettannak leg-
újabb kiadásai küldettek be szerkesztőségünkbe. Ez ujabb 
kiadások között a földrajzi könyvecske tizenharmadik mó-
dosított kiadásban szerepel. Ezen négy tankönyv német és 
tót nyelven is megjelent, s külön-külön 10 krajczárjával 
kaphatók a kiadó Buzárovits Gusztáv könyvkiadóságában 
Esztergomban. 

= Szüts és társa könyvkereskedésében Budapest Fe-
rencziek bazárja 14—15 sz. megjelent Democritos „Tisza-
Eszlár és lisza Kálmán" röpiratának második kiadása. Ára 
postautalvány melletti megrendelésnél 42 kr. 

A röpirat élvezetes satyrával és logikával van írva, 
tehát második kiadása is igen indokolt; miért is azt minden-
kinek a jánl juk. 

Dús tartalmából csak néhány fejezetet említünk, u .m . : 
„A sakterek hálafélirata Tisza Kálmánhoz. — Eszter hol 
vagy? — Tisza Kálmán országa. — Mit szól ehhez Tisza 
Kálmán ?" stb. 

VEGYESEK. 
0 eminentiája, kegyelmes főpásztorunk. Budapest 

főváros kath. iskoláinak ideiglenes tanfelügyelőjévé Schif-
fer Ferencz belvárosi segédlelkész és kath. legényegyleti 
elnök urat nevezte ki. 

— Chambord grófban a legitimitás elvének legtiszte-
letreméltóbb képviselője hunyt el f. hó 24-én. Róla csak 
tisztelettel lehet beszélni mindenkinek. A monarchia legelkese-
redettebb ellenei bevallják, hogy személyében a legszebb 
királyi jellemvonások valának egyesülve. Daczára, hogy 
tényleg nem volt király neve jobb hangzású lesz a törté-
nelemben^ mint bármely királyi elődjeé, fel egész sz. Lajosig. 
A bourbonok közt ily tiszteletre méltó nevet senki sem ha-
gyott hátra maga után. 

— Kalocsa. (Távirat.) aug. 25. Haynald Lajos, bibor-
nok-érsek névünnepének előestéjén a város fényesen ki volt 
világítva. A fáklyászene alkalmával a polgárság nevében 
Gajáry szolgabiró üdvözölte az érseket, ki ezután sétako-
csizást tett a kivilágított városban. (M. Korona.) 
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— Tunférfiaink kedveért közöljük a református gimná-
ziumok tantervét. „A ref. egyet, tanügyi bizottság gimn. tan-
tervkészítő albizottsága juí. 5-én alakult meg, megválasztva 
Filó Lajost elnöknek, Szinyei Gerzsont és Parádi Kálmánt 
jegyzőknek. A tárgyalás alapjául szolgáltak az egyet, tan-
ügyi bizottság 1880-ban készített terve, a sárospataki gimn. 
tanterve, s a nagy-kőrösi tanári karnak véleménye. A be-
terjesztett vélemények közt volt egy privát dolgozat is, Szé-
kely Ferencz nagy-enyedi tanáré, igen alapos dolgozat, me-
lyet a bizottság azonban mint magán véleményt mellőzött. 
Alapul elfogadták a sárospataki tantervet, figyelembe véve 
az államit s az előbb emiitett dolgozatokat. Öt napi fárasztó 
tanácskozás után az albizottság keresztül ment az Összes 
tantárgyakon s a tantárgyak beosztását végleg megállapí-
totta. Maga az egyet, bizottság, mivel tagjai elszéledtek, 
nem tárgyalta a munkálatot, mely mint az albizottság mun-
kálata adott sajtó alá. A tartárgyak beosztása a következő. 

I. II. LU. IV. Y. VI. VII. VIII. öisz, 
vallástan 2 2 2 2 2 2 2 2 16 
magyar nyelv 4 4 3 3 3 3 3 3 26 
latin nyelv 7 7 6 6 6 6 4 4 46 
görög nyelv — — — — 5 5 5 5 20 
német nyelv — — 4 4 3 3 2 2 18 
történelem — — — 3 3 3 3 3 15 
földrajz 3 3 3 — — — — — 9 
természetrajz — — 3 3 3 3 — — 12 
természettan 4 4 8 
bölcsészet — — — — — — 2 2 4 
mennyiségtan 4 4 3 3 3 3 3 3 26 
mértani rajz 2 2 2 2 — — — — 8 

összesen 22 22 26 26 28 28 28 28 208 
A mi az órák számát illeti, a beosztás megfelel a középis-
kolai törvénynek, sőt az első s második osztályban nem él 
az órák maximumával. Zsinórmértékül vették az állami tan-
tervet de mielőtt a juliusi szaktanácskozás a törvény értel-
mében némely módosítást tett rajta. A módosított állami 
tervtől a következőkben tér el : a I I I . osztályban nincsenek 
történeti órák, az állami tervben most 3 óra van a magyar 
történet tanitására ; összesea van 15 történeti óra, az uj ál-
lami tervben pedig 17, (a Vll-ben csak 2). A magyar 
nyelvre 2 órával kevesebb van. mint az államiban ; (az I. és 
II . osztályban az államiban 5—5 óra van); a latinra 3 órá-
val kevesebb (a VII. és VlII-ban az államiban 6 és 5 óra); 
a görögre 1 órával több (áll. VlII-ban 4); a németre szin-
tén egy órával több (áll. I l l-ban 3, IV-ben 3, Vll-ben 3); a 
földrajzra 4 órával kevesebb (áll. I—IV-ben 3. 4, 4, 2); a 
természetrajzra 4 órával több (áll. IV—VI-ban 3, 2, 3); a 
mathematikára 1 órával több (all. I-ben 3, V-ben 4, V I I I 
ban 2); mért. rajzra 1 órával kevesebb (áll. I—IV-ben 3, 3, 
2, 1); bölcsészetre 1 órával több (áll. csak a VlII-ban 3 
óra); fizikában megegyeznek, a szépírást és zenét az alsó 
osztályokban tanítják. Látni való, hogy feltűnő lényeges el-
térés csak a természetrajzi s földrajzi órákban van. A tan-
anyag elosztására vonatkozólag az E. és I. Sz. ezeket írja : 
A magyar irodalmi oktatásnál a rhetorika az V., a poétika 
a VI. osztályba osztatott be. Ezen beosztás iránt különösen 

-Szász Károly és Gönczy Pál miniszteri tanácsosok és az 
elnök lelkesedtek. A tagok nagy része jobb meggyőződése 
ellenére csak ezen lelkesedés iránti tiszteletből "nyugodott 
belé ezen beosztásba. Többen azt kivánták, hogy a földrajz 
és természetrajz kombinative ugy osztassanak be, hogy a 3 
alsó osztályban legyen földrajz 3—3 órával a IV—VI. osz-
tályokban, természetrajz hasonlókép 3—3 órával. A föld 
rajzra nézve ez el lett fogadva, de a természetrajzot Gönczv 
Pál min. tanácsosnak sikerült 3 órával a I I I . osztályba is 
bevinni és igy a két tárgyra összesen 21 óra esik. A mennyi-
ségtan tananyaga az elemző mérten kihagyása által koríá-

toltatott azon reményben, hogy a miniszteri tanterv revízi-
ója alkalmával onnan is ki fog hagyatni. A jegyzők minden 
tantárgyhoz az indokoláson kivül terjedelmes módszertani 
utasítást is készítettek. Azonban a kétféle dolognak ez az 
összeelegyitése nem helyeselhető, mert a tantervet nagyon 
terpedté teszi és az áttekintést megnehezíti. Azért kívánatos 
volna, hogy a végleges szerkesztésnél a módszertani rész 
választassék külön és vagy függelék alakjában csatoltassék 
a tantervhez, mint az osztrák Organisations-Entwurfnál. 
vagy külön utasítás alakjában adassék ki, mint a miniszteri 
tantenrvnél van." (Egyetértés.) 

— Protestáns türelem és szeretet. — A Luther-ünnepé-
lyek előfutárjárói, az erfurti ünnepről írják a német lopok, 
miszerint a lutheránusok nem elég-edtek mes azzal, hoo-y az O ö " Ö J 
erfurti kath plébánia előtt pápát gyalázó énekeket danol-
tak, hanem beverték a plébánia ablakait, ugy szintén egy, két 
utczával távolabb lakó katholikus kereskedőnek ablakait is. 
Ez bizonyára Luther dicsőségét csak emelni fogja, de a 
kereszténységnek fátyolt kell vetni arczára ily kihágások 
láttára : mert az talán még érthető volna — bár semmikép 
sem helyeselhető — ha a lutheránusok pogányok és egyál-
talán nem-keresztények irányában tanusitanak ily ma-
gatartást ; de mikor ezt ép azok irányában teszik, kikkel 
együit az evangéliumot Isten kinyilatkoztatásának, Krisz-
tust Isten fiának, Pétert s Pált, valamint a többi tanítvá-
nyokat isteni küldetéssel fölruházottaknak tar t ják: ez na-
gyon jellemző világot vet a modern lutheranismusra. Geis-
sel János bibornok és kölni érsek már 1824-ben követke-
zőleg i r t : „Minden észlelő előtt rég ismeretes, hogy a kat-
holikusok meggyőződésükben nyugodtan és vallási életük-
ben békésen és keresztényi szeretettel érintkeznek a protes-
tánsokká! ; egyiküknek sem jut es?ébe a maga meggyőződé-
sét másokra rákényszeríteni vagy idegen vallást megtámadni; 
nem ugy a protestánsok ; ezek nem tudják vallásukat iga-
zolni anélkül, hogy a katholikus vallást le ne tiporják, és 
csak más meggyőződésének és lelki nyugalmának lerombo-
lása által keresik a magukét ; még mindig keblükben rejlik 
a heidelbergi katekizmus annak nyolczvanadik kérdésével; 
ha azonban azután a katholikusok egy szót szólanak, ha 
eszükbe jő ősrégi vallásukat megvédelmezni a protestantis-
musnak kirúgó, mindent összetörő gyermekessége ellen, akkor 
— ördög és pokol ! akkor mindenki, ki száját fölnyitja, ig-
norans, idiót, obscurans, és amint ezen megtiszteltetések, sor-
ban szólanak". Igy szól a nagy német egyházfejedelem. Es 
a maikor teljesen igazolja szavait. 

— Nem kérünk belőle ! A londoni Catholic Times írja : 
„A titkos társulatok előtt Spanyolország után az osztrák-
magyar monarchia van kiszemelve áldozatul. Ebben több 
forradalmi anyag lappang, mint a testvér német birodalom-
ban." Hogy több forradalmi anyag van-e nálunk, mint Né-
metországban, az kérdés ; de az már bizonyos, hogy Német-
ország kormánya többet tesz e forradalmi anyag apasztá-
sára, mint a mienk. 

— Mi haszna lehet az útszéli kereszteknek ? — A Salzb. 
Kirchen blattban beszéli egy lelkipásztor a következő esetet: 
„Egy vasárnap reggel, egy férfi, több gyermekek atyja, kik 
mindnyájan még igen kicsinyek, és tehetetlenül ugy néztek 
fel atyjokra, mint a kis madarak a fészekben, midőn csak 
kis csőreiket tudják még felnyitni, elhagyja lakását. Hóna-
pok óta nem volt keresete. Neje betegen fekszik. Ez az em-
ber fejét ezúttal roszban törte. Lehajtott fővel, keserű szív-
vel, mely az egész világra haragszik, haladt utján. Az erdő-
szélén ott áll egy feszület. Az elkeseredett ember rátekint. 
Elolvassa a feliratot. „Oh ti mindnyájan, kik ezen az uton 
elhaladtok, figyeljetek és lássátok, van-e oly fájdalom, mint 
az enyém !" A szegény ember megvigasztalódott, hazatért, 
elment lelkipásztorához s ennek segítségével lendített sorsán. 

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

Nyomatott Budapesten, 1883. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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TARTALOM. Teendőink a I I . országos tanitó-képviseleti gyűlésen szerzett tapasztalatok után. — Dilectis Fil i is Nostris 
s. r. e. Cardinalibus Antonino de Luca Vice-Cancellario s. r. e. Ioanni Baptistae P i t r a Bibliothecario s. r. e. Iosepho Her-
genroether tabulariis vaticanis praefecto L E O P P . X I I I . — Egyházi tudósítások : Budapest. Az országos tanitó-gyülés 

utolsó üléséből egy-két jelenet. — Vegyesek. 

T e e n d ő i n k 
a II. országos tanitó-képviseleti gyűlésen 

szerzett tapasztalatok ntán. 
Mik a teendőink azok után, a mik a kormány 

hivatalos tanitó képviseleti gyűlésen történtek, meg-
muta t j a ellenfeleink magatartása, és megmondják 
saját szükségleteink. 

Ellenfeleink egyházellenes magatartása a kor-
mány által dijázott hivatalos országos tanitó-gyü-
lések Szervezete 4. §-ának odamodosítása által érte 
el tetőpontját , miszerint ezentúl az ily hivatalos 
országos tanító gyűlésekre egyházi férfiú az egyház 
népiskola-ügyének képviselőjéül meg nem választ-
ható. 

Hogy e sérelmes szabály módosítására a kor-
mánynak és közegeinek eszük ágában sincs a két 
év múlva ismét összeülendő gyűlésnek módot nyúj-
tani, kitűnik abból, hogy a jövő gyűlés elé ki-
tűzött 6 tétel közt szó sincs az ily gyűlések szer-
vezetéről, szó sincs valami szervezeti szakbizott-
ságról, mint ez a most bezárt gyűlés előtt történt. 
Ugy látszik tehát, mintha a kormánynak és az egy-
házra kancsal szemmel néző tanitó-testületeknek 
komoly, eltökélt szándékuk lenne, véglegesen ab-
ban maradni, a mit Reberics tanitó indí tványára 
hamarosan elhatároztak, miszerint : A tanító-egye-
sületek országos gyűlésének képviselői a rendes ta-
gok közül csak nyilvános tanintézetekben működő 
elemi népiskolai világi férfitanitót választhatnak. a 

Tehát csak világi tanitó képes és hivatott a 
kormány hivatalos országos tanitó-gyülésén a nép-
nevelés ügyében működni ; egyházi férfiú, bármily 
szoros viszonyban legyen a népiskolával, bármily 
országos hirü népnevelő legyen, és bármily nagy 

legyen is i ránta a kath. tanitók bizalma, népneve-
lőket, népiskolai taní tókat nem képviselhet. 

Ennek az egyetlen egy szónak — v i l á g i — egy 
egész teljes u j paedogogiai, népnevelési cul tur-
rendszer rejlik a háta mögö t t ; rendszer, mely hom-
lokegyenest ellenkezik a kath. egyház nevelési 
rendszerével; rendszer, mely a keresztény tá rsada-
lomnak teljes felforgatását re j t i méhében. 

Nehogy t. ellenfeleink azt mondják, hogy rá -
jok fogunk olyanokat, a mikhez semmi közük, saját 
nyilatkozataikat idézzük, annak a kitüntésére, hogy 
mire is czéloztak ők, midőn e szót világi k imondot-
tak, s vele a kath. papság és kath. tanítóság közé 
válaszfalat toltak. 

A hivatalos II. országos tanitó-gyülés tudva-
levőleg aug. 19-én nyil t meg. E napon az E g y e t -
é r t é s iben , beavatott tollból, igen figyelemre méltó 
czikk jelent meg, az országos tanitó-gyülés múl t j á t , 
előzményeit, jelenét és jövőjét megvilágító. E czikk 
constatálta a kormány vezetését perhorrescáló, és 
u. n. szabad tanitó-egyesületek szabad szövetsége-
ért lelkesülő radicalis taní tó-párt meghajlását „a 
tény előtt, hogy a hivatalos országos gyűlés létrejött , 
hogy ez az a tér, melyen belül ezentúl működni 
kell, s hogy ezt a té r t e népoktatás emelése érdeké-
ben minden erővel el kell foglalni.Ci Vagyis : a kor-
mány erösebb volt, mint a radicalis tanitó-párt, és 
létrehozta az általa díjazott, tehát méltán általa is 
vezetett hivatalos tanitó-gyülést. Ennélfogva a ra-
dicalis pártnak nem maradt más hátra, mint elfo-
gadni a kormány által készített tér t , és azt igye-
kezni minden erővel a radicalis paedagogiai esz-
méknek szolgálatába hajtani . 

Hogy a radicalis és hivatalos tani tó-párt eme 
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megalkuvásának és szövetségének éle merre vala 
irányulandó, azt előre lehetett tudni. 

Mikor két ugyanazon elvi alapon álló párt , 
mely eddig egymás ellen küzdött, látja, hogy egy 
harmadik párt lép a küzdtérre, a melynek elve az 
övékétől kissé elüt, természetes, hogy ama két pár t 
rögtön abban hagyja az antagonismust, közeledik 
egymáshoz s kezet fognak e harmadik pár t gyengí-
tésére, leküzdésére, — hogy végre ez is az ő vezér-
eszméiknek a szolgálatába kerüljön. 

Ez történt a II. országos tanitó-gyülésen. Elő-
ször jelentek meg katholikus tanférfiaink tekinté-
lyes tömegben, és a mint illik és kötelességök, a 
a kath. elemi tanügy érdekeinek ál láspontján a 
nagygyűlés körén belül külön értekezletté alakul-
tak. A két régibb tanitó-pártban a kath. egyház ily 
erélyes és imposans közbelépése az idegeket kissé 
felingerelte, és az e fölötti érzékenykedés igen ér-
dekes nyilatkozatban tört ki az „Egyetér tés" idé-
zett czikkében a hol ezt olvassuk : 

„A régi egyenetlenség a tanitók közt majdnem meg-
szűnt. Igaz, hogy uj egyenetlenség veti föl magát : ambi-
cziózus emberek (sic) sarkalják a katholikus tanitó-egyesü-
letek képviselőit, hogy külön állást foglaljanak el és szer-
vezkedjenek is a katholikus érdekek megóvására.1) De hogy 
czélt érjenek, azoknak az ambicziózusoknak föl kellene fe-
dezniök külön katholikus érdekeket is a kitűzött tételek kö-
rén belül,2) melyből felekezeti kérdések tudvalevőleg ki 
vannak zárva.3) Ez sem elég; ha ily érdekeket fölfedeztek, 
gondoskodniok kellene olyanokról is, kik az érdekeket ve-
szélyeztetni akarják, a mi nem könnyű feladat lesz, mert a 
gyűlés többsége katholikus 4) Ha az illetők mégis szervezked-
nek, hasonlítani fognak oly hadsereghez, mely fegyvert fo-
gott, s indul is, de mindig körben mozog, nem lévén ellen-
ség, kit le kelljen győzni. 5) A magyar tanitóság nem ma-
terialista s nem kegyeletlen ;6) nem érdemli, hogy efféle gya-

x) Hát a kath. érdekek megóvására katholikus embereknek szer-
vezkedni hűn volna ? Szerte. 

2) A „kitűzött tételek körén belül" ott volt a szervezet módosítá-
sának az ügye. I t t már aztán nem kellett a katholikus érdekeket felfe-
dezni, mert azok p. az ismeretes4. §. hivatalos magyarázata által világosan 
megsértettek, és igy a tanitó-gyülés megbeszélendő tételei körébe bevo-
nattak. Szerk. 

3) Ki vannak zárva a vallási és felekezeti kérdések szóval ; tényleg 
azonban az egész hivatalos országos tanitó-gyülés nem egyéb, mint a 
közoktatásügyi kormány által alakított forum annak eldöntésére, kit te-
kintsen az ország a nép főnevei5j ének : az egyházat-e vagy a kormányt, 
a papot-e vagy a tanitót.Már ez csak felekezeti kérdés! csak érdekli a feleke-
zeteket! Tehát az egész gyűlés nem levén egyéb, mint egy bizonyára nagy 
„felekezeti" kérdés tényleges eldöntésének az anticipation a, csak játszik 
a szavakkal az, a ki azt mondja, hogy abból a „felekezeti" kérdések tény-
leg ki vannak zárva. " Szerk. ' 

Örömmel vesszük tudomásul, hogy a II. országos tanitó-gyülés 
többsége katholikus volt, azaz katholikus tanférfiakból állott. Csak az 
volt a kár, hogy a katholikus többségből, mikor kath. elvi, mondhatni 
életkérdésről volt szó, katholikus kisebbség lett. Nekünk oly katholikus 
többség kell, mely minden körülmények közt annak bizonyítja magát. 

Szerk. 5) De bizony van. Először is azok a „katholikus" jellemek, melyek 
a „katholikus többséget- kisebbséggé tették. Et caetera graeca. Szerk. 

6) Ha a czikkiró ur katholikus, és magát érti a magyar tanitóság 
alatt, midőn a kegyeletlenség vádja ellen védekezik, akkor csak arra fi-
gyelmeztetjük, hogy qui s'excusa s'accuse. Szerk. 

nusitásokkal illessék. De ha a kath. népiskolák tanítóit 
más czélokra akarják fölhasználni, nevezetesen úrra, hogy 
saját maguk saját érdekeik ellen küzdjenek,") hogy minden 
igaz ok nélkül testvéreiktől elváljanak 8) akkor presszióval 
látszólag sikert arathat e törekvés, de igazán még sem fog-
ják elválasztani egymástól, kik egymáshoz tartoznak s egy-
mást a tanitói méltóság megóvására igaz szívből támogat-
ják!" 9) 

Harag és általában a szenvedély sokszor rosz-
szat, sokszor jót okoz. A többi jó közt van az, hogy 
fel szokta oldani a nyelv kötelékeit és sokszor olyas 
valaminek a kimondására ragad, amit harag nélkül 
nem mondott volna ki az illető. 

Igy árul ta el az „Egyetértés" kath. taaférfia 
is, hogy melyik az a mézes madzag, melylyel kath. 
tanítóinkat az egyházi hatóság, a papság vezetése 
alól elédesgethetni hiszik. 

A „tanitói méltóság megóvása": ez az a mézes 
madzag, ez az a maszlagos csalóétel, mely sok kath. 
tanítót megszédített már, és még többet fogna elszé-
díteni, ha Sión őrei nem vigyáznának. Csakhogy 
vigyáznak ám ! 

Tanitói méltóság! Nagy szó. Mi már a jelen 
czikkezés elején fel tüntet tük a tanítói méltóságot, 
ugy, amint azt a kath. egyház érti. A tanitó a lel-
kész jobb keze, a katholikus gyermekeknek a lelki-
pásztor igazgatása alatt egyházilag megbízott és 
felhitelt nevelője, szóval : mintegy a tanitó és ta-
nuló egyház összekötő kapcsa. 

A divatos u j „cultur paedagogia" az egyház 
és iskola, a pap és tanitó közti viszonyt máskép 
fogja fel. Előtte az, hogy, a kath. tanitó ugy van 
beillesztve a kath. egyház népnevelő rendszerébe, 
hogy a lelkipásztornak, mint főnevelőnek alá van 
rendelve, lealázó, a „tanitói méltóság"-gal össze 
nem egyeztethető. Előtte világi emberre nézve az, 
hogy Krisztus tanitó egyházának méltóságáig ma-
gasztosul, lealacsonyitó. Szerinte a tanitó az uj 
cultur-társaclalomban a miveltség", a felvilágoso-O " c 

dás, a nevelés és népoktatás egyháztól, paptól füg-
getlen tényezője; a pap pedig és általában az egy-
ház, mint ebben az u j cultur-társadalmi haladás 
szekerében ötödik kerékké lett ócskaság, lássa, 
hogy mily szerep marad az ő számára. 

Ebben áll az a „tanitói méltóság", melyet az 
u j cultur-paedagogia zászlóvivői a kath. tanítóknak 
folytonosan fülökbe suttognak. És minthogy ezt 

7) Tegyen fel czikkiró ur az ország főpásztorai karáról anny i be-
csületességet és józan észt, hogy a kath. tanítókat arra nem akarják 
felhasználni, hogy „saját maguk saját érdekeik ellen küzdjenek." Ezt te-
szi a czikkiró ur. Szerk. 

8) Ez, egyszerűen, rágalom. Szerk. 
9) íme, itt ütötte ki a szeg a fejét a zsákból. Szerk. 
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az u j „tanitói méltóságcc-ot nem fenyegeti másun-
nan veszély, mint az egyház, mint a papság részé-
ről, mely nem engedheti a kath. egyház néptanitóit 
a gyermeki lélekben mint valami vilis materiában 
kényök kedvök szerint experimentálni : az u j „ta-
nitói méltóság megóvása"-ra szükséges a tanítóknak 
alkalmat adni s tér t engedni, hol ezek „tanitói mél-
tóság"-uk teljében jelenhetnek meg, mint lelkipász-
toruktól, legközelebbi iskola főnöküktől annyira 
függetlenek, sőt mint annyira felette állók, hogy 
lelkipásztoruk, az ő iskola főnökük és igazgatójok, 
még csak képesnek se tarthassa magát arra, hogy 
tanítója mellett mint szakember helyet foglalhasson. 

Es erre igen alkalmas a világi kormány veze 
tése alatt álló országos tanitó-gyiilés. Es hogy a 
tanitó gyűlésen a világi tanítók ama ..tanitói mél-
tósága" valóban megóva, minden veszélytől megóva 
legyen: még csak gondolni sem lehet egyszerűbb és 
czélszerübb eljárást, mint ha egyenesen kimonda-
tik, hogy ezeknek a gyűléseknek tagja, mint tanitó-
képviselö, csak világi ember lehet. 

íme a világi szónak teljes értelme. E szó egy 
egész u j népnevelési rendszert, több, egy egész u j 
világnézletet rej t méhében : a társadalom laicisati-
óját, mely nálunk még csak a papságnak szórt ud-
varias bókok és mosolygások közt végzi keresztény-
telen müvét, de már Francziaországban a papoknak 
a kórházakból, a haldoklók betegágya mellől való 
kitiltásáig jutott . Ma még csak a kormány országos 
tanitó gyűléséből zár ki a világi szócska: holnap 
már ot thonunkban sem leszünk áitala otthon. 

Tisztelt katholikus és nem katholikus tanfér-
fiaink, kik a papságot a kormány országos tanitó-
gyülésében nem szívesen lát ják, még sértegetéssel is 
hajlandók tetézni a kizárás szégyenét, midőn az 
,Egyetértés ; tanügyi reporterével a tanitó-képvise-
lési jognak megvonását a papoktól oly cynikus in-
gokolással vélik támogathatni, mint ami lyen rejl ik 
a következő kérdésben : „Nem észszerü-e, hogy 
csak azok tanácskozzanak a népiskola dolgairól, 
kik hozzá értenek, kik e pályára készültek, e pá lyán 
tapasztalatokat szereztek, e tapasztalatokról a ma-
guk egyesületeiben folyvást tanácskoztak?" 

Katholikus papság ! Ti igazgatói és vezérei, ti 
hitoktatói a katholikus iskoláknak, igen, t i népis-
kolai tanitó papok : ti nem vehettek részt a kor-
mány világi országos tanitó gyűlésében, hol a nép-
iskola dolgairól tanácskoznak ! Nem vehettek pedig 
egyszerűen azért, — mert nem értetek hozzá, mert e 
pályán még csak tapasztalatokat sem szereztetek ! 

Azt mondtuk e czikk elején, hogy teendőink 
zsinórmértékét ellenfeleink magatartása adja meg. 

Papság és tanítóság együtt van érdekelve. 
Ellenfeleink azt mondják: a papság nem ért a 

népiskola dolgaihoz, — s e meggyőződésük szerint 
já rnak el. 

Mutassa meg papságunk, a mi neki könnyű 
do log lesz, hogy igen is, ért, sőt jobban ért a népiskola 
dolgaihoz, mint a kik őt megrágalmazzák, s több 
tapasztalat tal s több érdemmel bir e téren, mint 
azok, kiknek csak annyi érdemök van e téren, a 
mennyi saját ajkaikon elfér. 

Ellenfeleink el akar ják szakitani tőlünk a ta-
nítót ; bizalmatlanságot, tiszteletlenséget, insubor-
dinatiót igyekeznek kelteni tanítóinkban a papság 
iránt . 

Törekedjünk még szorosabbra fűzni, még ben-
sőbbé, még szívélyesebbé, szeretettel még teljesebbé 
tenni azt a viszonyt, mely a lelkész és tanítója közt 
az egyház, a haza és a nevelésügy jól felfogott ér-
dekében századok óta fennáll. 

Ellenfeleink ki akarnak bennünket papokat 
zárni kath. tanítóink országos jellegű tanácskozá-
saiból. 

Ne legyen köztünk senki, ki valamely kath. 
tanitó-egylet tevékeny tagja ne volna, hogy igy nép-
iskolai dolgokban való jár tasságunkat , szakértel-
münket még a rosz akarat is ret tegjen kétség-
be vonni, és ne lehessen senki, csak a vak, a ki 
tel jeskörű néptanítói jel legünket észre ne vegye. 

Espereseink, plébánosaink, ne vegyék a tanitó-
egyleteket csekélybe! Azok a magyar püspöki kar-
nak korszakot nyitó magasztos ihletű alkotásai, 
melyekből népünkre, sőt egész nemzetünkre áldás 
fog származni, ha a lelkészkedö papság nagy kor-
szakokhoz illő magasztos elhatározással, fáradha-
tat lan lesz ezen tanitó egyletek katholikus szelle-
mének és lelkesültségének táplálásában. 

Katholikus tanítóink teendőire nézve is útbai-
gazításul szolgál ellenfeleink magatartása. 

Ellenfeleink csalfa fogással a „tanitói méltóság" 
megóvására szólítgatják fel őket : mintha bizony 
nagyobb méltóság lenne egy parasztokból, iparo-
sokból, szatócsokból és más ily magában tisztessé-
ges, de tanügy vezetésére nem készült, s „tapaszta-
la tokat a alig szerzett és bizonyára nem szakembe-
rekből álló iskolatanács, szabó vagy ügyvéd, vagy 
orvos elnökét bírni iskolafelügyelőül egy a legmi-
veltebb osztályok legelsejéhez tartozó pap helyet t! 

Katholikus tanítóinkat az ily függetlenkedési 
.18* 
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viszketeg nem szállhatja meg. Valakinek csak kell 
eliiljárónak lenni a tanitó fölött. Ki lehetne ez ka-
tholikus egyházi iskolában más, mint e hitközség 
lelki atyja!? Az a tanitói méltóság, melylyel tanitó-
ink Krisztus egyházában birnak, hasonlí thatat lanul 
magasztosabb méltóság, mint a melyet a községi 
vagy állami iskola nyúj t . 

Ellenfeleink azt akarják kath. tanitóinkkal el-
hitetni, hogy az ő lelkipásztoruk nem népnevelő, 
nem néptanitó. 

Katholikus tanitóink mutassák meg a világ-
nak, hogy ők a lelkipásztort főnépnevelőnek, főnép-
tanitónak tar t ják , mert hiszen a népet, a Gönczy 
Pá l programmbeszéde szerint is,a fődologban, a val-
lásosságban és erkölcsösségben, ő van hivatva ne-
velni és oktatni. 

Ellenfeleink ki akarják zárni katholikus isko-
láink fönéptanitóit és nevelőit, a lelkészeket, a hi-
vatalos országos tanitó gyűlésből. 

Katholikus tanitóink ne tágítsanak lelkipász-
toraik, iskola-igazgatóik, hitelemző és más tanitó-
paptársaik oldaláról. Egységben, egyetértésben van 
az erő. A világ semmifele kormányának vagy párt-
jának sincs joga ráerőszakolni valakire a maga ál-
láspontját , A radicalis tanitó pártnak, és ki tűnt , 
hogy a hivatalos tanitó-pártnak is elve, hogy a ta-
nitó egymagaur az iskolában,(ha ezt az iskolatanácsnak, 
teszem azt,tisztes csizmadia elnöke megengedi.) A kath. 
egyház népnevelési rendszerében a lelkész igazgató 
és tanitó, esetleg még a hitelemző, együttvéve töltik ki 
azt, amit iskolának, iskolai nevelésnek és oktatás-
nak nevezünk. Egymástól ezeket elszakítani a kath. 
egyház rendszerének megbontása nélkül nem lehet. 

Paptársaink papi koronáikban, kath. tanitóink 
egyleti gyűléseiken tegyék beható eszmecserék és 
határozatok tárgyává ez ügyet. 

A hivatalos tanitó-képviseleti gyűlés 4. §.-a, 
ugy a mint az imént elfogadva lett, fen nem állhat. 
Fen nem állhat nemcsak azért, mert a kath. egyház 
el nem fogadhatja elvül azt, hogy a lelkipásztorok 
és hitelemzők nem néptanítók, nem népnevelők, el 
nem fogadhatja különösen azon indokolással, mint-
ha népiskoláink lelkész-igazgatói és hitelemző 
a népiskola dolgaihoz „nem értenének"; de fen nem 
állhat azon kitétel, hogy a hivatalos országos tani-
tó képviseleti gyűlések tanitő-képviselök csak vilá-
giak lehetnek, azon egyszerű oknál fogva is, mert e 
szónak indítványozói meg nem gondolták, hogy 
túllőnek a czélon, amennyiben valamint a kath-
egyháznak, ugy valamennyi felekezetnek nem cse-

kély számmal vannak papjai, p. nálunk többnyire 
szerzetesek, kik a szó épp azon értelmében népisko-
lai osztálytanítók mint bárki más. Annak a fatalis 
világi szónak tehát i t t az achillesi sarka. Itt támad-
ható meg az u j 4. §. itt sebezhető meg halálra, még 
pedig csinálóinak a fegyverével, az u. n. tanitói 
szakértelemmel. 

Ámde teendőink meghatározásánál nem egye-
dül ellenfeleink magatartása dönt, hanem saját bei-
szükségleteinkre is tekintettel kell lennünk. 

És ezek közt legeslegfőbb, mely a többit úgy-
szólván mind magában foglalja: összes katholikus 
népiskolai tanerőinknek (esperes, lelkész, hitelemző, 
tanító) tömörítése, egyleti szervezése, és gyűlése-
zési begyakorlása 

Taktikával köznapi ész geniet képes legyőzni: 
mig taktika nélkül a lángész is vereséget szenved 
ott, hol tömegekkel kell működni. 

Midőn végig tekintet tünk az imént lefolyt or-
szágos tanitó-gyülésen, mig egyfelől büszke önér-
zettel gyönyörködtünk katholikus tanitóink azon 
derék phalanxában, melyet főpásztoraink örökbecsű 
tavaszi intézkedése állított be a kormány országos 
tanitó-gyülésébe : addig lehetetlen volt szomorúság 
és sötét sejtelmek nélkül szemlélnünk két igen fi-
gyelemre méltó jelenséget. Ezeknek elseje az, hogy 
bár e gyűlés többségét katholikus vallású tanférfiak 
alkották, a katholikus álláspont mégis, különösen a 
kivánt névszerinti szavazás nem éppen fényes tak-
tikai fogások által történt mellőzése folytán, kisebb-
ségben maradt . A második igen szomorú jelenség 
az volt, hogy még kath. egyletek által választott 
tanitóink közt is nem éppen kevesen találkoztak, 
kikre a hivatalos országos tanitó gyűlés valóságos 
kisértet volt katholikus hüségök és összetartásuk ro-
vására. Nemcsoda ; a kormány által nyúj tot t fényes 
és hozzá még dijjal is ellátott szereplési alkalom, az 
ellennézetüeknek sokszor olyatén magaviselete, 
mintha kath. tanítónak lenni, és hűségesen a papok-
kal tartani, legalább is egyike a hétfőbünöknek 
lenne a pokoli gunynyal sugdosott „tanítói méltó-
ság** ellen : mindoly dolgok, melyek jellemet, amely 
a hármas próbát még ki nem állotta, könnyen 
megejthetnek. 

Mi azt mondók vagyunk, hogy kath. tanítóin-
kat, nagy okoknélkül, és legalább annak a reménye 
nélkül, hogy a most rosszul módosított 4. § t az 
egyház népnevelési rendszerével összhangba lehet 
hozni, ily kísérteteknek kitenni nem volna taná-
csos. Tentatio facit furem. Ugyanez mondható a 
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k a t h o l i k u s zászló h ű t l e n e l h a g y á s á r ó l is. A hi-
va ta los o r szágos t a n i t ó - g y ü l é s ka th . t a n i t ó i n k szel-
lemére nézve, hacsak e rős ö s s z e t a r t á s á l t a l b i z t o s í t v a 
n inc sennek , k ö r ü l b e l ü l az, a m i az e lközös i t és k a 
t h o l i k u s i s k o l á i n k r a . E m e z o r szágsze r t e , s zé t s zó r t t ak -
t i k á v a l m ű k ö d i k ; m i g az o r szágos t a n i t ó g y ű l é s b e n 
concen t r i ce vé t e t i k o s t r o m a lá ka th . t a n i t ó i n k egy-
ház i h ű s é g e és szel leme. E s u g y lá t sz ik , a t e r j e sz -
k e d é s n e k ez a m ó d j a j ö t t d i v a t b a . Az i sko lák töme-
ges e lközös i tése sok k ö l t s é g b e k e r ü l és m á r igen 
nehezen h a l a d h a t e lőre . K ö n n y e b b és o lcsóbb e l j á -
r á s Gönczy P á l keze h a t á s á n a k a k ö r é b e hozn i tö-
megesen a ka th . t a n í t ó k a t az o r szágos t a n i t ó - g y ü lésen . 

T e h á t m i n d e n e k e lő t t k a t h o l i k u s t a n i t ó egy le -
t e i n k b e n ke l l t e l j e s s é t e n n i az ö s s z e t a r t á s t , a tes -
t ü l e t i sze l lemet és f e g y e l m e t . I s m é t e l j ü k : ne l e g y e n 
ka th . le lkész és t an i tó , ki a v idék i l le tő ka th . t a n i t ó -
egy l e t ének t e v é k e n y t a g j a ne vo lna . K ü l ö n ö s e n 
ka th . t a n i t ó i n k erkölcs i kö t e l e s ségöknek t a r t s á k , 
n e m k a c s i n t g a t n i á t a n e m k a t h o l i k u s e g y h á z i a l a -
pon sze rveze t t t a n i t ó e g y e s ü l e t e k b e , és ese t leg , h a 
a z o k n a k m é g i s t a g j a i v o l n á n a k , v á l a s z t á s i j o g u k k a l 
a h iva t a lo s o r szágos g y ű l é s r e , h a f ö p á s z t o r a i n k m é g 
egysze r m e g e n g e d n é k a p r ó b á t , e g y e d ü l a ka th . 
e g y l e t b e n élni . a m i t e g y é b i r á n t az e g y h á z i h a t ó s á g 
szoros f e g y e l m i kö t e l e s ségökké is t ehe t . 

A m i r e a z o n b a n n e k ü n k a ka th . n é p i s k o l a i t a n -
e rők e g y e t é r t é s é n e k és ö s s z e t a r t á s á n a k t e l j e s sé té-
t e l é r e és be t e tőzé sé r e l e g n a g y o b b s z ü k s é g ü n k v a n : 
az egy l e g k ö z e l e b b t a r t a n d ó Országos katholikus tani-
tó-gyűlés, a k e g y e l m e s f ö p á s z t o r a i n k á l t a l t e r v e z e t t 
Országos kath. tanitó segély-alap m e g t e r e m t é s e , és e g y 
Országos kath. tanitó-árvaház l é t r e hozása . 

H a ezek m e g v a l ó s u l n a k : a k á r t a r t a t a ko r -
m á n y m é g t ö b b h i v a t a l o s o r szágos t a n i t ó - g y ü l é s t 
a k á r nem, és a k á r b e m e h e t n e k ka th . t a n i t ó i n k a b b a , 
a k á r nem, — k a t h . t a n i t ó i n k ö s s z e t a r t á s a és h ű s é g e 
a c sáb í t á sok el len, és ka th . nép i sko la i t a n ü g y ü n k felvi-
r á g z á s a m i n d e n e l l enséges t ö r e k v é s e k d a c z á r a b iz -
t o s í t v a lesz, o ly erősen, a m i l y e rősen csak b iz tos i 
t a n i l ehe t v a l a m e ' y ü g y e t — e m b e r i l e g , —• mi tő l 
az i s ten i t á m o g a t á s a z u t á n el n e m m a r a d . 
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S A L U T E M E T APOSTOLICAM BENEDICTIONEM. 
Saepenumero considérantes, quibus potissimum arti-

bus confidant qui Ecclesiam et Pontificatum romanum in 
suspicionem invidiamque adducere nituntur, satis cogoove-
ramus, ipsorum conatus multa cum vi et calliditate in hi-
stóriám christiani nominis esse conversos, maximeque in 
earn partem, quae res gestas complectitur Pontificum roma-
norum cum ipsis italicis rebus colligatas atque connexas. 
— Quod cum nonnulli Episcopi nostrates idem animadver-
tissent, commoveri se dixerunt non minus cogitatione malo-
rum, quae inde consecuta sunt quam futurorum metu. Ete-
nim iniuste simul et periculose faciunt qui plus odio romani 
Pontificatus quam rerum veritati tribuunt, illuc non obscure 
spectantes, ut superiorum temporum memóriám mendaci co-
lore fucatam novis in Italia rebus servira cogant. — Quo-
niam igitur Nostrum est non solum iura Eoclesiae cetera, 
sed ipsam eius dignitatem et Apostolicaa Sedis dacus ab 
iuiuria vindicare, cum velimus ut vincat aliquando veritas, 
et itali homines agnoscant unde sibi vis beneficiorum ma-
xima et antea percepta et in posterum speranda sit, decre-
vimus de re tanti momenti vobis, dilecti filii Nostri, consi-
lia Nostra impertire, eaque sapientiae vestrae ad psrficien-
dum committere. 

Incorrupta rerum gestarum monumenta, siquis tran-
quillum et praeiudicatae opinioais expertem intendat ani-
mum, per se ipsa Ecclesiam et Pontificatum sponte magni-
ficeque defendunt. Licet enim ín iis institutorum christia-
norum germanam naturam magnitudinemque iutueri : inter 
fortia certamina inclitasque victorias divina vis Ecclesiae 
virtusque cernitur, et manifesta factorum fide eminent et 
apparent collata a Pontificibus maximis bénéficia in univer-
sas gentes magna, sed in eas maiora, quarum in sinu Sadem. 
Apostolicam providentia Dai collocavit. Quamobrem qui 
Pontificatum ipsum conati sunt omni qua possunt ratione 
et contentione lacessere, consantaneum iis erat haudqua-
quam parcere testi tantarum rerum históriáé. Reapse inte-
gritatem eius adorti sunt, idqua arta et pervicacia tanta, ut 
arma illa ipsa, quae essent ad propulsandas iniurias optime 
comparata, ad inferendas detoi'serint. 

Istud lacessendi genus tribus ante saeculis usurpavere 
prae ceteris Centuriatores Magcleburgenses : qui scilicet, 
cum auctores fautoresque opinionum novarum ad expu-
gnanda doctrinae catholicae praesidia minime valuissent, ipsi, 
nova velut acie, in concertationes historicas Ecclesiam com-
pulerunt. — Centuriatorum exemplum omne3 fere scholae, 
quae a doctrina veteri defecissent, renovarunt : idemque, 
quod est longe miserius, nonnulli persecuti sunt religione 
catholici, natione itali. Illo igitur, quo diximus, proposito 
pervestigata sunt vel minima antiquitatis vestigia: singuli 
prope tabulariorum tentati recessus : evocatae in lucem fa-
bulae futiles : commenta, refutata centies, centies iterata. 
Circumcisis saepe vel coniectis astute in umbras iis quae 
sunt tarmquam rerum lineamenta maiora, praeterlabi reti-
cendo libuit gloriose facta et mérita memorabilia, intentis 
acriter animis ad consectandum exaggerandumque si quid 
esset temere, si quid minus recte gestum : cuius quidem ge-
neris cavere singula plus difficultatis habet, quam quod ho-
minum natura patiatur. Imo etiam licere visum est incerta 
vitae domesticae arcana scrutari sagacitate improba, arrep-
tis inde medioque positis quae pronae ad obtractionem mul-
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titudini spectaculo simul et ludibrio facilius fore videren-
tur. Ex Pontificibus maximis vei ii, quorum virtus excel-
luit, saepe notati vituperatique perinde ac cupidi, superbi, 
imperiosi, quibus rerum gestarum gloria invideri non po-
tuit, eorum reprehensa sunt consilia; iliaque audita millies 
insana vox, de ingeniorum cursu, de humanitate gentium 
male Ecclesiam meruisse. Nominatim vero in civilem roma-
norum Pontificum principatum, libertati maiestatique eo-
rum tuendae non sine divino consilio institutum, eumdemque 
et iure optimo partum et innumerabilibns benefactis memo-
rabilem, acerrima male dictorum falsorumque criminum 
tela coniecta. 

Iisdem vero machinationibus et hodie datur opera, ut, 
si unquam alias, certe boc tempore illud vere dici possit, 
artem bistoricam coniurationem hominum videri adversus 
veritatem. Et sane, renovatis vulgo prioribus illis insimu-
lationibus, serpere audacter mendacium videmus per labo-
riosa volumina et exiles libros, per diariorum volitantes 
paginas et apparatas tbeatrorum illecebras. — Ipsam rerum 
antiquarum recordationem nimis multi adiutricem ad iniu-
rias volunt. — Recens illud in Sicilia specimen, quod cru-
entae cuiusdam memoriae occasionem nacti, multa invecti 
sunt in decessorum Nostrorum nomen, mansuris etiam con-
signata monumentis agresti immanitate dictorum. Idemque 
paullo post, apparuit cum honores publice tributi sunt ho-
mini Brixiensi, quem seditiosum ingenium et infensus Apos-
tolicae Sedi animus insignem posteris reddidere. Tunc enim 
aggressi iterum sunt incitare populäres iras, itemque Pon-
tificibus maximis ardentes contumeliarum admovere faces. 
— Siqua vero commemoranda fuerunt omnino Ecclesiae 
perhonorifica, in quibus omnes calumniarum aculeos mani-
festa lux veritatis obtuuderet, extenuando tamen dissimul-
andoque data est opera, ut pars laudis meritique quam mi-
nima posset ad Pontifices redire putaretur. 

Illud vero gravius est, hanc similitudinem tractandi 
históriám ipsas in scholas inyasisse. Persaepe enim pueris 
commentarii ad ediscendum proponuntur aspersi fallaciis ; 
quibus iIli assuefacti, praesertim si accesserit doctorum aut 
perversitas aut levitas, facile imbibunt venerandae antiqui-
tatis fastidium, rerumque et personarum sanctissimarum 
inverecundam contemptionem. Pritnordia litterarum super-
gressi, non raro in discrimen adducuntur etiam maius. Nam 
in maiorum disciplinarum meditationibus ab eventuum 
narratione ad rerum proceditur caussas: a caussis vero 
exaedificatio legum petitur ad iudicia temere ficta. quae 
saepius cum doctrina divinitus tradita aperte dissentiunt, 
et quorum ea omnis est ratio, dissimulare ac tegere quid et 
quantum instituta Christiana in rerum human arum cursu 
eventorumque consequentia ad salutem potuerint. Idque a 
plerisque suscipitur nihil laborantibus quam sibi parum ipsi 
cohaereant, quam loquantur pugnantia, quot quantisque 
tenebris earn, quae philosophia históriáé dicitur, involvant. 
Ad summum, ne agamus de singulis, omnem históriáé tra-
dendae rationem eo convertunt, ut suspectam faciant Eccle-
siam, invisos Pontifices, et illud maxime persuadeant raulti-
tudini, civile romanorum Pontificum impérium incolumitati 
et magnitudini rerum italicarum obesse. 

Atqui nihil dici potest, quod a veritate magis abhor-

reat, ut permirum videri' debeat, accussationes huiusmodi, 
quae tot testimoniis tanta vi redarguuntur, verosimiles videri 
multis potuisse. — Profecto sempiternae posterorum me-
moriae história commendavit summa Pontificatus romani 
in Europam mérita ac nominatim in Italiam ; quae ab Apo-
stolica Sede commoda et utilitates, ut erat proclive factu, 
una ex omnibus accepit plurimas. In quibus illud primo 
loco commemorandum, potuisse Italos in iis, quae religio-
nem spectant intactam a dissidiis retinere concordiam : per-
magnum sane populis bonum, quo qui potiuntur, ii praesi-
dio ad prosperitatem publicam et domesticam firmissimo 
potiuntur. Et ut singulare quiddam attingamus, nemo unus 
ignorât, post afflctas Romanorum opes formidolosis incur-
sionibus barbarorum fortissime ex omnibus restitisse Ponti-
fices romanos; eorumque consilio et constantia eifectumesse 
nec semel, ut, represso furore hostium solum italicum a 
caede et incendiis, urbs Roma ab interitu vindicaretur. E t 
qua tempestate Imperatores Orientis curas cogitationesque 
omnes alio derivarant, in tanta solitudine et inopia nusquam 
rerum suarum tutelam nisi in romanis Pontificibus Italia 
reperiit. Quorum in illiscalamitatibus spectata Caritas pluri-
mum valuit, aliis accedentibus caussis, ad initia civilis ip-
sorum principatus. Cuius quidem laus est, coniunctum sem-
per cum summa utilitate communi fuisse: quod enim licuit 
Apostolicae Sedi omne rectum studium humanitatemque 
provehere, et ad civiles rationes virtutis suae porrigere ef-
ficacitatem, et res, quae habentur in civitate maximae, con-
iunctim complecti, certe huic caussae non exigua gratia de-
betur, quod civilis principatus libertatem oppol'tunitatesque 
praebuit tantis peragendis rebus necessarias. Quin etiam 
cum decessores Nostros impulerit conscientia officii ut iura 
imperii sui ab hostium cupiditate defenderent, hoc ipso 
pluries externarum gentium dominatum magna Italiae parte 
prohibuerunt. Simile quidquam recentiore est etiam per-
spectum memoria, quo tempore maximi imperatoris victri-
cibus armis Apostolica Sedes non cessit, et ut sibi omnia 
principatus iura redderentui-, a foederatis regi bus impetra-
vit. Neque minus ilia italis hominibus salutaria, quod sae-
penumero Pontifices romani voluntati principum non iustae 
libéré repugnarint : et quod Europae viribus foedere icto 
consociatis, Turcarum, per iterata vulnera imminentium, 
immanissimos impetus insigni fortitudine sustinuerint. Duo 
praelia maxima, deletis italici iisdemque catholici nominis 
hostibus, alterum in agro Mediolanensi, alterum ad Echi-
nadas insulas, opera auspiciisque Apostolicae Sedis et su-
scepta et pugnata sunt. Expeditiones Palaestinenses, aucto-
ribus Pontificibus initas, vis est et gloria navalis Italorum 
consecuta : item leges, vitam, constantiam res publicae po-
puläres a sapientia Pontificum mutuatae sunt. — Ad lau-
dem Apostolicae Sedis magnam partem -pertinet quaesitum 
italico nomini ingenuis studiis atque artibus decus. Facile 
interiturae Romanorum Graecorumque litterae erant, nisi 
reliquias tantorum operum Pontifices et Clerici velut ex 
naufragio collegissent. In Yrbe vero actae perfectaeque res 
altius loquuntur : nova condita et summorum artificum ope-
ribus exculta : musea et bibliothecae constitutae : scholae 
instituendis adolescentibus apertae: Licea magna praeclare 
fundata : quibus de caussis ad hanc laudem Roma pervenit, 
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ut coramuni hominum opinione mater optiraarum artium 
habeatur. 

E x his aliisque multis cum tantum lumen eluceat, ne-
mo non videt, infestum italico nomini praedicare aut Pont i -
ficatum per se, aut civilem Pontificum principatum, idem 
plane esse ac de rebus perspicuis et evidentibus velle men-
tiri, flagitiosum consilium scienter fallere, et venenum ma-
lum história facere ; multoque magis is hominibus catholi-
cis eisdemque in Italia natis reprehendendum, quos plus 
quam ceteros gratus animus deberet et religionis suae honos 
et Caritas patriae non ad studium modo sed etiam ad patro-
cinium veritatis hortari. Cum vero ex ipsis Protestantibus 
satis multi acri ingenio et aequo iudicio opiniones non pau-
cas exuerint, et compulsi veritatis viribus Pontificatum 
romanum commendare non dubitarint, quod sit humanita-
tem utilitatesque permagnas in republica efficiens, indignum 
est quod multi ex nostratibus contra soient. Qui in histori-
cis disciplinis adamant adventicia pleraque ; et scriptores 
externos, ut quisque instituta catholica peius vexat, ita se-
quuntur et probant maxime, fastidiendos rati summos ex 
nostris, qui cum históriám scriberent, caritatem patriae 
ab obsequio et amora Apostolicae Sedis diiiungere nolu-
erunt. 

Interim tarnen vix credibile est quam sit capitale ma-
lum históriáé famulatus servientis partium studiis et variis 
hominum cupiditatibus. Fu tu ra quippe et non magistra 
vitae neque lux veritatis, qualem esse oportere veteres iure 
dixerunt, sed vitiorum assentatrix et ministra corruptelae, 
idque praesertim hominibus adolescentibus, quorum et 
mentes opinionum implebit insania, et animos ab honestate 
modestiaque deflectet. Percut i enim história magnis illeceb-
ris praepropera ac fervida iuvenum ingénia ; oblatam anti-
quitatis effigiem et illas imagines virorum, quos velut ad 
vitám revocatos in conspectu narratio ponit, amplexantur 
cupide adolescentuli et altius in animo retinent ad diuturni-
tatem insculptas. I taque liausto semel a teneris annis vene-
no, vix aut ne vix quidem ratio quaeretur remedii. Neque 
enim illa est satis vera spes, fu turum ut aetate sapiant rec-
tius, dediscendo quod ab initio didicerint ; propterea quod 
ad históriám penitus et considerate pertractandam pauci sese 
dedunt : maturiore autem aetate, in consuetudine vitae quo-
tidianae plus fortasse oífendent coníirmandis quam corrigen-
dis erroribus loci. 

Quamobrem permagni refert huic occurrere tam prae-
senti periculo, et omnino videre ne diutius in materiam in-
gentis publice privatimque mali ars historica, quae tantum 
habet nobilitatis, t raducatur . Yir i probi, in hoc disciplina-
rum genere scienter versati animum adiiciant oportet ad 
scribendam históriám hoc proposito et hac ratione, ut quid 
verum sincerumque sit appareat, et quae congeruntur iam 
nimium diu in Pontifices romanos iniuriosa crimina docte 
opportuneque diluantur. Ieiunae narrationi opponatur in-
vestigationis labor et mora : temeritati scita rerum selectio. 
Enitendum magnopere ut omnia emeutita et falsa, adeun-
dis rerum fontibus, refutentur : et illud in primis scriben-
tium obversetur animo, primam esse históriáé legem ne 
quid falsi dicere audeat ; deinde ne quid veri non audeat ; 
ne qua suspicio gratiae sit in scribendo, ne qua simultatis. 

— Est autem in scholarum usutn confectio commentariorum 
necessaria, qui. salva veritate et nullo adolescenti um peri-
culo ipsam artem historicam illustrare et augere queant . 
Cuius rei gratia, psrfectis semel maiore mole operibus ex 
fide monumentum quae habentur certiora, reliquum erit 
capita rerum ex illis operibus excerpere litterisque mandare 
dilucide et breviter; caussa quidem minime difficilis, sed 
quae non minimos habitura est usus, ideoque dignissima, in 
qua vel excellentiu n ingjniorum elaboret industria. 

(Yége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSI rÁSOK. 
Budapest, aug. 30. As orszigos tanitó-gyülés utolsó ülé-

séből egy-két j de net. — Tele ház, üres karzatok. Ez volt en-
nek a kis tanparlamentnek a képe az utolsó napon. A kö-
zönség megunta, mert egyéb alig fordult elő benne mint — 
szavazás. Napi rendre kerülvén a gyűlés Szervezeti szabá-
lyainak revideálása, az előkészítő bizottság javaslatát Sudy 
előadó ajánlotta. Utána a kath. tanítók soraiból Csukay 
Máté kelt fel. Többen nem is ju tha t tak szóhoz. Hogyan 
némitották el a szabad szót, mikor az az egyház népiskolai 
álláspontjának védelmére készült kelni, mutat ja a követ-
kező kép : 

Csukay Máté: Az 1868. X X X V I I I . t. cz. állami, köz-
ségi és felekezeti iskolákat létesített. E törvény szelleméhez 
képest az előttünk fekvő javaslat a tanitótestületi egyesüle-
teket felekezeti, szabad és hivatalos egyesületekre osztotta 
fel. Ez által oly erős válaszfalat állított fel, a mely a 
magyarországi tanitói kar szétforgácsolásához és nem 
összetömöriiléséhez fog vezetni. (Zajos felkiáltások Nem 
áll !) 

Az osztó igazság azt hozza magával, hogy ahol egyen-
lők a terhek,egyenlők legyenek a jogok is; de ezen javaslat kü-
lön-külön mértéket használ az említett három rendbeli ta -
nitó-egyesülettel szemben elannyira, hogy a felekezeti tani-
tó-egyesületek, ha ezen javaslat érvényre emeltetnék, cse-
kély kivétellel majdnem mindenütt kényszerítve volnának 
feloszlani, (Zajos felkiáltások : Az nem áll !) sőt ezen javas-
lat 4-ik §-ának 2-ik bekezdése szerint (mely a hitelemzőket 
kizárja a tanitógyülésből) azt czélozza, hogy az iskola az 
egyháztól előbb-utóbb elválasztassék. (Zajos felkiáltások : 
Ez nem áll !) 

Elnök (csenget) : Kérem, méltóztassék szorosan a 
tárgyhoz szólni. 

Csukay Máté : Már pedig az egyháznak, mely az em-
beri szellem szabadságán alapuló összes törvények között 
mozog, nem szabad az iskolától elválasztatnia. (Zajos felki-
áltások : Nem is akarja senki !) Mert, valamint az államnak 
joga van az állam polgárainak neveltetéséről gondoskod-
ni . . . . (Nagy zaj és felkiáltások : Hal l juk az elnököt !) 

Elnök,: Kérem, méltóztassanak csendben lenni, egy-
szersmind felkérem a szóló urat , méltóztassék szorosan a 
tárgynál maradni és semmi oda nem tartozó dolgot bele nem 
keverni. 

Csukay Máté : Hasonlóképen az egyháznak is nemcsak 
joga, hanem kötelessége . . . (Nagy zaj és felkiáltások : E l -
áll ! Hal l juk az elnököt ! 

Elnök : (csenget) : A mennyiben a t . szóló ur felszólí-
tásom ellenére is már két izben a tárgytól eltérőleg szó-
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lott, figyelmeztetem, hogy kénytelen leszek tőle a szót 
megvonni. 

Csukay Máté: T. közgyűlés! Magyarországon, ugy a 
képviselőházban, mint a sajtóban hangzik a szabad szó és 
csak itt volna eltiltva nyiltan szabadon szólni ? (Tetszés-
nyilatkozatok és helyeslések egyrészről. Nagy zaj és felki-
áltások a teremben : Nem kell vallási dolgokat ide hozni !) 
Kérem, méltóztassanak véleményemet meghallgatni (Zajos 
felkiáltások : Nem lehet ! Szóljon a tárgyhoz !) Igen helyte-
lenül és igazságtalanul jár el ezen javaslat, midőn az álla-
mot a nevelésben és tanitásban legbuzgóbb szövetségesétől, 
az egyháztól akarja megfosztani. (Nagy zaj és felkiáltások : 
Nem igaz ! Eláll! Rendre! Halljuk az elnököt!) 

Elnök : (csenget) : Miután a t. szóló ur már három Íz-
ben figyelmeztetésem ellenére mindig más tárgyról beszélt, 
ezennel megvonom tőle a szólás jogát. 

Erre egy-két hozzászólás után Tanos elnök az általá-
nos vitát bezárta. 

Következett a részletes tárgyalás. 
Érdekes volt a Szervezet 3. §-ának a tárgyalása. Volt 

hozzá eredeti szöveg, a bizottság javaslata, az előadó kü-
lönvéleménye és még hét más módosítvány. I t t mutatta 
meg Tanos elnök, mily ügyesen tudja a kártyákat keverni, 
hogy valamely igazságos és méltányos inditvány szóba se 
jöhessen. Szavazásra bocsátotta először a bizottság javas-
latát. Nem fogadtatott el. Azután az előadó különvélemé-
leményét. Nem fogadtatott el. Most bizonyára a többi 7 
módositványt kellett volna tárgyalni. De az elnök pontonkint 
megszavaztatta az eredeti szöveget, azután kimondta, hogy 
a 7 módositvány tárgyalása eo ipso elesett. Még az „Egyet-
értés" tudósitója is bevallotta, hogy „ez nagy meglepetést 
szült", de azt azért mégis „tulajdonképen" természetesnek 
találja. 

Most jött a famosus 4. §. 
I t t is volt bizottsági jelentés, eredeti szöveg és több 

inditvány, köztük Petrováczé, mely igy szól: „Rendes, és 
igy választható tagoknak tekintetnek a hitelemzők, a népis-
kolai lelkész-igazgatók, ének- és torna-tanitók." És e javas-
lat mellett 42 tanitó névszerinti szavazást kivánt. Csakhogy 
éppen ezt a javaslatot és éppen annak azt a kívánságát, 
hogy névszerinti szavazás legyen, ezt kellett minden áron 
mellőzni. 

Petrovácz József, a fent idézett javaslatát körülbelül 
következőleg indokolta : 

Mióta itt tanácskozunk, többször hallottam említeni 
a népnevelés tényezőit, a történelmi fejlődésnek fontosságát. 
A népvelés ügye csak azon államban áll jól, melyben a nép-
nevelés összes tényezői ezen fontos ügynek emelésére közre-
működnek. Hasonlókép vagyok a történelmi fejlődés kér-
désével. Én azon alapon állok, hogy a történeti fejlődés 
népnevelés-ügyünk és ezen képviseleti gyűlés szervezeténél 
is szigorúan figyelembe vétessék. Azt hiszem, ezen nézeteket 
mindannyian valljuk. És mégis mi történik ? Most, midőn 
ezen faktorok tiszteletét, a történeti fejlődés tiszteletét gya-
korlatilag kellene érvényesíteni, elfordulunk ezen elvektől. 
(Zajos felkiáltások : Nem áll ! Halljuk !) Alárendeltebb 

szempontból mint ezen fontos kérdések, az elveket nem 
visszük át a gyakorlati életbe. (Mozgás.) És midőn a szak-
tanítókról van szó, milyenek a hitelemzők, a torna-, a rajz-
és az énektanitók, azt mondjuk, hogy ez szakgyülés és mé-
gis az egyes szakoknak a képviselőit ki akarjuk rekesztani: 
ne vegyék sértésnek, ha azt mondom, hogy ezen eljárásuk 
sem az igazsággal, sem a méltányossággal meg nem egye-
zik. (Mozgás.) Visszatérek annak fejtegetésére, hogy e fak-
torok nincsenek figyelembe véve. Ezzel ki fogom mutatni 
azt is. hogy igenis, a történelmi fejlődés ezen faktorok il-
lembe vételét parancsolja, ha ez alkalommal jó munkát aka-
runk végezni. Kérdem önöket, melyik faktor volt az, mely 
világszerte a népnevelést megteremtette? Nem-e az egyház? 
(Helyeslés középen. Zaj és mozgás több oldalon), mely 
hosszú időn át a mai napig minden körülmények közt a 
népnevelés fejlesztésére áldozott és cselekedett. (Helyeslés 
a középen. Nagy zaj ) 

Mint egy bizonyos genialis szellemre a tömjénfüst, 
oly hatással volt e tanító-gyűlésre, melynek „többsége ka-
tholikus" vala. Petrovácz javaslata, és még inkább a kíván-
ság, hogy névszerinti szavazás legyen. 

Valóságos bábeli zavar következett pedig akkor, midőn 
Tanos elnök minden tekintetet mellőzve az indítványok közöl 
elsőnek bocsátotta szavazás alá Reberics indítványát, mely 
kimondatni kérte, hogy a népiskolai tanító-gyűlésnek kép-
viselőtagja csak világi tanitó lehessen, és így abból a pap 
képviselők, kiknek a kizárása eddig kétséges vala, világosan 
kizárassanak. 

Hiába való volt minden igyekezet, minden felszólalás. 
Az elnök a gyűlést megszavaztatta és hamarosan kimondá, 
hogy Reberics indítványa el van fogadva és így Petro-
vácz javaslata elesett, — tehát nincs mire névszerint sza-
vazni. .. . 

T. olvasóink némi fogalmat szerezhetnek ennek a név-
szerinti szavazásnak messze vágó jelentőségéről az „Egyet-
értés" tudósítójának következő vallomásából : „A névsze-
rinti szavazás czélját mindenki tudta, a folyosókon nyiltan 
beszélték. . . . Sok családapa készült is, hogy elhagyja a 
gyűlést : kenyerét nem áldozhatta az országos gyűlés szer-
vezeténék egyik mégis csak mellékes pontjáért." 

íme milyen lehetett — a pap-képviselők kizárása 
mellett kifejtett pressio. Anyagi érdek ós katholikus kötelesség 
együttesen nyomta „a kath. többség" lelkét ! 

No de ezúttal mégis sikerült kisiklani a színvallás alól. 
Nem hisszük, hogy jövőre sikerülni fogna. 

Hű kath. tanférfiaink igen sokat tanultak ebben az 
ülésben, és tapasztalataikat bizonyára bőven fogják kama-
toztatni. ? ? 

VEGYESEK. 
— Kalocsán főm. Haynald Lajos bibornok-érsek ur 

vezetése alatt szent gyakorlatok kezdődtek mult hó 29-án. 
A megnyitó beszédet ő eminentiája mondotta. Az elmélke-
déseket és consideratiókat Rosty és Zimmermann J . t. atyák 
tartják. 

— A tourdesi zarándoklatot Párisból ezidén 6 vasúti 
vonat szállította. A zarándokló betegek száma megközelíté 
az ezeret. 

— A németországi kath. kereskedők egyleteinek szövet-
sége aug. 26-án tartotta VII. nagygyűlését. 

— Dr. Stockinger Tamás, kir. tanácsos, egyet. nyug. 
tanár, élete 72. évében hosszas szenvedés után Budapesten 
elhúnyt, A boldogult példás keresztény életet élt. A buda-
pesti sz. Vincze-egylet egyik legbuzgóbb tagját veszité el 
benne. Ny. b. 

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

Nyomatott Budapesten, 1883. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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levele és a liberális sajtó. — Kassa. A nagy napok. — Irodalom. Vasár- és ünnepnapi szent-beszédek. — Vegyesek. 

Ujabb liazai tünetek a polgári házasságot 
illetőleg'. 

Tagadni nem lehet, hogy a legveszedelmesebb 
szirt, melyen a társadalmi tekintély és rend két 
vezértényezöje, az egyház és az állam közötti jó vi-
szony legkönnyebben megtörhetik, a házasság ügye. 

Az egyház magasztosabb szempontból indulva 
ki, a házasságot az emberiség nevelő intézeteként, 
melynél Istentől nyert hivatásához képest a vezér-
kedés öt illeti meg, fogja fel, azért törekvése sza-
kadatlanul oda irányul, hogy a polgári törvényho-
zás, mely a házasság mivoltát sokszor félreismeri, 
még többször elhomályosítja, uralmi körén tu l ne 
törhessen, s az egyház mint e tekintetben legille-
tékesebb törvényhozó intézkedéseit könnyelműen 
ne ignorálja. 

E törekvésében az egyház sohasem zárkozott el 
mereven a polgári törvényhozással szemben; készség-
gel fogadta el attól a házasság jogának megfelelő, 
vagy legalább azzal nem ellenkező elveket. És ha — 
Hettinger szerint — a kánonjog alakilag római, 
anyagilag germán s lényegileg keresztény, ugy 
még inkább mondható ez az egyházi házasságjog-
ról, melynek már alaki képződése is félreismerhet-
lenül a római jog befolyását árul ja el. 

Egymás elveinek, jogkörének tiszteletben tar-
tása alapján zavartalan egység uralkodott a házas-
ságjogot illetőleg e két hatalom között mindaddig, 
mig a polgári törvényhozás az egyház jogkörébelépve 
s elveitől elfordulva hozni nem kezdett oly törvénye-
ket, melyek polgári házasság érvényére igyekeznek 
emelni azt, ami egyházilag semmi egyéb mint til-
to t t viszony, s ez által magvát elhinteni a folytonos 

küzdelemnek az emberiség két legnagyobb, legjó-
tévőbb társassága, az egyház és az állam között. 

Hazánk törvényhozásában, leszámítva Kálmán 
király a keresztények és szaraczénok közötti házas-
ságokra vonatkozó, a kánonoktól eltérő ephemer 
intézkedését, valamint József császár házassági pá-
tensét, mindekkoráig egész tel jében az egyházi há-
zasságjog bir érvénynyel. Igaz ugyan, hogy a szellem, 
mely külföldön a polgári házasságot megteremtette, 
nálunk is már régóta kisértgetet t , de a codificatio 
terére csak a legújabban kezdeménykép felszínre 
hozott keresztények és nem keresztények közötti 
polgári házassággal léptünk át. Hogy a folytatást 
illetőleg minő intentiókat táplálnak törvényhozá-
sunk factorai, de söt arról is, hogy a polgári házas-
ság behozatalával kormányunk már eddig is miér t 
késett legyen, bő felvilágosítást nyúj tanak a kor-
mány s hozzátartozói különféle alkalmakkor tet t 
revelatiói, de kiválóan ama figyelemre méltó köz-
lés, melylyel nemrég a kormány egyik félhivatalo-
sának sugalmazott vezérférfia házasságjogunk vá-
judásá t ecsetelte.*) 

Szerinte a polgári házasság eddigi elmaradása 
a kiegyezési korszak nehézségeinek tudandó be. A 
kiegyezés küzdelmeiben a politikai, közjogi, codifi-
catori problémák mind megoldatlanul maradtak a 
dualisinus nagy történeti actusa mellett. A detail-
harczokat kerülniök kellett a nemzet vezetőinek, 
hogy a főkérdésben ütközetet nyerve a nemzet ön-
állóságát vissza szerezzék. Az i f jú magyar állam 
lehetetlenségre vállalkozik, ha mindent egyszerre 
meg akar oldani ; gazdasági kérdésben czivódni az 
osztrák-némettel, Fiumeért veszekedni a horvátok-

*) Nemzet, 165. sz. 
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kai, grammatikai csatákat vívni a nemzetiségekkel 
s mindezekhez ráadásul a házasság miatt culturhá-
borut folytatni az egyházzal. Igy tör tént — foly-
ta t ja tovább, — hogy a házasságjogi probléma 
mint terhes felhő még mindig fejünk felett függ, 
hogy az 1868-ki perrendtartás készítése alkalmával 
a kath. egyház házasságügyi biráskodását a tör-
vényhozás, daczára az az ellen emelt elvi enuntiati 
óknak, kétségbe vonni nem merte, hogy a házasság 
s az afelett való bíráskodás egyházi jellegű még ma 
is. Most már azonban — véli a jeles félhivatalos — 
egy kis culturliáborutól sem riadhat vissza, hogy e 
függő kérdést megoldja. 

Tehát a házasságot profanizálni, az afelett va-
ló bíráskodást az egyháztól elvenni, az állam egy-
ségét (!) visszatükröző egységes polgári házassá-
got hozni be: nálunk is immár csak napok kér-
dése. 

De miként alkossák meg ezt az egységes há-
zassági törvényt, minő, kötelező, vagy facultat iv 
legyen-e az, avagy általában minő legyen, hogy az 
egyházat az államra oly jelentékeny s a józanabbul 
gondolkodók által oly nagyrabecsült nyugalmából 
föl ne rázza : ez már a kérdések kérdése. 

S ennek megoldásához akart já ru ln i a „Á há-
zasságkötés módja Magyarországon" czimü munka 
tudós szerzője.*) 

Nem lévén könyvbírálat e sorok czélja, magá 
val a művel itt hosszasabban nem foglalkozhatunk, 
de lehetetlen mégis közbevetőleg róla annyit meg 
nem jegyeznünk, miszerint magyar házasságjogi 
törvényhozásunkat s vele kapcsolatosan szentszéki 
judicaturánkat oly éles megfigyeléssel, oly nagy 
apparatussal még senki sem irta le. Sok jeles mű-
vel dicsekedhetik magyar kánonjogi irodalmunk, 
de e monographia annak valóságos dísze. Házassági 
törvényhozásunkat, sz. Istvántól kezdve, s Kálmán 
törvényhozásánál kiterjeszkedőbben megállapodva, 
a legújabb időkig, az illető kor s legislatio szelle-
mébe s annak phasisaiba magát egészen beleélőleg, 
oly hűséggel adja elő, minőt kevés jogászról mond-
hatunk. 

Mindezt a szerző het fejezetben, melyet az 
egyházi jogból magán tanárrá képesítése végett a 
tudomány-egyetem jogi karának bírálata alá is bo-
csátott, — teszi meg. 

"''") A házasságkötés Magyarországon, egyházi és pol-
gári jog szerint, tekintettel törvényhozásunk feladatára. 
Irta Kovács Gyula. Kiadta az Eggenberger-féle könyvke-
reskedés. Ára 3 frt. 

Csatolt azonban müvének kiadásakor ezekhez 
még egy fejezetet, melyben a hét fejezetben felölelt 
nagy doctrina kapcsán az actualis törvényhozás 
vidékére térve ki házasságjogi codificatiónk emlí-
tet tük nagy problémáját igyekszik megoldani. 

Es e megoldás az, amit mi müvéből fel tüntetni 
szándékozunk. 

Szerző a házasságot hármas hazáju, magán-
jogi, politikai s egyházi intézményként contemp-
lá l ja ; minden oly nézetet, mely e három közül va-
lamelyiket kizárólag érvényesíti, egyoldalú s hamis-
nak tekint. S amint nem tud megbarátkozni mos-
tani házasságjogi helyzetünkkel, épúgy perhorres-
cálja a polgári házasságot úgy, ahogy azt megal-
kotni törvényhozásunk akarná. Előre lát ja a kibékít-
hetlen ellentéteket és harczokat, melyek az egyház 
és az állam között ki fognak törni. S azért expe-
dienst keres: házasságot, mely ne legyen sem egé-
szen egyházi, sem egészen polgári, hanem mind-
egyik fé l ig ; szóval olyan amphibium-félét, mely 
kiegyenlítse az egyházi s a polgári házasságjog kö-
zötti ellentéteket. 

S ime mindezt feltalálja a József féle házassági 
pátensben, amely pedig tudvalevőleg nem egyéb, 
mint a polgári házasság intézménye egyházi házas-
ságkötési forma mellett. Constituáltatni kíván még 
ehhez egy a házasságkötés czéljaira szolgáló polgári 
hatóságot oly esetekre, midőn az egyház nem akar 
a házasságkötésben szerepet vinni. Kívánja tehát 
még a Noth Civilehét, vagy mint azt egy szellemes 
egyházi író elnevezte, a bűnösök házasságát is. 

S ami mindennél meglepőbb, az az, hogy ezt a 
szerző a legjobb intentióval, az egyház iránti ellen-
szenvtől egészen menten teszi. Kitűnik ez onnan is, 
hogy midőn a keresztények és nem keresztények 
közötti polgári házassági javaslatot veszi bonczkés 
alá, nem késik figyelmeztetni a törvényhozást, mi-
szerint kár e miatt az egyházat ignorálnia; az aka-
dály ugyanis, mely az egyházi házasságkötést le-
hetetlenítette, csak jur i s humani lévén, mely alól 
folmentvény adható s már adatott is, inkább a sz. 
székhez kellett volna fordulnia, hogy e dispentatiót 
megkönnyítse s általánosítsa. S a szerzőnek van is 
hozzá optimismusa, hogy az efféle kísérlet sikeréről 
meggyőződve legyen. Szintúgy határozottan jóaka-
ratra vall az is. midőn e törvénynek házassági jogéle-
tünket sértő egy más fogyatkozását tüntet i föl. Ná-
lunk a házasságkötés esküvőnek hivatik. Az eskü 
az, amely nálunk a házasságot minden egyéb szer-
ződéstől megkülönböztette. S a törvényhozás ez 
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esetben épen e fontos momentumról feledkezett 
meg. 

Mindezekért nem igen hisszük, hogy egészen 
úgy já r jon a szerző, amint azt neki a „Nemzet" 
megjósolta : t. i., hogy „a clericalis táborból megtá-
madják, a liberális tábor alkudozásba sem bocsát-
kozik vele." Mert ha téved is a szerző, ahogy való-
ban tévedt is, amidőn azt hitte, hogy a József-féle 
pátensben az egyház és az állam közötti házasság-
jogi ellentéteket kiegyenlítő expedienst feltalálta, 
de tévedése azon jóakaratú abberratiók egyike, 
mely többé-kevésbbé mindenkin megesni szokott 
aki lehetetlenségekre vállalkozik. Szerző egyedüli 
és pedig nem kis hibája csak az.hogy a kath. egy-
házat félreismerte, félre különösen annak féltéke-
nyen őrzött sziklaszilárd jogérzetét. Ha szerző úgy 
ismerné az egyházat mint azt egy Guizot ismerte, 
ugy a házasságjogi probléma ilyetén megoldását 
meg sem kisérlette volna soha. Az egyház — Gui-
zot szerint — a tisztelet legnagyobb, legszentebb 
iskolája minden törvényes hatalom irányában, de 
sohasem ismeré a szolgaságot, sohasem alkudozott 
örök elveiért, sohasem adá oda függetlenségét ked 
vezmények árán. Pedig mindez megtörténnék az 
egyházzal, ha a József-féle házassági pátenssel meg-
alkudni tudna, vagy akarna. 

József császár pátensében a szentséget a szer-
ződéstől elválasztotta, a házasságot mint szerződést 
szabályozta, de mindez csak ü rügy volt arra, hogy 
az egyháznak a házasságot illető hatalmát meg-
semmisítse, az egyházat az államnak alárendelje. 
Avagy nem alárendeltség-e az, midőn az egyház 
tűrni köteles, hogy egyik kegyszere fölvétele módo 
zatait, föltételeit a polgári hatalom szabja meg; ér-
vénye fölött szava ne legyen, hanem annak elbírá-
lását a polgári közegtől vá r j a? És tehetné-e ezt va 
laha az egyház, mely a lelkiüdvösség eszközei fö-
lött soha senkivel t ransigálni nem szokott ? 

A világ nem szűnt meg bámulni az egyház 
ama semmi külső tekintély által meg nem ingat-
ható szilárdságát, melylyel elveit minden idők és 
körülmények között fentartani és védeni tudta, lis 
ha eme — hogy ugy mondjuk — merevsége pilla-
natnyi számszerinti vesztességet is okozott neki, de 
erkölcsi erejét meg nem gyengítette; még folyton 
amaz isteni erőben van, mely elveinek az időnkint 
fel-felmerülő divatos eszmeáramlattal szemben is 
diadalát biztosítja. 

Már pedig elvei consequens teréről lépne le 
az egyház, ha a József-féle házassági pátenssel meg-

alkudni akarna. Ezt nem teheti. Az egyház igen jól 
ismeri kötelmét a házasságot a, Krisztus adta sza-
bályok szerint rendezni, kezelni, tehát jogát is an-
nak érvénye s megengcdhetőségéről saját törvényei 
szerint saját fóruma előtt Ítélni. E jogáról, melyet a 
t r ient i zsinat is ünnepélyesen kifejezett, az egyház 
semmiféle körülmények között, semmiféle kedvez-
mények árán le nem mondhat, azt alku tá rgyává 
nem teheti. 

Respectálja e az állam az egyház e jogát, 
avagy azt egészen ignoralja : az mindkét hatalomra 
nézve igen fontos, de az egyházat illetőleg nem lé-
nyeges dolog; jogá t a legsanyarubb viszonyok kö-
zött is gyakorolni fogja, jurisdictióját nem ad ja 
fel soha. Dr. Véner Pál. 

A liturgiái ruhák a kereszténység kezdeten. 
A ruhák, melyekkel a püspökök és áldozárok a keresz-

ténység kezdetén az oltáriszentség ünneplésénél éltek, alak-
jukra és szabásukra nézve ugyanolyanok voltak, mint mi-
nőket Kóma városának előkelő polgárai és senátorai hasz-
náltak a nyilvánosság előtt, csakhogy sokkal tisztábbak és 
finomabbak voltak azon ruháknál, melyek a közönséges 
életben divatoztak. Ez azért történt, mert különösen az 
üldözós idején nem akarták feltűnő ruházat által a pogá-
nyok tekintetét magukra vonni. Mindazonáltal már az apos-
tolok is az isteni-tiszteletnél egyes különös ruhadarabokkal 
éltek. Igy szent Jakab apostol egy aranylemezt hordott 
homlokán, szent János apostol arany övet viselt, és szent 
Pál apostol egy külön felsőöltönyt a szent titkok ünneplé-
sekor. Az egyházi öltönyök tehát kezdetben nem különböz-
tek általán véve a közönséges ruháktól, melyeket az előke-
lők hordtak, csakhogy ha már a szent titkok ünneplésénél 
egyszer használatban voltak és ez által megszenteltettek, 
szent István pápa (257) egy rendelete szerint az áldozárok 
által nem voltak többé nyilvánosan hordhatók, hanem ezen-
túl csakis az istenitiszteletnél használtattak. Mig azonban 
az idők folyamában a közönséges ruhák változtak, az egy-
házi ruha változatlan maradt. Igy történt, hogy ez lassan-
kint a polgári öltözettől különböző lett s az áldozár saját-
lagos öltönyben kezdett megjelenni az oltárnál, s ezóta a 
szent áldozat ünneplésénél nem is szabad csak saját e czélra 
készített és megáldott ruhákat viselni. 

A miseruha. 
A miseruha „planéta, casula, paenula" névvel, már a 

régi keresztény időkben azon ruhákhoz tartozott, melyekkel 
a püspökök és áldozárok a szent mise áldozatnál éltek. 
Ilyen áklozati öltönyben ünnepelte szent Pál a szent titko-
kat. Ez egy terjedelmes felső öltöny volt, mint minőt római 
matrónák és senatorok hordtak, mely az egész testet nyak-
tól le a lábakig elfödte, s csak a fej számára birt nyilásal. 
Hogy tehát az istentisztelet végzésénél a kezek szabadon -
mozoghassanak, ez öltönynek mindkét oldalon fel kellett emel-
tetnie és a karokra helyeztetnie. Úrfelmutatáskor a minis-
transok ezen lefüggő öltönyt felemelték, hogy az áldozár a 
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térdhajtásnál ne legyen akadályozva, mi még mai napság Í3 
történik, jóllehet ez a rövid miseruha mellett nem volna 
többé szükséges. Eleinte ezen áldozati ruha finom gyapjúból, 
később selyemből készült, valamivel megrövidíttetett s arany 
sújtásokkal ékíttetett fel az elő és hátsó oldalon. Ezen sza-
lagsujtásokhoz később még két olyan csatoltatott, melyek 
egyeuesen a vállon húzódtak végig, s így származott a mi-
seruha mindkét oldalán egy villa alakú Y kereszt, mint ez 
mostanában is látható. A 15. század óta a miseruha még 
jobban kivágatott mindkét oldalán, megrövidíttetett, alul 
gömbölyű alakot nyert s így származott a mai alak. 

A stóla. 
A miseruhával össze volt kötve a „stóla, orarium," a 

rómaiaknál tiszteleti ruhája az előkelő matrónáknak, melyet 
gazdag polgárok és királyok is viseltek. A stóla igen rán-
czos öltöny volt, mely szintén elfödte az egész testet, kivé-
vén a főt és nyakat. Fehér színe volt, és vagy aranynyal át-
szőtt finom gyapjúból vagy pedig finom vászonból készült. 
Két aranyhimzésű vagy néha bíborszínű, alig kéz szélességű 
sujtás ékíté ezen ruhát, melyek a váll mindkét oldalán lefu-
tottak egész a lábakig. Ezen ruhával éltek a püspökök és 
áldozárok a szent misénél valamint a szentségek kiszolgál-
tatásánál is egész a 6. századig. Ezen idő óta a ránczos 
alakú stóla kijött a használatból, s csak a vállról lefutó két 
szalagsujtány maradt meg használatban az áldozári méltó-
ság jelvénye gyanánt. 

A Icaröltö. 
A karöltő „manipula", mely régi időben „sudarium-

nak" neveztetett, kicsi hosszúkás vászonkendő volt, mely a 
bal karon hordatott s azon rendeltetéssel birt, hogy vele az 
izzadt arcz megtöröltessék. A karöltő eleinte mindjárt nem 
volt egyházi ruhadarab, csak I. Gergely pápa (590) említi 
annak haszuálatát az oltárnál. A 9. században ezen törlő-
kendő nem használtatott többé, és helyét egy aranynyal 
himzett selyem szalag foglalta el, mely a bal karra tétetett, 
s mely a miseruha és stóla kelméjéhez hasonló szövetből, 
készült. Igy származott a mai karöltő, melynek szemlélésé-
nél az áldozárnak arra kell emlékeznie, hogy ő is fáradság-
gal és arczverejtékkel járó munkára született. 

A vállkendő. 
A vállkendő „humerale, amictus" régebben is úgy, 

mint jelenleg a nyak elfödésére szolgáló ruhadarab, miután 
a^ i se ruhának mély kivágása \olt, hogy ezen nyíláson ke-
resztül ki lehessen a fejet dugni, s igy az áldozár nyaka fe-
detlen maradt volna, azért a nyak egy vászonkendővel ta-
kartatott be, s mivel e ruha a vállat is elfödé, vállkendőnek 
„humerale" hivatott. 

A mise-ing. 
A mise-ing „alba, comisia" lábig érő fehér vászonból 

készült alsó öltöny. Az áldozárok és püspökök ezen ruhát 
a kereszténységnek már legelső idejében is használták a 
szent misénél. Igy beszélik hitelesen, hogy már szent Jakab 
apostol az első jerusalemi püspök, kizárólag fehér ruhákat 
használt az áldozat ünneplésénél. Utódai hasonlón cseleked-
tek. Theodosius érsek is szent Ignácz konstantinápolyi pa-
triarkának egy ily finom vászonból készült ruhát küldött, 

mely „sindonnak" neveztetett, és szent Jeromos bizonyítja, 
hoo-v az ő idejebeli püspökök és áldozárok az istenitisztelet-
nél fehér ruhákkal éltek. Ezen egyházi öltöny változatlan 
maradt napjainkig, csakhogy szélei a századokon keresztül 
aranyhimzésekkel vagy finom csipkékkel láttattak el. 

Az öv. 
A miseing, mivel hosszú ruha volt, öv „cingulum" ál-

tal köttetett meg. Az öv közép szélességű és mint a miseing 
finom vászonból, később selyemből aranynyal átszőve készült 
volt. A miseing átkötésére szolgáló ezen övvel még mai nap 
is élnek a püspökök és áldozárok. Dr. Ott Ádám. 

DILECTIS F I L I I S NOSTRIS S R. E. CARDINALIBUS 
ANTONINO D E L U C A 

VICE C A N C E L L A R I O S. R. E. 
IOANNI B A P T I S T A E P I T R A 
BIBLIOTHECARIO S. R, E . 

I O S E P H O H E R G E N R O E T H E R 
TABULARIIS VATICANIS PRAEFECTO 

L E O P P . X I I I 
D I L E C T I F I L I I NOSTRI 

S A L U T E M E T A P O S T O L I C A M BENEDICTIONEM. 
(Vége.) 

Non est autem huiusmodi palaestra intractata et nova: 
immo vero est summorum virorum non paucis impressa 
vestigiis. Siquidem rem historicam, sacris quam profanis 
rebus veterum iudicio propiorem, stúdiósé Ecclesia vei ab 
initio coluit. Per médias illas quae in exordio christiani 
nominis incubuere cruentas procellas, complura acta' et re-
rum monumenta incolumia conservata sunt. Itaque cum pa-
catiora tempóra illuxissent, florere in Ecclesia studia histo-
ricorura coepere : Oriensque et Occidens doctos labores in 
eo genere vidít Eusebii Pamphili, Theodoreti, Socratis, 
Sozomeni, aliorum. E t post imperii romani occasum, quod 
humanioribus artibus ceteris, id et historicae usuvenit, ut 
nusquam nisi in monasteriis perfugium, nec fere alios, prae-
ter Clericos, cultores nancisceretur : ita plane ut. si sodales 
religiosi de scriptitandis annalibus minus cogitavissent, no-
titiam prope nullam ne rerum quidem civicarum longo tem-
poris intervallo haberemus. Ex recentioribus vero comme-
morare duos illos satis est, quos nemo superavit, Baronium 
et Muratorium. Prior enim virtutem innenii sui subtilita-
temque iudicii incredibili cum eruditione sociavit, alter 
vero, licet in eius scriptis multa reperiantur censura 
digna x), tarnen ad res vicesque italicas illustrandas tantam 
vim congessit monumentorum, ut nemo maiorem. Iiis vero 
plures annumerari facile possent et clari et magni, quos 
inter pergratum recordari Angelum Maium amplissimi Or-
dinis vestri decus et ornamentum. 

Artem ipsam históriáé philosophicam magnus Eccle-
siae doctor Augustinus princeps omnium excogitavit, per-
fecit. Ex posterioribus qui in hac parte quiddam sunt me-
moria dignum consecuti, Augustino ipso usi sunt magistro 
et duce, ad cuius commentata et scripta ingenium suum di-
ligentissime excoluerunt. Qai contra a vestigiis tanti viri 

Benedictus XIV, Epist. ad Supreinum Hispániáé Inquisitoren! 
31 Julii 1748. 



149 

discessere, eos error multiplex a vero deflexit, quia cum in 
in itinera flexusque civitatum intenderent animum, vera ilia 
scientia caussarum, quibus res continentur humanae, ca-
ruerunt. 

Ig i tur si de disciplinis historicis optime omni memo-
ria Ecclesia meruit, mereat et in praesens: praesertim quod 
ad hanc laudem ipsa ratione impellitur temporum. Etenim 
cum hostilia tela, uti diximus, potissimum ab história peti 
soleant, oportet ut aequis armis congrediatur Ecclesia, et 
qua parte oppugnatnr acrius, in ea sese ad refutandos im-
petus maiore opere muniat. 

Hoc consilio alias ediximus, ut tabularia Nostra prae-
sto essent, quantum potest, religioni et bonis artibus prove-
hendis : hodieque similiter decernimus, ut adornandis operi-
bus historicis, quae diximus, opportuna ex Bibliotheca No-
stra Vaticana pateat supellex. — Nihil dubitamus, dilecti 
filii Nostri, futurum, ut vestri auctoritas officii vestrorumque 
opinio meritorum facile vobis adiungat viros doctos, in hi-
stória scribendique arte exercitatos, quibus recte possitis 
pro singulorum facultate suum cuique assignare opus, cer-
tis tarnen legibus auctoritate Nostra sanciendis. Quotquot 
vero Studium operamque suam vobiscum in hanc caussam 
collaturi sunt, erecto bonoque animo esse iubemus, et singu-
lari benevolentia Nostra confidere. Res quippe agitur digna 
studiis patrocinioque Nostro : in qua sane spem utili tatis 
plurimam collocamus. Nam firmis ad probandum argumen-
tis cedat necesse est opinionis arbitrium : conatusque adver-
sus veritatem diu susceptos ipsa tandem per se superabit et 
franget Veritas, quae obscurari aliquandiu potest, extingui 
non potest. 

Atque utinam quamplurimi excitarentur veri inve-
stigandi cupitate, et inde utilia ad recordationem documenta 
caperent. Clamat enim quodammodo omnis história. Deum 
esse qui rerum mortalium varios perpetuosque motus provi-
dentissime regit eosque vel invitis hominibus ad Ecclesiae 
suae incrementa transfert. Item e dimicationibus illataque 
vi Pontiíicatum romanum semper evasisse victorem : oppug-
natores eius, deiectos de spe, suam sibi perniciem compara-
visse. — Neque minus aperte história testatur quid sit de 
Urbe Roma iam inde ab origine sua provisum divinitus : 
scilicet ut domicilium sedemque perpetuo praeberet beati 
Petr i successoribus, qui hinc tamquam e centro universam 
christianam rempublicam nullius obnoxii potestati guber-
narent. Cui quidem divino providentiae consilio nemo est 
repugnare ausus, quin serius ocius inania coepta senserit. 

Haec sunt, quae tamquam in illustri posita monimen-
to intueri licet, undeviginti saeculorum confirmata testimo-
nio : nec absimilia censendum futura quae reliquum afferet 
tempus. Nunc quidem praevalentes hominum sectae, Deo et 
Ecclesiae suae inimicorum, omnia in Pontificem romanum 
hostilia audent, compulso in ipsam eins sedem bello. Qua re 
hoc contendunt debilitare vix*es sacramque potestatem ro-
manorum Pontificum comminuere ; immo Pontificatum ip-
sum ; si fieri posset, extinguere. Quae hie post expugnatio-
nem Urbis acta sunt, quaeque etiamnum aguntur, nihil du-
bitare sinunt, quid in animo habuerint qui sese ad novas 
res architectos et duces praebueruut. — Ad hos accessere 
non eodem fortasse consilio plurimi, quos nimirum consti-

tuendae reipublicae Studium cepit. I ta numerus crevit de-
certantium cum Apostolica Sede, et romanus Pontifex in 
earn misere conditionem deiectus, quam gentes catholicae 
concorditer deflent. Illis tanem nihil sane melius incoepta 
succedent, quam ceteris ante eos eodem proposito, audacia 
pari. Ad Italos vero quod attinet, vehemens istud cum 
Apostolica Sede certamen, iniuria et temere susceptum, ca-
put est ingentium domi forisque damnorum. — Ad alienan-
dos multitudinis animos, adversari quidem Pontificat us di-
ctus est rebus italicis ; sed incriminationem iniquam ac 
8iultam ea ipsa, quae supra commemoravimus, satis convin-
cunt. Idem vero, sicut antea omni memoria, ita in posterum 
non nisi prosper us et salutaris futurus est italicis gentibus ; 
propterea quod haec eius est constans immutabilisque na-
tura, bene mereri et prodesse in omnes partes. Quamobrem 
non est virorum rationibus publicis bene consulentium ma-
ximo isto beneficiorum fonte Italia m prohibere ; nec dignum 
italis hominibus caussam suam cum iis communicare, qui 
nihil aliud quam Ecclesiae perniciem meditantur. Simili 
modo nec expedit nec prudens consilium est cum ea pote-
state confligere, cui perpetuitatis est sponsor Deus, história 
testis : quam ut toto orbe catholici religiose verentur, i ta 
eorum interest, esse omni ope defensam : quamque ipsam 
principes rerum publicarum et agnoscant et plurimi faciant 
necesse est, his praesertim tam trepidis temporibus, cum 
fundamenta ipsa quibus hominum nit i tur societas, prope-
modum vacillare videantur. Omnes igitur, in quibus est vera 
patriae Caritas, si sapereut et vera viderent, in eo maxime 
deberent Studium curamque ponere, ut amoveantur funesti 
huius dissidii caussae, et Ecclesiae catholicae tam aequa 
postulanti ac de iuribus suis sollicitae ea qua par est ratione 
satisfiat. 

Ceterum nihil magis optamus, quam ut ea, quae 
commemoravimus, sicut l i t terarum monumentis consignata 
sunt, i ta animis hominum penitus adhaerescant. Hanc ad 
rem vestrum erit, dilecti filii Nostri, quanto maiore m po-
testis solertiam industriamqua conferre. — Quo autem 
vester et eorum, qui vobis navabunt operam, magis fructuo-
sus sit labor, coelestis patrocinii auspicem vobis illisque 
universis Apostolicam Benedictionem peramenterin Domino 
impertimus. 

Datum Romae apud S. Pe t rum die X V I I I Augusti , 
Anno M D C C C L X X X I I I Pontificatus Nostri Anno Sexto. 

L E O P P . X I I I . 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
Budapest, aug. 30. 'Kossuth levele és a liberális sajtó. 

— Ismeretes a sakterpörből, hogy Kossuth L. levelével és 
nevével kivántak propagandát csinálni Eötvös K. sakter-
védőnek és közvetve a zsidó ügynek. Ismeretes az is, hogy 
egy ideig készpénznek fogadták ezen állítólagos levelet, és 
mig be nem jár ta az összes lapokat, Kossuth tekintélyével 
dicsekedtek a szemiták és filoszemiták. Lassankint beval-
lották szégyenkezve a nagy mystificatiót és ugy brevi manu 
napirendre akartak térni és more consueto elsimítani a nagy 
és világra szóló csalást. De nem így Kossuth ! Er tesülvtn 
a vakmerő szédelgésről, világnak bocsátott egy levelet, mely 
oly erősen, oly kíméletlenül ostorozza a liberális sajtónak 



150 

ugyan rendszeresen űzött de ezen esetben oly ecelatams fogá-
sait mint ezt liberális tollból még nem igen olvastuk. Egyene-
sen, nyiltan összegazemberezte a költött szavak és mondá-
sok kovácsát, visszautasítja az eddig általa, de más által 
soha sem hallott mesét, melyet tollába raktak és így tovább. 
Szóval, nyílt és erélyes rendreutasítása a mai divatos vak-
merő zsornalistikának. Nem uj, mit Kossuth mondott, de 
örülünk, bogy ő mondotta. Ezrekre megy ama költött vagy 
koholt hírek száma,melyekkel hasábjaikat megtölteni szokták 
a liberális lapok. Van időszak, melyben a ferdítési hírková-
csolás és másnap dementálása képezi mindennapi kenyerét. 
Tárgyhiány, vagy pedig pikáns hírekkel való szereplési 
viszketeg számtalan esetben füllentésre viszi a toll hőseit 
és a közönség mohón nyeli el a nem ritkán egész apparatus-
sal affektált tájékozottsággal hozott híreket. 

Sokan hiszik és csak kevesen kételkednek bennük. 
Semper tarnen aliquid haeret. Különösen, midőn másnap el-
felejtik a dementit, mi pedig vajmi gyakran megesik, kész 
a közönség kilencz tizedrésze igaznak tartani, mit elébe 
tettek. Mosolyogva említjük a multszázadbeli protestánsok 
azon nevetséges nézetét, kik a pápát máskép nem is gondol-
hat ták, mint kecskelábakkal. stb. Es bizony, ma, a felvilá-
gosultság századában, hála a liberális sajtó igazságszerete-
tének, sok tekintetben még nagyobbszerű otrombaságok hí-
vő közönségre találnak. 

Különösen, ha katholikus ügyekről, ha az egyház dol-
gairól, tanairól vagy intézményeiről van szó, nincsen rend-
szerint nagyobb tájékozatlanság vagy rosszakarat a liberális 
lapok részéről és nagyobb könnyenhivőség azok m. t . közön-
sége részéről. A világi elem minálunk oly kevéssé ismeri 
vallásának és egyházának ügyeit,és ha oly könnyen félrevezet-
hető ilyen dolgokban, nagyrészt a liberális sajtó szervezett 
mendaciuma az oka. Mindig csak hazugságokkal saturál-Ö o Ö 
tatui és soha vagy ritkán az igazságot hallani, utóvégre 
még a legszilárdabb jellemet is tévútra vezeti. Szellemi-
leg is ép ugy assimilálódik az ember a lelki táplálékhoz, 
mint testileg az anyagi tápszerekhez. Ha az igazság meg-
szabadít, akkor a rendszeres hazugság csak folytonos téve-
dések rabszolgaságába ejt. 

Ezt ugyan gyakran hangoztattuk és hangoztatták má-
sok is előttünk ; sőt Bismarck herczeg a német: „Gelogen 
wie gedruckt " mintájára már azt is mondá : „Gelogen, 
wie telegraphiert" : és vájjon azóta megrendült-e a liberális 
újságokban való hit? Nem igen tapasztaltuk; és ugy tar t juk, 
hogy Kossuth ezen legújabb levele után sem fogjuk tapasz-
talni. Az elkényeztetett liberális publikum ezután is csak 
ugy, mint eddig, kész lélekkel fogja fogadni szellemi dajká-
jától mindennapi hamisított tejét és kellő megítélés nélkül 
vakon fogja hinni, mit szájába rágnak. Akinek tetszik, vagy 
akinek kedves a tévedés, nem fog. mert nem akar, tőle meg-
szabadulni. 

De jó, hogy más oldalról is tesznek tanúságot az igaz-
ság mellett, és azért örülünk Kossuth legújabb levelének 
Örülünk neki, mert most már a liberálisok által is elismert, 
sőt sokak által bálványozott tekintélyre is hivatkozhatunk 
a liberális sajtó igazságszeretete és igazságmondása tekin-
tetében, mely miután a X I I I . Leó pápa brevejével felsült, 
most szintén a zsidók érdekében koholt Kossuth-levéllel is 

csúfos kudarczot vallott. Örülünk, hogy a rendszeres és 
szervezett mendacium ez esetben is oly nagyszerűen 
csúffá lett. ? 

Kassa, augusztus hóban. A nagy napoli. (Vége.) — 
Bitka vendégünk volt e hóban Kalocsáról Wieser 

Frigyes I. társasági atya, vulgo jezsuita — személyében. 
Mint a történelem szakembere, adatok gyűjtése okáér t / íöbb 
hivatalos helyiség irattáraiban megfordult, méhszorga-
lommal dolgozva, és régen mult események poros actái közt, 
hogy feledékeny korunkban — a jogferdítések, kéte lyekés 
tagadások eme korában egyet-mást napvilágra hozva, véd-
fegyvert kovácsoljon s esetleg a történelmi hamisításokra is 
derítsen némi fényt. A szellemi buvárlat és tudomány em-
bere a fegyelmezett rend régi szabályszerű habitusában min-
den látszatosság nélkül nagyon is igénytelen külsejű, mint 
ki belértékében hordja nagyságát. Hajdan híres tudorokat-
képző akadémiájok — Kassán — templomuk, tűz s 
más elemi csapások után csonkán bár — de most is fennáll 
Honori S. S. Trinitatis feliratos homlokzatával s ugyan-
csak a nem kevésbbé jeles premontrei tanitórend gondozása 
alatt , ima-helyül szolgál a gymnasium — és jogakadémiai 
if júságnak, kiket hajdan loy. Ignácz fiai tankezeltek Sz. 
nyolczada, mely régente, hogy a szünidő beálltával eloszló 
i f júság is leróvhassa egyházunknak eme nagy és szent tan-
férfia iránt köteles tiszteletét — kiváltságképen antieipative 
tar tatot t . Hagyományos kegyeletből most sem évült el e 
nagy buzgalmat s előgondozást jelző szokás. — A szívesen 
látott vendég Wieser atya asztaltársunk volt a püspöki ly-
ceumban. Megnézte-e már — kérdém tőle — városunkat ? 
Tüzetesen nem ; nem érek rá. Hogy-hogy ? P á r órát csak 
szakíthatna munkaidejéből. Igen, de ezt meg a sz. zsolozsma 
veszi igénybe. Korábbi fölkeléssel segíthetne magán. Te-
szem is ; de csupán azért, hogy teendőimet mielőbb végez-
vén, tovább utazzam és a szükségen felül senki terhére ne 
legyek. . . .Mi szép példánya a munkásságnak! Hivatottságá-
nak tudata, érzete annyira leköti kedvelt szakmájához a tu-
dós figyelmét, hogy a szoros kötelme körén kívül eső tár-
gyakra még az ösztönszerű kíváncsiság sem birja elvonni. 
Lengyel vér, lengyel buzgóság hevíti a jámbor tudós és 
igénytelen szerzetes kebelét. — Mily kedves lehet a hely, 
hol az imával felezett munka, szent nyugalomban töltött éj, 
szellemi vajúdások, megujuló harczok majd fölemelő majd 
megalázó érzetei közt a kegyes ég iránti rendületlen hitünk-
ben hónapokon, évtizedeken át küzdöttünk az örökkévaló-
ságért ? ! Fölséges az ember, ki Istenért küzd maga ellen ! 

Nem világrázó csaták ezek, mikre bámulva tekint a 
j e l e n é s u t ó k o r ; alig egy-kettőnek van sejtelme felőlük, 
azonban az egész diadalmas egyház átszellemült arczczal 
kiséri a néma bajnokot, ki könyekig, várig . . . de kétségbe 
nem esve védi magát önszeretetének túlkapásai s akaratá-
nak elhatalmaskodásai ellen. Ilyen a hivatásának megfele-
lően élő szerzetes, ilyenek a jezsuiták ! — Finevelő intézet-
jök Kalocsán, hazánk legkeresettebb s legmegbizhatóbb in-
tézeteinek egyike, minek legfőbb ismérve — a túlterheltség 
s legeccletánsabb igazolványa — a más valláson lévő csalá-
dok sarjai s if jú küldönczei, kik habár olykor in theoria 
gyalázzák — de in praxi mégis felkarolják azt a méltatlanul 
gyűlölt rendet, melyet a vallásos és tudományos nevelés és 
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oktatás dolgában eddigelé egyházunk egy rendje sem multa 
felül, sőt a „bevégzett tények logicája" daczára, a bukás után 
is, ú j ra élnek és mint a jóslat tar t ja : „fulgébunt ut stellael" Bí-
boros Maecená«uk dr. Haynald Lajos ő emjáé és nagynevű 
elődjeé az érdem: hogy Kalocsán tanszékkel és intézettel 
birnak. A rehabilitate — még az igaz ügyet sem véve ki, 
mindig nagy küzdelem — s nehézséggel jár . A történelem 
meg van hamisítva, s a hitellenes gyűlölet elfogulttá teszi 
protest, iskolákban az i f júságot ; kik, ellenszenves tanáraik, 
Luther és Kálvin dühöngő szellemében növekedve, az igazi 
alapok kutatása s nyomozására csak nagyritkán adják ma-
gokat, sőt még a beismerés után is, többnyire a régiek ma-
radnak, s ez okozza a jezsuiták permanens gyűlöletét. X I V . 
Kelemen eltörülte ugyan ez érdemteljes rendet, de koránt-
sem — mint sokan vélik — valami magasabb bölcseség ál-
tal vezettetve, hanem igen, a Bourbon fejedelmek pressioja 
következtében. — Tudjuk a történelemből, hogy először 
Portugalliában tört ki ellenök a reactio. Midőn "ugyanis, ne-
vezett ország Spanyolhonnal 1750. szerződést kötött, mi-
nek értelmében Portugálból hét kerület, a San Sagramen-
tóról nevezett gyarmat fejében, Portugal l iának átengedtes-
sék ; a lakosok, kiknek a kormány-változás visszatetszett, 
föllázadtak a portugallok ellen. E lázadást a jezsuitáknak 
tulajdoniták elleneik, kik között Pombál Emmanuel minisz-
ter volt a fő. Azonkívül, még egy összeesküvést is koholtak 
a király élete ellen, hogy annál súlyosabb váddal terheljék. 
De a legnagyobb szigorral vezetett nyomozásból mi sem 
sült ki ellenök. — Francziaországban a jansenisták s encv-
clopedisták esküdtek össze a rend ellen. Hogy megbuktas-
sák s romjaikon önmagokat fölemeljék, koholmányok s rá-
galom fegyveréhez nyúltak, eszökben tartván a hírhedt 
közmondást : „culummiare audacter, semper aliquid hae-
ret." Hozzájok csatlakoztak még a híres Pompadour, 
X Y . Lajos ágyasa boszuból ; mivel a jezsuiták csak akkor 
Ígértek neki rendjökből gyóutató-atyát, ha a kéjelgő ud-
vart elhagyja ; — továbbá Choisseul miniszter, a minden-
ható ágyasnak meghitt barátja s a trónfelforgató bölcsé-
szeknek nagy pártfogója. Az uttóbbiakhoz tartozoott legin-
kább Voltaire és d'Alembert, kik egészen más czélt tűztek 
ki a jezsuiták megbuktatásában. Ok magát a keresztény 
religiót akarták megsemmisíteni. Először tehát a gyűlölt 
jbzsuitákat, mint a kik a religiónak oly nagy szolgálatot 
tettek, kiknek kezében volt az if júság nevelése, kik a feje-
delmektől becsültettek, s kikről tudták, hogy az egyház 
feje iránt hódolatos tisztelettel viseltetnek, — kellett láb 
alól eltenni. Kitűnik e tendentia Voltairenek Helvetiushoz 
irt leveléből, melyben többi közt ez á l l : „ha egyszer a je-
zsuitákat megsemmisítettük, akkor aztán a gyalázatossal 
(a ker. religio val) könnyű játékunk lesz." Voltaire ösztön-
zésére, Pombai, Pompadour és Choisseul insinuatióira fogal-
mazá d'Alembert hírhedt röpiratát „La destruction des Je -
suites", mely átalán03 jelszó lőn a jezsuita-rend elleni harcz-
i a Európa többi országaiban is. 

Ily tényezők befolyásának engedve, illetőleg álta-
lok elcsábíttatva, sürgették a Bourbon [törzsű fejedel-
mek X I V . Kelemen pápát, hogy a rendet, mint az ál-
lamokra „veszélyest" pápai teljhatalmánál fogva meg-
szüntesse. A pápa kérve kérte a fejedelmeket, miszerint időt 

engedjenek neki, hogy a rend ellen emelt vádakat megvizsgál-
ván, Ítéletet hozhasson; de miután ők eltörültetésöket a szent-
székkel megnyitandó barátságos viszonyuk föltételeűl tűzték 

4ki, X I V . Kelemen, tar tván a kath. egyházra veszélyes-
sé válható viszályoktól, végre a nyomás előtt megha-
jolva, a rendet, melynek annyit köszön a catholicismus, 
„Dominus ac Redemptor" bullajával 1773-ik junius 21-én 
eltörülte. „Minden emberfajnak, valamennyi éghajlat alatt 
magát odaengedő ily férfiak szövetsége megdőlt az ármány 
előtt, és széttépetett bizonyítalanul és kihallgatlanul," mond-
ja Ahog a jeles egyházi történetíró. Csodálatos, hogy midőn 
a kath. fejedelmek a rend eltörlését oly nagy jótét gyanánt 
vették, a prot. I I . Fr igyes porosz király és a szakadár K a -
talin czárnő tár t karokkal fogadták államaikba s az i f júság 
nevelését reájok bízták. — E rövid történeti áttekintés 
csak azért lön vázolva, hogy kitűnjék, miszerint a történe-
lem egészen más rugókat ismer a szerinte „veszélyessé" vált 
rend eltörlésében. Vall juk meg őszintén : hogy itt az irigy-
ségnek legnagyobb szerepköre volt, nem pedig a „maga-
sabb bölcseségnek" mint azt napjainkban sokan tudni 
akar ják . 

Nagy bucsui ájtatosságunk volt még e hóban (sz. Do-
monkos napján) a helyi dömések zárdatemplomában. A gyó-
nók nagy száma, kik közé sok vidéki is vegyült — az ün-
nepet lelki-örömök, az igaz megtérés és igazulás napjává 
tették. A káptalan infulás celebranst (ki egykoron maga is 
növendéke volt eme szerzetnek), — a Seminarium szónokot, 
segédgyóntatót és adstansokat adott a szent ténykedéshez. 
Gyúj tó volt a jeles tiroli P . A Ivari beszédje is. A rózsafü-
zér-egylet énekkara nagyban emelte a templomi ájtatossá-
got. A hívek áldozata illat-kertté, gyertyafényben úszó te-
remmé alakította Kassának e legrégibb műbecses fali fres-
cokkal kifestett templomát. A szószék, a főoltár meglepően 
földíszítve, az Isten-házát megillető tényben ragyogtak. A 
templom bejárata, mint a méhkas nyílása tömve volt. Sáto-
ros ünnepé lőn a Domonkos-tér, melyen sok devotionalé fo-
gyott el. Vi t t mindenik magával egy-egy szent emléket, 
egy-egy bucsufiat . . . Az ég malasztja szentelje meg buz-
góságunkat s állandósítsa bennünk az erkölcsi jót, melyhez 
az igehirdető Krajnik Mihály történelmi beszéde visszasegí-
tett. A mely vidéken, a mely városban pangásban van a 
hitélet : vezessük be sz. Domonkos fiait, et renovabitur fa-
ciès terrae, megujul a föld szine, mely már is a dulakodás 
színhelyévé kezd lenni . . . Rémes kórtüneteket idéz elő a 
liberalismus, melynek romboló szelleme a né]) minden osz-
tályát megmételyezte. Sohasem helyeseltük a m'pzavargást, 
— de az mégis jellemző: hogy a haza centrumában az in-
gerült tömeg, az őt kérdőre vonó rendőrség előtt azzal in-
dokolja féktelenségét : „keressük az igazságot,.1-1 Szépen va-
gyunk ! Eme tüntetések okozóit súj t ja az irás : „audite ergo 
judices et intelligete . . . praebete aur s vos, qui continetis 
multitudinem, et placetis vobis in turbis nationum : quoni-
am data est a Deo potestas vobis . . . interrogabit opera 
vestra et cogitationes scrutabi tur : quoniam cum essetis 
ministri regni illius, non recte judicastis nec custoclistis legem 
justitiae nec secundum voluntatem Dei ambulastis . . . Hor -
rende et cito apparebit (Ischia sziget) vobis : quoniam j u -
dicium durissimum his, qui praesunt, fiet. (Sapient. 6.) Va l -
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lásos nevelés, hitszerű oktatás, jöjjön el a te országod ! A 
— püspököket leszavazó kormány és annak közegei visel-
jék a felelősség terhét mindenért, a mi megingatja a nép 
bizalmat, lazulttá teszi az erkölcsök s illusioriussá a társa-
dalom üdvét és nyugalmát. Yideant Consules! 

Emlékvirág. 

IRODALOM. 
-h Vasár- és ünnepnapi szent-beszédek. I r t a Jirsik 

János Valérián néhai budweisi püspök. Fordí tot ta Ribényi 
Antal . I. köt. Vácz, 1883. 144. lap. Ára 80 kr. Az egész mű 
ára 3 f r t 20 kr. 

A f. é. május hóban hirdetett J irsik, néhai budweisi 
püspök által megirt szentbeszédek első füzetét átlapozván 
lehetetlen töl nem ujitanunk azon dicsérő nyilatkozatot, 
melyet ft. Kazaly Imre váczi hit tanár a „Magyar Állam"-
ban e füzetről néhány hó előtt közzétett. Igen, azt kell 
mondanunk, Kazaly úr nem méltatlan munkára pazarolta 
dicséretét. 

A füzetet betöltő 18 sztbeszéd mindegyike mintául 
szolgálhat szónokjainknak, mert ami azokat leginkább jel-
lemzi, az a mély bölcseségű, úgyszólván kathedrai rend-
szerrel szerkesztett tárgyalása minden kitűzött themának, a 
legnépszerűbb előadással párosítva. Az egyes beszédek föl-
osztása, fölrészelése oly arányos és összefüggő, a tárgy be-
bevitatása oly kimerítő, a szent írásból, nemkülönben a 
szentatyákból szedett idézetek oly találóak, a szónoki disz, 
hatály és emelkedés oly megragadó, hogy a muükának mái-
pusztán olvasása is élvezetet és gyönyört szerez. 

De mily élvezetet és gyönyört nyújthatnak e szentbe-
szédek még a hallgatónak ; mennyire buzdítólag hathatnak 
minden fogékeny szivre ! 

Hogy a sok közül csak egyet említsünk, vájjon hol 
van az a jólelkű hallgató, kit az ilyen, hévvel alkalmazott 
kifejezések botrány kerülésére a leghathatósabban ne ser-
kentsenek : 

« Hogy az isteni szolgálatot oly sokan elhanya-
golják, az Isten igéjét nem hallgatják, vájjon ki ennek oka? 
Ki mas, mint te, ki mao'ad is kerülöd az U r házát s legfőbb 
örömödet a korcsmák és más gyanús belyek látogatásában 
találod s czimboráidat hasonlókép tenni buzdítod. Hogy 
oly sokan vannak, kik idegen vagyon után áhitoznak, kik 
az igazságot aranyért árulják, kik egy darab földért lelkö-
ket is odaadnák, vájjon ki ennek oka? Ki más más mint te, 
ki gonosz példát adsz nekik, mert minden gazdagságod mel-
lett még az árvák és özvegyek fillérjeit és elorzod, pénzért 
hamisan esküszöl s hogy az egész világ a tied lehessen, 
az egész világot a tengerbe fojtanád. Hogy fiataljaink oly 
korán megismerik a sötétség bűneit, hogy az ártatlanság vi-
rága korábban hull le arczukról mintsem teljesen kivirult 
volna, vájjon ki ennek oka ? Ki más, mint te, ki nem szé-
gyeled magadat előttök gyalázatosan beszélni és tenni. Te 
lelkiismeretlen csábító, láttad, hogy amaz erényes leány sze-
mérmesen lesütötte szemét gyalázatos beszédeidre és elfordí-
totta tőled arczát. Ah, az ő szíve még tiszta volt és nem 

ismert bűnös vágyakat ; de te nem szűntél meg tisztátalan 
lánggal gyújtani őrizetlen szívét, mig csak a szemérem min-
den pír já t le nem törülted arczárói, mig csak hajlandóvá 
nem tetted a bűnre, mig csak — ah. nyelvem megakad 

nehogy ez égbekiáltó gonoszságot ki kelljen mondani. 
— — Ha Ábel vére boszuért kiáltott az égbe: hogy 

ne kiáltsanak átkot és boszút reád azon lelkek, melyeket 
te az örök élettől megfosztottál ? Es vádaskodni fognak el-
lened s vádaskodásuk mérges tőrt fognak döfni szívedbe. 
Azt fogják mondani: Örök Bíró!" stb. 

Igy hangzik az újév utáni vasárnapra szóló sztbeszéd 
a botrányról. Ámde hány ilyen helyet kellene idéznünk, 
hogy ez igazán szép beszédeket kellőleg megismertessük. 
Azt mondjuk : „tolle et lege" s meg fog mindenki győződni 
róla, hogy méltató szavaink egyáltalán nem nagyítanak. 

Legmeglepőbb e munkában az, hogy a dogmatikus 
beszédek is igen élénken és érdekfeszítően vannak kidolgoz-
va, (Olv. Vízkereszt ünnepe.) Pedig tudjuk, hogy épen az 
ily faj ta beszédeknél igeu nagy óvatosságot k<dl kifejtenünk, 
nehogy azok szárazak, untatok legyenek a hallgatóságra 
nézve. J irsik a dogmatikus beszédeket csak oly könnyen 
kezeli, mint az erkölcstaniakat. Sőt van a füzetben egy 
szertartásmagyarázó beszéd is, a ker. anyák avatásáról. 
(Gyertyaszentelőkor.) Alig hihető, hogy e tárgyról hálásabb 
beszédet lehessen szerkeszteni. J i rs ik azt is meg tudta ten-
ni, megmutatta, hogy a kath. egyházban semmi sincs, ha 
még oly csekélynek látszik is, ami magasztos gondolatokra ne 
vezetné az embert. 

Szóval, az előttünk fekvő füzetkének igen sokoldalúak 
a jelességei, melyeket még azon körülmény sem képes elho-
mályosítani, hogy némely helyeken a szerző ismétlésekbe 
esik, mely hiányon különben a forditó ur kissé szabadabb 
fordítással igen könnyen segithetett volna. E kis hiány 
mondjuk, nagyon keveset von le a munka érdeméből. 

Tekinve végül, hogy a fordítás nyelve is zengzetes és 
könnyen folyó, azt kell mondanunk, hogy a forditó ur igen 
helyesen választott, midőn Jirsiket nemzeti egyházirodal-
munkba átültette. Bizonyára nem fogják sajnálni fillérjeiket 
azok sem, kik e munkára előfizettek. 

Fordító, mig jótevők lehetségessé teszik, intentió-vála-
lás ut ján is adja e müvet. Lakása Kispest. 

Budapesten 1883. aug- 27. X. 

VEGYESEK. 
— Katholikus gyűlés. F t . Lönhardt Ferencz erdélyi 

püspök ur ő exclja az erdélyi kath.-status-gyülést f. évi 
október hó 10-ére hívta össze. 

— Szent-gyakorlatok tar ta t tak e napokban nemcsak 
Kalocsán, a mint már jelentettük, hanem Győrött is. I t t 
szintén maga a lánglelkű főpásztor ft. dr. Zalka János ő 
exclja mondotta a megnyitó és bezáró beszédeket. A medi-
tat iókat illetve consideratiókat Hűhrer és Schlick J . t. atyák 
vezették. 

— A budapesti tud. egyetemen a mult iskolai év foly-
tán működött 199 tanár. Tanuló volt az I. félévben 3355, a 
I I . félévben 3084. Szigorlat volt : a hittudományi karban 
21, visszavetéssel végződött 1 ; a jog- és államtudományi 
karban 742, ezek közül 410 fogadtatott el ; az orvostud. 
karban 369 szigorlat közül elfogadtatott 234 ; a bölcsészeti 
karban 32 szigorlat volt, 28 elfogadtatott sikerrel. Tudorrá 
avatás volt : a hittud. karban 5 ; a jog- és államtud. kar-
ban és pedig : jogtudományi tudorrá 122, államtud. tudorrá 
6, cánonjogtudorrá 1, jog- és államtudományi tudorrá 6; az 
orvostud. karban 82 ; a bölcsészeti karban 27. Az egyetem 
összes kiadása volt 506,031 fr t . Ebből az állam fedezett 
308,899 frtot. 

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

Nyomatott Budapesten, 1883. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési díj : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása: Buda-
pest, VIII., Stáczió-utcza 
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R E L I I H O . 
K A T E EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

NEGYVENKETTEDIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni minden kir. 
postahivatalnál ; 

Budapesten a szerkesztő-
nél, és Kocsi Sándor 

nyomdai irodájában, Mu-
zeum-körút 10. sz. alatt, 
hova a netaláni reclama-
tiók is, bérmentes nyitott 

levélben, intézendők. 

Budapesten, szeptember 8. 20. II. Félév. 1883. 

TARTALOM. Elmélkedés a jogál lam és keresztény vallásról. — Szent beszéd. — Egyházi tudósitások : Budapest. A kath 
klérus és sajtó leczkéztetése a „Nemzet i l ál tal . — Kalocsa. A papi szentgyakorlatokról. — A győri egyházmegyéből. 

Papi szentgyakorlatok. — Belgium. Salutem ex inimicis. — Irodalom. — Vegyesek. 

E l m é l k e d é s 
a jogállam és keresztény vallásról.*) 

(Vége.) 

Nagy volt a harcz,melyet Rousseau valaha felkel-
tett, de a társadalom nem tehetett máskép, mihelyt 
az ö szempontjára helyezkedett ; s ha soká tar t utá-
na a válság, ennek az elfogadott elvből természete-
sen kellett folynia és tar tani fog addig, mig az elv, 
a szolgák lázadása, a bábeli torony alatt kötött első 
ilynemű egyezkedés történetének ujabb folytatása az 
isteni gondviselés ténye által először absurdumig 
nem vitetik, azután a kereszt által, mely eszme és 
élet, . igazság és áldozat, engedelmesség és győze-
lem, ú j ra meg nem gyógyíttatik. 

Tagadhatatlan, hogy súlyosak voltak a békók, 
melyeket Rousseau iskolája összetört, de azok nem 
a „kereszté" hanem az „embereké", a „világé" va-
lának. Békók voltak, az evangéliumi szeretet köteléke 
„mellett", annak „daczára^, sőt sokszor „ellene" is, 
békók, melyeket az emberi önzés, a hatalom, külö-
nösen a korlátlan hatalom, terjeszkedő és erősödő 
vágya mellett, a közbenjáró kereszt nélkül minden-
ha kovácsol, s melyeknek súlya rendesen együtt nő 
a hatalommal, s ez sokszor észre sem veszi, midőn 
ép e czélra él vissza mások evangéliumi béketüré-
sével, hü és szótalan engedelmességével. Ezen haj-
lam és ennek sikere volt az a tényező, mely a min-
dent nivellirozó (omnis Collis „humil iabi tur" st.) 
evangéliumnak másfélezer éves tanharcza, heroicus 
példák, sokszoros vallási es társadalmi rázkódtatá-
sok mint megannyi elevenre ható isteni felhivások 
daczára nem engedte ama békókat tőr és kard nél-
kül, békés uton, a kereszt tövénél letétetni. 

*) Lásd a Religio aug. 22. számát. 

Hogy e visszaélésben a kereszt szolgáinak ti-
zenhétszáz év alatt legkevesebb, magának a tannak 
pedig semmi része nem vol t ; hogy ez még a szívek 
leglázasabb állapotában, azok mesterségesen felkor-
bácsolt hullámcsapásai közepett is, „könnyű és 
édesu volt, onnét világos: most kezdetben maga a 
Convent kifogyhatlan volt az evangeliumi phrasi-
sokban, hogy az ellene zudult üldözés gazdagabb 
volt nagyságra és számra a hűség és ragaszkodás 
megható példáiban azon tüneteknél, melyeket a po-
gány világ valaha, a proscriptiók idején, képes volt 
a római szolgák uraik iránti ragaszkodásában nyú j -
tani. Sőt a pil lanatnyi lelkesedés és nagylelkűség 
actusánál sokkal többet téve, képes a volt elnyo-
mott osztály inkább mint a többi a kitagadott, 
száműzött, meggyalázott urnő uralma visszahozá-
sát, erősitését, biztosítását önkéntes feladatul, élet-
czélul tekinteni. 

És épen helyesen ; mert nem is azért ontotta 
az igazság vérét, hogy az kárba vesszen, amint nem 
azért támadt fel, hogy tetszhalott legyen, rá illvén 
ez által Epicur istenének azon definitiója, hogy 
Öv re ccvtoç rcQayga e/eiovre ctlloiç nags/si, h o g y „ s e m 
maga nem munkálódik, sem nem munkálkodtat" ; 
hanem inkább azt mondja magáról : „Az én Atyám 
mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom",*) 
és még különösen a halála utáni működéséről : ,.Es 
én, ha felmagasztaltatom a földről, mindent magam-
hoz vonzok." 2) Az ő igaz szeretete maga után vonzza 
országának terjesztését, mi ép ugy politikai és tár-
sadalmi szükség, mint ahogy a kebel és felsőbb ki-
jelentés követelményét képezi. 

De meg kell azt is vallani, hogy mig az evan-

!) Ján . 5, 17. 
2) U . a. 12, 32. 
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gelium az úgynevezett vallási reformatióig s a 
mult századi társadalmi nagy rázkódtatásokig le-
győzte a hamis isteneket, nem győzte le egészen az 
embert; bezárta a bálványok templomát, de nem 
tartot ta mindig egyiránt nyitva az emberek szivét, 
— nem mintha arra képes nem lett volna, hanem 
mert „az emberek inkább szerették a sötétséget 
mint a világosságot, mert az ő cselekedeteik gono-
szak valának",3) sőt sokszor rájok illett, hogy „pró-
bára tettek, bár lát ták cselekedeteimet." 4) A jólét-
ben, a hatalom polczán visszaélvén az Isten nevé-
vel s az általa behozott társadalmi renddel, csak a 
szolgák nem pedig egyszersmind az urak szolgasá 
gáról is szerették az égi tant érteni. Igy osztották 
aztán régi pogány módra két egyenlőtlen nagy tá-
borra az emberiséget, melyekben ez it t a saját ké-
nye, ázot t a másokénak rabja lőn ; ugy hogy ismét 
igaznak látszott amit már a jobb érzésű pogány 
bölcs roszalt volt, hogy „hominem aut regem (vagy 
tán „regulum") aut fa tuum nasci oportere." 5) Igy 
történt , hogy másfélezer éves dolgok ismétlődtek a 
társadalomban, — roszabb kiadásban ! circuit fatum, 
et si quid diu praeteriit, repetit." 6) A socialismus 
harcza ál talánosabb lesz, mint a szolgáké volt, s 
rosszabb mint a barbároké. 

A visszaélés nagyobb lett mint valaha, a szol-
gaság és elnyomás legfőbb jelszavává, az igazság-
talanság takarójává lett az Igaz, a Szabadító szent 
neve. 

Valaha a pogányok amilyenekül isteneiket 
gondolták, olyanokul utánozták, mig1 a mi társadal-
munk sokszor nemcsak az absolut igazság hanem a 
megismert igazság ellen is vétett, lelkiismerete ellen 
is cselekedett. Bizonyos tehát, hogy amint nagyobb 
volt a méltatlansága, ugy büntetésének is nagyobb-
nak kelle lennie. De épen ugy, ha valaha a pogá-
nyoknál a bölcsebbek voltak, kik a társadalmat a 
visszaélések és azok vészes következményeitől az 
ész segélyével óvni iparkodtak, s e tettük értékét 
és horderejét annyira felismerék, hogy például Ci-
cero emphasissal mondja : „Recte facio, quod sa-
pientiam, cuius studio teneor, silentio non possum 
praeter i re-y) mai nap egy külön autorizált testület, 
a papi osztály az, melynek prédikálni kell opportune 
importune, argualás és obsecrálás, türelem és ta-
nácsban ; mely nem vonhatja ki magát azon köte-

3) U. a. 3, 19. 
4) Zsid. 3, 2. 
5) Seneca de morte Cl. Caes. 
6) U. a. Nat. quaest. 
') Leg. 1, 24. 

lesség alól, hogy prédikáljon „a nagy városnak", 
(Ninive) „mert felhat" az Ur elé „az ő gonoszsága"; 
mely az Ur angyalaként leküldetik a társadalom 
„tavába" (Silöe), hogy megmozdítsa a vizet s 
gyógyithat lanná vált idül t bajok gyógyulását leg-
alább időközönkint eszközölje, egyik népnél ugy 
mint a másiknál „usque ad ul t imum finem terrae." 

Es e hivatása meg van még jelenleg is! A tár-
sadalom még lélekzik valahogy; pedig: „dum Spi-
ro, spero!" Még az egyház nem egészen ismeretlen 
a társadalomban : még benne van, mint a lélek egy 
igen beteg testben, de „acgroto dum anima est, spes 
es t !" Még nem lehetetlen, és Isten után egészen tő-
lünk függ, meg lehet-e menteni? rá lehet-e a köny-
nyelmü Phäetont még idején birni, hogy a vakmerő 
esze kificzamodásai terét idején elhagyva necsak 
vágyait, hanem üdvös kötelességeit is iparkodjék sze-
mei előtt tar tani ? ! Busticus. 

S z e n t - b e s z é d , 

melyet 
szent István első apostoli magyar király 

tetemei ünnepélyes felvételének nyolczszázados évfordulatán 
1883-ik évi augusztus 20-án a székesfehérvári főtemplomban 
mondott Prifach József, székesfehérvári apátkanonok, budai 

föesperes.*) 
„ Biztositfák javai as Úrban és 

alamizsnáit beszéli a szentek egész 
gyülekezete.' 

Sir. fia 31, 11. 

A nemes érzelmek ápolása általában is — dicséretesen 
jellemző szokása a magyarnak ; és habár lazultabb fegyel-
mű korunkban az erkölcsi érzék már nálunk is sokat vesz-
tet t finomságából : az mégis becsületére válik fajunknak, 
hogy a sajnosan észlelt hanyatlás közepett még mindig szép 
számmal találtatnak lelkes unokák, kik a szent ügyhöz 
méltó buzgósággal iparkodnak a fenyegető erkölcsi tönk 
elől egy jobb kor számára megmenteni a romlatban ősök 
erényeinek drága letéteményét. — Ami pedig különösen a 
dicsőült elődök iránti kegyeletes érzelmek ápolását illeti : 
ebben, és ezt bátran ki merem mondani, Európa egy nem-
zete sem mérközhetik a magyarral ! 

Es a keresztény népek egykori hű dajkája és gondos 
nevelője, híveinek pedig változatlanul szerető édes anyja a 
kath. egyház, szellemével egészen összhangzónak találván 
fajunk e dicséretes tulajdonát, annak fejlesztésére, fokozá-
sára, és állandósitására, az idők- és körülményekhez képest 
mindenkor a legczélszerűbb intézkedéseket tette. Bizonyítja 
állításomat nemzetünknek mai kegyeletes ünnepe, melyet 
sz. István első magyar király emlékezetére ősidőktől fogva 
nemcsak azért rendelt az egyház, hogy „Isten az ő szentei-

*) Miehl és dr. Csippék beszédei mellett méltó helyet foglal el e 
székesfehérvári beszéd, valamint általában Székesfehérvár sz. István-
napi cultusunkban Budapest és Bécs mellett kiváló fontossággal bir. 

Szerk. 
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ben dicsértessék" (Zsolt. 150, 1.): hanem azért is, hogy a 
magyar nemzetnek alkalmat nyújtson első sz. királya ma-
gasztos erényei és halhatatlan érdemei felett üdvösen el-
mélkedni ; mi által mig egyrészt népünk szentebb érzelmei-
nek, jelesen a honalapitó sz. király iránti hódoló tiszteleté-
nek, lángoló szeretetének, és forró hálájának ujabb tápot 
nyújt az egyház : másrészt a sz. király példáján lelkesülni, 
és a hazafias érzületben szilárdulni, a keresztény jóságokban 
pedig növekedni, gyarapodni tanítja a magyart. — Es hogy 
mily kedves volt őseink előtt az egyháznak ezen üdvös in-
tézkedése, bizonyítja nemcsak az, hogy ők sz. István ünne-
pét országszerte is általában, de különösen a fejedelemmel 
együtt itt Székesfehérvárott a sz. király sírjánál szokták 
volt évenkint megülni ; hanem mutatja leginkább az, hogy 
ők ezen ünnep megtartását örök időkre biztosítani óhajtván, 
erre vonatkozó határozatukat törvénykönyvükbe is igtatták. 
Hogv pedig vonzó erejéből még mindekkoráig sem vesztett 
sz. István ünnepe, bizonyítja a hitbuzgó ősök méltó unokái-
nak e fényes gyülekezete, mely ép ezen közkedvességű ün-
nep alkalmából sereglett ma ide az Isten házába, hogy val-
lásos szükségleteinek kielégítésére, és hazafias érzületének 
o-yarapitására itt megfelelő tápot leljen. Miután pedig en-
nek kiszolgáltatásával m. t. kegyes főpásztorunk engem 
méltóztatott megbízni : én e feladatnak ugy vélek legjobban 
megfelelhetni, ha előadásom tárgyául magát a mai ünnep 
szent hősét választom, annyival inkább, minthogy ma éppen 
nyolczszázados évfordulóját üljük azon emlékezetes napnak^ 
melyen első sz. királyunk tetemei a sirból ünnepélyesen fel-
vétettek, hogy a hivek köztiszteletének tárgyául oltárra he-
lyeztessenek. 

Megállapodásomhoz képest tehát Isten segítségével 
szólani fogok sz. István királyról, főbb vonásaiban ecsetel-
vén 1-ör életét, 2-or megdicsőülését. 

Nemzetünk Apostola és Yédszentje, sz. István király ! 
légy velünk, mig elmélkedünk ! Ti pedig sz. István lelkes 
tisztelői, a. k ! ajándékozzatok meg szives türelmetekkel, 
és figyelmezzetek. 

I. Azon jótétemények között, melyekkel az isteni 
gondviselés a magyart európai életének ezeréves folyama 
alatt oly bőkezűen elhalmozta, kétségtelenül egyik legfon-
tosabb az, hogy nemzetünknek, élete legválságosabb pilla-
natában oly férfiút állított élére, ki helyzetének magasla-
tára emelkedve, feladatának megfelelni tudott is, akart is. 
E válságos pillanat az volt, midőn a magyar nemzet ősi 
hitfogalmaitól és szertartásaitól, erkölcseitől és szokásaitól, 
társadalmi és állami intézményeitől megválni, és azokat 
keresztény szelleműekkel, európai szabásuakkal felváltani 
indult. A férfiú, kit Isten e nagyszerű átalakulás keresztül-
vitelére meghívott, István, Gejza vezér fia volt. 

Midőn atyja halála kezébe adta a főhatalmat, ezt arra 
használta fel, hogy folytassa és siettesse országában a ke-
reszténység terjesztését, melynek befogadására a talaj kü-
lönben már atyja által elő lett készítve hazánkban. E czél-
ból a külföldről tudós papokat, és buzgó szerzeteseket hi-
vott országába, kikkel a munka fáradalmaiban és érdemé-
ben közvetlenül óhajtván osztozni, ő maga is személyesen 
tanított és buzdított, főkép oda hatva, hogy a főranguak 

vegyék fel a keresztséget, tudván, hogy példájok irányadó 
lesz a nemzet zömére nézve. 

Fájdalom, hogy épen apostolkodása közepett kény-
szerült István fegyvert ragadni azon ügy védelmére, mely-
nek életét szentelte ! De a törzsfők egyike, Koppány somo-
gyi vezér, az ősi vallás fentartását, az idegenek eltávolítását, 
sőt magának a fejedelemnek is elűzését tűzvén ki czélul, 
felemelte a lázadás zászlaját ; seregéhez csatlakoztak mind-
azok, kik a pogánysághoz részint megrögzött szokásból, 
részint vásottságból, vagy azon félelemből is ragaszkodtak, 
hogy jövőre a harcz, rablás és zsákmány utáni vágyuk a 
keresztény törvény szigora által tiltva lesz. 

Már szembe állt egymással a két tábor, midőn István 
ünnepélyes fogadalmat tőn, miszerint, ha győzni fog, So-
mogy megyének minden dézmáját a sz. Márton püspök tisz-
teletére Gejza által kezdett, általa pedig bevégzett, s ma is 
teljes díszben fennálló pannonhalmi apátságnak fogja ado-
mányozni. Isten segítségével Veszprém falai alatt csak-
ugyan tönkre is verte István a lázadók seregét ; és miután e 
győzelem által mind a kereszténységet s ezzel a nemzet jö-
vőjét, mind saját fejedelmi székét is biztosítania s ikerül t : 
most már a kath. egyház szervezéséhez fogott birodalmá-
ban ; e czélból püspökségekre osztotta fel az országot, tem-
plomokat épitett, kolostorokat alapított, valamint ország-
szerte a papság ellátásáról, és az egyházi fegyelem megtar-
tásáról is gondoskodott. 

Ugyanekkor a nemzet politikai szervezetét is módosí-
tani készült a bölcs fejedelem. Es minthogy a régi törzs-
szerkezet, ugy szólván, korlátlan hatalmat biztosított tör-
zseik felett a törzsfőknek, ez pedig sem az állami rend fen-
tartására, sem a ker. művelődés állandósítására kellő bizto-
sítékot nem nyújtott : első teendőjének tekintette István, 
fejedelmi rangját királyi méltóságra emelni, s tekintélyét a 
korona fényével fokozni, és ez által a régi törzsszerkezettel 
szemben egy erős központi hatalmat teremteni. 

És ki ne bámulja itt, a. k! István fejedelemnek hazafias 
lelkületét, államférfiúi mély bölcsességét, és messze jövőre 
kiható politikai éleslátását ? Ugyanis az akkor érvényben 
volt nemzetközi jog szerint az ujonan megtért népek feje-
delmei a királyi czimet akár a német császártól, akár a ró-
mai pápától kérelmezhették. István, hogy országának önál-
lóságát és függetlenségét a császár fenhatóságával szemben 
biztosítsa : koronáért és egyúttal egyházi intézkedéseinek 
megerősitéseért, a császár mellőzésével, egyenesen a római 
pápához fordult. Sz. Péter székén akkor I l - ik Sylvester 
pápa ült, ki midőn István követe, Asztrik apát jelentéséből 
a kereszténység terjedéséről hazánkban, és Istvánnak ez 
ügyben kifejtett buzgó fáradozásairól értesült : határtalan 
örömre gerjedve felkiáltott : „En csak „apostoli" (férfiú) 
vagyok, de ő igazán „Apostol," ki által oly nagy népet térí-
tett meg magának Krisztus !" és, méltányolva a fejedelem-
nek a kereszténység tex-jesztése körül szerzett érdemeit 
nemcsak teljes készséggel megerősitette az általa alapított 
püspökségeket, hanem „királynak" nevezve Istvánt, őt és, 
utódait az egyház rendezésében helynökeivé is rendelte, 
megengedvén nekik, hogy magokat „apostoli királyoknak" 
czimezhessék, és ezen méltóságuk jeléül ünnepélyes alkal-
makkor kettős keresztet vitethessenek magok előtt. Küldött 
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is a szentatya ily keresztet Istvánnak, s ezenfelül egy drága 
kövekkel kirakott arany koronával is megtisztelte őt, mely 
jel vényéül szolgáljon az Isten helytartója által megáldott 
ú j magyar királyságnak. 

Ez azon korona a. k ! melyet századokon át, mint 
államiságának legféltettebb palladiumát őriz és tisztel a 
magyar, — melyet szentnek, angyalinak, apostolinak neve-
zett el a házafiúi kegyelet, — s melynek, mióta sz. István 
király fején ragyogott, varázsa oly nagy a magyar előtt, 
hogy felfogása szerint törvényes magyar király csak az le-
het, kinek halántékát sz. István koronája érintette ! 

Megérkezvén Rómából a küldöttség, István, Urunk 
születésének 1000-ik évében Nagy-Boldog-Asszony napján 
Esztergomba összehivta a nemzetet, és a szentatya által 
küldött koronával magát első magyar királynak ünnepé-
lyesen megkoronáztatta. Ezen, kihatásaiban oly nagy fon-
tosságú cselekmény után István folytatta az egyházi és 
polgári szervezés munkáját országában, nem küzdelmek nél-
kül ugyan, de mégis oly szerencsés sikerrel, hogy a nemzet 
megtérítése és polgárositása körül szerzett érdemei Európa-
szerte tiszteltté tevék nevét, és seregesen jövének, vendég-
szeretete és nagylelkűsége által édesgetve, hazánkba a 
külföld legjelesb fiai, magokkal hozva a nyugati polgáro-
sodás áldásait. Viszont István sem mulasztotta el a kül-
földön is hozzáférhetővé tenni honfiai számára a művelődés 
forrásait. E czélból nemcsak Rómában épitett és javadal-
mazott sz. István első vértanú tiszteletére templomot, ko-
lostort, és szállodát, hanem Rávennában, Konstantinápoly-
ban, sőt Jeruzsálemben is alapított egyházakat és szállodá-
kat, — ez utóbbiakat itt is ott is azon rendeltetéssel, hogy 
a magyarok, kik akár a kereszténység sz. helyeinek felke-
resése, akár a tudomány főiskoláinak látogatása végett ama 
városokban megfordulnak, szállás és ellátás dolgában hiányt 
ne szenvedjenek. 

Tudván azonban sz. István, miként „hacsak az Ur 
nem épiti a házat, hiába munkálkodnak, kik azt építik" 
(Zsolt. 126, I .): hogy fejedelmi alkotásai gyökeret verje-
nek, és virágzásnak indulván óhajtott gyümölcsöt is terem-
jenek : azokra az Isten termékenyítő áldását kiérdemelni, 
honatyai gondjai egyik legfőbbikének tekintette. Erre vo-
natkozólag beszéli életirója, Hartvik regensburgi püspök, 
hogy, mig a jámbor király a nappalt az ország ügyeinek 
intézésére szentelte, az éjt rendesen imában, sz. elmélke-
désben , szegények látogatásában és segélyezésében vir-
rasztva töltötte. Ily alkalommal történt egyszer, hogy mi-
dőn alamizsnát osztogatandó, éjjel ismeretlenül némely sze-
gények lakába járult István, ezek pénzvágyi tiirelmetlen-
ségökben szakálát kezdték tépni, mely bántalmát nemcsak 
szó nélkül tűrte a kegyes király, hanem még hálát is adott 
Istennek, hogy méltónak találtatott jótékonyságának gya-
korlása közben méltatlanságot szenvedni ! 

Es mégis az Istennek ezen kedves hű szolgája sem volt 
ment az élet bajaitól ; sőt inkább, hogy személyesen is ta-
pasztalja, miszerint csakugyan „sok háborúság által kell 
bemennünk az Isten országába" (Ap. cselek. 14, 21.) : mint 
egykor a jámbor Jóbot, őt is nem egy csapással látogatta 
meg az Ur . Igy egy alkalommal három évig tartó súlyos 
betegségben sinlődött a jámbor király ; alig gyógyult fel 

bajából, már ismét többszörös családi gyász érte a gyengé-
den szerető édes atyát, zsenge korukban vesztvén el egymás 
után kedves gyermekeit, úgy hogy utoljára már csak az egy 
Imre herczeg maradt életben, ki tehát, mint különben is a 
legritkább tulajdonokkal ékeskedő királyfi, azontúl István 
atyai gondjainak és szeretetének egyetlen tárgya, a nemzet 
összes reményeinek pedig legféltettebb záloga volt. Fájda-
lom ! hogy sem a király, sem a nemzet soká nem gyönyör-
ködhetett a deli koronaherczeg reménydús fejlődésében, 
még kevésbbé kecsegtethették magokat soká a felőle táplált 
szépkilátások örvendetes megvalósulásával; mert midőn 
ünnepélyes koronáztatására az előkészületek már meg vol-
tak téve : az Isten titkos végzéséből súlyos betegségbe esett 
Imre herczeg, melyből őt sem az orvosok tudománya, sem 
a gondok és aggodalmak súlya alatt roskadozó királyi atyá-
nak forró imái kiragadni képesek nem voltak. Igy történt, 
hogy 1031-dik évi szeptember 2-án, épen azon napon, mi-
dőn a nép örömriadásai között a királyi koronának Imre 
herczeg fejére kellett volna tétetnie, a fájdalmak tengerébe 
merült király, és a mély gyászba borult nemzet, a trón és 
haza egyetlen reményét, huszonnégy éves korában, a szé-
kesfehérvári királyi sirboltba kisérték. 

Az évek, melyek Imre herczeg halálát követték, Ist-
vánra nézve az emésztő bánat és súlyos gondok évei voltak. 
Fia, tehát közvetlen örököse már nem lévén, éjjeli nappali 
elmélkedésének állandó tárgyát képezte a kérdés: kit ren-
deljen, kit fogadtasson el a nemzet által utódjává? Mig vég-
re sikerült egy bizonyos pártnak, a még életben volt Árpád 
nemzetségbeli herczegek háttérbe szorításával, rávenni a 
sírja szélén álló királyt, hogy nővérének Ottó velenczei fe-
jedelemtől született fiát, Péter herczeget ajánlja az ország 
rendeinek a magyar királyi trón örököséül. Azonban jósá-
gáért csak hálátlanságot aratott István. Mert Péter pártjá-
ban akadtak elvetemültek, kik, nem győzvén bevárni a be-
teg király halálát, az orgyilkos fegyverével is készek voltak 
azt siettetni. Ezek összeesküvést hoztak létre a király élete 
ellen; és a czinkosok egyike, meglesvén a pillanatot, midőn 
az est homályában a beteg király álomba merülve egyedül 
volt szobájában : tőrrel kezében belopódzott, és a király 
ágyához közeledett. Azonban midőn már végrehajtani ké-
szült istentelen szándékát a gyilkos : hirtelen rémület szál-
lotta meg lelkét, és a fegyvert reszkető kezéből kiejtette ! 
A zörejre felébredt király előtt az orgyilkos, térdre borul-
va, felfedezé az összeesküvés czélját és tagjait. A kegyes 
király ker. nagylelkűséggel megkegyelmezett ugyan a me-
rénylőnek : de a gonoszság és hálátlanságszülte ezen iszonyú 
tett felett érzett mély fájdalma végképen megtörte szívét. 

1038-ik év Nagy-Boldog-asszony napján István utol-
szor gyűjtötte maga köré az ország főpapjait és főrendeit ; 
és, miután a haza javának munkálását, az istenes életet, 
különösen pedig az újonnan plántált kath. egyház érdekeit 
szivökre kötötte: jelenlétökben az egyházat a püspökökkel 
és papsággal, az országot a főurakkal és a néppel, saját lel-
kével együtt, a b. sz. Szűz oltalmába ajánlotta ; mire mély 
áhítattal magához vette a végszentségeket, és óhajtásához 
képest ugyanazon Nagy-Boldog-Asszony napján, élete 60-ik 
évében, a jelenlevők zokogása között, és az egész nemzet 
áldásaitól kisérve, Ó-Budán az Úrban elszenderedett. Hül t 
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tetemei az általa Székesfehérvárott épített világhírű Szűz 
Mária-templom sírboltjában takarí t ta t tak el, a nagy halot-
tat megillető királyi pompával ugyan, melynek azonban a 
legragyogóbb fényt a gyémántnál is értékesebb azon drá-
gagyöngyök kölcsönözték, melyek egy atya-vesztett, vigasz-
talhatlan nemzet szemeiben csillogtak. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, szeptember 6. A Jcath. klérus és sajtó 

leczkézletése a „Nemzet" által. —Megvan ! A terjedő antisze-
mita zavargások igazi oka megvan ! A klericalis sajtó és a 
kath. papság egy része — ezek okozták országszerte a szo-
morú eseményeket. Ő nekik köszönheti a szegény haza a 
közrend és béke felbomlását, ő nekik köszönheti a szegény 
nép a mindenfelé beszállásolt katonaság eltartási terhét. H a 
elnémítják a klerikális sajtót, ha ordinariatus és kormány 
reáparancsol a papokra, ha esetleg büntetésekkel fenyegeti: 
— helyreáll a rend, vége van a beszállasolásnak és statári-
umnak, meg van oldva a zsidó kérdés ! 

Tizedrésze sem tréfa ennek, — igy van ez körülbelül 
megirva a „Nemzet" f. hó 1-én megjelent számában: és a 
mi ott van az „félhivatalos," ergo igazság, — különösen, 
ha ugy mindjárt a vezérczikk után megereszti a papiros 
„Nemzet" szavát, mint ezen esetben. Mi a válasz jogával 
akarunk élni; reméljük ezt a „Nemzet" nem tekinti ujabb 
bűnnek. 

Első sorban ugyan neki ront igen t. tagtársunknak a 
„Magyar Koroná"-nak, mely derekasan már meg is felelt 
magáér t ; de mivel nyomban reá a „clericalis" sajtót említi, 
mi pedig ebben szintén helyet foglalhatni szerencsések va-
gyunk, mi hozzánk is véljük czímezve a „Nemzet" leczkéit 
és azért nem akarunk hallgatni. 

„Hogy most a szenvedélyek így felzudultak — ugy 
mond a N., abban több része van a clericálisnak nevezett sajtó 
magatartásának, mint a legtöbb ember csak sejteni is meri." 
íme itt a vád ! A clericális sajtó — a N. szerint — egyik 
főtényező a szenvedélyek mostani felzúdulásában. De ho-
gyan ? Maga a N. mondja, hogy a tömeg nem igen olvas 
lapokat, még liberálisokat sem, és ha mégis olvassa, meg 
nem érti. Hogyan lehet tehát a clericalis sajtónak oly 
nagy része ezen bajokban ? — Van a sajtónak — így 
folytat ja — egy része, mely igenis, bár közvetve, na-
gyon hat a népre és a tömegre. S ez az a sajtó, mely az 
egyház szolgáihoz beszél, a kik minden vasárnap lelkökre 
beszélnek híveiknek, s a kiknek azonkívül is minden teen-
dőjük e nép közt telik el." íme itt a nexus. A clericalis sajtó 
a papoknak, a papok a népnek. Amaz izgatja a papokat, 
ezek a népet. Igy szárazon elmondva, általánosságban tar tva, 
még a N. is sokalta ezen tételt. Restringálta. Beszél „szám-
talan templomi szószékről", melyeken felhangzott „a val-
lási türelem és az emberszeretet egyetemes keresztényi 
erényének hirdetése", sőt maga a czikkiró is hallott ilyen 
szentbeszédet, és a szentgróti káplán egyéniségét méltónak 
tar t ja , „hogy levegyük előtte a kalapot." De hát „nem min-
denütt teszik ezt" ! Furcsa ! Számtalan szószékről hirdetik 
a türelmet és szeretet és mégis van panasz, mert hát „mindé-

. nüttu nem történik. Mi ugyan szeretnők tudni, hogy honnét 

értesült a N. arról, vájjon referáltat-e magának minden 
egyes helyről a lelkészek szentbeszédeiről; de nem akarván 
a t. czikkirót zavarba hozni, inkább arra szorítkozunk, 
hogy határozottan visszautasítsuk ezen méltatlan leczkézte-
tést. Hazánk lélkészkedő papsága nem szorult arra, hogy 
egy liberális újságíró kötelességére figyelmeztesse. Megteszi 
ezt ott és akkor, hol és midőn szükséges. Amint a N. önval-
lomása szent, „számtalan szószékről" hirdették és hirdetik 
most a türelem és szeretet törvényeit, ugy fogják ezt min-
denkor és mindenhol tenni, mihelyt erre ok és alkalom 
leend. Még inkább tudni fogják kegyelmes főpásztoraink, 
mikor jövend el az idő, „hogy körleveleikben emlékeztessék 
pásztoraikat arra, hogy a társadalmi béke és rend mit vár 
tőlük." Sokkal magasabb főpásztoraink látóköre, sokkal böl-
csebb belátásuk, sokkal lángolóbb igazi hazafiságuk, mint-
hogy intésre, vagy ugy a sorok közötti olvasható figyel-
meztetésre szorulnának arra nézve, hogy megtegyék, mit 
hit és ész, egyház és haza tőlük megkíván. 

Különben a főbünbak a katholikus sajtó, „mely ily 
irányzatoknak hódolt és az antiszemitismus gyűlölködő ta -
nait nap-nap után mell ver ve emlegette", mely egyáltalán a 
„jobban gyűlöl, mint a hogy szeret." Ugyan mit gondol a 
N. ? Rajongjon a kath. sajtó a zsidóságért? Takar ja , szé-
pítgesse a tagadhatat lan és még filoszemiták által is beval-
lott jogos panaszokat ? Ki igazat mond, nem izgat; hanem 
igenis az izgat, ki a valódi tényálladékkal homlokegyenest 
ellenkező manőverekkel agyon akar ja ütni az igazságot, és 
igy megakadályozni a helyes és békés elintézést, és ez által 
alkalmat szolgáltat, hogy az igaz és jogosult panaszok oly 
szomorú és kárhoztatandó módon kitörjenek. Mi sohasem 
helyeseltük az ablakot-beverő és boltokat-fosztogató, lá-
zangó antisemitismust. Mi, és minden katholikus laptársunk 
velünk együtt , csak annyiban voltunk, vagyunk és leszünk 
antiszemiták, hogy a keresztények védelmét és nem a zsi-
dók üldöztetését sürgetjük. Mi nem akar juk, hogy folyjon 
zsidó vér, de azt sem akarjuk, hogy a keresztények vérét 
szijják. Még a keresztény felebaráti szeretet sem ti l t ja az 
önvédelmet. Szeresd felebarátodat, — mint tenmagadat. 
A ki az én ellenségem, a ki nekem ártani akar, azt ugyan 
gyűlölni nem szabad, azt szeretni tartozom ; de védekezni, 
önmagamat védelmezni nemcsak hogy szabad, de önmagam-
nak ezzel tartozom is.Ha közgazdasági, társadalmi téren annyi 
solyabnormis tünemény a zsidók túlkapásairól tanúskodik, 
akkor ezek orvoslását épugy mint a keresztények védelmét 
sürgetni bizonyára nem bűnös. I ly antisemitismus nem izga-
tás, mert jog és igazság. 

Nem kell lázongó antisemitismus, ez bűn, ez vétek, ez 
szerencsétlenség. De kell üdvös reform a számos megoldást 
oly sürgősen követelő kérdésben, melyek a N. előtt ép oly 
kevéssé lehetnek ismeretlenek, mint édes mindnyájunk előtt. 

H a minket nem bántanak, mi sem bántunk senkit; a 
támadásokat azonban mindenkor visszautasítani fogjuk. ? 

Kalocsa, 1883. szept. 3 án. A papi szentgyakorlatok-
ról. — A már hónapok előtt meghirdetett lelki gyakorlatok 
a megyebeli papság nagy résztvevése mellett lettek augusz-
tus hó 28—31-én megtartva. Az egyházmegyéből 62, a pé-
csi egyházmegyéből 2, a központból 21 vett benne részt, s 
mindannyinak ri tka buzgósággal ment előre saját példája-
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val fm. és ft . dr. Haynald Lajos bibornok-érsek ő eminen-
tiája, ki, nemcsak a megnyitó s befejező beszédeket mondotta, 
hanem azon főiül úgy korán reggel Vv6-kor, mint minden 
egyéb alkalommal csaknem első jelent meg udvarával együtt 
az ajtatoskodásokon. 

Szeptember 28-án délután 5 órakor kezdődtek e szent 
gyakorlatok, midőn ugy a központi, mint a megyéből össze-
sereglett papság a székes főegyházba ment, ott karingbe, 
stólába, a dignitariusok mucetumba öltözve, eléje mentek 
a főpásztornak, raajd ismét párosával s a Miserere bűnbánó 
zsoltár elmondása közt, ekkor a nagyobb papnövede kápol-
nájába vonultak, míg a későbbi napokon a kisebb papnö-
velde kápolnájában gyűltek össze. 

I t t Lichtensteig er félsz, püspök ur tar tá a Veni-sancte-1, 
melynek végeztével a bibornok-érsek ur ő eminentiája latin 
nyelven alkalmi beszédet intézett papságához, melyben a 
lelki gyakorlatok üdvös, hasznos és szükséges voltát a nála 
megszokott elragadó ékesszólással ecsetelte, s ezzel a szent O O 7 

gyakorlatok megtartásához a megjelentek lelkületét még 
jobban elkészítette. 

A lelkigyakorlatok vezetése s az elmélkedések és con-
sideratiók megtartására P. Rosty és P. Zimmermann jézus-
társasági atyák hivattak és jelentek meg, kik nagy feladatuk 
megkezdése előtt a főpásztor áldását kérték és fogadták. P. 
Rosty e meditatiókat tar tot ta naponkint háromszor, P. 
Zimmermann ismét a consideratiókat naponkint kétszer. A 
nagy feladatnak mindkettő a legszebb sikerrel felelt meg, s 
Rosty beszédei különösen az élénk színezés és költői emelke-
dettség által, P. Zimmerman consideratiói inkább a kereset-
lenség, egyszerűség és gazdag aplicatiók által tűntek ki. 
Egyik is. másik is, itt-ott igen bőven részletezett, mi által a 
szentbeszédek olykor hossziíra nyúltak, a kidolgozás és az 
előadás szépsége azonban ezt is feledteté, s mindig a legna-
gyobb figyelem kisérte beszédeiket akkor is, midőn a hallga-
tóság különben türelmét vesztette volna a mint pl. midőn 
szerdán reggel 9 órától 1/212-ig minden megszakítás nélkül 
el voltak a kápolnában foglalva. 

A lelkigyakorlatok szeptember 31-én értek véget, mi-
kor a reggeli s utolsó elmélkedés végeztével a bíboros érsek ol-
vasott misét mondott, mely alatt a szent gyakorlatokban részt 
vett káptalant és papságot sajátkezűleg megáldotta. Mise 
után elérzékenyülve mondá ő emja a zárbeszédet, hálát rebegve 
Istennek a vett jókért és malasztokért egyrészről, üdvös in-
telmeket s atyai tanácsokat intézve lelkészkedő papságához 
másrészről. Igen fontos és nagyjelentőségű része volt e zár-
beszédnek. midőn a főpásztor arra lelkesíté papjait, töre-
kedjenek otthon a tanítóságot megnyerni, maguk köré tömörí-
teni, anyagi elöhaladásuk iránt is érdeklődni, hogy ebből ki-
folyólag ezek is annál több ragaszkodással viseltessenek az 
egyházhoz, előzékenységgel s odaadással igazgatóik iránt, s 
annál több buzgóságot tanúsítsanak a vallásos nevelésnél, kö-
telmeik hü teljesítésében. Egyesítsük őket mondá tovább, vi-
dékenkint, megyék szerint, s később majd országosan a ka-
tholikus elvek szolgálatában, fűzzük őket össze szellemileg 
és anyagilag egy közös érdek körébe, hogy minden megpróbál-
tatások és csábítgatások közepett is mindig hívek maradja-
nak az egyházhoz, a vallásos elvekhez, főpásztorainkhoz és 

közvetlen főnökeikhez, s a megpróbáltatások alkalmával an-
nál jobban lehessen rájok is támaszkodni az egyháznak. 

A zárbeszéd végeztével a jelenvoltak párosával a szé-
kesegyházba vonultak, a bűnbánó Miserere zsoltárt imád-
kozva, hol azután maga a bíboros érsek úr ő eminentiája 
mondá a Te Deum-ot, melynek végeztével főpásztori áldá-
sával fejezte be a bizonyára épületes lelkigyakorlatokat. 

A templomból szomszédos palotájába kisérte vissza a 
papság ő eminentiáját, hol Molnár cz. kanonok és keczeli 
plébános ur mondott a megyebeli papság nevébeD ő eminen-
tiája főpásztori jóságaért s kegyes intézkedéseért forró kö-
szönetet. O eminentiája szokott szeretetteljes modorban 
viszonozta a hála és elismerés kifejezéseit, s azután egyen-
kint fogadta a vidéki papságot, hogy ezáltal, — úgymond, 
— mindenkinek alkalma legyen minden feltűnés nélkül elő-
adni, ba esetleg valami kívánni valója lenne ő eminenti-
ájától. 

Igy folytak le ezen papi szentgyakorlatok, — melyek 
már itt is bő gyümölcsöt teremtek az ájtatoskodók szívei-
ben s egymást épülésre ragadó buzgóságában, — de bizo-
nyára még szebb reményekre jogosítanak a hívek üdvének 
gondozásában. Deus, qui incremeutum dat, confirmet hoc in 
cordibus nostris: cui laus, honor, gloria in aeternum ! 

A győri egyházmegyéből, szept. 3. Papi szentgyakorla-
tok. — Augusztushó utolsó napjaiban a győri nagyobb pap-
nevelő intézetben két Jézus-társasági atya, P. Hühner és 
P. Schlick, vezetése alat t áldozárok számára sz. gyakorlatok 
tar ta t tak. Negyvenen fölül vettek bennök részt, megtartva 
a napi rendet egész szigorában, a győrvárosi papságból meg 
sokan ugy, hogy megtartottak belőle annyit, amennyit ép-
pen engedett hivatásszerű elfoglaltságuk ; maga ő excja, 
megyés püspök urunk, naponkint megjelent már a reggeli 
imára, mondotta a sz. misét és jelen volt minden meditation. 
A vidékiek mindannyian a seminariumban nyertek teljes 
ellátást. Olyan jól esett, hogy oly sokan rang- és kor-kü-
lönbséget félre rakva mint testvérek együtt tölthettünk né-
hány jó napot in Domino. Bonum et jucundum, habitare fra-
tres in unum ! 

O excja nyitotta meg a sz. gyakorlatokat allocutióval, 
melyben a lelki magányt mint az önszentelés kitűnő eszkö-
zét szivünkre kötötte. P .Hübner tartot ta az elmélkedéseket, 
P . Schlick a consideratiókat. Hosszú lennék, ha az eszme-
menet leírásába bocsátkoznám. Szigorúan ragaszkodtak 
sz. Ignácz utasításaihoz, s mint ez rövid sz. gyakorlatok-
nál szokás, alig mentek tul „az első héten." 

Pénteken volt a közös sz. áldozás. O excja kezéből 
vettük az Urat . Er re voltak imák a teljes bucsu elnyeré-
seért, professio fidei, ő excja befejező allocutioja, Te Deum 
és a szentséggel való áldás. — Nem lehet azt a hangulatot 
szavakkal kifejezni, amely sz. gyakorlatok alatt a résztve-
vőkön erőt vesz. Megifjodik az ember — lelkének minden izé-
ben. A próféta szavai teljesedésbe mennek : „Et insiliet in 
te Spiritus Domini, et prophetabis et mutaberis in virum 
aliumI. Reg. 10, 6. 

Épül tünk öregebb paptársainkon, a nap hevétől meg-
őszült és a sokáig vitt munka tei'hétől meghajtott, részben 
egyházilag kitűntetett urakon, kik beállottak a sorba és a 
közös dormitorium, a napi rend korlátai közé önkényt ad-
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ták m a g u k a t . — Ú j s á g vol t ez megyénkben . Ö excja, kinek 
emléké t annyi üdvös in tézmény örökít i , ennek is kezde-
ményezője volt . I s t en áldja m e g érte ! 

Belgium. Salutem ex inimicis. - Nem akar juk, bogy 
valaki félreértsen, igy ír a Cour, de Bruxelles, midőn elv-
barátainak inferioritásáról beszélünk politikai küzdelmeink-
ben. Isten mentsen meg, hogy félreismerjük parlamentünk 
jobboldalán a tehetséget, odaadást és buzgóságot, melyről e 
párt egy hosszú ülésszak alatt annyi tanúságot adott. De 
bármily fényes.' a védelem, akaratunk ellenére is kénytele-
nek vagyunk elismerni, hogy végre is a támadás felette áll. 
Nem azért küzd az ember, hogy csak küzdjön, hanem azért, 
hogy győzzön; és a győzelemnek a jele az elfoglalt tér. Már-
most, midőn hosszú évek sora után kénytelenek vagyunk 
constatálni, hogy az ellenség mindig előrehaladt és mi vele 
szemben egyetlen egy positiót sem foglaltunk el, lehet-e va-
lami szükségesebb és hasznosabb, mint gyengeségünk okait 
kutatni ? 

Ez a gyengeség már 1863-ban meglepte Belgium 
egyik nagynevű barát já t , egy kitűnő főpapot. Wiseman 
bibornokot, Angolország prímását ér t jük, kit a malinesi 
çongressus vonzott körünkbe. Fensőbb bölcseségével és brit 
egészséges érzékével az egyház e fejedelme azt kérdezte 
magától, hogyan lehetséges az, hogy a belga katholikusok 
jobb bánásmódban nem részesülnek akkor, midőn testvéreik 
Angliában, kik nagy kisebbségben vannak, nem szűnnek 
meg a legszebb haladásban előre menni? 

„It t , igy szólt a tudós főpap, önök maga a nemzet. Es 
mégis csaknem valamennyi szónok, kiket hallottunk, arról 
panaszkodtak, hogy Belgium katholíkusai az igazságtalan-
ság áldozatai : hogy le vannak tiporva, el vannak nyomva. 
Engedjék meg, hogy azt kérdezzem, hát ki nyomja el önö-
ket? Hiszen ez nem történik valamely külinvasio erősza-
koskodása által. . . . Ezt nem teszi annak a koronának, an-
nak a dynastiának a hatalma, melyet önök oly örömmel 
választottak meg. . . . Tehát talán a nép alkotmányos ha-
talmának gyakorlása az, ahonnan önöket elnyomás éri ? De 
hiszen a nép, az önök maguk, és önök bizonyára a magok 
erejének oly irányt adhatnak, amilyenre szükségök van." 

Wiseman bibornok azzal fejezte be e nyilatkozatát, 
hogy nekünk lehat is és kell is győznünk. Es mi mégsem 
győztünk, vagy legalább oly rosszul vettük hasznát győzel-
meinknek, ugy hogy husz évvel e beszéd után jelentékenyen 
roszabb helyzetben vagyunk. 

Ne mondjuk, hogy ennek oka ellenségeinkben rejlik : 
mondjuk inkább, hogy okai mi vagyunk ós hogy bennünk 
mindig hiányzik valami ahhoz, hogy „saját erőinknek mi 
adjuk meg az irányt", mely azokat biztosan túlsúlyra emel-
né katholikus országunkban. 

Ez a hiányzó valami : egy meghatározott programm. 
Mig ennek birtokában nem leszünk ; mig országgyűlési kö-
veteink küldőikkel szemben komolyan lekötve nem lesznek; 
mig a hatalom előttük csak modus vivendi lesz és nem mo-
dus agendi : mi mindaddig egy párt kényére leszünk hagyva, 
egy pártéra, mely kisebbség ugyan, de a mely tudja is 
akarja is, azt, aminek számszerint hijján van/határozatainak 
erélyes követése által pótolni. 

Ha még kétely forogna fenn a terv és taktika eme 

hiányából következő szomorú eredmények iránt ; ha még 
valaki csalódásban ringódnék egy ily iránytalan polit ikai 
actio hatálytalansága tekintetében: kétely és csalódás bizony-
nyára el fognak múlni Frère miniszter szavai hallatára, me-
lyeket a miniszterelnök a senatus aug. 18-iki ülésében mon-
dott. Idézzük e szavakat, bármennyire kellemetlenek is ba-
rátainkra nézve ; idézzük azért, mert üdvös tanulságok rej-
lenek bennök reánk nézve. Salutem ex inimicis. 

„Minden törvényt, melyet szabadelvű minisztériumok 
megszavaztattak, úgymond Frère, a katholikus minisztériu-
mok megtartottak. Mi mindent nem mondtak az iskolai 
ösztöndíjakról szóló szerencsétlan törvény ellen? Es önök 
mégis látták, hogy a katholikus párt , midőn visszanyerte a 
hatalmat, ezt a törvényt igen jónak talál ta (Oh, oh, jobbról) 
és azt fenntartotta és alkalmazta. Husz más példát idézhet-
nék még ehhez. Igy lesz most is. Az ily sérelmek miatt , 
melyek fen nem tar thatók, mihelyt valaki hatalomra ver-
gődik, — vájjon szükséges-e az országot a suffrage universel 
ú t j á ra terelni ?" 

Országgyűlésünk vitáinak folyama alatt Frère és 
övéi kÖzől nem egy beszélhetett igy, és okoskodásukat ad 
hominem — nem fogadta más mint a megszégyenülés néma-
sága. A jobboldal, mint ez a fenti példában történt, nem 
tiltakozott, csak akkor, midőn feltették róla, hogy erkölcsi-
leg helyesli azt a törvényt, melyet csak anyagilag fenma-
radni hagyott. Ez a tiltakozás minden bizonynyal barátaink 
lelkiismeretének mélyéről jön, és szavuknak teljes hitelt 
kell adnunk, midőn azt mondják, hogy meggyőződésükhöz 
hivek maradtak. Igen, de tétlen meggyőződések nem segíte-
nek ki a bajból. Vájjon azért küldi-e az ország Bruxellesbe 
képviselőit, hogy minden igazságtalanságot, a mi fölött pa-
naszkodunk, fentartsanak ? 

Ki ne látná be, hogy mily nagy hasznot húznak ellen-
feleink e ténynek egyszerű constatálásából : a jobboldal nem 
mer egy törvényhez sem nyúlni, melyeket a szabadelvűek 
megszavaztak, — bármily erősen is lármáznak ellenök, mi-
dőn e törvények hozattak ! 

Es ez vájjon örökké igy fog-e tartani, és a legköze-
lebbi lendület esetén, kárhoztatva leszünk-e látni, miképp 
marad fenn a „szerencsétlenség törvénye" egy katholikus 
kormány védnöksége a la t t? 

Io-en, — ha Frére-Orbán szavainak hitelt adhatunk. © 
Igen, — ha ebben az ügyben a katholikus nép maga 

nem veszi a kezébe a kezdeményezést és nem formulázza 
elég erélyes szavakban akaratát , ugy hogy képviselőinek 
becsületbeli kötelességök legyen magukat ahhoz szabni. 

Programm nélkül folytatni fogjuk a meddő hullám-
zást ; programmal előttünk, biztosítani fogjuk sérelmeink 
orvoslását, és mint Wiseman bibornok mondá a malinesi 
congresuson, visszafoglaljuk megillető helyünket a társada-
lom kormányzásában. 

Ez a helyet, ez a jövő képe. 

IRODALOM. 
= A katholikus irodalom barátainak figyelmébe! Eger-

ben közelebb oly vállalat indul meg, mely ha létre jön, iro-
dalmi eseménynek is beválik. A Répássy J. által fordított 
„Korunk Nagy Kérdései" utolsó füzetének boritékán ezt 
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olvassuk: „Midőn e munkát a mostani füzettel, Istennek 
hálát adva, befejezem, egyszersmind van szerencsém jelen-
teni, hogy a „Bölcseleti Füzetek"-et folytatni fogom, és 
pedig egy nagyhírű vallásbölcseleti munka lefordításával 
E munka Dr. Hettinger Ferencz würzburgi egyetemi ta-
nárnak „Apologie des Christenthums" A kereszténység vé-
delme czimű, mondhatnám colossalis, öt kötetre (170 ívre) 
terjedő műve*), mely már több európai nyelvre le van for-
dítva. Szerző engedelmével kath. nemzeti irodalmunkba is 
át lesz ültetve, még pedig egy év lefolyása alatt. Füzetek-
ben fog megjelenni, havonkint kétszer. Minden füzet ára 50 
kr. Minthogy pedig összesen 24—25 füzet lesz, az egész mű 
ára 12 frt. illetőleg ennek megfelelő 50—60 intentio. Nö-
vendékpapoknak 9 frt. vagy megfelelő intentio. Megjegy-
zendő, hogy a pénzbeli értéket tetszés szerinti részletekben 
lehet egy év alatt törleszteni. 

E mű belbecséről itt nincs terem szólani. Elég ékesen 
szól arról azon körülmény, hogy már öt kiadást ért. Csak 
némi tájékozásul említem föl, hogy a kereszténység igazsá-
gait a modern hitetlenség ellen erős thomistikus-bölcseleti 
Ö ö 
alapon és a tudomány minden fegyverével hatalmasan vé-
delmezi. Jellemző benne az, hogy szerző maga keveset be-
szél, hanem többnyire mások szavait idézi. Ez okból műve 
bámulatos szorgalommal összegyűjtött, remek idézetek tár-
háza : valódi kis könyvtár, szellemi éléskamra. 

Nagy munkát vállalok magamra, de támogatni fog 
Isten kegyelme, a kath. olvasó közönség pártoló részvéte és 
azon magas szellemi gyönyör, melyet e mű fordításában ta-
lálok, s mely azt életem egyik legkedveseb foglalkozá-
sává teszi. 

Az első füzet pár hét múlva jelenik meg, s minden 
eddigi megrendelőimnek bemutatom. Aki nem akarná elfo-o Q 
gadni, attól nyolcz nap alatt visszakérem. 

Eger, 1883. aug. 30. Répássy János. 

VEGYESEK. 
— A szent László-Társulat XVII. rendes közgyűlését 

f. évi szeptember 27-én, délelőtti 10 órakor Budapesten, a 
központi papnövelde nagytermében tartandja, melyre a tár-
sulat tagjai tisztelettel meghivatnak. A gyűlést az egyetemi 
templomban reggeli 9 órakor tartandó szentmise fogja meg-
előzni. Budapest, 1883. augusztus 31. — Ágoston Antal titkár. 

— Németországban a jelen év folytán három katholi-
kus nagygyűlés vonja magára a világ figyelmét: a kath. ke-
reskedők egyleteinek nagygyűlése, melyről már szóltunk, a 
Görres-egylet Koblenczben tartott nagygyűlése, és az e na-
pokban Düsseldorfban tartandó nagy kath. congressus, vagy 
a mint mondani szokták a német katholikusok XXX. nagy-
gyűlése. A Görres-egylet a folyó év kezdetén egy Történel-
mi Évkönyvet indított meg Herdernél Münchenben, a Staats-
lexikon előmunkálatai tovább folynak, ifjú tudósok, számra 
nézve nyolczan, az egylettől ösztöndíjat húztak. Az egylet 
vagyoni állapota : 41,488 márka,— a mi tekintve, hogy az 
egylet nem régen alakult, igen szép eredmény. — Nagysze-
rűnek ígérkezik a német katholikusok X X X . nagygyűlése. 

*) Körülbelül olyan terjedelmű, mint a „Bölcselet Története" és 
a „Korunk Nagy Kérdései" együttvéve. 

A társadalmi kérdéshez annyian jelenkeztek szólásra, hogy 
a szónokok sorát máris be kellett rekeszteni. A külföld ez 
évben szintén fokozottabb érdeklődést mutat a német ka-
tholikus értelmiség e nagy találkozója iránt. Számos vendég 
van már bejelentve Svájcz, Francziaország, Belgium, Lu-
xemburg, Hollandia, Anglia, Dánia és Svédországból, sőt 
Észak-Amerikából is. Magyar társadalmunk keresztény ön-
tudata az események hullámainak verése alatt emelkedés-
ben van. Fel kellene használni az ébredő katholikus szellem 
híveinek egy nagy találkozására ! 

— XIII. Leó pápa classicus latinságu költő. Költe-
ményei e napokban értek második kiadást Leonis XIII. 
Carmina czim alatt Udineben, a keresztény ingyenes népis-
kola-egylet nyomdájában (Rio Georghi 28.) A tiszta jöve-
delmet ő szentsége a nevezett egylet czéljaira engedte át. 
A mű ára 12 frk. 

— Becses vallomás. A berlini evangelico-lutheránus 
conferenczián Fürer lelkész a praktikus kerészténységről 
szólva elismerte, hogy „társadalmi téren kétségtelenül a 
kath. egyház sikerei a legjelentékenyebbek. Tény, hogy ka-
tholikus vidékeken a socialdemokraczia gyökeret nem ver-
hetett. Ennek oka nem egyedül az az uralom a szellemek 
fölött, melyet a kath. egyház tagjai fölött gyakorol, hanem 
az is. hogy a kath. egyháznak tényleg megvan az ő világos 
so Cialis programmja, melyért küzd. Papjait a püspökök foly-
tonosan buzdítják a társadalmi kérdés tanulmányozására. 
Minden katholikus pap tdjesen otthonos a nemzetgazdászati 
irodalomban. A kath. egyháznak szeme is szíve is van a tár-
sadalmi kérdés iránt. Ezenfelül ezen a téren is érvényesül 
a kath. egyház régi jeles szervező képessége. Ha meggon-
doljuk, hogy azon a vidékeken terjedt el leginkább a social-
demokraczfa, a hol atheismus uralkodik, az evangelikus 
egyház elé azon komoly intés lép, hogy a társadalmi kér-
déssel szorgalmasan foglalkozzék. E tekintetben ajánlatos 
lenne katholikus testvéreinkkel kezet fogni s velők együttesen 
harczolni a social-demokraczia ellen. „Sub uno Christo su-
mus." — Nekünk e vallomáshoz egy megjegyzésünk és két 
óhajunk fűződik Megjegyzésünk az, hogy sub uno Christo 
sumus azokkal, kik meg vannak keresztelve, sorte tarnen 
inaequali, vitae vel interitus. Óhajunk egyike pedig az, 
vajha magyar kath. papságunkról is nemsokára oly általá-
nosan szólna az elismerés dicsérete a társadalmi kérdéssel 
való csendes és szakszerű foglalkozásért, mint szól e német 
protestáns dicséret a német kath. papságról. Végül kíván-
csiságtól égve várjuk azon óhajunk teljesitését : mikor fog, 
s ugyan fog-e valaha magyar protestáns részről felhangzani 
ez a magasztos szózat : katholikus testvéreinkkel kezet fogva ! 

Gyászhír. A Religio több mint félszázedos nyomdásza, 
a budapesti nyomdászok Nesztora, Kocsi Sándor meghalt. A 
régi jobb nevelés derék, becsületes, munkás szorgalmas, sza-
kának élő embere volt. A gyászjelentés elhunytáról igy 
szól : Özv. Király Sámuelné született Kocsi Julianna sa-
ját úgymint rokonai, a megboldogult barátai és a könyv-
nyomda személyzete nevében szomorodott szívvel jelenti a 
felejthetetlen testvér, a szeretett rokon, a jó barát és tisztelt 
főnök Kocsi Sándor, könyvnyomdatulajdonosnak, 1883. szep-
tember ő-én, délután 4 órakor, tevékeny élete 74. évében, 
gyomorhurut következtében történt gyászos elhunytát. A 
boldogultnak földi maradványai f. hó 7-én d. u. 4 órakor a 
gyászházból (Muzeum-körút 10. sz.) reform, szertartás sze-
rint, a közsirkertben örök nyugalomra tétetnek. Budapest 
1883. szeptember 6-én. Béke hamvaira! 

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

Nyomatott Budapesten, 1883. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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TARTALOM. A pap a szószéken. — Szent beszéd. — Egyházi tudósítások : Budapest. Egy fővárosi lelkész aranymiséje. 
Angolország. Kathol ikus népgyűlés Manning bibornok elnöklete alat t harminczezer részvevővel. — Irodalom. 

Vegyesek. 

A p a p a s z ó s z é k e n . 
Elmélkedés. 

„Isten és a Jézus Krisztus előtt, ki megitéli 
az eleveneket és a holtakat, kérlek, . . . hirdesd az 
igét, légy ra j ta alkalmasan és alkalmatlanul, ints, 
kér j , dorgál j teljes türelemmel és tudománynyal ; 
mert lesz idő, mikor a józan tanitást nem tűrik, ha-
nem kivánságaik szerint magoknak mestereket gyűj-
tenek, viszkető füleik lévén, és az igazságtól ugyan 
hal lásukat elfordít juk, és a mesékre térnek. Te pe-
dig vigyázz mindenben, fáradozz, az evangelista 
munká já t cselekedd, szolgálatodat teljesitsd." Tim. 
II. 4, 1 — 5. 

Az apostolnak most idézett eme szavaiból vi-
lágosan kitűnik a hitszónoki tiszt betöltésének szi-
gorúan kötelező, felette fontos és áldásteljes vol ta ; 
ugyanis : mi sikere, sőt mi czélja volna a papi tu-
dománynak, ha azt a tanitás által embertársainkkal 
nem közölnők ? A szorgalmas és buzgó tanitásra, 
az isteni ige hirdetésére és az által a hit, az erköl-
csiség és Isten országa terjesztésére mindnyájan, 
kik papokká szenteltetünk, hivatásunknál fogva 
szorosan köteleztetünk ; és ámbár a szerpapság föl-
vétele által nyerünk az evangeliom ünnepélyes ol-
vasására, hirdetésére hatalmat, egyszersmind akkor 
vállaljuk magunkra a tanitási te rhe t : de e hatalom 
és teher még akkor sem szűnik meg, ha a papi pá-
lyán felsőbb rangfokozatra emelkednénk is. Ez azon 
tér, melyen a lelkipásztor buzgalmát leginkább ki-
fejtheti. Maga a megtestesült Istenfia Krisztus J é -
zus azért jö t t e világra, hogy a bűnben és lelki 
vakságban élő emberinemet tanitása által fölvilá-
gosítsa, a tudatlanság, hitetlenség és tévelygés 
tömkelegéből az igazság, a bűnös, vétkes életből 

az istenes, megigazult élet ösvényére vezesse. Ö fá-
radhat lanul körül jár t Judaeában és Galileában, 
mindenüt t jól cselekedvén, s mindenüt t hirdetvén 
az Isten országát. Fölmenendő mennyekbe a meg-
vál tás nagy munká ja folytatása czéljából maga he-
lyett az emberinem tanítóivá választá és fölhatal-
mazá az apostolokat és ezek törvényszerű utódait : 
a püspököket és fölszentelt papokat, mondván és 
megparancsolván nekik : „Minden hatalom nekem 
adatott mennyben és a földön. Elmenvén tehát, ta-
nítsatok minden nemzeteket megkeresztelvén őket 
az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében; 
taní tván őket megtar tani mindazt, amiket paran-
csoltam nektek." (Máté 28. 18 — 20). Megparancsold 
nekik, hogy ők, kik Isten kegyelméből tud ják az üd-
vözítő tudományt és a mennyország titkait, hirdes-
sék, tanítsák azokat. Amit nektek sötétben mondok, 
mondjátok el fényes nappal ; és a mit fülbesugva 
hallotok, hirdessétek a te tőkről ; (Máté 10 — 27) az-
az : hirdessétek nyilván a népeknek, hogy higyje-
nek, bízzanak az Istenben, szeressék őt, igazuljanak 
meg és üdvözüljenek. 

Az apostolok megértet ték az Ur eme parancsát, 
és megismerték, hogy egyik fő apostoli kötelmök az 
evangeliom hirdetése és a népek tanítása. És min-
den nehézségek, veszélyek, üldöztetések daczára is 
mily buzgalommal s fáradhatlan munkássággal tel-
jesiték ők tanitási kötelmöket! Még a szegények 
gondozását is a szerpapokra bizták, hogy állandóan 
az imádsággal és oktatás szolgálatával foglalatos-
kodhassanak. (Apóst, cselek. 6, 4.) Bebörtönözte-
téseket, vesszőzéseket, üldöztetéseket, sőt magát a ha-
lált is készebbek valának elszenvedni, mintsem hogy 
Istennek ne engedelmeskedjenek, és a tanítástól, az 
Isten igéjének hirdetésétől elálljanak. Sz. Pál pedig 
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az evangeliom hirdetésében tanúsított legtüzesebb 
buzgalmát sem teszi nagyra, soros kötelességének 
állítván lenni: ,,Si evangelizavero — igy szól ő — 
non est mihi gloria : nécessitas enim mihi incurnbit, 
vae enim mihi, si non evangelizavero." (I. Cor. 9, 
16.) Amily fáradhatatlan és égö buzgalommal hirdet-
ték Isten igéjét és tanították a népeket az aposto-
lok, ugyanoly ernyedetlen munkásságot kívántak 
a tanításban mindazoktól, kiket püspökké és áldo-
zárokká szenteltek. Azért irja sz. Pál szeretett ta-
nítványának, Timotheusnak : „Isten és Jézus Krisz-
tus előtt . . . kérve kérlek : hogy hirdesd az igét, 
légy raj ta alkamasan és alkalmatlanul, ints, kérj, 
dorgálj, teljes türelemmel és tudománynyal.u És ez 
mindnyájunknak, kik papokká szenteltetünk, szi-
gorú kötelessége, mely alól csak súlyos betegség 
vagy végelgyengülés mentheti föl a papot. Az apos-
tolok mondák : „Nem illő nekünk elhagynunk az 
Isten igéjét, és az asztaloknál szolgálnunk.Ci (Apóst, 
csel. 6, 2.) Ámde most fájdalom ! csupa kényelem-
ből és restségből is megengedettnek véli némely 
pap az Isten igéje hirdetése és a ker. tanítás elha-
nyagolását még akkor is, midőn mint lelkipásztor 
arra különös küldetést és kötelezettséget nyert. 
Talán nem hiszik az ily könnyelmű papok, mit sz. 
Pál magáról mondott : „Necessitas mihi incumbit 
evangelizandi" ; vagy tán nem félnek attól, mitől 
Pál annyira fél t? „Vae mihi, si non evangeliza-
vero !" Avagy most sem érzik-e magokat kötelezet-
teknek a predikálásra, az oktatásra? most sem kel 
lene félni hanyagság miatt az Ur fenyegetéseitől? 
—- mondom most, midőn már bekövetkezett azon 
veszedelmes idö, melyet sz. Pál bekövetkezendönek 
megjövendölt? Nincs-e már itt az idö, melyben az 
igaz tudományt nem tűrik ? melyben kívánságaik 
szerint gyűjtenek magoknak mestereket az emberek, 
és az igazságtól hallásukat elfordítván a mesékre 
térnek? Nincs-e jelen az idö, melyben minden lel-
kipásztornak ébren kellene vigyáznia minden kö 
rülményre, hirdetnie az evangéliomot alkalmas és 
alkalmatlan időben, nyilván és magányban, a tem-
plomban, az iskolában és gyóntatószékben, taní-
tani feddeni, dorgálni, inteni minden szelídség-
gel és bölcsességgel ? Ti a ker. kath. tanitó anya-
szentegyház zsengéi!*") állítsátok csak lelki szemeitek 
elé korunk veszélyes szellemét, és abból következ-
tessétek : mennyi dolog vár reátok ! mily kevéssé 
lesz időtök a henyélésre, az idö elfecsérlésére ; s 
mily méltán követeli tőletek Krisztus és az embe-

*) FÖlszentelendők előtt mondatott. Szerk. 

riség üdve, hogy tanitói kötelmeteknek pontosan 
és lelkiismeretesen eleget tegyetek! 

Arra, hogy az ember az örök üdvösséget el-
nyerje, okvetetlenül szükséges, hogy higyjen az Is-
tenben és abban kit váltságunkra küldött „a Jézus 
Krisztusban. „Haec est vita aeterna, mondja az örök 
igazság, ut cognoscant te solum Deum verum, et 
quem misisti, Jesum Christum" (Ján. 17. 3.) Szűk 
séges továbbá, hogy tudja a hitigazságokat, erköl-
csi törvényeket, a szentségek erejét és az azokban 
való részesülés módját, ugy mint Krisztus és az 
apostolok tanították, és a ker. kath. anyaszentegy-
ház elénk ad ja ; minthogy ezek ismeretétől és kö-
vetésétől függ a mi végczélunk, az örök boldogság 
elnyerése. „A cujus veritatis cognitione pendet tota 
salus hominis-, mondja aquinói sz. Tamás (I. Part. 
quest. 1. art. 1.) Úgyde az apostol szerint: „hogyan 
híják segítségül, akiben nem hisznek? vagy hogyan 
hisznek annak, kit nem hallottak? és hogyan fog-
nak hallani tanitó nélkül? hogyan tanítsanak pedig, 
hacsak nem küldetnek ? Tehát a hit hallásból va-
gyon, a hallás pedig Krisztus igéje által." (Róm. 
10. 14 — 17.) És kiket választott ki, kiket küldött 
Krisztus az Isten igéjének, mennyei tanitmányának 
hirdetésére ? Nem másokat, mint az apostolokat, 
és ezek törvényes utódait : a püspököket és fölszen-
telt papokat; ezeknek mondá: ,.Euntes doceteomnes 
gentes." A papnak tehát egyik főkötelessége ugy a 
felnőtteket, mint a gyermekeket az üdvösség tudo-
mányára oktatni; s igy az egyházi beszédek czélja: 
1) a hallgatókat az isteni, az üdvözítő hit és erkölcs 
igazságaira tanítani, mert sz. Pál szerint: „a ta-
tanitásban Isten igéjének kell előterjesztetnie; 2) a 
hallgatókat az előadott igazságokról meggyőzni, 
mert mit használ hallanunk az igazságot, ha annak 
hitelt nem adunk, arról meg nem győződünk? 3) a 
hallgatókat az elfogadott igazságok követésére in-
dítani, mert „non auditores, sed factores legis ju-
stificabuntur." Igenis az egyházi beszédek czélja: az 
Isten igéje által az emberi elméket fölvilágosítani, 
a sziveket megindítani s a megigazulásra és töké-
letes életre birni, vezetni. 

Már most kedves testvéreim ! magatokra ha-
gyom, ítéljétek meg: eleget tesz-e ezen kötelessé-
gének oly pap, ki a szt. beszédre szorgalmatosan 
elő nem készül? ki alighogy valamely írott vagy 
nyomtatott egyházi beszédet felében, harmadában 
átolvas, fölmegy a szószékre, és beszél, maga sem 
tudja jól, hogy mi t? Mindent össze-vissza hadar, s 
minthogy fölötte se nem elmélkedett, se be nem ta-
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nulta : a felvett igazságot sem értelmesen kifejteni, 
sem érvekkel, szt. irási helyekkel és példákkal tá-
mogatni, sem hallgatóinak illő buzgósággal s ke-
nettel szivökre kötni nem képes. Vagy végnélkül 
beszél, nem tűzvén ki előre a megállapodás pont já t , 
vagy igenis keveset mond, melyből a hallgatók 
semmi lelki hasznot és tanúságot nem meríthetnek, 
í tél jétek meg, eleget tesz-e az hitszónoki hivatalá-
nak, ki igenis nagy szorgalommal dolgozza ki egy-
házi beszédeit, de nem azért, hogy általok a hallga-
gatók sziveit megindítsa, a jóra oktassa, hanem az-
ért, hogy általok a hallgatók előtt mint nevezetes 
szónok tűnjék föl ; azért oly tárgyat vesz föl, mely 
hallgatóira talán nem is alkalmazható, de mely szó-
virágokkal, szép gondolatokkal fölékesíthető. Fel-
osztása oly mesterkélt, hogy hallgatói közül alig 
b í r ja egy-kettő felfogni, miről akar beszélni. Indo-
kolja ugyan fölvett részeit, de philosophust kívánna 
előadása, hogy belássa indokainak erejét és össze-
függését, nagy pathossal végzi beszédét, és tapso-
kat nyer. Szép, derék beszéd volt ez, mondja néhány 
hallgatói közöl, s a többi utána. De kérdezzétek 
meg őket : mi szépet, mi tanulságosat mondot t? 
vagy semmit vagy néhány szóvirágot említenek ; a 
nagyobb rész azt mondja : szép volt hallani, de mi-
ről beszélt, azt kivenni, megérteni, magamnak meg-
jegyezni nem tudtam. S ha kérdezitek : tehát mit 
vettél leginkább szivedre? minő jó eltökélésre, 
szándékra gerjedtél ? Majd akkor tapasztalni fogjá-
tok, hogy a mesterkélt csinos beszéd a füleket csik-
landoztatta ugyan, de az elmét föl nem világosítot-
ta, kellőleg nem oktatta, a sziveket pedig éppen meg 
nem hatotta: holott épen ez az egyházi beszédek fő-
czélja. Az ily szónok csak saját tudományát fitog-
tatja, de Krisztus evangéliumát nem prédikálja, s 
azért hatás nélkül marad beszéde Krisztus Urunk 
sohasem örült hallgatói tapsainak, csak annak örült , 
ha beszédeinek hitelt adtak, szivökben megindul-' o 
tak, és tanítása szerint élni cselekedni iparkodtak. 
Egykor beszéde után fölkiálta egy asszony a sereg-
ből : „Boldog a méh, mely téged hordozott, s az em-
lők, melyeket szoptál s azonnal utána mondá az 
Ur : „sőt inkább boldogok, kik az Isten igéjét hall-
gat ják és azt megtar t ják." (Luk. 2. 27. 28.) Bour-
daloue a királyi udvar előtt ékes egyházi beszédet 
mondot t ; majd agyon nyomták egymást, oly nagy 
vala a hallgatók sokasága. Ugyanazon időben Pá-
rishoz közel prédikált egy falusi plébános, oly vilá-
gosan, értelmesen, oly igen szivből és kenettelje-
sen, hogy hallgatói mind megindulva, s a jobbulás-

ra elszánva távoztak a szentegyházból. Bourda-
loue ezt megtudta. Azért, midőn valaki hízelegve 
mondá neki : Atyaságod a királyok szónoka és a 
szónokok királya, — feleié szerényen Bourdaloue: „Az 
én beszédem alat t a hallgatók egymás zsebéből a 
pénzt kilopják, annak a falusi papnak szónoklatára 
pedig a lopott pénzt visszaadják." Ugy vagyon, ked-
vesim ! nem a taps, hanem hallgatóitok megindulá-
sa, könnyei, megigazulása, az muta t j a meg, mily 
szónokok vagytok, s minő haszonnal hirdetitek az 
Isten igéjét. 

Hogy tehát az Isten tanítson ál ta la tok: a 
Szentlelket hívjátok segítségül tanitástok kidolgo-
zására és előadására. Isten lelke vezérelje gondola-
taitokat, lelkesítse szavaitokat. Isten nyilatkozata 
legyen tárgya szt. beszédeteknek; czélja pedig Isten 
dicsősége és embertársaitok üdve. Fiatal korotokat 
henyélésben ne töltsétek, hanem mig erőtök, egész-
ségiek és jó emlékezetetek megleszen, szorgalma-
sak és munkások legyetek. Dolgozzátok ki és tanuljá-
tok be jól egyházi beszédeiteket; elmélkedjetek fö-
löttök egész héten át, hogy. mit a nép elé adtok, 
megindul t szivetekből hangozzék füleikbe, és szi-
vökben viszhangot keltsen. Nem a nép van tiértetek, 
hanem ti vagytok rendelve a népért. Ne válaszsza-
tok tehát egyházi beszédnek oly tárgyat , mely a 
népre épen nem alkalmazható; ne dolgozzátok ki 
azt oly módon, hogy hallgatóitok előtt homályos 
és érthetetlen legyen. Az Ur és a szentek ünnepei, 
a hitágazatok, a jó erkölcsök előadására elég bő 
anyagot és szép tá rgya t szolgáltatnak. Néha maga 
az Isten vagy áldása vagy ostorozása által nyú j t 
beszédre alkalmat, melyet nem szabad elmulaszta-
notok ; mert a nép szive ily alkalmakkor legérzéke-
nyebb és legfogékonyabb szokott lenni a jó intelmek 
és tanácsok befogadására. Hallgatóitok közül igen 
kevés leend a mindenben tudós és j á r t a s ; azért be-
szédetek oly értelmes és világos legyen, hogy azt 
mindenki megérthesse és fölfoghassa. Ne feledjétek 
a szt. beszéd készítésében azt, hogy nagyobb része 
az emberiségnek tudatlanságból, vagy könnyelmű-
ségből vétkezik; nem sok a szántszándékos go-
nosztevő. Ne feledjétek, hogy három felekezetre le-
het hallgatóitokat osztani. Vannak köztük nagy bű-
nösök, vannak könnyelmű, se hideg, se meleg ke-
resztények, s végre vannak jószívű és lelkiismeretű 
hivek. Ugy kell tehát intézni beszédeteket, hogy 
abból minden osztály elég tanulságot, elég intést 
és dorgálást, vagy buzdítást és vigasztalást merít-
hessen. Ugy vélem, nem is szükséges arra figyel-
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meztetnem titeket, hogy a szószéken távol legyen 
minden oly magatartás, testillegetés és tagjártatás, 
mely hiúságot árulna el, vagy a hallgatóságot ne-
vetésre indíthatná, távol legyen tőletek minden 
személysértés, minden hizelgés, minden botrányos 
vagy aljas kifejezés, mert efféle beszéd nem építe-
tene, hanem rontana. Végre, ha hatást akartok be-
s z é d e t e k n e k szerezni , a j á m b o r és p é l d á s é l e t m e l -
lett, az Ur nevében kell hálóitokat a lelkek fogására 
megeresztenetek, hogy azokat Krisztus Jézusnak és 
a mennyországnak megnyerhessétek. 

S z e n t - b e s z é d , 

melyet 
szent István első apostoli magyar király 

tetemei ünnepélyes felvételének nyolczszázados év fordulatán 
1883-ik évi augusztus 20-án a székesfehérvári főtemplomban 
mondott Prifach József, székesfehérvári apátkanonok, budai 

föesperes. 
(Vége.) 

K. a. ! eljutottunk azon ponthoz, mely már István 
király megdicsőülésével érintkezik. Ugyanis az Isten, ki az 
ő hű szolgájának életszentségét már akkor is, midőn ez még 
halandó testben j á r t körül, nem egyszer szembetűnő módon 
jelezte : annak holta után lett megdicsőülését a sírjánál tör-
tént csodák által igazolta ; melyek, midőn az egyházi ható-
ság által megejtett vizsgálat után kifogástalanoknak talál-
tatván, minden kétségen kivül helyezték, hogy az igazak 
halálával kimúlt király az egyház legmagasb kitüntetésére, 
és a hivek vallásos tiszteletére megfelelő jogczímmel bir ; 
VI I - ik sz. Gergely pápa 1083-ik évben István királyt, fiá-
val Imre herczeggel együtt a szentek sorába igtatta, elren-
delvén, hogy tetemeik a sírból ünnepélyesen felvétessenek, 
és oltárra helyeztessenek ; a mi ugyancsak 1083-ik évben 
augusztus 20-án, tehát ma éppen nyolczszáz év előtt követ-
kezőleg ment véghez. o o 

Szent László király, ki azon időben sz. István trónján 
ült , az ország főpapjai és főurai fényes kíséretében megje-
lent Székesfehérvárott, hova ugyanakkor a vallásos buzgó-
ság, és szokatlan ünnepély megszámlálhatatlan népsokaságot 
vonzott. A szent cselekményt háromnapi szigorú böjt előzte 
meg, melynek elteltével, a sz. zsolozsmák elvégzése után, 
a legújabban felavatott szentek tiszteletére készült dicséne-
kek zengése között leszállottak a sírboltba, hogy tetemeiket 
felvegyék. Alig nyilt meg a sz. király sírja, egy pillanat 
alatt oly kellemes illatár terjedt szét abból : hogy a jelenle-
vők az éden gyönyöreinek közepett vélték magokat lenni ; 
egyszersmind pedig a csodák oly sokaságával örvendeztette 
meg híveit az U r : hogy szinte visszatérni látszottak az idők, 
melyekről az Üdvözítő mondá : „A vakok látnak, a sánták 
járnak, a poklosok tisztulnak, a siketek hallanak, a halottak 
feltámadnak." (Mát. 11, 5.) És mily csodálatos volt az is-
teni gondviselésnek a sz. király tetemei körül tet t intézke-
dése is! Ugyanis, hogy megmutassa az Úr , mily kedvesek 
előtte az irgalmasság cselekedetei, melyeknek gyakorlásá-

ban oly fáradhata t lan volt életében sz. I s tván: mig testének 
többi részei feloszolva talál tat tak a sírban, jobb keze meg-
kímélve maradt az enyészet törvényétől, t. i. azon áldott 
jobb kéz, mely egykor annyi jótétemények osztogatója, és a 
szegényekben magának Krisztusnak táplálója volt ! 

A finom gyolcsba szedett sz. ereklyék, a pápai rende-
let értelmében, ünnepélyesen a templomba vitettek, hol a 
hivek köztiszteletére, a b. sz. Szűz oltáránál elhelyeztettek ; 
és ime ! ekkor ú j ra megindultak az Ú r csodadolgai, még pe-
dig oly nagy mértékben, hogy hirök az ország határain tul, 
a külföldre is elhatván, messze tartományokból is számosan 
fordultak ínségeikben a sz. király hathatós közbenjárásához, 
és nyertek is érdemei által segítséget alkalmas időben, ugy, 
hogy bizonyára csak a kath. világ hálájával találkozott 
X l - i k Incze pápa, midőn azon fényes győzelem emlékeze-
tére, mely 1686. évi szept. 2-án a töröktől visszafoglalt Bu-
davárát a magyaroknak ismét jogos birtokukba jut ta t ta , s 
melyet nemsokára hazánknak a csaknem két századig ta r -
tott török iga alóli felszabadítása követett, sz. István király 
tiszteletét az egész egyházra kiterjesztette, elrendelvén, hogy 
a sz. király emlékezete évenkint szeptember 2-án, külön 
zsolozsma és szentmise által ezentúl világszerte megünne-
peltessék. 

Sajnos, hogy a hazánkat ért sok viszontagság között 
sz. István tetemeibői csak a „jobb kezet" és a „koponyát" 
sikerült megmenteni ; mely, aranynál ezüstnél drágább 
ereklyék azonban, ezer hála érette a jó Istennek ! ez idő 
szerint nemzetünknek tényleg birtokában vannak. 

Es ugyan, sz. István király jobbkeze kezdetben a sz. 
László király által alapított „szent jobbi", vagy, mint a 
régi okmányokban még neveztetik, „szent-jogi" apátságban 
őr iz te te t t ; honnan, némely írók szerint, a tatárok pusztítása 
elől, Dalmatiának Spalató nevű városába vitetett ; mások 
szerint azonban 1241-ik év, tehát a ta tár járás óta, majd 
Visegrádon, majd Budán őriztetett a királyi várban ; hon-
nan, ugyanazon írók szerint, csakis az Ínséges 16-ik század-
ban, midőn. t. i. hazánk a török iga alatt nyögött, került 
Dalmátiának Ragusa nevű fővárosába ; mig végre dicső em-
lékezetű királynénk Mária Terézia honanyai gondoskodása 
folytán 1771-ik évben e drága nemzeti ereklye hazánk ré-
szére visszaszereztetett ! Azóta a szent-jobb Budán őriztetik 
a királyi várban, hol mint nálunk a sz. koponya, sz. ; István 
király ünnepén évenkint fényes körmenetben körülhordoz-
tatik, azután pedig a sz. király iránti kegyeletes érzelmek 
ápolása czéljából, a hivek köztiszteletének tárgyául nyilvá-
nosan kitétetik. 

A mi pedig sz. István koponyáját illeti, hogy ezen 
drága nemzeti kincsnek, mi magyarok, és névszerint mi szé-
kesfehérváriak, szerencsés birtokában vagyunk, azt szintén 
halhatatlan emlékezetű királynénk Mária Terézia apostoli 
buzgólkodásának, és fejedelmi nagylelkűségének köszönhet-
jük, úgymint ki azt, mint a sz. jobbot, ugyancsak a ragu-
saiaktól Magyarország számára visszaszerezte, 1775-ik év 
óta ideiglenesen Pozsonyban a sz. Mártonról czimzett egy-
ház kincstárában őriztette, és 1778-ik évi mártius 16-ról 
kelt kegyelmes elhatározásával, egy, a jámbor királyné 
költségén művészileg készült, igen értékes, u j ezüst erek-
lyetartóba helyezve, az általa alapított székesfehérvári püs-

I 
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pökség főtemplomának ajándékozta. „Miután, igy szól ke-
gyelmes adománylevelében a hitbuzgó királyné, Mi Ma-
gyarországban az igaz vallás terjesztésének vágyától indít-
tatva, szabad királyi Székesfehérvár városunkban, mint 
dicső emlékezetű elődeink, Magyarország királyainak szék-
helyén, az apostoli székkel egyetértve, püspökséget és káp-
talant alapítottunk : elvégre arra fordítottuk különös gon-
dunkat és figyelmünket, hogyan emelhetnők az ott minap 
alapított székesegyháznak díszét legjobban. Es midőn a fel-
séges Isten dicsőségének, és sz. István apostoli király, mint 
azon egyházmegye védszentje tiszteletének öregbítése ezen 
gondolatával buzgón foglalkoznánk: ugy találtuk, hogy 
ugyanazon székesegyházat drágább kincscsel meg nem aján-
dékozhatnék, mint ha, a Krisztus híveinek köztisztelete tár-
gyául, annak ereklyéjét, azaz koponyáját adományozzuk 
neki, ki nemcsak ezen városnak, hanem az egész országnak 
is apostola volt egykor." Igy szólt kegyelmes adományleve-
lében a lángbuzgalmu apostoli királyné, miután már előbb 
kiadta legfelsőbb parancsát a szükséges intézkedések meg-
tételére, hogy a drága nemzeti kincs, annak idején a székes-
fehérvári püspök megbizottainak kiszolgáltassák. 

Sajnálom a. k. ! hogy az idő előhaladottsága miatt 
részletesebben le nem Írhatom azon mélyen megható áhíta-
tot, vallásos buzgóságot, és kegyeletes tiszteletet, melylyel 
első sz. királyunk ezen ereklyéje a jámbor hivek ezrei által 
már egyházmegyénk határánál fogadtatott ; hogy továbbá 
körülményesebben nem ecsetelhetem azon fényes diadalut-
hoz hasonló szent menetet, melylyel ugyanazon drága nem-
zeti kincs, 1778-ik évi ápril hó 2-án, sz. kir. Székesfehérvár 
város nemes tanácsa ós hitbuzgó közönsége által, az összes 
harangok zúgása, mozsarak durrogása, ünnepi zene, és sz. 
ének lelkesült örömhangjai között ide ezen főtemplomba 
kisértetett, hogy itt, mint Isten kegyes jóvoltából ezentúl 
már állandó székhelyén, mind az ájtatos hivek buzgó tisz-
teletének és vallásos hódolatának kegyeletes tárgyát ké-
pezze, mind pedig, sz. István hathatós közbenjárása folytán, 
városunk mennyei oltalmának biztos zálogául szolgáljon: 
de már eljutottam a határhoz, melyen tulmennem ti l t ja a 
méltányosság ; úgyis tartok tőle, hogy kelleténél tovább fárasz-
tottam épületes figyelmeteket; azonban mentse ki hosszadal-
masságomat a mai nap rendkívüli fontossága, lévén az, mint 
már többször emlitém, első sz. királyunk tetemei ünnepélyes 
felvétetésöknek, és oltárra helyeztetésöknek, tehát sz. Ist-
ván megdicsőülésének nyolczszázados évfordulója ! 

Nyolczszáz év ! Istenem, mily hosszú időszak ez még 
egy nemzet életében is ! Mennyi viszontagságon nem ment 
keresztül ez idő alatt a magyar ! Hányszor nem állott e szá-
zadok lefolyása alatt hazánk a sír szélén, melyből, ha bele 
hanyatlik, nincs többé számára feltámadás ! Valóban, Isten 
csodája, a. k. ! hogy Sajó, Mohács, és annyi belvillongás 
daczára, a magyar még él, sőt, nemcsak él, hanem művelő-
dik, fejlődik, halad, versenyt tartva Európa legelső nemze-
teivel ! Es tudjátok-e a. k. ! kinek köszönhetjük, hogy sz. 
István birodalmában még ma is a magyar az ur ? Isten ir-
galma, és a b. sz. Szűz oltalma után, leginkább első sz. ki-
rályunk pártfogásának köszönhetjük e kegyelmet ; mert ő 
volt az, ki mindannyiszor egvesité könyörgését a magyarok 
Nagyasszonyának hathatós esedezésével, valahányszor nem-

zetünk bűnei boszuért kiáltottak az égbe, és az U r paran-
csára már felfegyverkezett a halál angyala, hogy eltörölje 
a föld színéről a magyart ! Igen, ő egyesité ilyenkor könyör-
gését hazánk Védasszonyának szószólásával, és e mellett rá-
mutatott Árpád dicső nemzetségfájának ékes haj tásaira: 
egy sz. Imrére, egy sz. Lászlóra, egy sz. Erzsébetre, és bol-
dog Margi t ra ; rámutatott nemzetünk annyi hitbuzgó kirá-
lyainak, annyi rettenthetlen hőseinek, egy Nagy Lajosnak, 
egy hollós Mátyásnak, egy Hunyady Jánosnak az Isten 
anyaszentegyháza körül szerzett halhatatlan érdemeire ; rá-
mutatott végre azon tengernyi vérpatakokra, melyeket a 
magyar, a Krisztus keresztjének védelmében, oly nemes el-
szántsággal annyiszor kiontott : és ezek láttára megengesz-
telődött az Úr, haragja lecsillapodott, parancsára hüvelyébe 
tette kardját a halál angyala, és „irgalmat vett az ő szaba-
ditó Istenétől" (Zsolt. 23, 5.) a magyar! 

Mit rejt méhében hazánkra nézve a jövő, ez a. k. ! 
az Isten titka ; egy azonban bizonyos : az t. i., hogy Magyar-
ország csak azon alapokon fog továbbra is fennállhatni, a 
melyeken eddig nyugodott. Hazánkat sz. István király ke-
resztény alapra fektette, és erre támaszkodva, diadalmasan 
kiállotta nyolczszázad viharait, mig a nélkül hihetőleg el-
tűnt volna Európa térképéről, mint azon többé-kevésbbé 
hatalmas birodalmak, melyeknek ma már csak nevét tartá 
fenn a történelem. 

Mi ebből a tanulság, a. k. ? Az, hogy ha Hazánk jövő-
jét biztosítva látni óhajt juk : akkor nem bolygatni, hanem 
inkább erősíteni kell a sz. István által letett alapot, — nem, 
egyes kövek kifeszitése által gyengíteni, hanem a hiányok 
javítása által inkább tatarozni kell a sz. király által emelt 
épületet, nehogy akár az alap megrendittetvén, az épület 
összeroskadjon, akár az épületkövek másokkal kicseréltet-
vén, sz. István az ő művére többé reá ne ismerjen, és párt-
fogásával együtt az Isten irgalma is elforduljon tőlünk ; a 
mikor azután mulhatlanul bekövetkezik a dicstelen halál, 
melylyel egy, különben jobb sorsra méltó nemzet veményte-
lenül sírba száll ; a minek még csak gondolatára is rémület 
szállja meg a hazafi lelkét. 

Eleszszük fel tehát, és érvényesítsük, a. k. ! korunk 
ellentörekvéseivel szemben, a keresztény szellemet családi és 
társadalmi viszonyainkban egyaránt ; ápoljuk nemzeti lé-
tünk e fentartó elemét intézményeinkben gondosan ; és biz-
tosítsuk a bölcseség e sava által az erkölcsi kóranyag befu-
rakodása ellen törvényeinket is komolyan : akkor Isten ir-
galma, Nagyasszonyunk oltalma, és sz. István király ese-
dezése után bizton remélhetjük a legnagyobb magyar e jós-
latának teljesedését: „Magyarország nem volt, hanem lesz!" 
és bizonyára be fog következni „ama jobb kor is, mely után 
buzgó imádság epedez százezerek ajakán !" 

Különösen nekünk székesfehérváriaknak kötelességünk 
sz. István szellemét híven ápolni körünkben, mint azon vá-
ros lakosainak, melyet székhelyéül választván első sz. kirá-
lyunk, egykor annyira kitüntetett, istenes életével megszen-
telt, királyi jótéteményeivel elárasztott, és a b. sz. Szűz 
tiszteletére emelt nagyhírű templom által világszerte tisz-
teltté tett ; melyet később a hazánkra nehezedett súlyos 
csapások közt a végenyészettől hatalmas karjával annyiszor 
megmentett ; melyet végre szent ereklyéje árán magának 
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mintegy örökre eljegyzett ! Oh sz. István szemefénye, sz. 
kir. Székesfehérvár városának lelkes közönsége ! ismerd el, 
méltányold, és viszonozd hálás érzülettel első sz. királyod-
nak irántad oly sokszor tanusitott drága vonzalmát ; tisz-
teld vallásos hódolattal és hazafiúi kegyelettel áldott emlé-
kezetét ; és biztositsd példájának hű követése által pártfo 
gását magadnak : féljed az Istent, mint ő, — tartsd meg 
hitedet, mint ő, — tiszteld egyházadat, mint ő, — szeresd 
hazádat, mint ő, — és légy hive királyodnak, mint [ő a sz. 
király, hive volt a királyok királyának : akkor a te „javaid 
is biztositva lesznek az Úrban" , és bizton számithatsz első 
sz. királyod oltalmára a földön, és szószólására az örökké-
valóságban. 

Es most a keresztény hazafi lángimájával fordulok 
hozzád nemzetünk apostola és védszentje, szent István ki-
rály ! Légy ezután is pártfogója népednek, melyet a pogány-
ság éjéből te vezettél azon sz. hit világosságára, melynek 
fényénél tartotta eddig, és fogja tartani jövőre is áldásban 
emlékezetedet a magyar! Oltalmazd kül- és belellenség ellen 
hazánkat, melynek az által, hogy a keresztény vallás erős 
sziklájára alapítottad, te voltál megalkotója ! Esd le az ég 
áldását koronás utódodra, apostoli királyunk ő felségére 
és felséges királyasszonyunkra, kik az Isten dicsőségének 
előmozdításában, és népeik boldogitásában oly hiven köve-
tik nyomdokaidat! Vezesd biztos kikötőbe fenséges korona-
herczegnénk szülői reményének sajkáját ! Terjeszd ki védő 
karodat felséges uralkodóházunk felett, melynek egyik fen-
séges családja*) személyes megjelenése által sietett emelni 
megdicsőülésed nyolczszázados ünnepélyét ! Nyer j végre 
mindnyájunknak kegyelmet Istentől, hogy keresztényi és 
honpolgári kötelmeinket hiven teljesítvén itt alant, egykor 
az igazság koronáját elnyerhessük ott fennt. Amen.**) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, szept. 10. Egy fővárosi lelkész aranymiséje. 

— Szíves olvasóink talán megbocsátják, ha ma eltérve szo-
kásunktól, nem a polémia kellemetlen és háládatlan munká-
jával, nem nagyszabású tények és nagyhangzású szavak elem-
zésével, nem világraszóló események ecsetelésével, nem tár-
sadalmi viszonyaink árnyoldalainak szellőztetésével, hanem 
egy önmagában szerény, de figyelemreméltó tény méltatásá-
val kedveskedünk. Hisz azért csak nem veszít becséből az 

*) Ö császári királyi fensége József főherczeg ur fenséges neie 
Klotild főherczegasszony, és fenséges gyermekei közöl Mária főherczeg-
kisasszony. József és László főherczegek. 

**) Jegyzet. Ezen beszéd szerkesztésénél a történeti adatok kö-
vetkező forrásokból merittettek : 1. Yita S. Stephani Hungáriáé Proto-
Regis auctore Hartvico de Ortenburg Ratisbonensi Episcopo, etc., criti-
cis notis illustravit, et praefatus est Josephus Podhradczky etc., Budae, 
typis Joannis Gyurián et Martini Bagó. 1836. 

2. Dissertatio kistorico-critica de sacra dextera divi Stephani 
Primi Hungáriáé Regis a Georgio Pray Societatis Jesu Sacerdote con-
scripta. Vindobonae, typis Joannis Thomae nobilis de Trattnern etc. 1771. 

3. Supplementum ad Dissertationem historico-criticam Clar. 
Georgii Piay de Dextra S. Stephani etc., auctore Mathaeo Simon etc., 
'Vacii, Typis Antonii Gottlieb Maramarosiens. 1797. 

4. História Dioecesis Alba-Regalensis etc., scripsit Joannes Pauer 
Episcopus cons, et Praep. Major., Albae-Regiae. 1877. Typis typogra-
phiae Vörösmarty. 

5. Népszerű egjházi Archaeologia stb., Irta Lonovics József. Má-
sodik kiadás, Bécsben, Sommer Lipót betűivel. 1857. 

6. Lányi Károly Magyar Egyháztörténelme ; átdolgozta Knauz 
Nándor. Esztergom. 1866. Nyomatott Horák Egyednél. 

7. A magyar nemzet története. Irta Franki Vilmos, Pest. Kiadta 
a Szent-István-Társulat. 1877. 

ibolya, mer t szerény magányban terem ; szívesen élvezzük 
kellemes il latját az elhagyatottság csendjében fejlett kis 
Flóra-leánynak. Az a tény, melynek méltatására jelen so-
rainkat írjuk, szintén a szerény magány, a csendes elhagya-
tottság mezejében gyökerezett és gyümölcsözött. Ha ma 
napvilágra hozzák, nem az ő, de azok hibája, kik, mint a 
szorgos ibolyaszedők, még azt is megérdemlett jutalomra 
méltónak tartják, mi távol a világ zajától, legtöbbnyire elrejt-
ve az emberek szemeitől virágzik és díszlik . . . 

Ha van a zajos fővárosban, ha van e pezsgő és nyüzsgő 
élet közepette szerény magány és csendes elhagyatottság, 
akkor ez a kórház, és kivált a szenvedők nagy háza, a szt.-
Rókus-kórház. A ki csak egyszer is lábát betette ezen komor 
épületbe, ki a hosszú folyosókon, a számos termeken csak 
egyszer is futólag átment, az bír fogalommal ama gyászos és 
szerény magányról, ama fájdalmas és mégis csendes elha-
gyatottságról, melyben kínlódó embertársaink százankint 
élik szomorú napjaikat. Ott a fájdalom hazája, ott a nyomor 
laktanyája, ott a fül csak panaszt és ja jgatás t hall, ott a 
szem csak síró és szomorú arczokat lát. Ha van szived, bús-
komorság tölti ' el lelkedet egyszeri látogatásnál is. H á t 
naponkint és hetenkínt és hónaponkint és évenkint foly-
ton szemtanuja lenni e szomorú látványoknak ! . . . Lát -
ni szenvedni, nyomorgani — haldokolni annyi embert ! 
Terhes és nehéz az orvos feladata ; de ő mégis a leg-
több esetben legalább némi reménynyel, tudományának 
és ügyességének feltüntetésére vagy szaporítására, bizonyos 
tekintetben saját érdekeinek szolgálatában közeledik a be-
teghez ; de ha a pap közeledik kórházban a beteg ágyához, 
akkor a halállal áll szemben, akkor egy haldokló követeli 
egész és érdeknélküli szeretetét. A halál arczában az életet 
biztosítani, a test halálában a lélek életét megmenteni, ez 
egy kórházi lelkész magasztos, de vajmi szomorú és tövises 
foglalkozása. Negyven — mondd negyven esztendeig ezen 
foglalkozásnak élni, nem kényszerűségből, hanem önelhatá-
rozásból, nem szükségből, hanem szeretetből : ez ha valami, 
nagyon is megérdemli, hogy az illatos ibolyához, amint fen-
tebb mondottuk, hasonlíttassék. Déry Mihály neve ezen 
buzgó lelkésznek, ki miután 10 évig más téren működött , 
negyven év óta a szt.-Rókus-kórházban lelkészkedik, ki 
ötven éves áldozárságának legnagyobb részét a betegek 
között töltötte. Nem azért, mert kellett, nem. O évtizedek 
előtt is már közkedveltségű és népszerű ember volt a főváros 
ban, mehetett volna jobb és jövedelmezőbb fővárosi plébániá-
ra, élhetett volna kényelmesebben ; . . de ő nem akarta. Nem 
akarta, mert szerette a szt.-Rókus kórházat. Nem törekedett 
dúsabb jövedelmek után, mert szerette a betegeket. Szerette 
és azért buzgalommal szolgált nekik a válságos perczekben. 
Hány öröm — és hála-könny, mely az Istennel kibékült lé-
lek bensejéből a szemekbe tódult, hány köszönetnyilvánítás 
a haldoklók ajkairól, hány forró ima a dicsőültek sorából 
tanúskodhatnék e buzgó lelkész szeretetéről ! . . . . De nem-
csak ők, mások sem maradhattak közönyösek ily áldásos 
működéssel szemben. Jó l esik szivünknek láthatni, és öröm-
mel adunk kifejezést ezen érzelmünknek, — hogy a papság 
és a világi elem ilyen időben, ilyen viszonyok között, itt a 
fővárosban kezet fogott, hogy a világ előtt szerény helyen 
termett igazi érdemeknek koszorút fonjanak. A tevékeny és 
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érdemdús budapesti esperes, ft . Cselka Nándor prépost-plé-
bános úr ő nga, a fővárosi ft. plébános urakkal együtt , segéd-
kezni fog a holnapi ünnepen az agg jubi lánsnak. A városi 
tanács is részt veend az egyházi ünnepélyben Budapest tör-
vényhatósága ugyancsak holnap ez alkalomból rendkívüli 
közgyűlést fog tartani az u j városház dísztermében — az 
érdemekben megőszült jubi lánsnak a fővárosi tisztelői által 
felajánlott díszajándékok (a jubiláns olajfestményű arcz-
képe és egy album) Gerlóczy polgármester vezetése mellett 
át fognak adatni . . . A paptársak testvéri részvételén nem 
csodálkozunk, mert hála Istennek, ma is áll majdnem min-
denüt t ; „Bonum et jucundum" . . . . De a fővárosi hatóság-
részvétele elismerése méltó jellemvonás, hálásan feljegy-
zendő tett , melylyel az illető körök fényesen kimutat ták, 
hogy az igazi érdem előtt még akkor is tudnak meghajolni, 
ha nem is működött közre reclam-csinálás és a hirlapi 
nagy dob. 

Vigasztalással és örömmel registráljuk azért ezen ju -
bileumot: — az agg jubilánsnak pedig szívből óhaj t juk, 
hogy még számos beteg épülésére és lelki hasznára működ-
jék szerény, de áldásos hivatalában ; és ha egykor az ő szá-
mára is eljövend azon óra, amelyben oly sokakat az isteni irga-
lom karjaiba visszavezetett, hogy akkor ugyanazon irgalom 
nyújtsa neki az örökélet koronáját! Magunk számára pedig 
bocsánatot kérünk, ha ismeretes szerénysége daczára róla irni 
mertünk. ? 

Angolország. Katholikus népgyűlés Manning bibornok 
elnöklete alatt harminczezer részvevővel. — Mult héten, igy ir a 
Journal ele Rome londoni levelezője, tar tot ta a Kereszt-Szö-
vetsége (Leage of holy Cross), azaz a katholikusok 
mértékletességi egylete nagygyűlését a londoni kristály-
palotában. 

Ez a gyűlés egyike vala a legnagyobbaknak, és Angol-
Ország valamennyi affiliait egylete köteles volt megbízott-
ja i t ide küldeni. A jelenvoltak száma meghaladja a har-
minczezeret. 

A concert,-teremben összegyűlt óriási tömeg nagyszerű 
látványt nyújtott. Az egyházi férfiak fekete ruhái, melyek 
közt Manning bibornok zöldbe öltözött őrei kiváltak, élén-
ken elütöttek a többi jelenvoltak tarka ruháitól, kik cso-
portosan vették körül kiki saját egyletének zászlaját. 

Manning bibornok magának tar tot ta fenn a jogot e 
hatalmas népgyűlésen elnökölni. 

A különféle beszédekből, melyek mind viharos taps-
ban részesültek, csakis a legkiválóbb pontok kiemelésére 
szorítkozunk. 

Kirwan atya, Preston küldötte, emlékeztet, hogy ez a 
város, „Angolország legkatholikusabb városa", volt szülő-
helye a teetotalismusnak. 

C. Harington More áldozópap constatálta, hogy a 
Kereszt Szövetsége egy ujabb ágának keletkezése, összeesve 
a kensingtoni főszékesegyház építésével, már most is sokat 
igér a jó ügynek. 

Newmann Fülöp áldozópap, M. Cullen Dublinből, M. 
Delany Scheffieldből szintén nagy hatással szónokoltak. 

A bibornok-érsek, átvéve a szót, constatálta, hogy 
magában Londonban a Kereszt-Szövetségének 80 ága van, 
körülbelül 145,000 taggal. 

Miután a beszédeknek vége szakadt, kezdődött az ün-
nepélyes körmenet a kristály-palota előcsarnokában és 
kertjeiben. 

Tizenhatezer ember vett benne részt, huszonegy zene-
kar és ötvenhét zászló kíséretében. 

A bibornok és papsága e hatalmas menet elvonulását 
egy emelvényről szemlélték. Minden testület, miután ő emi-
nentiáját üdvözölte, főpásztori áldásban részesült. 

Az ünnepély emelésére léghajót bocsátotta fel, a park 
szökőkutait megnyitották, és este fényes concert volt Police 
minorita rendű atya vezetése alatt , aki nagy gyermek-kart 
tanitott be e czélból. 

Szóval, fényes volt e nap valóban ; emléke kedves 
lesz minden jelenvolt keblében, és bizonyára hathatósan hoz-
zá fog járulni a Kereszt-Szövetségének felvirágoztatásához. 

Igy kormányozza a kath. papság Angolországban a 
kath. népet ! Igy engedelmeskedik és hódol a nép a pap-
ságnak ! 

IRODALOM. 
= Figyelmeztetés egy hazai ritka remek-műre. — Ha-

zánkfiai jelesb alkotásai kell, hogy a nemzet közkincseivé vál-
janak. Kiadó intézetünknek ez képezi egyik irányelvét. Mi-
dőn hazánk fölvirágzására, nemzetünk dicsőségére szellemi 
és anyagi erőnket készségesen föláldozni buzgólkodunk, há-
lás örömmel kell bevallanunk, hogy a tudomány, irodalom 
s művészet legjelesb bajnokai által vezéreltetvén és a t. kö-
zönség meleg rokonszenve által támogattatván — miről in-
tézetünkben megjelenő 18 különnemű lap és folyóirat és 
számos becses mű fényesen tanúskodik — korszerű művelő-
désünk előmeneteléhez jelentékenyen hozzájárulnunk si-
került . 

Ezút ta l van szerencsénk a t. hazai közönség figyelmét 
egy intézetünk által közelebb kiadandó kitűnő magyar spe-
cialitásra fölhivni, melylyel m. Dr . Majer István v. püspök 
és esztergomi kanonok ur — az országosan jól ismert és 
tisztelt István bácsi — (ki tudva levőleg régebben rajzolat-
jaival , festvényeivel, sőt rézmetszvényeivel is feltűnt) ugy 
irodalmunkat, mint kivált nemzeti műkincseinket is gyara-
pitá. Ezen páratlan művet ugyan már több honi lap, többi 
közt az „Ország-Világ" valamint a külföldi sajtó is igye-
kezett vázlatosan megismertetni és méltányolni, sőt ennek 
folytán a művelt külföldi művészek már gyakorlati lag is 
hasznát venni szerénykedtek : ám nekünk jutot t a szerencse, 
azt mint magyar szüleményt egész kiterjedésében s a hírne-
ves szerző élethű arczképével ellátottam közölhetni, mely 
is ily czím alat t fog még ez évben nyilvánosságra hozatni : 

„Ezer mükereszt" 
Szabad pillanataiban ollóval rögtönözte, s értekező 

szöveggel elátta 
Majer István 

v. püspök és kanonok Esztergomban. 

Főmagasságú bibornok 
Simor János urnák 

Magyarország herczeg-primásának, esztergomi érseknek 
stb. 
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Hálás kegyelettel 
A. A. A. 

Minthogy e díszmű, mely a szövegen fölül 60 táblán 
fogja az ezer eredeti mükereszt rajzát hozni, nem csekély 
anyagi áldozatot igényel és nagyon sok példányt közölnünk 
alig lehetséges, jónak láttuk aláirás ut ján a részvét iránt 
magunknak tájékozást szerezni. 

Megjegyzendőnek találtuk, hogy ezen gazdag phanta-
siával, eredetiséggel és r i tka műizléssel alkotott s mondhat-
ni páratlan magyar mű által nem csak a művészetben élve-
zetet kereső aesthetikusok és műbarátok meglepő újdonsá-
got nyerendnek, de mi fő, az egyházi ornamentikával fog-
lalkozók, valamint egyáltalán a műipar férfiai : díszműve-
sek, arany-ezüst művesek, ékszerészek, ötvösök, könyvkötők, 
szoba-, majolika- és porczellánfestők, műasztalosok, vésnö-
kök és műfaragók, himezők, műtakácsok (kivált szőnyeg-
szövők) és lakatosok stb. oly mintagyűjtemény birtokába 
jöhetnek, melynek sok tekintetben a kormányilag is fölka-
rolt ipartanodák szintén nagy hasznát vehetik és a magyar 
műipar ajánlatára fordíthatják. 

Az aláírási ár 5 fr t , díszkötésben 6 fr t . 
Kelt Budapesten, 1883. 

Wilckens és Waidl 
kiadóhivatala. 

4- Az u j iskolai év megnyílta alkalmából legyen szabad 
a hitelemző- és lelkészkedő-papság szíves figyelmébe ajánla-
nom következő műveimet : 

1. Magyarázott Elemi Katekizmus vagy módszertani-
lag kidolgozott hitelemzések a róm. kath. népiskolák II. 
osztálya számára. — Ugy nyelvezetre, mint tananyagra és 
kezelésre nézve középhelyet foglal el az I. osztály számára 
irt egészen gyermekded és a következő már behatóbb és 
terjedelmesebb mű között. 464 1. bolti ára 2 frt . 

2. Módszertani Hitelemzések a róm. kath. népiskolák 
III. osztálya számára. Óráról-órára előadja, mit, mily ter-
jedelemben és miképen kell a „Kis Katekizmusból" ezen 
osztályban előadni. 480. 1. bolti ára 2 frt 25 kr. 

3. Természeti Ervek Isten Létéről német eredetiből ma-
gyarítva. Az I. kiadás pár hó alatt elfogyott, a I I . kiadás-
ból még néhány példány van. 156 1., bolti ára 75 kr. 

4. A kath. Szertartások elemei népiskolai használatra. 
— Közlő alakban, de elemiesen tárgyal ja a sz. mise szertar-
tásait, a szentségek kiszolgáltatásának módját , a három fő-
ünnepkört s a sz. helyek és szerelvények ismertetését. Alig 
egy év alatt 4 u j kiadást ért, mi önmagában is elég kezes-
ség használhatósága mellet t! 31 1., IY . k. bolti ára 18. kr. 

5. Katholikus Egyháztörténet dióhéjban a róm. kath. 
népiskolák felsőbb osztályai számára. — Könnyed és egy-
szerű nyelvezettel adja elő a kereszténység elterjedését, ki-
váló tekintettel az európai népcsaládokra ; ismerteti a keleti 
egyházszakadást, a mohamedanismust és keresztes háború-
kat, a protestantismus keletkezését és elterjedését, a fran-
czia észistenitést és az egyház legújabb viszonyait. Már is 
három kiadást ért ; 44 1., bolti ára 22 kr. 

6. Az 1. országos tanítói g y ülés- lefolyása és elvi jelen-
tőségű főbb mozzanatai kath. szempontból megvilágítva. — 
Ismerteti ennek előzményeit, megalakulását, összes nyilvá-
nos gyűléseit, a felmerült tárgyak kivonatát, a legfontosb 
VI . szakosztály működését, úgyszintén a kath. tanügyre és 
álláspontra sérelmes nyilatkozatokat és határozatokat. — 
Kiadta a baja-vidéki róm. kath. tanitóegylet. Ára : 40 kr. 

Mindezek akár pénzért, akár pedig a megfelelő számú 
intentiók végzése mellett is megrendelhetők. 

Kalocsán, (Pestm.) 1883. szeptember 7-én. 
Fonyó Pál, 

fiképezdei rendes tanár. 

= Figyelmeztetés. A főt. papság valószínűleg kezeihez 
kapta már legnagyobb részt az illető főpásztori körlevelek-
hez csatolt előfizetési felhivásunkat, a kiadásunkban megje-
lenő igen nagybecsű irodalmi újdonságra. 

E r t j ü k a középiskolai törvényjavaslat tárgyalása al-
kalmával a főrendiházban mondott katholikus remek szó-
noklatok egyedül authentikus kiadását. 

Ezen szónoklati rémekek megjelenése organikus özsze-
függésben, nem csak azáltal válnak fölötte becsessé, hogy 
a főrendiháznak ezen tárgyalására vonatkozó legimpozán-
sabb mozzanatairól hű képet nyújtanak, hogy a magyar 
kath. geniu8nak örök dicséretére válnak, hanem azáltal is, 
hogy bevezetőleg felölelik az összes magyar kath. püspöki 
kart, s beillesztik azt az egésznek keretébe, egy fölötte ta-
núságos, s a középiskolai törvénjavaslat fejlődési történetét 
tárgyazó előszóban. Ennek folytán tisztelettel felkérjük az 
ivtartó urakat, hogy az előfizetéseket hozzánk mielőbb be-
küldeni kegyeskedjenek, miszerint a nyomatandó példányok 
száma i ránt tájékozva legyünk. 

Egy példány ára fűzve 1 frt , vászonba kötve 1 f r t 
50 kr. 

Ki tűnő tisztelettel Szüts és Társa, kath. könyv- és 
műkereskedés. Budapest, Ferencziek-bazárja 13—15 

VEGYESEK. 
— A Propaganda Congregatiója az Egyesült-Államok 

érsekeihez körlevelet intézett, melyben meghívja őket egy 
f. évi novemberben Rómában tartandó értekezleti-e, a mely-
nek a jövő évi baltimorei zsinatot meg kell előznie. Ezen 
értekezletre, melyen egyház-fegyelmi ügyek lesznek a ta-
nácskozás tárgyai, meghívót kaptak a szerzetes rendek fő-
nökei is. 

— Rohling Ágost prágai theologiai tanár legújabb 
művében, melynek czime : „Die Polemik und das Menschen-
opfer des Rabbinismus" (Paderbornban), a 32 lapon kö-
vetkező kihívás olvasható : „A freiburgi Kirchenlexikon 
első kiadásában az van mondva, hogy Eisenmenger nem kü-
lönböztette meg kellőleg a különféle időket ; a különféle 
századokban élt rabbinusok éppen szintén különféle érzület-
tel birnak. Ebben áll az ottani mondás veleje. Ellenében bá-
tor vagyok azon jól megfontolt észrevételt tenni, hogy Eisen-
menger művében egyetlen egy, tárgyilag hamis idézet sincs, 
és hogy a rabbinusi iratok Krisztus után, a talmudistáké 
éppen ugy mint a későbbi rabbiké, kivétel nélkül ugyan-
azon nézeteknek hódolnak ; ezek e tekintetben változatlanok 
mint a kath. egyház bármely dogmája. A ki nekem ortho-
dox rabbitól héber vagy arameus iratot mutat fel, a mely 
zsidó köröknek van szánva, és azt tanítja, hogy nem zsidó-
kat mint embereket a jogosság és felebaráti szeretet elvei 
szerint kell tekinteni, a mint Mózes tanítja, — annak 1000 
forintot tűzök ki.w 

— Figyelmeztetés. A Religio elhunyt ősz nyomdászáról szóló je-
lentésben a több mint félszázados nyomdász szavaknak az az értelmök 
van, hogy az elhunyt — több mint félszázad óta működött a nyomdászat 
terén. A Religiót negyedszázadon túl gondozta mint nyomdász, s utóbb 
mint expeditor. 

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

Nyomatott Budapesten, 1883. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt . 
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55., hova a lap szellemi ^ 
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R E L I G I O . 
K A T E EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

NEGYVENKETTEDIK ÉVFOLYAM. 
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postahivatalnál ; \ 
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Budapesten, szeptember 15. 22. II. Félév. 1883. 

TARTALOM. Sanctissimi Domini Nostri Leonis divina providentia Papae X I I I Epistola Encyclica ad Patr iarchas prima-
tes Archiepiscopos et Episcopos uniyersos Catholici orbis grat iam et communionem cum Apostolica sede habentes. —-
Egyházi tudósitások : Budapest. A bécsi nagy napok. Budapest. Magyar történelmi képcsarnok érdekében. Kalocsa. Dr . 
Haynald Lajos bibornok-érsek ő eminentiája legújabb nagylelkű alapítványáról. Bécs. A török ostrom visszaverésének 

százados évfordulóján. Bukarest. F t . Paoli Ignácz bukaresti érsek köszönő levele. — Felhivás adakozásra. — Vegyesek. 

SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI 

L E O N I S 

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

PAPAE XIII 
EPISTOLA ENCYCLICA 

AD PATRIARCHAS PRIMATES ARCHIEPISCOPOS ET EPISCOPOS 
VNIVERSOS CATHOLICI ORBIS GRATIAM ET COMMVNIONEM 

CUM APOSTOLICA SEDE HABENTES. 

VENERABILIBUS FRATRIBUS 
PATRIARCHIS PRIMATIBUS ARCHIEP1SCOPIS ET EPISCOPIS 
UNIVERSIS CATHOLICI ORBIS GRATIAM ET COMMUNIONEM 

CUM APOSTOLICA SEDE HABENTIBUS 

L E O P P. X I I I 

VENERABILES FRATRES 

SALUTEM ET APOSTOLÎCAM BENEDIBTIONEM. 

Supremi Apostolatus officio, quo fungimur, et 
longe difficili horum temporum conditione quotidie 
magis admonemur ac propemodum impellimur, ut 
quo gravioros incidunt Ecclesiae calamitates, eo 
impensius eius tutelae incolumitatique consulamus. 
Quapropter, dum quantum in Nobis est, modis 
omnibus Ecclesiae iura tueri, et quae vel impendent 
vel circumstant pericula antevertere et propulsare 
conamur, assidue damus operam caelestibus auxili is 
implorandis, quibus effici unice potest, u t labores 
curaeque Nostrae optatum sint exitum habiturae. 
— Hanc ad rem nihil validius potiusqueiudicamus, 
quam religione et pietate demereri magnam Dei 
Parentem Mariam Virginem quae pacis nostrae 
apud Deum sequestra et caelestium administra gra-
t iarum, in celsissimo potestatis est gloriaeque fa-
stigio in caelis collocata, u t hominibus ad sempiter-

nam illam civitatem per tot labores et pericula 
contendentibus patrocinii sui subsidium impertiat . 
— Itaque proximis iam anniversariis solemnibus, 
quibus plur ima et maxima in populum christ ianum 
per Marialis Rosarii preces collata bénéficia reco-
luntur , preces hasce ipsas singulari studio toto orbe 
catholico adhiberi Magnae Virgini hoc anno volu-
mus, quo, Ipsa conciliatrice, divinum Eius Fi l ium 
nostris placatum et mit igatum malis feliciter expe-
r iamur. Has ig i tur l i t teras ad Vos, Venerabiles 
Fratres, dandas censuimus, ut, cognitis consiliis 
Nostris, populorum pietas ad ea religiose perfici-
enda vestra auctoritate studioque excitetur. 

Praecipuum semper ac solemne catholicis ho-
minibus fui t in trepidis rebus dubiisque tempori-
bus ad Mariam confugere et in materna Eius boni-
tate conquiscere. Quo quidem ostenditur certissima 
non modo spes, sed plane fiducia, quam Ecclesia 
catholica semper habui t in Genetrice Dei iure repo-
sitam. Revera primaevae labis expers Virgo, ad-
lecta Dei Mater, et hoc ipso servandi hominnm ge-
neris consors facta, tanta apud Fil ium grat ia et 
potestate valet, u t maiorem nec humana nec ange-
lica na tura assecuta unquam sit, aut assequi possit. 
Cumque suave Ipsi ac iucundum apprime sit, sin-
gulos suam flagitantes opem iuvare ac solari : du-
bi tandum non est, quin Ecclesiae universae votis 
adnuere multo libentius velit ac propemodum 
gestiat. 

Haec autem tam magna et plena spei in augu-
stam caelorum Reginam pietas luculentius emicuit, 
cum errorum vis late serpentium, vel exundans 
morum corruptio, vel potentium adversariorum 
impetus militantem Dei Ecclesiam in discrimen 
adducere visa sunt. — Veteris et recentioris aevi 
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históriáé, ac sanctiores Ecclesiae fasti publicas pri-
vatasque ad Deiparam obsecrationes et vota com-
mémorant, ac vicissim praebita per Ipsam auxil ia 
partamque divinitus tranquill i tatem et pacem. Hinc 
insignes il 1 i íituli, quibus Eam catholicae gentes 
christianorum Auxiliatric-in, Opiferam. Solarricem, 
bellorum Potentem, Victricem, Paciferam consalu-
tarnnt . Quos inter praecipue commemorandus so-
lemnis ille ex Rosario ductus, quo insignia Ipsius 
in universurri christianiim nornen bénéficia ad per-
petuitatem consecrata sunt. 

Nemo vestrum ignorât, Venerabiles Fratres, 
quantum laboris et luctus, saeculo duodecimo exe-
unte, sanctae Dei Ecclesiae intulerint Álbigenses 
haeretici, qui recentiorum Manichaeorum secta 
progeniti , australem Galliae plagam atque alias 
latini orbis regiones perniciosis erroribus repleve-
rant ; armorumque terrorem circumferentes, late 
dominari per clades et ruinas moliebantur. Contra 
huiusmodi teterrimos hostes virum sanctissimum, 
ut nostis, excitavit misericors Deus, inclitum scili-
cet Dominiciani Ordinis parentem et conditorem. 
Is integritate doctrinae, v i r tu tum exemplis, muneris 
apostoliéi perfunctione magnus, pugnare pro Ec-
clesia catholica excelso animo agressus est, non vi, 
non armis, sed ea maxime precatione confisus, quam 
sacri Rosarii nomine ipse primus instituít , et per 
se, per suos alumnos longe lateque disserninavit. 
Dei enim instinctu ac numine sentiebat f u tu rum, 
ut eius precationis ope, tamquam validissimo in-
strumento bellico, victi hostes profligatique vesa 
nam impietate audaciam ponere cogerentur. Quod 
reipsa evenisse compertum est. Etenim ea orandi 
ratione suscepta ri teque celebrata ex institutione 
Dominici Patris, pietas, fides, concordia restitui, 
haereticorum molitiones atque artes disiici passim 
coepere : ad haec, plurirni errantes ad sanitatem re 
vocati, et catholicorum armis, quae fuerant ad vim 
propulsandam sumpta, impiorum compressus furor. 

Eiusdem precationis efficacitas et vis mirabili-
ter etiain perspecta est saeculo decimo sexto, cum 
ingentes Turcarum copiae Europae prope univer-
sae superstitionis et barbariae iugum intentarent. 
Quo tempore sanctus Pius V. Pontifex Maximus, 
excitatis ad communium rerum tutelam principibus 
christianis, omni studio in primis egit ut potentis 
sima Mater Dei, per Rosarii preces implorata, no-
mini christiano volens propitia succurreret. Nobi-
lissimum sane spectaculum per eos dies caelo ter-
raeque exhibitum omnium in se mentes animosque 

convertit. Hinc enim Christi fideles non procul a 
Corinthiaco sinu vitam et sanguinem pro religio-
nis patriaeque incolumitate fundere parati, hosrem 
interrit i opperiebantur ; illinc inermes pio suppli-
cantium agmine, Mariam inclamabant, Mariam ex 
Rosarii formula iteratis vicibus consalutabant, ut 
certantibus adesset ad victoriam. Adstiti t exorata 
Domina; namcommisso ad Echinadas insulas navali 
praelio, christ ianorum classis, sine magna suorum 
clade, fusis caesisque hostibus, magnifice vicit. 
Quare idem sanctissimus Pontifex in accepti bene-
ficii memóriám, anniversarium tanti cerraminis 
diem honori Mariae Victricis festum haberi voluit : 
quem Gregorius XIII t i tulo Rosarii consecravit. 

Simili modo, superiore saeculo, semel ad Te-
mesváriam in Pannónia, semel ad Corcyram insu-
lam nobilis est de Turcarum copiis victoria repor-
t a t a : idque sacris Magnae Virgini diebus, praeci-
busque pio Rosarii r i tu ante persolutis. Quae res 
d e m e n t e m XI. Decessorem Nostrum adduxit ut 
gratia animi ergo, solemnem Deiparae a Rosario 
honorem quotannis habendum tota Ecclesia decre-
verit. 

Igi tur cum sacra haec precandi formula tanto-
pere Virgini grata esse dignoscatur, eaque ad Ec-
clesiae populique christiani defensionem et ad clivina 
bénéficia publice privatimque impetranda apprime 
conférât ; mirum non est, eximiis eam praeconiis 
alios quoque Decessores Nostros efferre atque au-
gere studuisse. Sic Urbanus IV quotidie per Rosa-
rium christiano populo bona 'provenire testatus est. 
Sixtus IV hunc orandi r i tum ad honorem Bei et Vir-
ginis, et ad imminentia mundi pericula propulsanda 
opportunum ; Leo X adversus haeresiarchas et gliscentes 
haereses institutum, et Iulius III romanae Ecclesiae 
decorem dixerunt. Itemque de eo sanctus Pius V, 
hoc, inquit, orandi modo evulgato, coepisse fideles iis 
méditâtionibus accensos, iis precibus inflammatos, in 
alios viros repente mutari, haeresum tenebras remitti, et 
lucem catholicae fidei aperiri. Demum Gregorius XIII, 
Rosarium a beato Dominico ad iram Bei placandam et 
Beatae Virginis intercessionem implorandam fuisse in-
stitutum. 

Hac Nos cogitatione exemplisque Decessorum 
Nostrorum permoti, opportunum omnino censemus 
solemnes hoc tempore supplicationes ob eam caus-
sam institui, ut invocata per Rosarii preces Virgine 
augusta, parem necessitatibus opem a Iesu Christo 
eius Filio impetremus. — Perspicitis, Venerabiles 
Fratres, Ecclesiae labores dimicationesque diutur-
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nas et graves. Christianam pieta tem, publicam mo-
rum honestatem, fidemque ipsam, quae summum est bonum 
virtutumque ceterarum princípium, maioribus quotidie 
periculis videmus oppositam. Item difficilem conditionem 
variosque angores Nostros non modo cognoscitis, sed facit 
Caritas vestra, ut quadam Nobiscum societate et communione 
sentiatis. 

Miserrimum autem est, ac longe luctuosissimum, tot 
animas Iesu Christi sanguine redemptas, quodam aberrantis 
saeculi veluti correptas turbine, praecipites in peius agi at-
que in interitum ruere sempiternum. Igi tur divini nécessitas 
auxilii haud sane est hodie minor, quam cum magnus Do-
minicus ad publica sananda vulnera Marialis Rosarii usum 
invexit. Ule vero caelesti pervidit lumine, aetatis suae 
malis remedium nullum praesentius futurum, quam si ho-
mines ad Christum, qui via, Veritas et vita est, salutis per 
Eum nobis partae crebra commentatione rediissent ; et Vir-
ginem illam, cui datum est cunctas haereses interimere, de-
j)recatricem apud Deum adhibuissent. Idcirco sacri Rosarii 
formulám ita composait, ut et salutis nostrae mysteria or-
dine recolerentur, et huic meditandi officio mysticum innec-
teretur sertum ex angelica salutatione contextum, interiecta 
oratione ad Deum et Pat rem Domini Nostri Jesu Christi. 
Nos igitur haud absimili malo idem quaerentes remedium, 
non dubitamus, quin eadem haec a beatissimo viro tanto 
cum orbis catholici emolumento inducta precatio, momenti 
plurimum habitura sit ad levandas nostrorum quoque tem-
porum calamitates. 

Quamobrem non modo universos christianos enixe 
hortamur, ut vel publice vei privatim in sua quisque domo 
et família pium hoc Rosarii officium peragere studeant et 
non intermissa consuetudine usurpent, sed etiam integrum 
anni labentis Octobrem mensem caelesti Reginae a Rosari'o 
sacrum clicatumque esse volumus. — Decernimus itaque et 
mandamus, ut in orbe catholico universo hoc item anno so-
] em nia Deiparae a Rosario peculiari religione et cultus 
splendore celebrentur ; utque a prima die proximi octobris 
ad secundam subsequentis novembris, in omnibus ubique 
curialibus templis, et si Ordinarii locorum utile átque op-
portunum iudicaverint, in aliis etiam templis sacrarii honori 
Deiparae dedicatis, quinque saltern Rosarii decades, adiectis 
Litaniis Lauretanis, religiose recitentur : optamus autem, ut 
ad has preces conveniente populo, eodem tempore vel sacrum 
ad altare fiat, vel Sacramento augusto ad adorandum pro-
posito, sacrosancta deinceps hostia pius supplicantium coe-
tus rite lustretur. 

Magnopere probamus, sodalitates a Rosario Yirginis 
solemni pompa vicatim, per urbes, accepta a maioribus con-
suetudine, publicae religionis caussa procedere. Quibus 
autem in locis id iniuria temporum forte non licet, quid-
quid publicae religioni ex hac parte detractum est, frequen-
tiore redimatur ad sacras aedes accursu ; et diligentiore 
virtutum christianarum exercitatione fervor pietatis eluceat. 

Eorum autem grat ia , qui quae supra iussimus facturi 
sunt, übet caelestes Ecclesiae thesauros recludere, in qui-
bus ipsi incitamenta simul et praemia pietatis inveniant. 
Omnibus igitur qui intra designatum temporis spatium, 
Rosarii cum Litaniis publicae recitationi intefuerint, et ad 

mentem Nostram oraverint, septem annorum itemque Sep-
tem quadragenarum apud Deum indulgentiam singulis vi-
cibus obtinendam concedimus. Quo beneficio f rui pari ter 
posse volumus, quos supplicationibus publicis supra dictis 
légitima caussa prohibeat, hac tamen lege, ut eidem sacrae 
exercitationi privatim operám dederint, itemque Deo ad 
mentem Nostram supplicaverint. — Eos vero qui supra 
dicto tempore decies saltern, vel publice in sacris templis, 
vel iustas ob caussas privatis in domibus eadem peregerint, 
et, expiatis rite animis, sacra de altari libaverint, piaculo 
omni et statis admissorum poenis ad pontificalis indulgen-
tiae modurn exsolvimus — Plenissimam hanc admissorum 
suorum veniam omnibus etiam élargi mur, qui vel in ipsis 
beatae Mariaé Yirginis a Rosario solemnibus, vel quolibet 
ex octo consequentibus diebus, ablutis pari ter salutari con-
fessione animis, ad Christi mensam accesserint, et in aliqua 
aede sacra pro Ecclesiae necessitatibus ad mentem iSostram 
Deo et Deiparae ri te supplicaverint. 

Agite vero, Yenerabiles F r a t r e s , quantum Vobis 
curae est et Mariae honos et societatis humanae salus, tan-
tum studete populorum in Magnam Yirginem alere pieta-
tem, augere fiduciam. Divino quidem munere factum puta-
mus, ut, vel turbulentissimis hisce Ecclesiae temporibus, 
in maxima christiani populi parte stet ac vigeat antiqua in 
augustam Yirginem religio et pietas. Nunc vero exhortati-
onibus his Nostris excitatae, vestrisque vocibus incensae 
christianae gentes vehementiore in dies animi ardore sese 
in Mariae tutelam fidemque recipiant ; et adamare magis ac 
magis insistant Marialis Rosarii consuetudinem, quam ma-
iores nostri non modo uti praesens in malis auxilium„ sed 
etiam nobilis instar tesserae christianae pietatis habere 
consueverunt. Obsecrationes concordes ac supplices libens 
excipiet humani generis Patroua caelestis, illudque facile 
impetrabit, ut boni virtutis laude crescant ; ut devii sese ad 
salutem colligant ac resipiscant ; ut vindex scelerum Deus 
ad clementiam ac misericordiam conversus rem christianam 
remque publicam, amotis periculis, optatae tranquill i tati 
restituât. 

Hac spe erecti, Deum ipsurn, per Earn in qua totius 
boni posuit plenitudinem, summis animi Nostri votis enixe 
obsecramus, ut maxima quaeque Yobis, Yenerabiles F r a -
tres, caelestium bonorum munera largiatur : in quorum 
auspicium et pignus, Yobis ipsis, et Clero vestro et populis 
cuiusque vestrum curae concreditis, Apostolicam Benedi-
ctionem peramanter impertimus. 

Datum Romae apud S. Pe t rum die 1 Septembris, A . 
M D C C C L X X X I I I . Pontificatus Nostri Anno Sexto. 

L E O P P . X I I I . 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, szept. 13. A bécsi nagy napok. — Bécs vá-

rosa felszabadításának kétszázados emlékét ülte a tegnapi 
napon. Méltó jubileum, méltó szélesebb körök figyel-
mére és részvételére. Felszabadult Bécs, de Bécscsel együtt 
a dynastia, a kereszténység, egész Közép-Európa civilisa-
tiója. A kereszt diadala a félhold felett, a keresztény mű- * 
veltség győzelme az ázsiai barbárság felett vala Bécs fel-
szabadulása. Ki képes mérlegelni a szomorúbbnál szomo-

22* 
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rúbb következmények Iánczolatát, melyek esetleg Bécs 
elestéhez fűződtek volna ? Mi történik Közép-Európával, 
mi az összes keresztény műveltséggel, ha a török feltűzi a 
sz. István-templom tornyára a félholdat ? Nem látták vol-
na-e még századok a törökök zsarnok uralmát, nem jutot t 
volna-e a Nyugat nagy része azon siralmas állapotba, mely-
ben szegény hazánk oly soká sinlődött? . . . 

Hagyjuk a konjekturákat ; vegyük a tényeket. Tény 
az, hogy Bécs felszabadulása után a török lassan, de követ-
kezetesen visszaszorittatott ; tény az. hogy a török ezentúl 
soha többé támadó, hódításra irányzott háborút nem kez-
dett ; tény az, hogy Bécs felszabadulása óta hazánk is fel-
szabadulni kezdett, hogy három évre reá (1686. szept. 2.) 
megint szabad, megint a mienk lett ős Buda vára; tény az, 
hogy hat évvel ezen döntő csata után (1689. febr. 8.) török 
követség jelent meg a bécsi udvarnál, békét kérni, mi soha 
sem történt, mióta a török lábát e monarchia területére 
tette ; tény az, hogy Bécs felszabadítása, amint a kereszté-
nyek szabadságának hajnali csillaga, ugy a törökök szeren-
cséjének és tekintélyének esti csillaga volt. A bécsi sz. Is t -
ván-templom keresztjének fényében elhomályosodni kezdett 
a félhold, hogy lassankint fényét teljesen elveszítse. E té-
nyeket tagadni nem lehet. Nemcsak helyi, de világtörténeti 
fontosságú Bécs felszabadulása ; tartós, üdvös eredményei 
és kihatásai hazánkra és a kereszténységre tagadásba nem 
vehetők. 

És azért ért jük a bécsi ünnepélyeket ; ért jük, hogy az 
igazi bécsiek a felséges uralkodóházzal és a papsággal 
őszinte szívből hálát adnak a Mindenhatónak e világraszóló 
győzelemért ; ér t jük különösen a bécsi herczeg-érsek ő exc-
jának kiváló buzgólkodását ezen ünnepélynek, mely egyik 
legkedvesebb tervét képezte, minél magasztosabb módon 
való megülésében ; ér t jük a szentséges atyának szeretettel-
jes bőkezűségét, melyet teljes bucsu engedélyezése és az 
apostoli áldás kiosztása által oly kegyesen tanúsított. 

Szép ünnepély volt ez, és ha a városi hatóság politikai 
demonstratióból hidegen várta és nézte e napokat, ha a 
zsidó sajtó nemcsak tartózkodólag, de i t t-ott még zavaró-
lag is akart hatni a közönségre, mégis impozáns és fényes 
egy ünnepély volt az a népnek óriási , lelkes részvéte 
folytán. 

A szent-István-templomban az emléknapot megelőző-
leg tr iduum tartatott , mely f. h. 7-én estve vette kezdetét. 
Az itt tar tot t szentbeszédek tárgyai igen sikerülten voltak 
választva. Beszéltek a földi és földöntúli okokról, melyek-
nek e győzelem tulajdonítandó. Első sorban X I . Incze pá-
pát említtették és méltán. O volt az, ki nemcsak imáival és 
könnyeivel, nemcsak leveleivel és kéréseivel, de nagyszerű 
pénzsegélyével is kiválóan közreműködött e nagy munká-
ban. X I . Incze imádkozott maga, imákat rendelt a keresz-
tények győzelmeért ; serkentette és buzdította a katholikus 
fejedelmeket, intette őket egyetértésre és összetartásra, is-
mételten és ismételten lelkükre kötötte a kereszténység 
nagy és közös ügyét. Létre is jöt t a szerződés I. Lipót és 
Sobieszki I I I . János között, de a kikötött 1.200,000 forint-
nyi segélyt nem a császár-király, hanem X I . Incze pápa 
fizette. Sobieszki János pápai pénzen szervezte és rendezte 
hadseregét, pápai pénzen gyűjtöt t és fegyverzett fel erőket, 

melyek a 62 napig ostromolt Bécs városát felszabadítot ták. 
X I . Incze pápa nevét a hős lengyel király nevétől nem sza-
bad elválasztani. Más szónokok I. Lipót és a nép érdemeit 
taglal ták. 

Ez a nép akkor még szét nem volt szakítva nemzeti-
ségi viszály által, egy és egységes volt azon nagy eszme 
szolgálatában, hogy a kereszténységet, a hazát, az uralko-
dót meg kell menteni. Ezen egység magasztos diadalának 
emlékére szentelt ünnep viszályban találja az akkor oly 
testvéries szeretettel egyesült népeket, Bécsben az osztrá-
kokat, Krakkóban a lengyeleket ; külön-külön ülik e dicső 
napok emlékezetét. H a csak az egység teremt nagyot, mi 
lesz — hasonló veszély esetén — az egyenetlenség, a cen-
trifugális irányzatok eredménye és hatása ? ! . . 

A földöntúli okokat az illető szónokok igen helyesen 
az Isten anyjában és magában az Istenben keresték. Mái-
maga X I . Incze pápa a szűz Anyának tulajdonitá ezen 
győzelmet ; az ő oltárához ment hálát adni és az ő sz. ne-
vének tiszteletére Kisasszony ünnep nyolczadában külön 
ünnepet rendelt. — Hogy azt Isten maga a legelső és leg-
főbb ok volt e fényes győzelem létrejöttében, keresztény 
olvasó előtt nem szorul bizonyításra. Jellemző, mint egy 
történész megjegyzi, hogy a kath. egyház isteni gondviselés-
szerű ünnepét ülte az nap, midőn Sobieski János Bécs alatt 
megjelent. Kétségkivül gondviselésszerű volt e megjelenés, 
gondviselésszerű e győzelem. Mintha megelégelte volna a 
jóságos Isten a török rabigában sinlő és kesergő keresztény 
népek könnyeit, mintha ki lett volna engesztelve igazságos-
sága, mintha végre milliók és milliók imái által hajlott 
volna irgalmasságra ! . . . 

A bécsiek — ért jük azokat, kik valódi hazafiak és se 
jobbra se balra nem kandikálnak, — jól tették, hogy e ne-
vezetes nap emlékét oly ünnepélyességgel megülték. Szi-
vünk egész rokonszenvével, lelkünk egész részvétével osz-
tozunk örömükben. 

Csak egy fájó érzés támadt belsőnkben, midőn hazánk 
nyolczszázados, nem rég elmúlt jubileumi ünnepélyére gon-
doltunk és ezt a bécsiek kétszázados ünnepével összehason-
lítottuk. Mennyi fény, mennyi buzgalom, mennyi részvét 
és ünnepélyesség ott! — Es minálunk augusztus 20-án?! . . . 

? 
Budapest. Magyar történelmi képcsarnok érdekében —kö-

vetkező átiratot intézett az ország vallás- és közoktatásügyi 
minisztere az egyházi hatóságokhoz : 

A vallás- és közoktatásügyi m. k. minisztertől. 
19236.szám. — A honalapítás ezredévének közeledtével termé-
szetszerűen fordulunk történelmi multunk felé, mely borús 
és derűs napjaiban számos kimagasló alakot mutat fel, kik 
közül számosak arczképei köz- vagy magántulajdonban sok 
helyütt mai nap drága ereklyeként őriztetnek, mig néhol 
ismeretlenül porlepetten a végenyészet esélyének vannak 
kitéve ép ugy, mint azon történelmi nevezetességű helyek s 
építmények régi időkből fennmaradt képei, melyek szemünk 
elé tár ják gazdag történelmi multunk szinhelyeit. 

Pusztí tó háborúk, az idő vasfoga, közöny s kellő szak-
értelem hiánya ugyan történelmünk ezen érdekes illustrá-
tióinak jó részét már megsemmisítették vagy tetemesen 
megrongálták, de van még most is igen sok, részben ismeret-



len anyagunk, mit annál gondosabban kell most megőriz-
nünk és felkutatnunk. 

Ezen indok vezette az irók és művészek társaságát 
azon eléggé nem méltányolható mozgalom megindítására, 
melynek czélja : egy magyar történelmi képcsarnok létesí-
tése, s a mely tervet néhány köztörvényhatóság a képvise-
lőházhoz intézett lelkes beadványában már is felkarolta. 

Az ügy, — természeténél fogva a vezetésemre bízott 
minisztérium ügyköréhez tartozván, hozzám tétetet t át, mi-
nek folytán — a jelzett czél megvalósítására, van szeren-
csém a főtisztelendő egyházmegyei hatóságnak hazafias 
közreműködését is ezennel kikérni. 

Előre bocsátva azt, miszerint a magyar történelmi 
képcsarnok tárgyát képezik, az egyházi történelmi, katonai, 
irodalmi, művészeti vagy bármely más tekintetben hazánkra 
nézve nevezetességgel biró egyének olajban festett, réz-fa-
kőmetszetű vagy a graphicai művészet bármely ágában 
előállított vagy szobrászati kivitelű arczképeik, szobraik 
vagy síremlékeik, — osztályozás és kivitel tekintetében 
ugyan ezen szempont alá esnek a városok, várak, csatatérek 
stb. festményei rajzai s térképei is. 

Oly kéréssel van tehát szerencsém a főtisztelendő egy-
házmegyei hatósághoz fordulni, miszerint az egyházmegyé-
jében első sorban pedig székhelyén létező ilynemű képeket s 
emlékeket a fentiek szemmeltartásával s azok hozzávetőle-
ges nagyságának s a helynek megnevezésével, a hol azok 
talál tatnak összeiratni s e kimutatást még a nyár folytán 
hozzám jut ta tni méltóztassék. 

Czélja ezen összeirásnak : megismerni a még meglevő 
anyagot, mely ezután szakértők által i t t helyütt rendezendő 
időszaki kiállításokon, vagy pedig ott a helyszínén megbi-
ráltatván, a szükséges tá rgyak a mennyiben eredetiben meg-
szerezhetők nem volnának, le fognának másoltatni, a ma-
gyar történelmi arczképcsarnok számára mindenkor az il-
lető tulajdonos engedélyével. 

Végezetül azon biztos reménynek adok kifejezést, hogy 
a főtisztelendő egyházmegyei hatóság hazafias közbenjárá-
sával a kitűzött czél létrejöttét hathatósan elősegíteni mél-
tóztatik. Budapest, 1883. junius hó 8-án. Trefort.*) 

Kalocsa, szept. 10. Dr. Haynald Lajos bibornok-érsek 
ö eminentiája legújabb nagylelkű alapítványáról következő 
okmányok jelentek meg a főegyházmegyei hivatalos köz-
lönyben. Ereznél maradandóbb, aranynál becsesebb emléké-
ről szólnak azok a felséges királyi családban történt örven-
detes eseménynek : 

„Miután az ő eminentiájától főtisztelendő Bibornok és 
érsek urunktól a tegnapi napon a főtisztelendő főkáptalan-
hoz intézett és ezennel egész szövegében átír t aU ~>ítványle-
vele az egész főegyházmegyére vonatkozik : azt a t. cz. fő-
megyei papsággal örvendetes tudomásul közlöm. 

Kalocsán, 1883. szeptember hó 10-én. 
Majorosy János s. k., 

h. érseki helyettes. 
2381. sz. 

Főtisztelendő Fökáptalan ! 
A mindenható Istennek teremtő keze betöltötte azon 

reményeket, melyeket valamint az egész birodalomnak úgy 

*) Lásd a szepesi egyházmegye XVIII. sz. körlevelét. 

hazánknak népei is a jóllétök eszközlésére nagy hivatással 
levő fönséges koronaherczegi pár családi boldogsága teljes 
voltára nézve táplál tak, — s a dicső fejedelmi házban min-
denkor fényeskedett magasztos erények egy uj örökösét 
hívta az életbe, az ujonszületett fönséges Erzsébet főher-
czegnőt boldog szülői kar ja i ra fektetvén. 

Áldották ezért az Isten atyai jóságát a fölséges urunk 
királyunk dicső uralkodása által boldog népek s örömüknek 
megható kifejezésével üdvözölték az ujonszületett fejedelmi 
sarjat , mint ezt a napi események tanúi hirdették, én pedig 
a fönséges gyermek keresztelési ünnepélyénél fényes jelen-
ségekben nyilvánulni lát tam. 

Illő pedig és fölséges fejedelmünknek népei boldogí-
tására irányult magasztos szándékaival teljesen megegyező, 
hogy örömünket emberbaráti cselekedetekkel is megörökí-
teni igyekezzünk, mintegy jelzéseül azon hivatásnak, mely 
az emberiség java eszközlésében a fejedelmi gyermeknek 
ju to t t . 

Ez t egyrészről szem előtt tar tva, más részről pedig 
megfontolva, hogy az általam 1873-ban Kalocsán megnyi-
tot t érseki árvaházam a benne megalapított 4-5 árva gyer-
mek istenes nevelésével a főegyházmegyebeli szegény árvák-
nak csak egy részére áraszthat ja jótéteményét, mintegy a 
királyi gyermek bölcsőjétől ösztönszerűleg fordulok azon 
számos árva gyermecskék felé, kikre a főpásztor gondossá-
gát fölhívja az árvák mennyei Atyja . 

Kalocsai díszes érseki czímem mellett ott áll a bácsi 
érsekségnek is ősi czíme, a mely iránt való kegyeletemet 
minden alkalommal tanúsítani benső érzetem parancsolja. 

Álljon tehát a Kalocsán már derék szerzetesnők veze-
tése alat t üdvösen működő árvaházam mellé Bács mezővá-
rosában is egy általam ezennel megalapított s az ott tőlem 
1876. évben meghonosított jó zárdaszüzekre bízandó árva-
ház, melyben leginkább érsekségem bácsi részéből 25 árva 
felé hangozzanak tet t leg a szentírás ama szavai : „Apám 
és anyám elhagytak, de Isten fölvesz engem." Zsolt. 26, 10., 
— hogy ők is mennél elébb nyerjenek a szülői gondosság 
némi pótlásául keresztény nevelés és oktatást s kérjenek le 
mindennapi imáikban áldást a fejedelmi gyermek fönséges 
szülői gondosságára, hogy a kedves főherczegasszony növe-
kedvén testben s lélekben díszeskedjék azon hitbensőséggel, 
egyház iránti hűséggel és keresztény erényekkel, melyek a 
dicsőn uralkodó család koronájának mindenkor legékesb 
gyöngyei voltak. 

A bácsi nőzárda telkén fogom (remélhetőleg egy év 
alatt) fölépíteni az uj árvaintézetet, — hogy azt azután 
rendeltetésének „Elisabethinum" név alatt átadhassam, ezen 
névvel egyrészről jelezvén az intézet fölállításának legkö-
zelebbi alkalmát, más részről pedig a magyar egyházunk 
ama dicső szent asszonyának Erzsébetnek oltalma alá állít-
ván a« intézetet, kinek keresztény és fejedelemnői erényei 
dicső utánzásra találtak a kedves fejedelmi gyermek hason-
nevű nagyanyjában és keresztanyjában, s talál janak egyko-
ron a születésekor általunk ünnepelt u j főherczegasszony 
életében is. 

Most kifejezett szándékom Isten segedelmével életbe 
lépendvén s az eddig kalocsai árvaházamba fölvett bácsvi-
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déki néhány árvácskák innen Bácsba áthelyeztetvén, Kalo-
csán több hely fog nyílni a Kalocsa városi és vidéki árvák 
számára s így a fejedelmi ház örömeivel egyesült örvende-
zésiinknek áldása ez utóbbiakra is ki fog hatni. 

A kivitel egyes részleteiről bővebben fog értesülni a 
főtisztelendő főkáptalan, kinek is figyelmességébe ajánlván 
ezen szándékomat s az annak létesítéséből származandó inté-
zetet, változatlan jóindulattal maradok, 

Kalocsán, 1883-iki szeptember 9-én, mint fölséges 
urunk által püspökké való kineveztetésem 32-ik évfor-
dulóján. 

A főtisztelendő főkáptalannak 
lekötelezettje Krisztusban 

Lajos s. k. 
bibornok, érsek. 

Főszékesegyházam főtisztelendő káptalanának Kalocsán. 
Bécs. A török ostrom visszaverésének százados évfordu-

lóján — legilletékesebben fejtegeti ezen esemény jelentőségét 
X I . Inczének, a ki a keresztény Európa megvédésének lelke 
vala, méltó utóda, I I I . Leó pápa, a bécsi érsekhez intézett 
következő levelében : 

Tisztelendő testvér, üdv s apostoli áldás! 
Nagy örömünkre szolgált leveled, melyben tudatod, 

hogy nálatok kiváló ünnepélyekre készülnek a szeptember 
12 diki fölöttébb szerencsés esemény, vagyis Bécs városának 
az iszonyú török ostrom alól e napon kétszáz év előtt tör-
tént fölszabadítása emlékére ; és egyúttal azon kérelemmel 
fordultál hozzánk, hogy ez alkalomból és ez időre hivő né-
ped lelki üdvére különös búcsúkat engedélyezzünk. Ezen 
kérelmednek annál szívesebben feleltünk meg azon okirat 
által, melyet a czélra készítettünk, minthogy az, amit ke-
gyelemben engedélyeztünk, nemcsak a százados ünnep dicső-
ítésére, hanem, ami sokkal fontosabb, a jámborság gyakor-
lására és előmozdítására közrejárul. 

Egyébiránt a tulhatalmas ellenség fölötti dicső győ-
zelem, melynek emlékét közelebb ülitek meg, valóban olyan 
is volt, hogy egyháznak és államnak teljes oka van arról 
örömmel megemlékezni, mert közös tanács és közös tettel 
vívatott ki és így mindakettőre nézve annál üdvösebbé ala-
kult . Az ellenség már több hónapon át hatalmas haddal kö-
rülzárolva tartot ta Bécs városát, és az, habár polgárok és 
katonák annak védelmében bátorságra versenyeztek, mégis 
azon ponton állt, hogy az ellenség hatalmába jusson és azon 
sorsban részesüljön, mely számos várost ért előtte. De köny-
nyen föl lehet fogni, mily sorsra jutottak volna a birodalom 
többi részei, és mitől kellett volna tartani a felséges uralkodó 
házra nézve is, ha a birodalom fővárosa elfoglaltatik. Ámde 
mi leendett még annak további következménye,ha Bécs elfog-
lalása után a győzelem által elkapott ellenség hódító mene 
tét az egész Nyugatra kiterjesztheti? 

Azonban még nagyobb szerencsételenség veszedelme 
fenyegetett ; Bécsnél nemcsak a birodalomért, a közjó-
létért egyedül, de a vallásért és katholikus hitért folyt a 
küzdelem, mert amaz ellenséges berohanások czélja vala a 
keresztény evangelium megsemmisítése után a mohamedán 
hitetlenséget Európában elterjeszteni. A lélek rémülettel 
riad vissza azon gondolattól, mily pusztításoknak lett volna 
a Nyugat kitéve, ha az ellenség czélját éri. 

A győzelem tehát, melyet Isten a Bécs melletti csatá-
ban a szövetséges fejedelmeknek adott, csodálatraméltó üd-
vös eredményű vala a keresztény világra, amely a legélén-
kebb örömmel eltelve, buzgón igyekezett a vett jótétemény 
nagyságáért a hadak Urának mindenek fölött nagy hálákat 
adni. Te pedig, tisztelendő testvér, Ausztria több püspökei-
vel azon időszerű határozatban állapodtál meg ily nagy ese-
mény százados ünnepének évfordulója alkalmából, hogy újból 
azon jámborságról tegyetek tanúságot, melyet elődeitek köz-
vetlenül a kivívott győzelem után mindenek fölött kifejeztek. 

Minthogy Bécs fölszabadításánál a kereszténység fen-
tartása forgott fenn, következéskép az apostoli széknek 
igyekeznie kellett ez ügyre nézve oly nagyot művelni, mint 
tényleg tett vala. Es valóban tény az, amit itt örömmel 
megemlítünk, hogy ama dicső tett és az általa hozott gyü-
mölcsök nagy részben ezen apostoli széknek válnak dicső-
ségére. Hiszen a pápák, a mi elődeink, hivataluk tudatában 
mindenkor legszentebb kötelességüknek tartották megóvni 
a kath. hit épségét, ellenségei igaztalan támadásainak visz-
szautasitása által. Valamint tehát többen közőlük korábbi 
időkben Jeruzsálem megszabadításának szentelték gondjai-
kat, és a mint utóbb V. szent Pius pápa szerzője vala egy 
igen eredménydus tengeri háborúnak, ugy 1683-ban X I . 
Incze pápa megindította és előmozdította ezen nagy vállal-
kozást, mert amidőn a kereszténységet a törökök nagyha-
talma által fenyegetve látta, meg is volt győződve, hogy a 
veszélyt mindenképen el kell háritani: ezért fáradozását 
arra irányozná, hogy befolyást gyakoroljon a katholikus fe-
jedelmek elhatározására és kieszközölte, hogy I. Lipót csá-
szár szövetséget kötött Sobiesky János lengyel királylyal, a 
ki az egyesített hadak fölötti fővezérlet átvétele után a vá-
rosnak legnagyobb szorultságágában még idejekorán segé-
lyére jött . Ezenfelül Incze elhatározása sürgette a tétová-
zókat, kiknek kedélye a kétséges helyzetnél fogva félelem és 
remény közt oszladozott;bátoritá a félénkeket, nyujtá legna-
gyobbrészben a hadviseléshez szükségeseket, rendele külön 
imákat és ájtatosságokat Isten segélyét kiesdendő, és kö-
rültekintésében s bölcseségében oda tudta irányozni a figyel-
met, hogy a győzelem gyümölcsei nemcsak elérettek,de meg 
is tar ta t ták. 

(Vége köv.) 
Bukarest. Aug. 11 1883. Ft. Paoli Ignáes bukaresti ér-

sek köszönő levele, melyben háláját nyilvánítja nt. Kántor 
Lajos óbudai segédlelkész urnák a lyoni hitterjesztő társu-
lat részéről adományozott és általa kézbesített egyházi ru-
hákért. A becses okmány így szól: „Kedves főtisztelendő ur ! 
Igen örvendtem tegnap azon három misemondó ruha átvéte-
lénél, melyek az én szegény templomaim számára voltak 
szánva. Mi az örömet még növelte, az, hogy éppen akkor ér-
keztek meg, midőn az úgynevezett Sinaia hegyek közt meg-
nyitott u j hitküldéri állomás számára szereltük fel a szük-
séges egyházi öltönyöket. En magam avattam fel vasárnap 
e hó 5-én. Van ott majdnem 500 munkás magyar, osztrák, 
olasz s más nyelvű katholikus, kik eddig a vallás vigaszait 
teljesen nélkülözték. Körülbelül 300-an voltak jelen az 
általam e napon tar tot t misén és sz. beszéden. Mindannyi 
örömtől repesett, hogy valahára hosszú idő multával ismét 
láthat ták egy kath. pap arczát, de sőt egy püspökét is. H á -
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rom gyermeket kereszteltem: egy körülbelül 7 éves fiút 
és egy 4 éveset, mindakettő szegedi származású szülők gyer-
meke, azonfelül egy 7 hónapos olasz leánykát, többeket es-
kettem is. Ezen, ilykép megnyitott állomásra minden va-
sár- és ünnepnap fog egy pap eljárni addig is, mig leöetsé-
gessé válik nekik állandó papot adnom. Midőn megérkeztek 
a mise mondó ruhák, mint mondám, épen a misézéshez szük-
séges egyházi szerek egybeállításával foglalkoztunk. Igy tehát 
a három közöl a legszebbet az u j hi tküldéri állomás számára 
szántam a Sinaia hegyekben, mely Jézus legsz. szivének ne-
vét viseli. Tehát fogadd köszönetemet te és a többi jótevők 
e szent szerekért. 

Most egybe kell készítenem a szükségeseket egy más 
kápolna számára, úgymint gyertyatar tókat , könyveket, egy 
kelyhet, ruhákat stb. E kápolna most épül fából, egy uj föld-
míves telepítvényen, a krajovai kerületben. Igen sürgősen 
kérnek papot még ez év vége előtt Eddigelé csak a Krajova 
városi papok egyike által kezeltettem. E keveset irom ne-
ked a mi hálánk jeléül, s hogy lássátok szegénységünket s 
hogy övéid imáiba ajánl j engem. 

Paoli Ignácz 
bukaresti latin érsek. 

Felhívás adakozásra. 
Mióta, mint e lap szerkesztője, Magyarország nagyérde-

mű papságához hetenkint kétszer szólni szerencsém van, 
évek óta — kétszer-háromszornál többször alig vettem igény-
be adakozásra szólító felhívásommal kedves és mélyen tisz-
telt paptársaim világszerte ismert bőkezűségét. És mikor 
ezt, nagy ritkán ugyan de mégis megtetttem : nagynak kel-
let lenni annak az okuak, mely e lépésre rábírt; mert ha va-
laki, én tudom, hogy mennyire igénybe van véve a magyar 
kath. papság jótékonysága. 

Most is ily nagy ok, egy igazán kiáltó szükség nyomja 
kezembe a tollat. Egy, csak imént alakult, a szó legteljesebb 
értelmében szegény hitközség segélykiáltása az, melynek 
szívből fakadó igazságáról ha valaki, ugy alulírott tanuskod-
hatik, mint a ki e hitközség létrejöttét illetőleg fenhéjázás 
nélkül elmondhatja magában : quorum ego magna pars fui. 

Ismerem e hitközség szükségét, ínségét, ismerem a 
a lakosság képességét is, — és azt merem mondani, hogy 
mivel az egy vakolatlan és tatarozatlan templomon és an-
nak legszükségesebb egyházi szerein kivül — itt , minden 
hiányzik: tehát, az ily körülmények közt adni szokott 
alamizsna itt nem lehet elég nagy arra, hogy a szükségleten, oly 
gyoi'san és hathatósan a mint kell, segítve legyen. 

A szükség e mértéke meg fogja minden szivvel értetni 
a Jézus szive szeretetére kért alamizsna becsét és értékét. 

Im' itt következik magának a hitközségnek segélyért 
kiáltó szózata. Ajánl juk azt igen-igen melegen t. olvasóink 
tevékeny testvéri figyelmébe, azzal a kijelentéssel, hogy a 
gyűjtésre és a begyült adományok nyugtázására lapunk te-
rét a legkészségesebben felajánljuk. 

A Religio szerkesztője. 

Szózat a felebaráti szeretet híveihez. 
Kispest községében f. é. augusztus hóban alakult és 

létesített róm. kath. lelkészség, nemkülönben a hitközség 

részéről a következő sorokkal bátorkodunk a nagyérdemű 
közönséghez fordulni. 

Nevezett uj hitközség még bölcsőjében ringó kisded 
korát éli ; e kisdedet fel kell nevelni, hogy erőre kapván, 
egykor a haza hasznos tagjává nevekedjék. E község lakói 
szegények, kik nagyobbrészt napi keresményök után élnek ; e 
szegényeket, ha szeretetünkre szorultak, segíteni kell, hogy 
sajat példájukon ismerve meg a felebaráti szeretet jótékony 
áldozatát, ők is egykor a szeretet apostolaivá lehessenek. 

Kispest katholikusai mélyen érezték, hogy lelkipásztor 
nélkül árváknak mondhatók; ez árvákon könyörülni kell, ez a 
felebaráti szeretet egyik főtörvénye. 

E kisded, e szegény, ez árva nép mindent megtett a 
maga részéről, a mit tehetett. Gondoskodott egy lelkipász-
tor ellátásáról s fölépitett egy templomot, azaz, csak 
félig építette föl, mert még csak a puszta falak állanak, 
befödve ugyan, de kívül belül vakolatlan, meszeletlen. 

Magán az épületen még vagy 3000 fr t . adósság van, 
nincs ra j ta torony, nincs belső felszerelés, nincs orgonánk, 
nincs plébánialakunk, nincsenek egyházi ruháink ; szóval 
még igen nagyok a mi hiányaink ! 

Miután pedig híveim áldozatkészsége az eddig létesí-
tettekkel végkép kimerült, nincs egyéb hátra, mint a haza 
nemesebb kebleihez fordulnunk, mert tudjuk, hogy a ma-
gyar szív a jogosult könyörgés szavára mindenkor megnyí-
lik, főleg ha a könyörgés oly nemes czélra vonatkozik, mint 
a mienk: egy hitközségnek, saját testvéreinknek erkölcsi szer-
vezése. 

Fölkér jük tehát nemes honfitársainkat, hogy Kispest 
római kath. hitközségének egyházi czéljaira nagylelkűen 
adakozzanak ; és reméljük, hogy midőn e haza áldozatkész-
ségét a különféle csapások által látogatott külföld annyiszor 
volt szerencsés tapasztalni, a honfiak, a testvérek segélykiál-
tása sem fog hiába elhangzani. 

Különösen a váczi egyházmegye buzgóbbjait hívjuk 
föl, hogy ne sajnálják tőlünk a jótékonyság filléreit s j á ru l -
janak hozzá, hogy megyénk e legújabban született leánya az 
egyház s a haza igényeihez képest fölvirulhasson. 

Az Isten, a szeretet, 1500 katholikus és majdnem 300 
tanköteles nevében ter jeszt jük e kérelmünket az ország-
színe elé, s azon reménynyel szeretnők magunkat kecseg-
tethetni, hogy polgártársaink vallás- és álláskülönbség nél-
kül fognak megtakarított filléreikből ily nemes czélra a 
szeretet oltárán áldozni. 

A jószívű adakozókat kérjük, szíveskedjenek becses 
adományaikat Kispest (per: Budapest) róm. kath. lelkészi 
hivatalához beküldeni. A küldeményeket lapok utján n y u g -
tázni fogjuk. 

Kispest, 1883. szeptember 5. 
Ribényi Antal, lelkész. 

Kovács János, Szombathelyi Gyula, 
Berán Antal, Liebe Adám, 

a hitközség tagjai. 

V E G Y E S E K . 
— Kubinszky-emlékérem. A kalocsa-megyei kath. ta-

nító-egyletek, melyek a nagy- és szentlelkű Kubinszky püspök-
ben atyjokat és inspirátorukat tisztelik, a halhatatlan ér-
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demű tanférfiu tiszteletére emlék-érmet verettek. Kö-
szönettel vettük e becses emlék egy példányát. Az érem 
egyik oldalán látható a bold, püspök dombor mellképe, 
„Dr Kubinszky Mihály félsz, tinnini püspök, kalocsai olvasó-
kanonok 1824—1881." körirattal. A másik oldal egészen a 
következő feliratnak van szentelve : „A nagy tanférfiu és 
feledhetlen egyházmegyei főtanfelügyelő emlékének, örök 
kegyeletük zálogául, a kalocsa-egyházmegyei tanitó-egye-
sületek. 1882." 

— Papi kitűnőségek, jubileumáról. Augusztus elején 
tartotta Prágában rendkívül fényes ünnepélylyel hg Schwar-
zenberg József bibornok-érsek 50 éves áldozári jubileumát. 
— Augusztus 21-én volt dr. Hefele K. József rottenburgi 
püspök és nagyhirű tudós sziutén áldozárságának félszáza-
dos jubileuma. A szentatya arany-érmet küldött ajándé-
kul, sajátkezűleg irt igen meleg hangú levél kíséretében. A 
würteinbergi királyné szintén igen becses emlékkel lepte 
meg a nagy kedvességban álló püspököt. Papsága pásztor-
botot nyújtott át ajándékul. — Ugyané hó folytába esett 
szintén aranymiséje dr. Stolz Albán freiburgi egyet, tanár-
nak s hírneves irónakis, ki, sajnos, szemevilágát veszítette el. 

— Az egyházi zene érdekében fölemlítjük, hogy Re-
gensburgban egyház-zenészeti felsőbb iskola létezik. A tan-
folyam egy iskolai évig tart , nov. 22-től, sz. Czeczilia nap-
jától, jun. 24-igy, ker. sz. János napjáig. Föltételül a fölvé-
telre kivántatik az elemi és öszhangtani zenészet kellő el-
méleti és gyakorlati ismerete. Ezen karmester-képző inté-
zetre, mely már 10 év óta fényes sikerrel működik, ismé-
telve felhívjuk illetékes hatóságaink figyelmét. 

— A svájczi katholikus szövetség, mely „Pius-egylet" 
név alatt ismeretes, f. évi aug. 20—22-én tartotta ezidei 
nagygyűlését Einsiedelnben. Megjelent 5000 világi tag és 
480 áldozó pap, a churi püspökkel élükön. 

— A németországi kath. papi rend számos főrendi 
származású taggal bir. Herczegek : 1. Hohenlohe-Schillings-
fürst Gusztáv Adolf hg, a párisi német követ testvére, bi-
bornok, 2. jUadèiwill Ulászló hg, jezsuita. Édes anyja porosz 
királyi herczegnő volt. 3. Radzkvill Edmund hg, pápai prae-
latus. ostrovói plébános, az előbbi testvére. 4. Sugger-Glött 
Hermann József hg, jezsuita, jeles iró. 5. Lippe Arnold hg, 
a bécsi főszékesegyház kanonokja. 6. Walburg-Zeil György 
hg, jezsuita és költő. 7. Walburg- Wolsegg Ágost hg, az e 
nevű uralkodó herczeg testvére, a rottenburgi káptalan dé-
kánja. 8. d' Aremberg Fülöp hg, az e nevű uralkodó herczeg 
unoka-öcscse, Eichstädt-megyei áldozópap. — Grófok : 1. 
Ledochoivski Mieciszláv gróf bibornok, gnesen-poseni érsek, 
Lengyelország prímása. 2. Galen Frigyes gróf. 3. Galen 
Sándor gróf, az előbbi testvére. 4. Galen Frigyes gróf, a 
két előbbi testvére. 5. Galen Mátyás, az előbbiek unoka-
öcscse. 6. Spee Lipót gróf, az aacheni megyében. 7. Brüll 
Lipót gróf. 8. Beischach Pá l gróf. 9. Saurmajeltsch Lipót, 
kanonok. 10. Stollberg-Stollberg Bernát gróf, a nagy Stoll-
berg unoka-öcscse. 11, Hoenschtvecli gróf jezsuita. — Bárói 
rangban van huszonhárom német katholikus pap. — Meg-
jegyzendő, hogy a protestáns német arisztokraczia éppen el-
lenkező képet mutat. Teljesen tartózkodik a vallási szolgá-
lattól és inkább katonai pályára lép, 

— Rohling Ágost minap említett röpiratáról irja a 
Salzburger Kirchenzeitung, hogy, a mint legjobb forrásból 
értesül, a röpirat iránti kereslet óriási (enorm.) Nemsokára 
ívj kiadás fog megjelenni. Ez annyiban lesz egyúttal javított 
kiadás is, hogy az eredeti szövegben idézett vérontásra vo-
natkozó 32 hely (Blutstelle), valamint a többi héber idézet, 
a függelékbe tétetik át. Az irály folyékonysága ez által sokat 

nyer, a nélkül, hogy a mű tudományos jellege valamit veszí-
tene. Megjegyzendő, hogy Rohling e művét Prágában le-
foglalták. 

— Hogyan értik Poroszországban a paritást ! ? . , . Az 
erfurti Luther-ünnepélyekre a porosz kir. vasutak minden 
kitelhető kedvezményeket adtak. Most, mikor a düsseldorfi 
kath. nagygyűlés előkészítő bizottsága hasonló kedvezmé-
nyekért folyamodott, a kir. vasutigazgatóság a kérvényt 
visszautasította. A paritas protestáns értelmezése ! 

— Keresztény élet. — Ez az egyedüli gyógyszer minden 
most uralkodó társadalmi baj ellen, még a philo- és antisemi-
tismus ellen is. Nekünk alig van keresztény kereskedő-osztá-
lyunk, olyan,amely e névre teljesen méltó volna. Németország-
ban a katholikus vallású kereskedői körök a ker. társadalom 
magasztos szellemű újjászületésének útját egyengetik. A né-
met kath. kereskedői körök VII . congressusának programm-
pontjai közt örömmel olvastuk a következőket: „3. sz. 25 
aláirt tag indítványára értekezlet : 1) a keresztény élet fej-
lesztéséről, 2) a szakszerű önmívelésről, 3) az értelmi neve-
lésről, 4) a családi életről." Az is tanulságos, a mit a követ-
kéző nyilatkozat mond: „Az egész társulat kijelenti, hogy a 
b. szűz Mária, Isten Anyja pártfogása alá helyezi magát és 
tagjait, és valamennyi affiliált egylet szent védnöknőjük vala-
mely ünnepén egyetértve áldozást fog végezni. "Az ifjú keres-
kedő-tanonczok és segédek vallásosságára is mennyit adunk, 
és mily gonddal távoztatják el annak minden veszélyeztetését, 
mutatja egy másik pont, mely igy szól : „A társulat irodája, 
mely az elhelyezéseket közvetíti, nemcsak arról fog gondos-
kodni, hogy a kath. ifjak kath. főnöknél helyeztessenek el, 
hanem egyszersmind kiválóan oly városban, hol ugyanily 
egylet létezik, vagy legalább oly helyeken, hol nem lesz le-
hetetlen vallási kötelességöket teljesíteni." — Igy tartanak 
össze a német katholikusok a társadalmi rend valamennyi 
fokozatán. Ebben rejlik az ő hatalmas erejök titka. Nálunk 
a kath. összetartást nagyban akadályozza a respectus hu-
mánus. Mi lesz majd, ha katholikus actiót fejtünk ki ? ! Mit 
mond p. az akadémia, ha kath. irodalmi társaságot hozunk 
létre stb. ? ! Ily és hasonló emberi tekintetek miatt kell a 
kath. ügynek nálunk háttérbe szorulni. 

— Bécs felszabadulásának százados ünnepét nemcsak 
Bécsben, de Krakóban is nagy fénynyel ülték meg. Ez a 
kath. lengyel nemzet ünnepélye volt. Megjelentek Lengyel-
ország minden vidékéről legalább is 30,000. Jelen volt 10 
püspök 3 ritusbói.— Szomorú viszonyok a mostaniak, midőn 
a lengyel nemzetnek mintegy elszigetelve kell a nyugati 
kereszténység megmentését ünnepelnie, csak azért, mert an-
nak egyik főtényezője lengyel volt ! Szomorú viszonyok 
ezek azért is, mert a pzotestans Németország egészen hide-
gen viseli magát a kereszténység e nagy emlékünnepén, 
annyira, hogy Forckenbeck berlini polgármester betegséget 
színlelt, csakhogy a keresztény társadalom megmentésének 
e nagy ünnepére Bécsbe ne kelljen mennie! 

— A német katholikusok XXX. nagygyűlése f. hó 9-én 
nyilt meg Düsseldorfban. Magyarországból a vendégek közt 
említik Dobszay pécsi kanonok urat. A tiszteletbeli elnöki 
széket dr. Bandri kölni fölsz. püspök ur foglalta el. Megje-
lent Windhorst is a centrum nagynevű vezére. Magasztos 
szellemű üdvözlő iratok érkeztek 46 püspöktől, 8 apáttól és 
számos világi kitűnőségtől, a többi közt Károly Antal ho-
henzollerni herczegtől is. Elnökké dr. Roszhirt, alelnökök-
ké gróf Galen és Brandt gyáros választattak meg. Az első 
zárt ülés végén dr. Windhorst indítványára, ki igen kedé-
lyes beszédet tartott, a nagygyűlés a kölni érseket és a 
német püspöki kart lelkesen megéljenezte. 

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

Nyomatott Budapesten, 1883. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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szaverésének százados évfordulóján. Düsseldorf. A német katholikusok X X X . nagygyűlése. — Vegyesek. 

A p a p az i s k o l á b a n . 
Elmélkedés. 

„Hagyjátok a kisdedeket hozzám jőni. és 
ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten 
országa. . . . És megölelvén őket, és kezeit 
rájok tevén, megáldá őket." Mark. 10, 14. 16. 

Nincs pap, ki tagadni bátorkodnék, hogy a 
népet értelméhez alkalmazottan egyházi szónoklat 
és tanitás által a vallás elveiben és igazságaiban 
oktatni, az üdvösség ú t j á r a vezetni s azon megtar-
tani és kormányozni a papság szoros feladata. Es 
ezt legalább az illető lelkipásztorok többnyire tel-
jesítik. De mily sokan vannak, kik a nép zsengéit, 
a ker. kath. anyaszentegyház csemeteit, a gyerme-
keket az iskolában és azon kiviil szorgalmatosan 
oktatni, gyenge és minden jóra fogékony sziveikbe 
az igaz hitet, jó erkölcsöket, vallásos érzelmeket 
csepegtetni, őket a mennyei Atyával, a teremtővel, 
a Fiuistennel, a mi megváltónkkal, a Szentlélek Is-
tennel, a mi megszentelőnkkel, az Isten és az egy-
ház törvényeivel, a szentségekben méltó részesülés 
módjával megismertetni, őket szivreható oktatásaik-
kal, beszédeikkel istenfélő keresztényekké és az 
emberi társadalomnak vallásos és lelkiismeretes 
tagjaivá nevelni nem ta r t ják szigorú kötelességök-
nek ; holott a gyermekek vallásos kiképzése és lelki 
vezetése is a lelkipásztorkodás egyik legnemesebb 
és legfontosabb ága. Példát adott ebben is nekünk 
a pásztorok főpásztora, isteni törvényszerzőnk, J é -
zus Kr. Tudjuk ugyanis isteni mesterünk nyilvános 
életéből, hogy egykor, midőn egész napon át oktatá 
a népet, és gyógyítá a szenvedőket : estefelé az iz-
raelita anyák kisdedeket hozának elébe, kérvén őt : 
hogy tegye rájok kezét, és imádkozván fölöttök, 

á ld ja meg őket. Lát ták ezen istenfélő anyák, hogy 
.az ur Jézus szent ember, és csodatevő hatalmánál 
fogva már sok beteget meggyógyíta. Hit ték tehát : 
ha gyermekeikre is ráteendi kezeit, minden baj tó l 
mentek és mindennemű testi és lelki áldások része-
seivé leendenek. De a tanitványok t i l t ják vala az 
anyákat, hogy kisdedeikkel ne alkalmatlankodná-
nak az isteni Mesternek. Aranysz. sz. János szerint a 
taní tványok azt hivék, hogy a kisdedekkel való 
érintkezés csorbát ejthetne Krisztus Urunk méltó-
ságán ; de meg fáradtabbnak is tár ták, hogysem 
még most gyermekekkel is bíbelődnék, vesződnék. 
Az Ur azonban zokon vevé ezt tőlök, és mondá 
nekik: „Hagyjátok a kisdedeket hozzám jőni, és ne 
t i l tsátok el őket; mert ilyeneké az Isten országa." 
Mintha mondotta volna : Én nem tar tom méltósá-
gom alatt inak e kisdedeket magamhoz fogadni, sőt 
örömömet lelem bennök ; mert ily emberek szá-
mára, minők e tiszta- és őszinteszivü s ár ta t lan 
életű kisdedek, hoztam kegyelmet az égből, és ilye-
nek fognak menyországba bejutni. Erre megölel-
vén őket, és rájok tevén kezeit, megáldá őket. íme 
az Ur és Mester ebben is példát adott nekünk, hogy 
amint ő cselekedett a kisdedekkel, mi is ugy csele-
kedjünk velők ! 

Igen, ki Jézus igaz tanítványa, az általa ala-
pított anyaszentegyházban buzgó munkatársa és 
nyomdokainak hü követője kiván lenni ; ki papi 
kötelmeinek lelkiismeretes pontossággal óhajt meg-
felelni ; ki Jézust és embertársait igazán szereti : 
az a gyermekek szorgalmatos tanítását minden al-
kalommal egyik fő és legtöbb lelki örömet, lelki 
hasznot szerző édes kötelmének ismerendi. Valóban 
a gyermekeknek az iskolában tani tás által való jó 
és szorgos nevelése 1-ször: mind a ker. anyaszcnt-
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eo-yházra, mind az emberi tá rsadalomra nézve leg 
fontosabb, a paphoz pedig legméltóbb foglalkozás ; 
lássuk tehát 2-szor : mi módon te l jes í thet jük azt 
legsikeresebben ? 

I. Vájjon a lelkipásztor csak a felnőtt hivek 
lelkipásztora, oktatója és vezetöje-e, nem azza e egy-
szersmind a kisdedeknek ? „Isten a kicsinyt és nagyot 
teremtette, és egyenlőképen van neki gondja min-
denekre." (Bölcs. 6, 8.) A pap pedig helyettese Is-
tennek : tehát pásztori gondoskodását ép ugy ki 
kel terjesztenie a kisdedekre, mint a felnőttekre. 
Mikép nevelheti, képezheti ő népét istenfélő j ámbor 
keresztényekké, a hitben, erkölcsiségben otthonos és 
j á r t a s emberekké, ha a népnek gyenge ivadékát, a 
gyermekeket nem ápolja, nem oktat ja , és a jóra nem 
szokta t ja? Hisz a tapasztalás azt t a n i t j a : hogy va-
lamint a nagy, megvastagul t fa már nem haj l í tha tó 
és szabályozható, vessző korában kell azt egyen-
getni : ugy a tudat lanságban és erkölcstelenségben 
felnőtt embert is nehéz már a hit elveire és erköl-
csiségre taní tani ; gyermek-korában kell az em-
bert az isteni igazságok megismerésére, lelkiisme-
retességre, kötelességei pontos teljesítésére, iste-
nes életre, az Isten igéjének és keresztény taní tás-
nak figyelmes hal lgatására, buzgó imádkozásra, az 
isteni szolgálaton való pontos megjelenésre és a 
szentségek gyakori mél tó felvételére szoktatni, ne-
velni ; mer t a gyermekekben is korán felébred a 
rendetlen önszeretet, a kényelem és haszonkeresés 
u táni vágy, a testi és egyéb vétkes h a j l a m ; s ha 
még ezenfelül, különösen a mai világban, őket is 
környezik a rosz példák és vétkes beszédek; mi 
maraszta lhat ja és szi lárdí that ja meg őket ily kö-
rülmények közt a hitben, a vallásos és erkölcsös 
érzelmekben, az isteni félelemben ? Oh szerencsét-
len gyermekek, ha kisded korotokban a t i oktatás-
tokat és nevelésteket otthon szüleitek, az iskolában 
a lelkipásztorok elhanyagolták! Ti idejekorán meg-
feledkeztek Istenről, félreteszitek a lelkiismeretet s 
minden szemérmet és erkölcsi érzetet ; á tad já tok 
magatokat a szabados életnek, a rendetlen indula-
toknak ; korotokkal nevekedni fognak szenvedélyei-
tek, egyik bün örvényéből a másikba rohantok, s 
mikor lesz vége gonoszkodástoknak ? Ki vethet gá-
tot vétkes életeteknek ? Ki jobbí tha t meg titeket, 
midőn a gonoszság már bennetek második termé-
szette vá l t? „Adolescens j ux t a viam suam, etiam 
cum senuerit, non recedet ab ea « (Prov. 22, 6.) 
mondja az i rás ; sz. Jeromos pedig á l l í t j a : „Diffici-
l i ter eraditur , quod rudes animi perbiberunt ." 

(Epist . ad Laet.) Ellenben ezerszer boldogok azon 
gyermekek, kiket a jó szülök otthon, a jó lelkipász-
torok az iskolában oktatás és jó példaadás ál tal az 
isteni félelemben, erkölcsös életben neveltek, az 
imádkozásra, isteni szolgálatra, Isten igéjének hall-
gatására, a szentségek méltó felvételére szoktattak; 
a vallásosságot, erkölcsiséget szivökbe csepegtet-
ték ; boldogok az ilyenek, mer t a mi jót t anul tak 
gyermekkorukban, azt élemedett korukban is fog-
j ák tudn i és követni ; a mi buzgósághoz és jámbor-
sághoz szoktak zsenge éveikben, azt emberkoruk-
ban is gyakorolják. Vagy ha tán gyarlóságból, a 
csábítások és ingerkedések által megestek is: a gyer-
mokkori vallásos érzet, gyengéd lelkiismeret ismét 
fölébredend bennök. — s annálfogva Isten keo-yel-

' O O «/ 
me és valamely okos lelkiatya visszevezetendi őket 
az igazak aklába, és visszaszerzendi szívok nyugal-
mát és boldogságát ! 

Igen is kedves tes tvére im! a kisdedek elméje 
és szive hasonló az uj, te rmékeny földhöz; ha ez 
jól műveltet ik, bő gyümölcsöt terem ; ellenben ha 
elhanyagoltat ik, bu r j án t , csalánt és tövist eleget 
nevel, de jó gyümölcsöt nem hoz. Az iskolában jól 
taní to t t és jól nevelt gyermekek gyarap í t j ák Isten 
országa lakosságát ; ő nekik a lelkipásztor méltán 
örvendhet ; mer t bennök tanulékony, engedelmes és 
istenfélő hívekre talál ; de ha oktatásukat , nevelé-
söket kisded korukban elhanyagolja: a sötétség an-
gyalainak országát népesíti ; sok kellemetlenséget 
és visszavonást von sajá t fejére. A pap tehát az is-
kolai oktatás elmulasztása által kár t okoz híveinek, 
kár t okoz önmagának, de kár t okoz az egész emberi 
tá rsadalomnak is. 

Ugyanis miből áll az emberi tá rsadalom? 
Nemde gyermekekből felnőtt egyének alakí t ják azt? 
Miből kerülnek ki a köztársaság elöljárói, t isztvise-
lői, alattvalói, polgára i? Nemde, a gyermekekből, 
fölserdült emberekből ? Következőleg, ha a gyerme-
kek elhanyagolt nevelésök miat t istentelenek, lelki-
ismeretlenek, erkölcstelenek és engedetlenek : minő 
elöljárók, minő alattvalók és honpolgárok válanda-
nak azokból? Ez okból a gyermekek vallásos és er-
kölcsös neveltetését a bölcs államférfiak a társada-
lomra nézve mindenkor legfontosabb és leglényege-
sebb dolognak tekintették, és azt minden módon 
támogat ták és sürget ték. „Neque enim haec res le-
vis momenti est, a qua tot ius propemodum reipub-
licae tum salus, t um pernicies dependet," mondja 
a kölni zsinat (anno 1536.) Azért a legnagyobb 
férfiak mindig örömmel foglalkoztak a gyermekek 
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oktatásával és vallásos nevelésével. Ilyenek voltak 
a többi közt szt. Jeromos, Ambrus, Ágoston, szt. 
Gergely pápa, boroméi Károly, ferreri szt. Vincze 
stb. A párizsi egyetem egykori tudós és hírneves 
kanczellárja mondja : „Nescio, si quidquam május 
esse potest, quam . . . . tales parvulorum animas 
quasi plantare, aut r igare . . . u t eis det incremen-
tum Christus". (Tract, de parvul.) Ezen fontos kívá-
nalmát az egyház mindenkor kifejezte. Igy a 
nagy és halhatatlan emlékezetű IX. Pius 1849. 
évben kibocsátott körlevelében így szól Olaszhon 
összes püspökeihez: ..Vészteljes napjainkban min-
den erőnket meg kell feszítenünk, minden eszközt 
fölhasználnunk, rendíthetetlen állhatatossággal küz-
denünk, folytonos éberségben lennünk mindenekre 
nézve, mik az iskolára és mindkétnemü gyermekek 
oktatására és nevelésére vonatkoznak." Es méltán, 
mert az i f júságot keresztény szellemben nevelni 
annyit tesz, mint a jónak forrásához vezetni, a go-
noszságot gyökerében megtámadni és jobb nemzet-
ségeket előkészíteni. Valamint egymaga Ábrahám 
atyja volt egy egész nagyszámú igazhitű népnek : 
szintúgy némelykor egyetlen egy jól nevelt gyer-
mektől az igazak egész nemzedéke származhatik. 

De álljon itt, és lebegjen lelkipásztorkodástok 
alatt mindig szem előtt b. e. Szabó Imre szombat-
helyi püspök példája, ki a modern törekvésekkel 
szemben a püspöki székvárosban tör tént elközösí-
tésnek a vallásra vonatkozó káros következményeit 
megakadályozandó, nagy részt saját költségén oly 
mintaszerű kath. jellegű tanodát alapított , mely 
mind a berendezés, mind az ott követett rendszer 
tekintetében r i tk í t ja pár já t , és mely által a városi 
i f júság vallásos és erkölcsös i rányú nevelését év-
századokra biztosítá a kegyes fápásztor ! Nem ke-
vésbé ter jedet t ki Ő méltóságának főpásztori gon-
dossága a többi püspökmegyei iskolákra is, me-
lyekre nézve az általa oly hőn pártolt népnevelés 
szt. ügyének a mai kor színvonalára való emelése 
képezte egyik főtörekvését ; miért is az iskoláknak 
a népoktatási törvény kívánalmai szerint való be-
rendezését és fölszerelését s annak lelkiismeretes 
gondozását nemcsak ismételten sürgette püspöki 
körirataiban, hanem az iskola-ügyet sok helyen ál-
dozatokkal is nagylelkűen elősegítette. 

Számos, a tanügy előmozdítását sürgető kör-
irataiból beszédem szűk kerete miat t csak az 1870. 
évi boldt)gasszonyhava 25-én 186/11. sz. alatt kel-
tezettet említem, melyben a fenkölt szellemű apos-
toli férfiú az egyházmegyei papságot figyelmezteti : 

„hogy az iskola ügyben az őket is terhelő felelősség 
öntudatában szt. hivatásukhoz képest lankadatlan 
buzgalommal eljárni, és ez által az egyház és haza 
jogos követeléseinek s az ő reményteljes főpásztori 
várakozásának megfelelni törekedjenek. íC . . . „Fele-
úton megállapodni — így folytat ja a gondos fő-
pásztor aranyszavait — s azután semmit sem len-
dítve jajveszékelni, kényelmes lehet, de hivatását 
átérző paphoz éppen nem illő. Tenni, hatni, akadá-
lyok és nehézségektől vissza nem rettenve az iskola 
ügy körül buzgó munkásságot kifejteni, e czélra 
időnket és filléreinket is teljes készséggel odaál-
dozni, ez az ami az egyházi rend tagjaihoz illik; ezt 
vá r ja tőlünk az egyház, a haza, az emberiség; ez az 
ami által a papság jóakaróinak rokonszenvét biz-
tosíthatja, ellenségeit legkönnyebben lefegyverez-
heti. — A jó lelkipásztor mértékét az én szemeimben 
azon pap üt i meg, ki az iskolát igazán szereti, an-
nak ügyét melegen fölkarolj a, s a serdülő nemze-
dék értelmi és vallás erkölcsi kiképzésére fordított 
munkásságának gyümölcseit fe lmutatni tud ja . " 

Ugy van kedvesim ! mi lehet szebb, örvendete-
sebb, mi boldogítóbb egy papra nézve, mint a kis-
dedek értelmét valláserkölcsileg kiművelve a szt. 
keresztségben új jászületet t , ár ta t lan lelkeiket a 
szentségben megőrizni, őket egészen Krisztushoz 
vezetni, s általok idővel oly sok jót művelni e vilá-
gon ! ? Mit cselekedhetünk mi érdemesebbet, kedve-
sebbet az Ur Jézus színe előtt, mint ha oktatásunk 
és nevelésünk által a gyermekeket hozzá vezet-
jük, és hü szolgáivá, engedelmes fiaivá, az emberi 
társadalomnak pedig becsületes és lelkiismeretes 
tagjaivá képezzük?! S mennyire használunk mi ön-
magunknak is, midőn a gyermekeket a hit igaz-
ságainak megismerésére, az isteni parancsok meg-
tartására, a szentségek buzgó vételére ernyedetlen 
szorgalommal taní t juk. Jó l mondja nazianzi szt. 
Gergely : „Doctrina ejus, qui alios alit, ipsius quo-
que cibus es t a . (Orat. 2. in Pasch.) Másokat tökéle-
sítvén, magunk is tökéletes büliink, és az Úrtól el-
vesszük a megigért dicső ju ta lmat . „Qui ad iustiti-
ara erudiunt multos, fu lgebunt quasi stellae in per-
p e t u a l aeternitates. (Dan. 12, 3.) 

II. De lássuk mily módon kell a papnak eljár-
ni, hogy taní tását a kisdedek örömest hallgatván, 
az bennök üdvös gyümölcsöket teremjen? Első és 
legfőbb szabály : hogy a hitelemző ne legyen ko-
mor, ne tulszigoru vagy türe lmet len hanem szív-
ből szeresse a gyermekeket, szívesen oktassa őket, 
virgonczságaik miatt ne lobbanjon haragra, tű r j e 
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elevenségöket és csak atyai legyen intése. Ha akar-
játok, hogy szeressenek benneteket a gyermekek , 
ti is szeressétek őket. Az ártat lan, kétszinüségtöl 
és szenvedélyektől ment gyermeki kebel igen jól 
észreveszi, ki szereti őket, s azt ő is viszontszereti, 
ahhoz simul, azt örömest hallgatja. „Non bene au-
di tur, qui non bene di l ig i tur" — mondja szt. Ger-
gely pápa. S valóban, kitől az ember irtózik, kit 
nem szeret: annak tanitását, oktatását csak kény-
szerítve s így haszon nélkül hallgatja. Amennyire 
lehet, a gyermekek keresztneveit jegyezze meg ma-
gának a pap, s őket az iskolában és azon kívül ke-
resztneveikről szólítsa ; ezáltal bennök maga iránt 
nagy figyelmet és bizalmat ébreszt, mert örülnek 
neki, hogy őket jól ismeri a pap, s örülnek neki a 
szülök is. Csúfnév a pap ajkaira soha se jöjjön. 
Szerezzen a gyermekeknek gyakran holmi örömet : 
jóviseletöket megdicsérve, megjutalmazva ; hisz 
Krisztus is megölelte őket ; szóval mutassa ki, hogy 
jó szívvel viseltetik i rányukban. Hiszen ez még a 
felnőtt emberek szívét is meghódítja; hogy ne hódí-
taná meg a gyermekek minden gyanakodástól 
ment, nyilt szíveit. Szt. Ágoston szt. Amrusról 
mondja: „Eum amare coepi, non tamquam doctorem 
veri, sed tamquam hominem benignum in me.8  

(Lib. Conf.) A hitelemzö mindenkor vidám arczczal 
és jó kedvvel jelenjék meg az iskolában, azonban 
ne legyen nevetségesen jókedvű; a gyermekekkel 
bánjék ugyan gyermekded jószívűséggel, se gyer-
mekesnek soha sem szabad lennie, nehogy a gyer-
mekektől kinevettessék. Szeressék őt a gyermekek, 
de egyszersmind tiszteljék s féljenek őt megbánta-
ni. Régi közmondás: „Maxima pueris debetur reve-
ren t ia a azaz : ha valahol, ugy a gyermekek előtt 
bizonyára jó példát kell a papnak adnia mind a 
buzgóságban, mind az erkölcsös és istenfélő életben. 
Az istenfélő és erkölcsös papnak már megjelenése 
is nagyobb benyomást gyakorol a gyermekekre, s 
előbb rendreutasí t ja őket, mint a tanító szigorú föllé-
pése, lá rmája vagy fenyegetése. A felnőtt és éleme-
dett emberek csak jobban eltűrik, elnézik, ha a lel-
kipásztor élete nem hangzik össze tanításával ; de a 
gyermek mindent ugy vesz, amint van; mi a hite 
lemzö szájában nem életből merített , nem szívből 
eredett, hanem csak üres szó, az a gyermekek 
füleiben is üresen hangzik és nem hat a szív-
be. A jó katecheta tehát minden alkalommal adja 
tudtokra a gyermekeknek, de mutassa ki még in-
kább cselekedettel, hogy ö mit sem kíván oly for-
rón, mint hogy mindnyájan jó és istenfélő erkölcsös 

gyermekek, jó emberek és jó keresztények legye-
nek, s hogy semmi annyira nem sérthetné, nem ke-
seríthetné szivét, mint ha azt kellene tapasztalnia 
vagy hallania, hogy ők rosz és vásott gyermekek. 
Annak okáért minden alkalommal mutassa ki örö-
mét, ha valamelyik jól viseli magát ; ellenben nyil-
vánítsa fájdalmát , ha valamelyik részéről roszat 
tapasztal. Nein mindjá r t rosz tette után, nem is 
mindenkor más gyermekek előtt, hanem jó alka-
lommal s négy szem között; szelíd de komoly és 
fájdalmas hangon adja tud tá ra a gyermeknek, mily 
roszul cselekedett. Soha se veressen, nehogy bizal-
mát veszítse Ha némely jószívű iskolás gyermekek 
szeretetét és bizalmát megnyerte: azok fogják gyer-
mektársaikat inteni és a gonosztól visszatartóztat-
n i : r ;Ezt ne tedd, ezt a tisztelendő ur megti l tot ta ; 
ez fá j neki, és megszomorítaná öt" ; ily és hasonló 
intelmekkel és figyelmeztetésekkel tar tóztat ják igen 
gyakran vissza tanulótársaikat a jól nevelt és er-
kölcsös gyermekek. — A jó hitelemző, mivel sze-
reti tanítványait , ahol szenvedésöket vagy a hideg, 
vagy szűk tanteremben, vagy a huzamos ülésben 
lát ja, segíteni törekszik ra j tok ; gondoskodik meleg 
szobáról, állva is engedi őket hallgatni, sőt ha a 
körülmények megengedik, a szabadba is kivezeti és 
t an í t j a őket. Az egyházi hatóság által előirt kátét 
használ ja : de csak a jobb és éretebb tehetségű 
gyermekektől kívánja azt meg szórói-szóra : a kor-
látoltabb tehetségüeknél megelégszik vele, ha a ká 
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té taní tása szerint kérdéseire rövid és értelmes fe-
leletet tudnak adni. Csak az Ur imádságát, az apos-
toli hitvallást,Isten és az anyaszentegyház parancsait, 
a bűnök különböző nemeit és a négy utolsó dolgokat 
kívánja meg aleggyöngébbektöl is betéve elmondani; 
mert ha ezeket jól tudják, adott magyarázatunkat 
is könnyebben felfogják és elméjökben megtart ják. 

Végre a buzgó lelkipásztor a néptanitókat is 
munka- és ügytársakul tekintvén, velők a legszebb 
egyetértésben és leggyöngédebb baráti viszonyban 
iparkodik élni, jól tudván, hogy ezen általok ápolt 
kölcsönös összhangzat és egyetértés a nevelést il-
letőleg csalhatatlanul meg fogja hozni a czélba vett 
jólét és üdv boldogító gyümölcseit; söt ha tán a 
tanitó nem volna is minden tekintetben kifogás 
nélküli és correct erkölcsi magaviseletű : már maga 
azon öntudat és tisztelettel párosult félelem is, 
hogy legőszintébb jóakarója és legjobb bará t ja nein 
tetszését vonhatná magára, — vissza fogja öt tar-
tóztatni oly elvek nyilvánításától, melyek a vallás 
és erkölcs magasztos elveibe ütköznek. o 



1 8 1 

Kr . k. t e s t v é r e i m ! a m o n d o t t a k b ó l l á h a t j á t o k , 
m i l y g y e r m e k s z j r e t ő n e k , m i l y b u z g ó , i s t e n f é l ő , 
okos és ü g y e s t a n i t ó n a k és n e v e l ő n e k k e l l l e n n i a 
p a p n a k , h o g y az a n y a s z e n t e g y h á z c s e m e t é i t , a k e r e s z -
t é n y n é p g y e n g e s a r j a i t j ó és p é l d á s e m b e r e k k é 
képezhesse . M e g é r t h e t t é t e k , m i l y s zo ros k ö t e l e s s é g e 
ez e g y p a p n a k , k i n e k k e z e i b ő l k é r e n d i e lő m a j d az 
U r ezen á r t a t l a n o k l e l k e i t ! L á t h a t j á t o k , m i l y ö r ö -
m e t s z e r e z h e t m a g á n a k a pap , s m i l y j u t a l m a t v á r -
h a t az I s t e n t ő l , h a ezen t i s z t é b e n h i v e n és e r n y e -
d e t l e n b u z g a l o m m a l e l j á r : e l l e n b e n m i l y b a j t e 
v i l á g o n , s k á r h o z a t o t o k o z a n d m a g á n a k a t ú l v i l á -
g o n , l i a ezen k ö t e l e s s é g é t e l h a n y a g o l v á n , k i s d e d 
n y á j á t t u d a t l a n s á g b a n s e r k ö l c s i v a k s á g b a n e n g e d i 
f e l n ő n i ! 

V e s s e t e k s z á m o t I s t e n sz ine e l ő t t m a g a t o k k a l : 
m i l y e l t ö k é l t s z á n d é k k a l l é p t e k a p a p i p á l y á r a a 
k i s d e d e k t a n i t á s á r a n é z v e is ? H a ezen t e r h e t f á r a d -
h a t a t l a n b u z g ó s á g g a l v i se ln i , a k i s d e d n y á j a t is 
K r i s z t u s h o z v e z e t n i és a n n a k m e g t a r t a n i n i n c s el-
s z á n t a k a r a t o t o k : u g y n e l e g y e t e k p a p o k k á ; m e r t 
h a v a n sok h i t e t l e n s é g , t é v e d é s és r o m l o t t s á g a v i -
l á g o n : az t t ö b b n y i r e ezen k ö t e l m ö k e t e l h a n y a g o l ó 
p a p o k n a k l e h e t és k e l l t u l a j d o n í t a n i . H a p e d i g k é -
szek v a g y t o k az i s t e n i M e s t e r p é l d á j á r a a k i s d e d 
n y á j a t s ze re tn i , o k t a t n i , m i n d e n j ó r a s z o k t a t n i : u g y 
b á t r a n l é p j e t e k e p á l y á r a . F á r a d s á g o s , n e h é z m u n -
k á t v á l l a l t o k u g y a n m a g a t o k r a , de h a t a l m a s seg í -
t ő t ö k v a n , — I s t e n , k i m e g is ö r v e n d e z t e t és j u t a l m a z 
t i t e k e t s z e n t s é g e s v é r e á l t a l s z e r z e t t n é p e é r d e k é -
ben t e e n d ő f á r a d o z á s a i t o k és b u z g ó s á g t o k é r t . o o 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, szept. 17. Félhivatalos vezérczikk. — Mult 

kedden azzal lepte meg a „Pester Lloyd" esti lapja hosz-
szabb táviratban a nagy közönséget,' hogy dr. Kovács Zs. 
veszprémi püspök ur ő excja megyei papságához körlevelet 
intézett az antiszemitikus zavargások alkalmából, meghagy-
ván, hogy minden módon ezen áramlat ellen latba vesse 
befolyását és tekintélyét az ő papsága. Nagy volt az öröm 
Izraelben, — de nagy a félhivatalos „Nemzet" szerkesztő-
ségében is, oly nagy, hogy mindjár t másnap (szept. 12.) a 
reggeli szám vezérczikke Kovács Zs. püspök ur ő excja 
körlevelének dicséretére Íratott. 

Es milyen szép ezen félhivatalos vezérczikk ! Ka th . 
főpapról, a kath. egyházról beszél és még egyetlen egyszer 
sem említ sötétséget, felekezeti szükkeblűséget vagy más 
hasonló, még a „Nemzet" szótárában is olykor, oly gyakran 
előforduló liberális pbrasisokat. Csupa dicséret és elismerés, 
csupa hála és magasztalás ! Izraelita honfitársainkról lévén 
szó, kétszeres érdemnek látszik a „Nemzet" előtt, ha a kath. 
főpásztor apostoli küldetésének egyik kötelességét teljesí-
teni jónak látja. Mi is örülünk, hogy a veszprémi püspök 

ur ő excja nyilatkozott, már csak azért is, hogy a N. még 
csak két hét előtt koczkáztatott leczkéztetései ily fényesen 
desavouáltattak ; de őszintén mondhatjuk, hogy a N. ve-
zérczikke nem egy tekintetben meglepett. Vagy nem is-
meri jól a kath. egyház szellemét, mit pedig az egész czikk-
ben nagyon is iparkodik feltűntetni; vagy pedig olyannyira 
szivére nőttek a magyar állam legfiatalabb polgárai, hogy 
kedvükért báránybőrt ölteni jónak látta. Elismeri, hogy a 
kath. egyház nemcsak erkölcsi, de társadalmi hatalom is, 
hogy sohasem szövetkezett a társadalom felbomlására törő 
elemekkel (pedig csak nem rég mint a reactio fészke szere-
pelt); hogy az egyház megmentette a társadalmat (miről 
liberálisaink vajmi gyakran megfeledkeznek) ; hogy a kö-
zépkor nyers szilajságait enyhítette; hogy az erkölcsöket a 
végső elvadulástól megmentette; sőt az egyház érdemét 
lá t ja abban, hogy a cultura és humanismus tán örökre meg 
nem semmisült. (Ecco, milyen vallomások !) 

De a báránybőr kissé kur ta lehetett, mert nyomban 
reá említi a háborúkat, melyeket az egyház viselt, mikor 
még „világi hatalom volt," (talán így : midőn az egyházi 
fejedelmek világi főurak voltak és mint ilyenek világi hata-
lom felett rendelkeztek), mikor oly kardok felett rendelke-
zett, mint I I . Fülöpé. Említi a pusztaságokká lett legszebb 
francziaországi tartományokat, a vízbe fojtott eretneksége-
ket, a letiport protestáns Németalföldet, a harmincz éves 
háború egész Európát vérbe áztató következményeit, stb. 
Szó nélkül ezeket nem hagyhat juk ; jóllehet százszor meg 
százszor meg volt czáfolva a törtéuethamisitás, illetőleg 
felderítve a történeti igazság. Mindezekhez — t. i. a huge-
notta, a németalföldi és. a harmincz éves háborúk véres drá-
máihoz — az egyháznak, mint ilyennek, ép oly kevés köze 
van, mint az érdemes czikkirónak, Beksics G. uramnak az 
antiszemita demonstratiókhoz. A hugenottismus, valamint a 
németalföldi háborúk története tisztán politikai indokokra 
vezetendő vissza; i t t is, ott is kétségbevonhatatlan az egész 
actió politikai jelleme, mely ugyan a vallás köpenyege alá 
bujt , de, hála Istennek, ezt a köpenyeget már rég lerántotta 
a komoly és alapos történettudomány. Nemcsak a ka-
tholikus Görres, de még a protestáns Ranke, Dahlmann, és 
mások, már évtizedek előtt így nyilatkoztak. Különben a 
párizsi vérmenyegzőt öt évvel megelőzte a protestánsok ál-
tal rendezett, nem kevésbé iszonyatos úgynevezett Miche-
lade, mely Nismes falai között három napig tartó mészár-
lást jelent. Németalföldre nézve Schiller Don Carlos-a és 
Goethe Egmont ja csak költemények ; ott is forradalmi lá-
zongások, a spanyol uralomtól való elszakadás, mit a vég-
eredmény oly világosan bizonyít, voltak a rugók. Ott nem 
az egyház az eretnekek ellen, de igenis a spanyol király lá-
zadó alattvalói ellen küldte csapatait. — A harmincz éves 
háború valódi jellege szintén eléggé fel van derítve, és mit 
a száTntalan protestáns részről származott rágalmak és fer-
dítések után a komoly és alapos oknyomozó történetírás 
eredményül constatált, az csak annak megerősítése, mit a har-
mincz éves háború idejében élt Hippolytus a Lapide (valódi 
nevén : Chemniz Fülöp Bogislav, svéd protestáns történet-
író f 1678.) kortársainak mondott : „Non propter religi-
ones, sed propter regiones bellatur, ideoque vanus ille reli-
gionis praetextus praetermit tatur ." (L. Hurter , Ferdinand 
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II. , I X . köt. 220 1.) Különösen mióta a svéd Gusztáv Adolf 
német földre lépett, más czél nem lebegett a nagy vallás-
szabaditó szemei előtt, mint hogy protestáns fejedelem (két-
ségkívül ő) állíttassék Németország élére. Aretin megtalálta a 
tervet eredetiben, és Decken kútfők nyomán kellő világításba 
helyezte a harmincz éves háború történetét. (Herzog Georg, 
3 köt. Hannover 1833 — 34.) — Ennyit a történeti igazság 
érdekében. 

Hogy az anarchiával az egyház sohasem paktált , mint 
a N. ellentétben az említett háborítókkal érdemnek elismeri, 
igaz, aminő igaz az is, hogy az anarchia és a socialismus 
istentagadók. Katholikus részről ez már régóta a leghatá-
rozottabban ki van mondva. — Figyelemreméltók a N. kö-
vetkező szavai : „Akik fel akarják forgatni a társadalmi 
rendet, először is megtámadnak minden positiv vallást. Le-
rombolják a hitet, hogy lerombolhassák a rendet. Széttörik 
az oltárt, hogy széttörhessék a társadalmi kapcsokat. Hogy 
detronizálhassák a földi hatalmasságokat, detronizálják az 
Istent." Nagyon igaz! Csakhogy mi következik ebből? Az, 
hogy az egyház egyedül küzdjön és harczoljon ezen felfor-
gató elemek ellen? Ha van, amint van is és a N. által szin-
tén elismertetik, ha van szoros kapocs a vallás és társada-
lom között, ha a vallásnak felforgatása az oltár széttörése, 
s az Isten detronizátiója azoknak törekvése, kik ily uton és 
ily módon utolsó sorban a rendet lerombolni, a társadalmi 
kapcsokat széttörni, a földi hatalmasságokat detronizálni 
akarják: akkor, ugy véljük, szigorú, elengedhetetlen, saját 
önfentartása által postulált teendője volna a kormánynak, 
megakadályozni az előzményeket, hogy be ne álljanak a 
következmények, szóval út ját állni a vallás, az oltár szét-
rombolásának, az Isten detronizatiójának, mert mindez el-
maradhatlanul a társadalmi rend felforgatására vezet előbb 
utóbb. Akkor kötelessége volna a kormánynak — már tisz-
tán önvedelmi és önfentartási szempontból is — barátságos 
viszonyban az egyházzal, kölcsönös védelemben és tiszte-
teletbentartásban, meggátolni azt, mi az emberiség vesztére 
szolgál. Az egyház mindenkor kész ezen munkára, de az állam 
is tegye meg a magáét és ne elégedjék meg azzal, hogy csak 
az égető szükség idején hivja segítségül az egyházat, máskor 
pedig korlátozza, elnyomja és károsítsa azt az egyházat, 
mely a társadalmi rend és béke fenntartásában legbiztosabb 
és legerősebb szövetségese. A ki gyöngíti szövetségesét, ön-
magát gyöngíti. ? 

Bécs. A török ostrom visszaverésének százados évfordu-
lóján. (Vége.) — 

Igy oly súlyos idő-viszonyokban ismét világosan és 
tisztán kitűnt, hogy a legmegbízhatóbb és legbiztosabb zá-
loga a közjólétnek a fejedelmeknek az apostoli székkel való 
egyetértésében fekszik, és hogy nem kevésbé ellenkezik az 
okossággal s igazságossággal, valamint egyaránt veszélyes 
államra és egyházra, ha e két hatalom közé a gyanú és 
visszavonás magva hintetik el. 

Az ősök által saját korukban tett tapasztalatoknak 
azonban intelmiil és például kell szolgálniok a jövő nemze-
déknek, és nagy események emlékének fedezésére akkor fog 
hasznosnak és czélszerűnek bizonyulni, ha azokból üdvös 
tanulságokat tudnak meríteni. 

Idők múlnak idők után, és a múlékony idők folyama 

naponként ujabb alakulásu jelenségeket hoz, melyek külön-
bözőségük daczára igen sokban hasonlítanak egymáshoz. 

Valóban, nagy vala a keresztény népek szorongatta-
tása, mikor hosszú időn át és igen gyakran félniök kellett a 
mohammedánok erőszakos betöréseitől és fegyveres hatal-
mától, kik, amint a Kelet legnagyobb részében elérték, a 
Nyugatnak is el akarták rabolni a kereszténység bölcsesé-
gét, és rá akar ták erőszakolni a legroszabb nemét a tanok-
nak, törvényeknek és elkölcsöknek. 

H a sikerült e szégyenteljes igát elhárítani és ily erő-
szakos támadásokat visszautasítani, azt köszönni lehet az 
egyetértésnek a római pápák és keresztény fejedelmek s né-
pek közt és az ő egyesített fáradozásaiknak. Tulhatalmas 
ellennel álltak szemben, s a vallás és cultura legnagyobb ja-
vait, az őket fenyegető veszélyből, ezen egyetértés nélkül 
nem lehetett volna megmenteni. 

Napjainkban is hevesen ostromolják az egyházat, habár 
más ellenségek és más eszközökkel. Nem annyira külső, 
mint belső ellenségek forgatnak fegyvert a katholicismus 
ellen, nem véres harezban ugyan, de heves és vészthozó 
ostromban. Egyút ta l arra törnek, hogy magoknak a feje-
delmeknek hatalmát aláássák, és a legferdébb tanokkal 
megzavarják alapjában az állami rendet. 

Ily nagy rosz orvoslására azonban a kath. egyház a 
maga intézményeiben csodálatos erővel bír, annyira, hogy 
ha mindkét hatalom barátságos szövetségben egyesítené 
erőit, az orvoslás sokkal könnyebben és gyorsabban volna 
elérhető. 

Vajha ezen igazság, melyet már oly gyakran kijelen-
tettünk, végre áthatná az emberek szívét. 

Ez okból óhajt juk, vajha mindazok, kik egyházunkat 
igazán szeretik, bárhol legyenek is, bátran és derekasan 
védelmezzék közös anyjokat, és rendelkezésére bocsássák 
összes erőiket, hogy könnyebben teljesíthesse küldetését 
egyesek és a társadalom üdvére. 

Minthogy az ellenségek a sajtóval, különösen a napi-
sajtóval szoktak visszaélni, hogy szerencsétlenséget okozza-
nak, ebből a katholikus érzületű férfiak megérthetik, meny-
nyire fontos, hogy ilynemű küzdelem mellett a védelem ne 
maradjon a támadás mögött. A vallás védelmére alkalmas 
különböző módok közt különösen azt ta r t juk legalkalma-
sabbnak és időviszonyainknak teljesen megfelelőnek, hogy 
a sajtó támadásai a sajtó által utasíttassanak vissza, és az 
ellenfél alattomos üzelmei általa lepleztessenek le. 

Irányuljon arra igyekezeted, tisztelendő testvér, és ot-
tani püspök-társaidnak fáradozása, kikhez e levélben épp 
ugy szólunk, mint hozzád, — hogy sóvárgó várakozásunk-
nak befolyástok és bölcseségtek által kitelhetőleg elég le-
gyen téve. Mi nemcsak az egyház, de a birodalom miatt 
örvendeni fogunk, ha a legnemesebb diadal évszázados meg-
ünneplése befolyással lesz arra, hogy összes népességeitek-
nek az apostoli székkel való egyesülése és az ehhez való 
szeretetteljes ragaszkodás megszilárduljon, amint az amaz 
időből oly szépen és boldogítón elénk sugárzik. 

Lélekben és szívben veletek egyesülve, buzgón kérni 
fogjuk, különösen a közelebbi napok alatt, a mindenható Is-
tent, hogy Krisztusban bensőleg szeretett fiunkat, Ferencz 
József császárt,és a felséges uralkodóházát, épségben tartsa és 
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oltalmazza, és az egész birodalomnak kegyesen üdvöt és 
zavartalan békét adjon. 

Számodra pedig, és Ausztria-Magyarország többi püs 
pökei, papsága és összes népei számára, a mennyei kegyek leg-
bőségesebb teljét kérjük, melyeknek zálogául s kiváló jó in-
dulatunk tanujeléül mindnyájatokra szeretettel adjuk az Ur-
ban az apostoli áldást. 

Adatot t Rómában a Szent-Péternél, 1883. évi augusz-
tus 30-án, papságunk hatodik esztendejében. 

XIII. Leo P. P. 
Düsseldorf. A német katholikusok XXX. nagygyűlése. 

— Minden nehézség és huzavona daczára, igy ir a Germa-
nia levelezője tudósításainak élén, az ezidei kath. nagygyű-
lés létrejött, és minden tekintetben fényesnek Ígérkezik. A 
nagy nevek élén, melyekkel itt találkozhatni, ott vail a 
Centrum vezéreé Windhorsté, a ki az indóházból egyene-
sen a f . hó 9-én tartott ismerkedő gyűlésbe haj ta tot t s rögtön 
meg is szólalt, hallatva hatásos, tájékoztató beszédeinek 
egyikét, mely a még össze sem ült kath. nagygyűlést előre 
gyanúsító protestáns jóakaratnak felelt meg. Lehetetlen, 
hogy belőle izleltetőül valamit ne idézzek. „Uraim igy 
szólt a többi közt, önök tudják, hogy e mostani gyűlésre 
még nagyobb figyelmet fordítanak, mint az előbbiekre. CA 
Nordd. Alig. Zeit., Bismarck lapja, kiváncsiságát különösen 
kifejezte.) Azt hiszik, hogy itt sok oly kérdés fog felmerülni 
és eldöntetni, a melyek az egész mívelt világot érdeklik, és 
hogy mi különösen azon helyzetben vagyunk, hogy ellenté-
teket produkáljunk. Ura im ! A figyelem, mely irántunk 
nyilvánul, nekünk csak kellemes lehet (Bravo. Derültség.); 
azonban az irántunk táplál t ilyetén remények, egész biztos-
sággal mondhatni, csalódni fognak. (Helyeslés.) Nekünk i t t 
semmi más czélunk nincs, mint a mi dolgaink felett saját 
házunkban tanácskozni és azokat rendezni. (Nagyon igaz.) 
A feladatok, melyek előttünk állnak, elég nehezek nekünk ; 
és azért jól fogunk tenni, ha lehetőleg keveset fogunk tö-
rődni másokkal. Ez azonban nem azt jelenti, hogy már 
mi lemondunk, és a netán nekünk szánt ütlegeket szép csen-
desen elfogadjuk. (Derültség.) Nem, uraim, mi még mindig 
a régiek vagyunk, készek megbékülni, készek harczolni is, 
ha rá kényszerítenek. (Bravo.) Egyelőre hangsúlyozzuk a 
békülést : a másik majd utat talál magának. (Derültség.) 
Mindnyájoknak szerencsés jó estvét kívánok (a kul turkampf 
jó estéjét) (Derültség); de mi majd oly helyzetbe is fogunk 
jutni, hogy egymásnak jó reggelt kívánjunk, és azt hiszem, 
hogy a komoly és hasznoson kívül ra j ta leszünk, hogy jó-
kedvben se legyen hiány. Hiszen a Rajna vidékén ugy sem 
tudnak semmi komolyat tenni — jókedv nélkül. Azér t si-
kerül is a komoly itt jobban mint másutt, mert hiszen jó-
kedv nélkül komoly dolgokat ugyan szét lehet csépelni, 
de soha oly könnyen czélra vezetni, mint jókedvvel. (Derült-
ség.) Tehát szívélyes üdvözlet a düsseldorfiaknak és a ra jna-
vidékieknek. Mindnyájan, kik velem idejöt tek , örvendenek; 
és a mint én,midőn lefelé utaztam, és ismét a friss rajnai leve-
gőt szívtam, egészen máskép éreztem magam, mint mikor a 
mult héten váratlanul Berlinbe hívtak. Tehát még egyszer: 
szerencsés jó estvét kívánok ! (Viharos tetszés és derültség.) 

Igy szólt, igy vezette be a legkomolyabb világharcz 
derült kedélyű előharczosa a X X X . német kath. nagygyü-

ést abba a lelki hangulatba, melyben oly üdvösen szokott 
működni az egyház és társadalom javára, a kath. öntu-
dat és tevékenység ébren tar tására és fokozására. 

Folyó hó 10-én reggel kezdte meg a nagygyűlés rendes 
tevékenységét, ünnepélyes szent misével, melyet dr. Baudri 
kölni fölsz.püspök celebrált, fényes assistentiával,remek zene-
kíséret mellett, zsúfolásig megtelt templomban. Mise után 
következett az alakitó vagyis zárt-ülés, azaz a nagygyűlés 
hivatalnoki karának megválasztása és a többi, emez ülés-
ben végezni szokott ügy elintézése. 

A düsseldorfi kath. előkészítő bizottság elnöke nyitot-
ta meg az ülést. 

Mindenek előtt felolvastatott X I I I . Leo pápa követ-
kező leirata : 

X I I I . L E O PÁPA. 
Szeretett fiainak üdvöt és apostoli áldást. 

Aug. 10-ről kelt szíves levelükben hozzánk ju to t t je-
lentésük, hogy más jámbor férfiakkal Németország katholi-
kusainak nagygyűlését ez évben Düsseldorfban tartani 
szándékoznak, mint irántunk való engedelmességök és hó-
dolatuk bizonyságát örömmel vettük. Egyút ta l kellemes 
vala hallanunk, hogy önöknek és elvtársaiknak sikerült a 
felmerült nehézségek daczára meggátolni a már önöknél 
huzamosb idő óta fennálló azon szokás megszakítását, mely 
szerint a kath. egyesületek képviselői gyűlésre jönnek ösz-
sze, hogy kölcsönösen közöljék egymással, ami a vallásra 
és a keresztény erény ápolására hasznosnak ismertetett el, 
és ily nézet-kicserélés által egymást a vallás derekas védel-
mére bátorítsák. A mellett szilárdul meg vagyunk győződ-
ve, hogy önök híven meg fogják azt tartani, a mit Ígérnek, 
hogy az idei nagygyűlés nem fog a korábbiak mögött ma-
radni, melynek a vallás hasznára és lelkek üdvére fordított 
szorgoskodásukat megérdemelték a dicséretet és az atyai 
szeretet bizonyítványát az apostoli szék részéről. Igy azon 
j ó reményben élünk, hogy ezen gyűlés is szerencsésen fog 
lefolyni, minthogy önök pásztoraik vezetése alatt igyekez-
nek minden szükségest jól előkészíteni és elrendelni, és hogy 
bő gyümölcsöket fog hozni a vallás gyarapodására, a német 
katholikusok épülésére. Hogy mindez a mi óhajunk és az 
önöké szerint bekövetkezzék, azért Istenhez, minden jónak 
adójához alázattal fohászkodunk: O világosítsa föl önök és 
testvéreik elméjét, erősítse hitüket, élessze a kölcsönös sze-
retetet . Egyút ta l az ég kegyeinek zálogául s jóakaratunk 
bizonyságául önöknek, szeretett fiaink, és összes elvtársaik-
nak adjuk az apostoli áldást. 

Adatot t Rómában, a Szent-Péternél, 1883. aug. 27-én, 
pápaságunk hatodik évében X I I I . L E O . 

A pápa eme szózatának hódolatteljes meghallgatása'után 
a nagygyűlés hivatalnokait választá meg s kinevezé a szak-
bizottságok elnökeit. Elnök lett dr. Roszhirt Badenből, első 
alelnök Galen gróf, másodalelnök Brandts gyáros, jegyzők : 
dr. Schmitz segédlelkész, Strauven ügyvéd, dr. Virnich 
képviselő, Racké kereskedő. Bizottsági elnökök lettek : 1) 
missióügy : Nacke nagyprépost Paderbornból ; 2) keresztény 
szeretet : Kiesel igazgató Düsseldorfból ; 3) társadalmi kér-
dés : Wassermann neu-ysenburgi plébános ; 4) keresztény 
művészet : dr. báró Heereman, birodalmi és országgyűlési 
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képviselő ; 5) tudomány és sajtó : báró Böselager Bonnból ; 
6) iskola és nevelés : Kribben esperes Düsseldorfból ; 7) 
külsőségek és formálták : dr. Lingens ügyvéd Aachen-bői. 

Dr . Roszhirt elnök beköszöntő beszédében a német ka-
tholikusok összetartásának szükségességét hangsúlyozta. 
Összetartás vallásban az egyházi tekintély körül, összetartás 
politikában a Centrum körül : ez a német katholikusok 
mindennapi kenyere. 

Utána, számos püspök magasztos szellemű átiratának 
felolvasása után, Löivenstein lig, a német katholikus nagy-
gyűlések állandó biztosa, tet t jelentést a mult nagygyűlés 
határozatainak miként történt foganatosításáról. 

Nagy nehézséget okozott a jelen nagygyűlés helyének 
megállapítása. Bécs, az osztrák egyleti törvények miatt 
nem vált alkalmassá. Münster, Paderborn és Regensburg-
gal megindultak a tárgyalások, de sikerre nem vezettek. 
Végre Düsseldorf katholikusai válalkoztak az előkészületek 
megtételére. 

O 
Ami a mult évi f rankfur t i nagygyűlés által kiküldött 

social-politikai bizottságot illeti, erre nézve Löwenstein hg. 
jelenté, hogy bár igen sok jelese a német katholikus köz-
ügynek az e bizottságban való működésben részt venni aka-
dályozva volt, a bizottság, az ő elnöklete alatt, mégis meg-
indította tevékenységét, melynek jele és bizonysága az u. n. 
haicli tételekben jelent meg, a melyek igen élénk vi tákra 
szolgáltak már eddig is alkalmul, — a mi magában véve 
örvendetes, a mennyiben érdeklődésre mutat . Löwenstein 
hg, mint a bizottság elnöke kijelenti, hogy e bizottságnak, 
e bizottság működésének és nyilatkozatának, koránsem czél-
ja valamely politikai actio. Ez ráfogás. E bizottságnak igazi 
czélja szakférfiak eszmecseréje által elősegíteni a társadalmi 
kérdések megvilágítását és így a kérdések egységes szellemű 
megoldását siettetni. 

A zárszó ismét Windhorsté volt. 
A Centrum vezére, amily röviden szólt ezúttal, éppoly 

súlyosan estek szavai latba, midőn a német püspöki kar, kü-
lönösen a száműzött kölni érsek megéljenzésére szólitá fel a 
gyűlés lelkesedését. 

Ugyaneznap (10-én) délután 6 órakor volt az I. 
nyilt ülés. 

V E G Y E S E K . 
— „4 budapesti kir. magyar tudomány-eg y etem hallga-

tói hitvallás szerint beosztva következő képet nyújtanak. A 
budapesti egyetemnek a mult iskolai évben 2848 hallgatója, 
még pedig a hittani karon 86, a jogin 1466, az orvosin 
1017, a bölcseletm 279. A hitvallások arányának megál-
lapításában ki kell hagynunk a hittani kar tisztán római és 
görög katholikus hallgatóit, tehát csak a többi karok 2762 
hallgatójára lehetünk tekintettel. A^olt pedig ezek közt 
1036 r. katholikus 907 zsidó, 377 református, 306 lutherá-
nus, 86 görög-katholikus, 8 unitárius ; vagyis 37, 5 % r. 
kath., 32,S°!0 zsidó, 13.6% réf., 11. ,% lut.,' 3 . ,% g. kel., 
1,6% g-ka th . , 0 3°/o unit. Ebből esett a jogi ka r ra : 626 
(42.7%) r. kath., 376 (25.7%) zsidó, 204 (14%) réf., 163 
(11%) lut. ; az orvosi ka r ra : 483 (47.5%) zsidó, 268(26 . a %) 
r. kath., 133 (13%) réf., 105 (10%) lut. ; a bölcseleti karra: 
142 (50.9%) r. ka th , 48 (17.2%) zsidó, 40 (14.3%) réf., 38 
(13.6%) luth. — Ezek szerint tehát az a hitfelekezet, illető-
leg faj, melynek száma alig rug az ország népességének 
4%-ára , az egyetemet annyira elárasztja gyermekeivel, hogy 

még az országban 12-szerte nagyobb katholikus hitfeleke-
zetnek is csak gyönge relativ többséget enged az egyetemen, 
sőt az orvosi karon épen a zsidóság majdnem absolut több-
ségre vergődik ; a jogi karon is 6-szorta nagyobb számú a 
zsidóság, mint megilletné, sőt a zsidóságtól legjobban került 
bölcseleti karon is 4-szerte több a zsidó, mint a ország la-
kosaihoz való arányából következtetni kellene. A többi hit-
felekezeteket túlszárnyalja, ugy hogy még református is 
csak egy harmad annyi van az egyetemen, mint zsidó. — 
H a megfordítva azt vizsgáljuk, milyen arányban oszlik meg 
az egyetemre jövő zsidóság a három fakultás között, azt 
találjuk, hogy nagyobb felük vagyis 53.2% tódul az orvosi 
egyetemre, valamivel kisebb vagyis 41. ä%, a jogira és csak 
egy töredékük (5.3%) elégszik meg sokkal szerényebb meg-
élhetést igérő tanári pályávl. Ez adatok annyival inkább 
megszívlelendők, mert az egyetemre a zsidó if jak nagyob-
bára szegénységi bizonyitványnyal jönnek s itt a leczkepénz 
fizetésétől fölmentve s a segítő egyesületektől nyert havi 
segéléssel végzik tanulmányaikat. — Igy árasztja el nap-
ról-napra az egyetemi oktatást föltételező pályákat is az a 
faj, mely kezében ta r t ja máris kereskedésünket és mindin-
kább birtokába veszi földünket is. Eképen a saját maga 
példájával bizonyítja, hogy a népfajok versengésében nem a 
nagyobb szellemi tehetség, hanem a vas szorgalom, szivós-
ság és szoros összetartás biztosítja csak a győzelmet. 

— Róm. kath. reáliskolai alapítvány. A vallás és köz-
oktatásügyi minisztérium f. évi 14.769. sz. alatt látott el 
jóváhagyásával egy alapító levelet, mely végleges szövegé-
ben, hídvégi gróf Nemes János és hídvégi gróf Nemes Vin-
czének valamint az erd. r. kath. statusgyülés meg bízottjának 
aláírásával f. évi márczius 18-án kelt s melynek érdemleges 
tar ta lma a következő : Hidvégi gróf Nemes Ábrahám, 1865-
ben végrendeletileg 10,000 forintot hagyott egy Háromszé-
ken felállítandó r. katholikus reáliskola javára. A nemes 
gróf jogutódának, gr. Nemes Jánosnak kezelése alatt az ösz-
szeg 17, 000 f r t ra növekedett s ez 1880 óta jelzálogilag 
biztosítva 5 százalékos kamataival gyarapodik. Az alapít-
vány kezelését a nm. kormány még 1873-ban az erdélyi r. 
kath. statusra bizta. Minthogy azonban egy r. kath. reális-
kolának Háromszéken való felállíthatására a közeljövőben 
nincs kilátás, az alapító gróf utódainak beleegyezésével a 
statusgyülés elhatározta, hogy az alapítvány kamatainak 
egy részét, az alapító valódi intencziójával összhangzó mó-
don, már a jelenben fölhasználja, akképen, hogy háromszéki 
születésii s a sz.-udvarhelyi reáliskolába járó s illetőleg in-
nen műegyetemre menő római kath. vallású székely tanulók 
számára két rendbeli, 200 frttól 500 forintig emelkedhető 
ösztöndíjt tesz folyóvá. (Az ösztöndíjakra már az 1883—4. 
isk. évre ki van hirdetve a pályázat.) — Ezen alapítvány ör-
vendetes jele annak, hogy az erdélyi katholikusok nem érzé-
ketlenek a reális irányú nevelésnek, — de a kath. érdekek 
szemmeltartásának szüksége iránt sem. 

7 Gyászhír. A városi alesp?resi hivatal az illető roko-
nok nevében jelenti, hogy főtisztelendő Budatinszky Endre 
ur, lakácsi kiérdemült esperes-plébános, szt. Adalbert inté-
zeti tag s aranymisés áldozár, folyó évi szeptember 13-án 
hajnalban, hosszasb szenvedés s a halotti szentségek ájtatos 
felvétele után, életének 79-ik évében jobb létre szenderült. 
H ű l t tetemei f. hó 15-én délutáni 5 órakor alsó patak-utcza 
518. számú háznál beszentelve az ó sirkertben örök nyuga-
lomra elhelyeztetnek. Az engesztelő sz. mise áldozat ugyan-
az napon reggeli 10 órakor a helybeli sz. Józsefről czimzett 
sz. egyházban fog a Mindenhatónak bemutattatni. Áldás és 
béke hamvaira! Kelt Nagyszombatban, 1883. évi szeptem-
ber hó 13-án. 

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

Nyomatott Budapesten, 1883. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt . 
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Megjelenik e lap heten-

ként kétszer : 
szerdán és szombaton. 

Előfizetési díj : 
félévre helyben s posta-

küldéssel 5 f r t . 

Szerkesztő lakása: Buda-
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Előfizethetni minden kir. ' 
postahivatalnál ; \ 

Budapesten a szerkesztő- í 
nél, és Kocsi Sándor í 

/ 

nyomdai irodájában, Mu- \ 
/ 

zeum-körút 10. sz. alatt , í 
^ hova a ne ta láni reclama- *f 

l tiók is, bérmentes nyi to t t í 
levélben, intézendők. ; 

Budapesten, szeptember 22. 24. II. Félév. 1883. 

TARTALOM. A pap az oltárnál. — Lateau Lujza. — Egyházi tudósítások : Budapest. Protestáns ügyek ós kivánságok 
Arad vidékéről. Egy bérmaut alkalmából. Rozsnyói egyházmegye. Tiltakozás és felhívás. Váczi egyházmegye. Egyházmegyei 

értekezlet. — Irodalom. A katholika egyház isteni szervezete. — Vegyes. 

A p a p az o l t á r n á l . 
Elmélkedés. 

„Minden főpap, ki az emberekért válasz-
tat ik, az emberekért rendeltetik Is ten előtt i 
ügyeinkben, hogy ajándékokat és áldozatokat 
mutasson be a bűnökért." (Sz. Pál a zsid. 
lev. 5. 1.) 

Az apostol most idézett szavaiból valamint az 
áldozári hivatal természetéből világosan kitűnik, 
hogy a paphoz tartozik, sőt csakis Őt illeti meg az 
újszövetségi áldozatot bemutatni . Azon áldozatot, 
melyről a próféták oly fenségesen jövendőitek, 
melynek oly szent vágygyal néztek eléje a pátr iár-
kák ; azon áldozatot, mely a tündérfénynyel esz-
közlött ó-szövetségi áldozatokat annyival múl ja 
fölül, mennyivel a valóság az árnyékot, az egyed a 
képet, az igazi ember a tükör alakot ; azon áldoza-
tot, mely napkelettől napnyugat ig a nemzetek kö-
zött minden helyen bemutat ta t ik az Urnák. (Maiak. 
1. 11.) Ezen áldozatot bemutatni a hívők nevében 
az Urnák oly hivatás, tiszt és kizárólagos jog, mely 
a papot az angyalok serege fölé emeli ; azért mond-
ja szt. Pá l is, hogy: „csodája let tünk a világnak, 
az angyaloknak és az embereknek/*4 (Kor. I. 4. 9.) 
Ezért a fölkenés, fölszenteltetés, a kézrátétel és a 
Szentlélek ajándékainak teljessége. O a pap, az ál-
dozó, a Melkhizedek, az Áron, az u j szövetség papja. 
O a szent mise áldozatnál nem mint tanú vagyon 
jelen, miként a közönséges hívek, hanem ő maga 
az áldozó, ő Jézus nevében jelenik ott meg, ő Jé -
zust helyettesíti, ő Jézus személyében szól és cse-
lekszik, Jézus hatalma van akkor vele, ő úgyszól-
ván egy az Istenemberrel. Amint kimondja a kenyér 
fölött a szavakat : „Ez az én testem," és a bor fö-
lö t t : „Ez az én vérem," a kenyér azonnal Krisztus 

testévé, és a bor Krisztus vérévé változik át. Mily 
nagyszerű hatalom, mily megfoghatat lan méltósága 
a papnak ! Ez helyezi őt az angyalok és emberek 
fölé.'"1) Nem csoda tehát, ha az egyház a tr ienti szt. 
zsinat ál tal oly igen sürgeti és az áldozároknak 
szívökre köti, hogy e legszentebb áldozatot, mely az 
Isten haragja megengesztelésének leghatályosb esz-
köze, s mely nélkül, mint jeruzsálemi szt. Timót 
megjegyzi, a világ az emberiség bűnei miat t már 
rég elpusztult volna, — a legmélyebb áhí tat tal és 
legnagyobb szívbeli t isztasággal mutassák be az 
Urnák. „ApparetCi — mondja a t r ient i zsinat — 
„omnem operám et diligentiam in eo ponendam 
esse, u t quanta maxima fieri potest interiori devo-
tionis ac pietatis specie peragatur ." (Sess. 22. de ce-
lebr. miss.) És hozzá teszi, hogy az áldozárok, kik e 
fönséges ténykedést hanyagul és áhitat nélkül vég-
zik, mél tán félhetnek az Ur átkától, melylyel Jere-
miás próféta által már az ó-szövetségi papokat fe-
nyegeté, mondván: „Maledictus, qui facit opus Dei 
negligenter." 

Krisztusban kedves testvérek ! rátok is felvi-
radand nemsokára ama nagy nap, melyet mint hi-
szem, epedő vágygyal, rendíthetlen bizalommal és 
szilárd eltökéléssel vá r tok : az áldozárság szent 
rendje fölvételének napja, midőn hatalmat nyertek 
az Ur Jézus valóságos teste és vére fölött, ha ta lmat 
beléph&tni a seregek Urának szentélyébe, és ot t 
azt tar tani kezetekben, ki a mennyet és földet te-
remté, és ki magát mennyei Atyjának a világ ki-
engesztelésére naponként bemutat ja és föláldozza.. 
Nehogy tehát t i teket is elérjen a legszentebb tény-
kedéstek közben elkövetett valamely hiba, hanyag-
ság, tiszteletlenség vagy szentségtörés miatt az Ur-

*) Dr. Pel le t Ödön „Primiczia-Beszédek." 
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iiak eme rettenetes átka: hasznosnak, sőt szükséges- kedvesim ! — folytonosan a szent mise magasztos 
nek tartom röviden megmutatni: mit kell 1)mise jelentőségére és czéljára, különösen gondoljunk 
előtt, 2) mise alatt és 3) mise után cselekednetek, arra este lenyugvás előtt. Oh mily vigasztaló eme 
hogy e megható és lélekemelő szent ténykedést gondolattal aludni el: „Cras etiam cum rege 
m é l t ó a n és a z Urnák kedves módon végezzétek. pransurus sum!" Reggel pedig, mihelyt fölébre-

I. A pap, ki a szt. miséhez való előkészület dünk, iparkodjunk eltávolítani elménkből minden 
szükségességét kétségbe vonni merészkednék, nyil- oly gondolatot, mely nem e magasztos tárgyra vo-
ván elárulná, hogy e legszentebb u j szövetségi ál- natkozik, és foglalkozzunk egyedül a szt. misével, 
dozat igaz voltát egészen szem elől téveszti. Pazzi „Deus, Deusmeus, ad te de luce vigilo". (Ps. 62.2.) 
sz. Magdolna szerint minden e magasztos ténykedés Az előkészület legszebb példáját maga az Ur Jézus 
körül elkövetni szokott hiba vagy fogyatkozás nyuj tá , midőn halála előtti estén ama kettős áldo-
leginkább ama hiányos és felületes előkészületből zat bemutatására készült, t. i. a vérontás nélkül 
származik, melyet az áldozárok nagyobb része arra való áldozat bemutatására az oltárnál, és véres 
fordítani szokott. Az előkészület kétféle : közelebbi áldozatára a keresztfán. Fontoljuk meg sz. János 
és távolabbi. A távolabbi előkészületet a tiszta és evangélistának erre vonatkozó szavait : „Seiens Je-
erényes életmód teszi, melyre minden papnak töre- sus, quia omnia dédit ei Pater in manus, et quia a 
kednie kell, ha azt akarja, hogy az Ur testének és Deo exivit et ad Deum vádit, surgit a coena . . . et 
vérének vétele ne Ítéletére és kárhozatára, hanem coepit lavare pedes discipulorum.a Ezen igék a 
lelke és teste oltalmára és orvoslására szolgáljon; jámbor gondolatok és szent érzelmek leggazdagabb 
mert ha az Ur az ó szövetségi levitákban, kik csak forrását képezik. Jézus ismeri hatalmát, melylyel őt 
az áldozat-edények gondozására valának rendelve, mennyei Atyja fölruházta: „Omnia dedit ei Pater 
oly nagy tisztaságot követelt, mennyivel tisztább- in manus/*1 0 ismeri tulajdon méltóságát, t. i. hogy 
nak és szentebbnek kell lenni az újszövetségi áldó- Isten az Istentöl, világosság a világosságtól, és hogy 
zárnak, ki a testté lett Igét, az Isten Fiát, Jézus egy és ugyanazon lényegü az Atyával. „A Deo exi-
Krisztust fölszentelt kezeiben tart ja , és a sz. áldozás vit ." Ismeri végre föladata jelentőségét, mely abban 
alkalmával naponkint szíve hajlékába fegadja ! áll, hogy mennyei Atyjá t az emberi nem megváltá-

Arra azonban, hogy a pap tiszta és szent le- sa által megdicsőítse. Ez czélja megtestesülésének, 
gyen, koránsem elégséges még a halálos bűnöktől életének és kereszthalálának. ,,Ad Deum vadít." — 
való mentesség, hanem azonfölül megkívántatik Cselekedjünk mi is hasonlólag a szent mise-áldozat 
tőle, hogy a szent mise-áldozat bemutatása előtt bemutatása előtt. Fontoljuk meg komolyan a hatal-
iparkodjék szívét megtisztítani azon pajkosságból mat, melylyel minket az Ur Jézus fölruházott, s 
vagy érett megfontolással elkövetett bocsánandó melyet gyakorolni készülőben vagyunk. Gondoljuk 
vétkektől is, melyek talán csupán a tárgy parányi- meg, hogy ez áldozatot azon négy kötelesség telje-
séga által különböznek a halálosaktól, különben sítéseért köteleztetünk bemutatni, melyekkel Isten-
nem lehet része Jézussal, azaz nem részesülhet e nek tartozunk, s melyek egyszersmind azon négy 
fönséges áldozat üdvös gyümölcseiben. Egy szóval, czélt is képezik, melyek miatt Krisztus ami kezeink 
a miséző pap minden gondolatának, szavának és által végzi e magasztos áldozatot; tudniil l ik: Is-
cselekedetének tisztának és szentnek kell lenni, tent dicsőíteni, bűneinkért eleget tenni, Istennek a 
hogy azok a legszentebb áldozat bemutatásáraméi- vett jókért hálákat adni, és kérni, hogy tőle u jabb 
tó előkészületül szolgálhassanak. kegyelmeket nyerjünk. Mondjuk minden szent-mise 

Ami a közelebbi előkészületet i l let i : ennek előtt : Mit az én isteni Megváltóm cselekszik, én is 
lényeges része az elmélkedő imádság. Mert habár a azt akarom cselekedni. Leborulok ővele, és határta-
misével szoros kapcsolatban álló zsolozsma pontos ] a n felséged előtt, ó Istenem ! megalázom magamat, 
elmondása, az esti lelkiismeret-vizsgálás, a reggeli Szívem mélyéből örvendek, ha azon végtelen tiszte-
ima és a Breviáriumban e czélra kijelölt zsoltárok létre gondolok, melyet irányodban isteni Üdvözítőm 
és imák ájtatos elvégzése a szent misére előkészü- helyettem tanúsít ! (Vége köv.) 
létül szolgálnak is, mégis gyökerét azon áhítat és 
buzgóságnak, melylyel a pap e legszentebb tényke- L A T E A U L U J Z A , 
dés t végezn i t a r toz ik , az e l m é l k e d é s és a n a g y t i t ok Minthogy tíz évvel ezelőtt alig volt lap széles e vilá-
komoly fon to lga t á sa képezi . G o n d o l j u n k azé r t — gon, melynek hasábjain hosszas közleményeket ne lehetett 
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volna olvasni a bois d'haine-i stigmatizált szűzről, Lateau 
Lujzáról Belgiumban. Mi több, nemcsak a hirlapirodalom 
foglalkozott vele, de rövid idő alatt Európa majd minden 
nyelvén egész füzetek jelentek meg és ismertették tudomá-
nyos és népszerű alakban.1) 

A római katholikus anyaszentegyháznak ezelőtt is 
voltak extaticus és stigmatizált tagjai máskor, és lehetnek 
jelenleg is:2) mi szülte tehát amaz általános érdeklődést, hogy 
hívő és hitetlen Lateau Lujzáról irt, olvasott és beszélt ? 

A dolog a haladás és felvilágosodás századának saját-
lagos szellemében leli magyarázatát. 

Századunk némely természettudósai a tevőleges hit 
alapjáról lelépvén, mindazt, ami természetfelettire vall és 
mutat, természeti okokra törekednek visszavezetni. A babo-
náról akarják levonni a fátyolt, mint mondják, és a népet 
akarják felvilágosítani ! 

Bevonultak azért a természettudományok vívmányai-
nak egész apparatusával a stigmatizált szűz egyszerű la-
kába, experimentáltak a szegény szenvedőn, keresték és ku-
tat ták a természeti okot, melynek természetes következmé-
nyei gyanánt odaállíthatnák a stigmákat és extasisokat. 
Keresték azt, ami nincs. Szegények ! Tudhatták volna, hogy 
Isten kimérte a tudás határait és elrejté a halandó elől mű-
vének titkait. 

Kivonultak tehát ismét a szegényes lakból és minthogy 
síppal, dobbal, és trombitával vonultak be, kényszerítve 
voltak kisérleteik eredményét nyilvánosságra hozni és vi-
lággá bocsátani, hogy a dolog ugyan természetes, de a tu-
domány még nem áll oly fokon, hogy megmagyarázható 
volna. 

íme ez volt az érdeklődés oka. 
A hitetlenség babonát és csalást keresett; a hivő lélek 

pedig az egyszerű tényt jelzé és ismerteté tudós és nem tu -
dós előtt. 

Ezóta körülbelül tíz év mult el. 
A természetfeletti jelenetek folyton ismétlődtek anél-

kül, hogy természeti okokból megmagyarázhatók lettek 
volna. 

A természetfelettit gúnyoló tudomány kudarczot val-
lott és elhallgatott. 

Nem is fogja többé Lateau Lujzán a stigmák és exta-
sisok okát keresni. Az Ur kivezette őt e siralom völ-
gyéből. 

Jelen közleményt haláláról a „L'Univers" nyomán 
irjuk. 

Szombat volt, sz. Lajos, franczia király ünnepe. Lujza 
kinek ereje már hónapok óta láthatólag fogyott, védszentei 
közül sz. Lajos szobrocskáját Rozina nővére által ágya 
mellé teteté. Egy alkalommal kérdeztetvén, ha Gonzaga 
szent Alajost vagy szent Lajos franczia királyt óhajtaná-e 
inkább közbenjárónak, szokásos kedvességével válaszolá : 
„Nem tudom ; meglehet mindakettőt ; soha sem lehet ott a 
magasságban elég védszentünk." 

') Győrött rövid idő alatt magyar és horvát nyelven je lent meg 
életrajza. 

2) E sorok irója szerencsés volt ily extaticus szüzet az extasis álla-
potában láthatni 1882. jul. 30-án Krajnában. 1847 óta semminemű ele-
delt nem vesz magához. Az extasis alat t egy lá thata t lan kéz n y ú j t neki 
egy öreg bab nagyságú fehér eledelt. 

Ekkor már a halál közeledett. . . . Pénteken reggel t. 
Duclos atya elhozta Lujzának az Oltáriszentséget. 

A szent ténykedés után a rendesen elérzékenyült Lujza 
nyugodt volt. Eletének vége gyorsan közeledett. Nem volt 
már más, mint egy élő hulla. Jobb szeme csukva, mig a bal 
a haláltusa és fájdalom leírhatatlan kifejezésével nyitva 
volt. Bal kezén daganat volt észlelhető. 

Mélyen elszomorító látványt nyújtott, melyet a jelen-
levők nem felejtenek el soha. Az ágyfőnél huga' Adeline ál-
lott könnyezve. A haldoklónak szája félig nyitva, hideg 
verejték gyöngyözött szegénységre mutató beesett halánté-
kairól A bois cl'hainei plébános imádkozgatott. . . 

Három óra felé tudatták a haldoklóval, hogy feladják 
neki az utolsókenet szentségét. Ezen hír nagy örömet oko-
zott neki. 

Végre este hét órakor a bois d'hainei plébános a szent 
olajjal belépett a kis szobába. Je len volt Lecrinier orvos, a 
sekx'estyés és a család tagjai. 

Lecrinier Lujzát feltünőleg elgyengültnek találta. 
Erverése perczenként körülbelül száz volt. Lélekzete nehéz-
kés és hörgő, balkeze dagadt volt. Erős daganat mutatko-
zott a jobb lábon is. 

A haláltusa megkezdődött. Szombaton, reggel hat 
órakor Lujza érezte a halál közeledtét, mert midőn nővére 
Rozina, hallván, hogy a bois d'hainei templomban szent mi-
sére harangoznak, kérdezte ha elmehet-e, tagadólag intett 
fejével, mintha mondani akarta volna: maradj itthon! 

Három hét óta Lujza nem beszélt se nővéreivel, se 
mással. Közvetlen a haldoklók szentségeinek felvétele után 
azonban társalgott nővéreivel, akik önfeláldozó és bámu-
landó gyengédséggel ápolták. Mennyei közpenjárását ígérve 
nekik, azon óhaját fejezé ki előttük, hogy egyszerűen, min-
den pompa nélkül temettessék el, mint édes anyját. 

Péntekről szombatra való éjjel Lujzát az önkívület 
gyenge rohama érintette, melyben hallani* lehetett mint 
suttogta : Holnap . . . szent Lajos . . . mily szép virágcso-
kor. . . . 

Fél hét felé könnyű sóhaj hirdeté, hogy a halál vég-
zett vele. 

Utolsó szavai valának : Jézus, Mária! 
A halál fájdalmai és aggodalmai után arczkifejezése 

nyugodt volt. 
A holttest a két első nap oly benyomást tett, mintha 

raj ta némileg az extasisok ismétlődtek volna. 
Ezután azonban a fájdalom nyilatkozott ez elsoványo-

dott alakon. 
Vértanúnak mondhatnók! 
Különös, hogy kezei fehérek és hajlékonyak marad-

tak. Megérintettem, de a tetem hidegségével sem birtak. 
Egy kis kereszt a kályhán, . . Az egész világosságot 

egy az ablakba állított viaszgyertya adja. 
Végre az ágy hátsó részénél egy állványon a lourdes-i 

és a győzelemről nevezett Boldogasszonynak, valamint szent 
Péternek szobrai állanak. A falon szent képek és boldog 
emlékű I X . Pius ő szentsége által küldött pápai áldás 
szövege. 

A tiszteletről, melylyel a nép a bois d'haine-i stigma-
tizált iránt viseltetik, senki sem képes fogalmat adni. Teg-

24* 
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nap délután sokan imádkozva térdeltek a kerités mellett, 
mely a ház mellett levő szerény tért körülveszi. 

Még egy kis részletet. Pénteken aug. 24-én volt a 811 
eset, hogy Lateau Lujzánál a vérzés jelentkezett, ezen pén-
tek az egyedüli, melyen a stigmatizált nem vérzett, mert 
nem volt extasisban. 

Lateau Lujza született 1850. jan. 29-én. Tehát 33 éves 
és hét hónapos volt. 

A jelenetek, melyeknek tárgya volt tizenkét évig ta r -
tottak. 

Temetése szerdán x/29-kor volt a bois d'haine-i temp-
lomban. 

Tehát Lateau Lujza nincs többé az élők sorában e 
földön. Elete csodaszerű, emberileg szólva, mondhatnók, 
hogy folytonos csoda volt. Az egyház szemmel kisérte életét, 
de nem nyilatkozott. Nyilatkozott assissi szent Ferencznél, 
tehát a csoda kizárva semmi esetre sincs. Az Isten „utai 
megvizsgálhatatlanok." Talán elmondhatjuk, amit Görres 
mondott Mörl Máriáról : „Az Isten élő kereszt gyanánt ál-
lította fel a hitetlenség forgó szele által elkapatott időnek 
keresztutjára." Az alázatos hivő előtt kétség kívül az isteni 
szeretet élő áldozata volt. A szenvedésben lelte örömét a 
földön, szeretjük hinni, hogy forrása is lett mennyei boldog-
ságának. Varga János. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, szept. 20. Protestáns ügyek és kívánságok. 

— E x t r a et intra muros a protestánsok vonják a figyelmet 
magokra. Künn összejöttek Wittenbergában, hol Luther 
1483. november 10-én születvén, működött ; összejöt-
tek, hogy a tervezett négyszázados Luther-ünnepély nyitá-
nyát ott játszszák el, hol a nyugati nagy szakadás kez-
detét vette. Ott volt a koronaherczeg is, az öreg csá-
szár képviseletében, és szavain összevesztek a haladó és 
orthodox protestánsok. A Luther-ünnepély, mely „ökume-
nikus" akart lenni, újból feltűntette a protestantismus belső 
meghasonlottságát. Beszélt ugyanis a német trónörökös 
„lelkiismereti szabadságról és türe lemről" , beszélt arról, 
hogy „a protestantismus ereje és lényege nem annyira a be-
tűben és a rideg alakban, hanem egyúttal az élő és alázatos 
törekvéslen áll a keresztény igazság megismerésére." Ez 
volt a bomba. A protestáns-egylet tagjai, a haladók, kik 
körükben Krisztus-tagadókat, és ha nem is egyenes istenta-
gadókat, ugy mégis határozott pantheistákat, naturalistá-
kat és efféléket quantum satis számítanak, ezen protestáns 
felfogás szerint, legmagasabb döntő forumtói jövő szavak-
ban saját szabad irányuk helyeslését lát ják, mig ellenkező-
leg az orthodox, szigorú ó-protestánsok, kik a symbolumok-
hoz mereven ragaszkodnak (elég következetlenül megtagad-
ván a praxisban az elméletben annyira hangoztatott szabad 
kutatást.) kárhoztató Ítéletet látnak a császár nevében mon-
dott szavakban egész rendszerükre és hitvallásukra. „Han-
gos ujjongás az egyik, és mély levertség a másik oldalon", 
igy jellemzi röviden és velősen a berlini „Germania" (szept. 
16.; a helyzetet. Ha már a nyitány, a bevezető ünnepély, 
oly nyiltan fel tárta a protestantismus belső ziláltságát, ak-
kor a november 10-ére tervezett főünnepély sem fog valami 
impozáns egységet feltüntethetni, bár minő nagy legyen is 

a külső fény, bár minő epés beszédek is fognának tartatui 
Róma és a kath. egyház ellen. 

De bizony máskép van az nálunk. I t t nincs meghason-
lás. I t t r i tka egyértelműség uralkodik. Nincs ugyan szó hit-
vallásról, nincs szó Lutherről, mert ezeken kétségtelenül i t t -

' ' ö 
hon is összevesznének protestáns atyánkfiai. Másról van szó. 
Oly valamiről, miben mindig egyetértettek és mindig egyet-
értenek protestáns testvéreink. Mindig, mondom: tehát most 
is. Rólunk van szó, katholikusokról. A mi vagyonúnkról, a 
mi pénzünkről. Er re fá j a foguk; és most annnyival is in-
kább, mert az idő hosszúsága folytán az igen odvas lett. 
Sok férne bele. Körülbelül alapitványaink fele : és akkor — 
egyelőre béke lenne; mig — a másik felét meg nem kapnák. 
Sed servetur ordo. 

Szept. 12-én összeült az egyetemes konvent Kolozs-
várott . Egyik legnevezetesebb tárgyalási pont vala a kul-
tuszminiszter leirata a középtanodai orsz. törvény által in-
dikált intézkedések megtétele végett. Ez a középtanodai 
orsz. törvény kissé megemészthetetlennek látszik prot. 
atyánkfiai előtt. Nem tűr zug-iskolákat, két-három oklevelet-
len tanárral , nem tűr osztályösszevonást stb. Ennek meg kell 
szűnni, még a protestáns iskolákban is, mert oda is benéz 
majd a kormánybiztos. Már pedig maga báró Yay M., a 
konventi elnök, mondotta megnyitó beszédében: „Tény az, 
hogy vannak gymnasiumaink között olyanok, melyek a leg-
nagyobb erőfeszítéssel sem lesznek képesek azon kellékeknek 
megfelelni, melyeket az uj iskola-törvény elébök szab." Most 
Scilla és Charybdis között állanak a protestánsok. I t t a be-
ismert, tagadhatat lan tény, ott a szentesített, végrehajtandó 
törvény. Hogy fogják e szirteket elkerülni? A törvény ellen 
eleget küzdöttek, mig ez in fieri volt, és bizony meg is buk-
ta t ták volna, ha Há t azon a tényen kell segíteni ! A 

protestáns iskolákat olyan karba kell helyezni, oly állapotba 
jut tatni , hogy képesek legyenek az uj középisk. törvény kellé-
keinek megfelelni. De ez pénzt igényel, még pedig sok pénzt, 
és ez, még a protestánsoknál sincs igen sok. Van az uj tör-
vényben egy szakasz, mely a kormányt felhatalmazza, hogy 
olyan intézetet, melynek fennállását országos miveltségi 
vagy fontos helyi érdekek kiválóan igénylik, a törvényben 
megállapított feltételek mellett segélyezhesse, illetőleg gond-
ja alá vehesse. A konventi elnök megnyitó beszédében 
ezen expediensre utal t azon kérdéssel: „nem lehetne-e az 
állami segélyezésnek oly módját találni, hogy a szükségessé 
vált állami gyámolitás az alapító és fenntartó testületek 
autonom működését ne alterálja ?" Ez a konventi elnök né-
zete va la ; mások más véleményen valának. Az állam in 
gerendájától iszonyodnak, féltik autonomiájokat. Azért so-
kan minden áron perhorescálják az állami támogatásnak még 
csak árnyékát is. Szerencsére van egy mód, mely lehetségessé 
teszi, hogy megmaradjon az autonomia, és meglegyen a 
szükséges segély. A sárospataki ülésen megtette a tiszántúli 
kerület a javasla tot ; a dunamelléki egyházkerület közgyű-
lése a konventhez utasította, és itt volt elég pártolója és vé-
dője. I r tunk már erről máskor. (I. félév. 42. sz.) Az 1848. 
X X . t . cz. életbeléptetése a protestáns többség által mint 
egyedül elfogadható expediens tekintetik : gondoskodjék 
az állam minden felekezet egyházi és iskolai szükségletéről 
egyaránt, — és hogy ezt tehesse, kerítse administratiójába 



— a katholikus javakat . F i a t saecularisatio ! Vannak ugyan 
még néhányan, kik ezt ellenzik, de ezek inkább csak oppor-
tunisták, mint ellenzékiek, mert még most talán nem volna he-
lyén.—Nem ám,sem most, sem későbben! Jogtalanságnak, fosz-
togatásnak soha sincs helye rendezett államban. S ugyan 
mi jogczimen kivánnák ezt keresztülvinni? S ugyan minket 
talán nem is kérdeznének ? Mi ugyan semmi kedvet sem 
érezünk, hogy jogos tulajdonunkban protestáns testvéreink-
kel osztozkodjunk ; majd mi is bátrak leszünk az egyszer 
autonómiánkat, tulajdonunk szentségét és sértetlenséget, az 
állam, no még a protestáns eklézsia ingerentiája ellen is 
megvédeni, lelkesülvén a protestánsok példáján, kik oly fél-
tékenyen őrködnek önállóságuk felett. És ha sok igaz is 
van abban, mit a különben tiszteletreméltó konventi elnök 
mondott : „a nemzeti (azaz protestáns) kitartás utoljára is 
megtörte a romanizmus kizárólagos befolyása alatt álló vi-
lági hatalmat" , talán csak nem fogja annyira „megtörni", 
hogy a „romanizmus" alapítványait is odaadja áldozatul a 
protestáns kitartásnak.Mi nem kérünk máséból, de a miénkből 
sem engedünk dividendát csinálni. J ó lesz különben vigyáz-
nunk!Hónapokóta kisért a saecularisatio phantomja és az érin-
tett 48-iki szakasz felelevenítése. Vigilantibus — iterum 
dico — vigilantibus jura ! ? 

Arad vidékéről. Egy bérmaut alkalmából. — F t . Németh 
József felszentelt püspök ur ő méltósága f. hó 8. és 9-én 
Aradon, 10-én Ujpanáton, 11-én Glogováczon, 12-én Gyo-
rokon, 13-án Radnán, 14-én Lippán osztotta ki a bérmálás 
szentségét, melyet folytatólag 23-án Pécskán, 29-én Apát -
falván s 30-án Makó városában is fog kiosztani. Az ily püs-
pöki bérmaut már a vallás és hitélet szempontjából kiváló 
jelentőséggel bir, napjainkban pedig még jelentősebb ese-
ménynyé teszik azt a kisérő körülmények, melyek közt az 
lefoly : a fogadtatás, a világi hatóságok közreműködése, az 
alkalmilag egyházi s világi részről tar to t t beszédek stb. 
Németh J . püspök ur ő méltóságának ezen bérmaut ja a szó 
valódi értelmében diadalmi ut volt. Sem e lapok tere, sem 
szűkre kimért időm nem engedi meg, hogy valami csak ezen 
diadalmi ut alkalmából feljegyzésre méltó, azt részleteseb-
ben leírjam. Röviden szólok. A fogadtatás mindenütt a le-
hető legszívesebb, s az esős idő daczára a legfényesebb s 
legnépesebb volt. Hogy az ősi szent hit tüze népünkben még 
ég s nagyban fel is lobogni képes, erről meggyőződést sze-
rezhet magának, valaki csak közvetlen szemtanuja vagy 
résztvevője az ily emlékezetes püspöki bérmautnak. Az áj-
tatos nép százával és ezrével siet hódoló tiszteletét a főpász-
tor iránt tanúsítani, püspöki áldását fogadva ; s a világi ha-
tóságok legelőzékenyebben s buzgó készséggel igyekeznek 
azon, hogy az apostolok utódját méltán megillető tisztelet 
neki megada8sék. Igy volt ez ezen bérmaut alkalmával, s 
vajha igy legyen mindenütt és mindenkor ezután is ! Je lesül 
tek. Wittich Sándor ur, az aradi járás köztiszteletben álló 
szolgabirája tűntette ki magát a főpásztor iránti őszinte 
tisztelete nyilvánításával, az egész járásban, községről köz-
ségre kisérvén ő méltóságát, ki is egyik felköszöntőjében 
elismerőleg hivá őt hü kísérőjének. S hogy az említett szol-
gabíró urat kath. érzület lelkesíti, mindnyájan tudtuk 
ugyan, de ú j ra is azzal bizonyítá, hogy Glogováczon ő mél-
tóságára mondott felköszöntőjében hazánk történetét a kath. 

egyház történetének mondá Magyarországon. Ugy A r a d vá-
rosában, mint Ujpanáton és Glogováczon a megye alispánja, 
ngos Ormós Péter ur is ő méltóságának tisztelgő vendége 
volt, s az utóbbi községbe az akkor a fővárosból éppen 
hazaért főispán, méltóságos Tabajdy Károly ur is el-
sietett, ő méltóságánál tisztelgő látogatását végezni. A 
diszebédek alat t folytak az áldomások, mint nálunk ez 
már szokás. S hogy e szokás, ha okos módjával élünk vele, 
sok haszonnal járhat , arról — ki annak nem nagy barát ja 
vagyok — mégis meggyőződtem ezúttal is. Németh J . püs-
pök ur ő misága tartalom és alakra egykép fényes és jelen-
tős pohárköszöntőket mondott, melyeket méltó volna e la-
pok utján is megörökíteni.*) Szent hévvel, s a meggyőződés 
egész lángjával és szintoly ékesszólással beszélt. Enunciat i-
óinak magvelejét pedig az egyház és világi hatósági közegek 
közt való szép és őszinte egyetértés,& haza boldogítására s a lel-
kek üdvének emelésére, képezte. A megye főispánja is neki 
melegedett, pohárköszöntőjében hangsúlyozván a vallási tü-
relmet, melyet a kath. egyház éde3 hazánkban a más feleke-
zetiek iránt mindenkor tanúsított, s emlékezetbe hozván a 
honi kath. püspökök dús vagyonát, melyet ezek elejétől fog-
va mind a mai napig a műveltség és vallásosság emelésére, 
a tudományosság és szép művészetek felvirágoztatására for-
dítanak, miben kiválóan tündöklik a csanádi egyházmegye 
nagynevű főpásztora, Bonnaz Sándor megyés püspök ur ő 
nagyméltósága. Felsorolhatnék még több jeles felköszöntőt 
is, minő volt pl. tek. Szathmáry Gyula aradmegyei főjegyző 
urnák Ujpanáton, a bérmautjá t végző püspök úrra mondott 
toasztja, mely valóban remekül volt concipiálva és elmond-
va. De legyen elég ennyi. Hogy vidám s fesztelen társalgás 
közben a nálunk már-már vészes jelleget öltő zsidókérdés is 
szőnyegre került , természetes. Mi nyugodtan társaloghat-
tunk erről, mert a forrongó tűzhelyektől távol esünk, a 
mennyiben Aradmegyében csend van, itt az elemek nem há-
borognak, s ha van is szó zsidókérdésről, a kik vele törőd-
nek, ugy vannak meggyőződve, hogy a józan politika s he-
lyes törvényhozás révén lehet és kell a társadalom ezen 
nagy horderejű kérdését sikeresen megoldani. S hogy Arad-
megyében csend van, daczára, hogy zsidó polgártársak hí-
jával nem vagyunk (levén pl. a gondjaimra bízott négy fa-
luban zsidó korcsmáros, boltos, molnár, mészáros stb.!) —• 
mindez érdemül tudandó be a megyét kormányzó főbb és al-
sóbb tisztviselők józan, higgadt gondolkodása s bölcs maga-
tartásának, s az ebből folyó tekintély és tiszteletnek, mely 
őket minden oldalról érdem szerint környezi. Isten velünk ! 

B. a. 
Rozsnyói egyházmegye. Tiltakozás és felhívás. — 

Nagyságos és Főtisztelendő Szerkesztő U r ! 
Midőn esperesi kerületem nevében mellékelt soroknak 

becses lapjában leendő közlésére felkérni bátorkodom, egy-
szersmind tudatom, hogy megbízatásomhoz képest azokat 
egyidejűleg a „M. Állam szerkesztőségéhez is beküldöttem. 

Megragadom ez alkalmat mély tiszteletem kifejezé-
sére, melylyel maradok 

Feleden, 1883. szept. 17. 
Nagyságodnak alázatos szolgája-

a lent irott . 
A rozsnyói egyházmegyéhez tartozó, Gömör várme-
*) Kapva kapnánk raj ta . Sserk. 
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gyébe kebelezett rimaszécsi alesperesi kerület papjai e hó 
13-án Feleden tartot t őszi gyülésök alkalmával fájdalom-
tól sajgó szívvel emlékezvén meg a legközelebbi lefolyt I I . 
országos tanitó-gyülés egyházellenes magatartásáról, egy-
hangúlag tiltakoznak a „Szervezet" 4. §-ának Reberics ta-
nitó indítványára elfogadott ama módosítása ellen, mely 
szerint a tanító-egyesületek országos gyűlésének képviselő-
ivé a rendes tagok közül csak nyilvános tanintézetekben 
működő elemi népiskolai „világi" férfitanitók választ-
hatók. 

E szabály fölöttébb sérelmes reánk papokra nézve, 
kiknek életfeladata épen a nép valláserkölcsös oktatása s 
nevelése; kik, mint a tantárgyak legfőbbikének . a hit- es 
erkölcstannak kezelői s mint a népiskolák igazgatói, a tan-
ügynek szükségképpen szakavatott tényezői vagyunk ; sőt 
akik közöl számosan mint elemi iskolai rendes tanítók mű-
ködnek s kiket ép azért a „világi" tanítókkal legalább is 
egyenlő jog illet — és akik mégis megfosztatunk az alka-
lomtól, hogy a kormány hivatalos tanító-gyűléseiben a nép-
iskola dolgaihoz hozzá szólhassunk s e téreni tapasztalatain-
kat a társadalom javára érvényesíthessük. 

A „Szervezet" ilyetén módosításának czélja vélemé-
nyünk szerint nem lehet más, mint tanitóink között, kiket 
mi mindenkor édes testvéreinknek s hű segédeinknek tekin-
ténk, elhinteni a papjaik iránti bizalmatlanság, tiszteletlen-
ség magvát s igy őket tőlünk teljesen elszakasztani, az is-
kolát, őt gyöngéd szeretettel ápoló dajkájának, az egyház-
nak kebeléről letépni, mely eljárás pedig a ker. társadalom 
végromlását vonná múlhatat lanul maga után. 

Ezekből kifolyólag a „Szervezet" eme sérelmes sza-
kaszának ujabb módosítását mi elkerülhetetlenül szükséges-
nek tar t juk. Miután azonban ismételten volt már alkalmunk 
meggyőződni, hogy a kormány hivatalos országos tanító-
gyűlésében igazságra nem számíthatunk, s hogy attól kath. 
tanügyünkre nézve semmi jót sem remélhetünk : itt lá t juk 
idejét annak, hogy egész erővel fogjunk hozzá kath. népok-
tatási ügyeinknek a törvényszabta korlátok közötti önnálló 
rendezéséhez s e czélból tartsunk mielőbb egy országos 
kath. taniió-gyülést, melyen a további teendők felett az 
összes kath. tanerők együttesen tanácskozhassanak. 

Addig is azonban mi papok siessünk sorakozni tő• 
lünk elidegeníteni szándékolt testvéreink, tanítóink köré ! 
Lépjünk be minél nagyobb számmal az egyházmegyei taní-
tó-egyletekbe ; vegyünk részt tömegesen a kath. tanító-gyü-
léseken ; tőlünk telhető minden serénységgel működjünk 
közre tanítóinkkal a népnevelés és oktatás fontos ügyében, 
s ekkép matassuk meg e téren való jártasságunkat, érdek-
lődésünket s igyekezzünk magunk részére mindinkább és 
inkább biztosítani tanítóink bizalmát és szeretetét : mert 
csak a papok és tanítók egyértelmű, vállvetett működése 
mellett teremthet az iskola áldásos gyümölcsöket. 

Tehát szervezkedjünk ! . . . sorakozzunk! . . . tömörül-
jünk ! mert, mint kedvelt Aranyunk oly szépen s oly igazán 
mondja : 

„Előtted a küzdés, előtted a pálya ! 
Az erőtlen csügged, az erős megállja. 

És tudod, az erő micsoda ? . . . Akarat , 
Mely előbb, vagy utóbb, de borostyánt arat." 

Feleden, 1883. szept. 17-én.*) 
A kerület megbízásából : 

Káposztássy Imre. 
feledi plébános, kerületi jegyző. 

Váczi egyházmegye. Egyházmegyei értekezlet. — 
Folyó hó 12-ik és 13-ik napjai nevezetes időpontot 

képeznek a váczi püspöki egyházmegye életében. Az első 
napon ugyanis az egyházmegye már szervezett tanító-testü-
leteinek központi választmánya tar tot ta alakuló gyűlését, s 
valóban jól esett szemlélnünk a nemes buzgalmat, melyet az 
egyes tanitó-testületek derék megbízottai a kath. tanügy 
emelése körül kifejtettek. A második napon pedig a nagy-
méltóságú megyés püspök ft . Peitler Antal József ur ő ex-
cellentiája által egybehivott egyházmegyei értekezlet tar tot ta 
ülését, melynek előkészítő munkálatai még kora tavaszszal 
megtétetvén s a tanácskozmány tárgysorozata a f t . lelkész-
kedő papság által a tavaszi kerületi koronákon megvitattat-
ván, most a f t . káptalan, a központi papság és a f t . esperesi 
kerületek küldöttei által volt véglegesen megállapítandó, 
hogy ilykép a közös eszmecsere ut ján megállapított határo-
zatok főpásztori szentesítés alá terjesztessenek. S dicsekvés 
nélkül lehet mondani, hogy az értekezlet, melyhez a 17 es-
peresi kerület két-két küldöttel járult , ft. Neszveda István 
püspöki helynök ő nagyságának tapintatos vezetése alatt a 
belé helyezett várakozásnak nagyszerűen megfelelt, ameny-
nyiben oly intézményeket hozott létre, melyek nem csak 
korunk sokoldalú követelményeinek megfelelnek, hanem hi-
vatva vannak az egyházi szellemnek is hatalmas lendületet 
kölcsönözni. Egyebek közt, hogy a jelentősebb határozato-
kat emeljen ki, módosította és kiterjesztette a fő- és alespe-
resi hatáskörét, amazoknak módot nyújtván az alesperesi 
kerületek gyűlésein jelen lenni, a plébánosok és tanítók osz-
tozkodási ügyeiben elsőfokulag dönteni, utóbbiak elnöklete 
alat t pedig felállítván az esperesi székeket, melyeknek tag-
jai a kerületi jegyző, plébános, az egyháztanácscsal biró vá-
rosokban annak elnöke, jegyzője és gondnokából, különben 
pedig a tanügyi gondnokság tagjaiból alakíttatnak. Ezen 
esperesi székek illetékessége alá tartoznak a közbotrányt 
okozó erkölcstelen élet, istentagadás, a kath. vallás- és egy-
ház becsmérlése, vagy ezek érdekeinek durva megsértése s 
a bűntények, amennyiben fegyelmi eljárás alá esnek. — Sza-
bályozta továbbá a plébánosok, segédlelkészek, kántorok és 
tanítók domesticus ügyeit s anyagi érdekeit, nem különben 
megállapította a lelkészek elhalálozása vagy váltakozása 
alkalmával követendő eljárást. Az egyházmegye alesperes-
ségi kerületeinek beosztására nézve pedig a közlekedési vo-
nalak tekintetbe vételével javaslatot dolgozott ki. Egyház-
megyénket ugyanis öt vasútvonal szeli át nevezetesen az 
osztrák-állami, budapest zimonyi, rákos-ujszászi, budapest-
losonczi és hatvan-szolnoki vasutak : az esperességek tehát 
lehetőleg ezen vonalak s egyéb természetes helyrajzi fekvé-

*) Üdvözöljük a rimaszécsi kerület derék papi körének lelkes tag-
jai t . Ok adtak első viszhangot a Religio erélyes szózatára, mely egyfelől 
a fatalis „világi" szó mögött rejlő veszélyes áramlat visszautasítására, 
másfelől kath. papságunk és tanitói karunk egyleti és gyülésezési tevé-
kenységének országos kifejtésére serkentett. Legyenek ez első lépésért 
üdvözölve. Példájok lehetetlen, hogy ne hasson, szózatuk lehetetlen, hogy 
viszhangot ne keltsen országszerte. A szerte. 



sek szerint kerekíttettek ki. Mivel azonban ezen u j beosztás 
által az eddigi 17 alasperesi kerület száma 19-re emelke-
dett, javaslatba hozatott az eddigi három főesperesség mellé 
egy negyediknek fölállítása olyaténképen, hogy a régibb há-
rom kerületben a főesperességet továbbra is a f t . káptalan 
tagjai viseljék, az újban pedig a főesperes a lelkészkedő 
papságból választassék. Ezek a tanácskozmánynak főbb ha-
tározatai, melyekért mig egyrészről hálával adózunk a me-
gye nagylelkű föpásztorának, más részről elismerésünket kell 
kifejeznünk a f t . megbízottak s főleg ft . Csávolszky József 
püspöki t i tkár ur iránt, kiknek buzgó közreműködése hozta 
létre a valóban szép eredményt. —i.—1. 

IRODALOM. 
-h A katholika egyház isteni szervezete. A budapesti 

m. kir. tudomány-egyetem hit tudományi karától dicséretet 
nyert pályamű. I r t a : dr. Bita Dezső, pannonhalmi sz. bene-
dek-rendű áldozár s egyetemi ny. r. tanár. Budapest, nyo-
matot t a „Hunyadi Mátyás intézetben. 1883. 474 1. I I I . 1. 
ára 2 f r t . 

Igen találó a jelige, melyet a tudós szerző ezen művé-
nek homlokára tűzött : „Sokan nem ismerik a katholika 
egyházat." Valóban, ez sok katholikus ember hitközönyé-
nek, lanyhaságának, ingadozásának oka ; ez az egyház el-
lenei hiu erőködéseinek, folytonos küzdelmeinek és táma-
dásainak forrása: mert nem ismerik a katholika egyházat. 
H a ismernék az egyházat hivei és gyermekei, szeretnék, 
tisztelnék és mint az örök üdvre vezető biztos kalauzt kö-
vetnék is ; ha ismernék az egyházat ellenségei, felhagynának 
hiába való kísérleteikkel, melyek biztos hajótörést szenved-
nek ezen kősziklán ; meggyőződnének, hogy sikert nem arat 
küzdelmök. Utinam cognovissent donum Dei ! 

Es e bajon kivánt segíteni a tudós szerző ; alkalmat 
és módot nyújtani, hogy ismerjék meg az egyházat, kik csak 
felületesen vagy éppen nem ismerték. Miután néhány évvel 
ezelőtt már befejezte a „demonstratio christianá"-t egy a 
Horváth-dí j ja l koszorúzott, most már második kiadásban 
megjelent pályaműben: jelen művében a „demonstratio ca-
tholica"hoz fogott. Az a dicséret, melylyel az alma mater 
hi t tud. kara e művet kitüntette, csak belső tökélyeinek el-
ismerése volt, mely visszhangot fog kelteni minden olvasó-
ban és melyben a recensens is tartózkodás és megszorítás 
nélkül osztozik. 

Figyelmes átolvasás után őszintén kijelentjük, hogy a 
tudós szerző ezen ujabb művében egy kimerítő, beható, ala-
pos és világos munkát nyújtot t , mely belbecse következté-
ben irodalmunknak határozott hasznára válik. 

Iparkodni fogunk ezen művet részrehajtallanul bemu-
tatni, és amint tartózkodás nélkül kiemeljük kitűnő és fé-
nyes oldalait, ép oly őszintén megtesszük észrevételeinket 
ott, ahol szerény felfogásunk eltér a tudós szerzőétől, vagy 
ahol — különösen egy második kiadásra való tekintettel 
— igénytelen nézetünk szerint egyik vagy másik kivánság 
talán jogosult lenne. 

Azzal, hogy dr. Bita D. művét mint demonstratio ca-
tholica-t oda állítottuk, már jeleztük tar talmát . Mi és mi-
lyen az egyház ? ez a tárgya. Eszerint önként két részre 
oszlik : I . az egyháznak kül- és belszervezete vagyis isteni 

alkotmánya (12 — 252 1.): I I . Az egyház szervezetéből folyó 
tulajdonságok és jegyek (253—473 1.) Az I. rész 5 fejezetre 
van osztva, t. i. : 1. az egyház alapítása (12—49 1.) 2. az 
egyház isteni és emberi alkatelemeiről (39—69 1.) 3. az egy-
ház tagjairól (69 —102 1.) 4. az egyház alkotmányáról (102 
—138 1.) 5. a hierarchiai tagozatról (138—252 1.) 

A I I . rész 3 fejezetből áll : 1. az egyház fogyatkoz-
hatatlanságáról és csalhatatlanságáról (253—384 1.) 2. az 
egyház ismertető jegyeiről (384—437 1. 3. az egyedül üd -
vözítő kath. egyházról (437—473 1.) 

Ezen rövid áttekintésből világos,hogy minden kérdés fel 
van véve, mely a demonstratio catholica keretébe tartozik — 
egynek kivételével, t. i. a regula fidei vagyis a hitszabályról 
szóló t ractatus kivételével. Sokat, igen sokat nyert volna 
e kitűnő munka, ha ezen tractatus is felöleltetik vuLi benne« 
Sokkal fontosabb e kérdés, kivált napjainkban, mintsem 
gondolhatnók, hogy ez a tudós szerző figyelmét elkerülte 
volna. Hiányát ezen műben csakis ugy magyarázhat juk ma-
gunknak, hogy az érdemes szerző ezen kiválóan koi'szerű 
kérdést egy külön munkában fogja fejtegetni: mit egyházi 
irodalmunk érdekében őszintén óhajtunk és kérünk. 

A többi, idevágó kérdés azon mély és alapos eruditió-
val, azon világos, szabatos, olykor rhetorice emelkedett elő-
adással van tárgyalva, melyet a tudós szerzőben már rég 
tisztel az irodalmi világ. Módszere logikai progressióban, 
természetes rendben halad a felállított tétel magyarázatától , 
a fogalmak világos és éles meghatározásától a bebizonyí-
táshoz, melyre az érveket a szent Írásból és a hagyományból, 
nemkülönben az észből meríti, igen szerencsésen gyakran 
élvén a deductio ad absurdum-féle érveléssel ; s a nevezete-
sebb ellenvetések alapos czáfolata rendszerint befejezi a tétel 
tárgyalását . 

Ezen tárgyi és alaki szempontból vett jeles tulajdono-
kat általában az egész munkában feltaláltuk; részleten kint a 
következőket kell még mondanunk. 

Szerintünk kissé rövidnek tetszik az I . résznek külön-
ben igen sikerült 2. fejezete (49—69. 1.) : „az egyház isteni 
és emberi alkotó elemeiről", nem ugyan önmagában, de 
tekintve a tudós szerző által kitűzött czélra nézve, melyet a 
10. 1. abba helyez, hogy: „az egyháznak isteni jogon ala-
puló megmásíthatat lan szervezetét akkép tárgyalhassuk, mi-
szerint a benne levő isteni és emberi alkatelemeknél fogva 
az valódi istenemberi társulat, melyben ugyanazou isteni ren-
delet folytán megmásíthatatlanul különbözik a tanitó-egy-
ház a tanulótól" stb. Ezen tétel első része az említett feje-
zetben ugyan világosan ki van fejtve, sőt a következő 3. 
fejezet 15 — 18. §§-ban a test és lélek hasonlatosságában 
visszatér a tudós szerző ugyanezen tétel bővebb kifejtésére; 
de nem vélünk tévedni, midőn azt mondjuk, hogy minden 
olvasó igen szívesen vette volna, ha ezen gyönyörű, sokak-
tól vajmi kevés figyelemre méltatott szakaszról valamivel 
terjedelmesebb tájékozást nyert volna. 

Bő kárpótlást nyer azonban az olvasó a műnek szá-
mos más részleteiben, melyek közül többet valódi gyönyör-
rel olvastunk, igy az eszmék hatalmáról (117—120. 1.) a 
primátusról 138—143. 1.), a pápáról (183. s. k . ; 190—193; 
196—203.11.), a szent hatalom átszármaztatásáról (219—223. 
1.), az egyház csalhatatlanságának fontosságáról (259—264. 
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1.), a kath. egyház egységéről (406—408 L), a kath. egyház 
egyetemességéről (417—323 1.), a kath. egyház apostolisá-
gáról (423—426. 1.), szóló részleteket, nem különben a 77. 
§-t (445—452. 1 ), melyből annyi szeretet és ildom, az igaz-
ság legkisebb megcsorbítása nélkül, beszél, és a 78. §-nak ki-
vált utolsó részleteit (459—461. 1.) 

Folytonos és éber figyelemmel volt a tudós szerző ko-
runk szükségleteire és tévedéseire, és ezen szorgos gondos-
kodásból ért jük, hogy a csalhatatlanság dogmájánának műve 
egész negyedrészét szentelte (250—384. 1.) Az egyház csal-
hatatlanságát nemcsak a szentírásból és a hagyományból 
bizonyítja igen tüzetesen és behatóan (264—283. 1.), hanem 
az egyház czéljából, a ratio theologica segélyével nyolcz 
hatalmas érvet vezet le (284—296.1.), melyek erejének csak a 
megrögzött konokság szegülhet ellen. Igen világos és ala-
pos továbbá a csalhatatlanság mibenlétének, létesitőjének 
fejtegetése (296—307. 1.) Kiváló gondot fordított a tudós 
szerző a pápai csalhatatlanság magyarázatára (314—324. 
I.) fejtegetvén és magyarázván mondatonként a vatikáni sz. 
zsinat IV. ülésének 4. fejezetében foglalt definitiót. Ezen 
szakasz bőséges világot áraszt az inkább tudatlanságból 
mint roszakaratból, annyira elferdített és rágalmazott t anra . 
A következő három szakasz 35—55. §§., (324—347. 1.) az 
oly világosan magyarázott tannak bebizonyítását tar ta l -
mazza a szentírásból, a hagyományból és az egyház szerve-
zetéből ; ezen utóbbi szakaszban a sokat szellőztetett Hono-
rius-kérdés valamivel bővebb tárgyalását kértük volna. 

Tekintettel a sok támadásra a tudós szerző igen helye-
sen tett, hogy az „egyedül üdvözítő kath. egyházról" szóló 
tant oly behatóan és kimerítően tárgyal ta (437—452 1.), 
miben a tudós szerző tapintatát és gyengédségét sine omni 
veritatis dispendio fényesen kimutatta. A manap előtérbe 
tolt egyházpolitikai kérdések tekintetében a három utolsó 
szakasz (78 — 80 §§ ; 457 — 473 1. igen jó szolgálatot tesz, 
különösen a legutolsó, „a kath. egyház autonomiája, önkor-
mányzati függetlensége és az államhatalom" (463—473 1.), 
mely az egyház és állam közötti viszonyra, nemkülönben a 
divatos állami omnipotentia áramlataira nézve kimerítően 
tájékoztat. 

Külön ki kell emelnünk, hogy a tudós szerző az I. rész 
5. fejezetének utolsó részleteiben a magyarországi kath. au-
tonómiát is kellő világításba helyezi (249—251 1.) és a csal-
hatatlanság bebizonyításánál a magyarországi kath. egyház 
hagyományából is külön érvet alakított a bíboros herczeg-
primás ő emjának 1871. szept. 8-án kiadott örökbecsű kör-
levele alapján. 

A rendszer szempontjából proleptice történt a hivat-
kozás a trienti, (123 1.) valamint a vatikáni szt. zsinatra 
(145. 180. 203. 1.) 

Bibliographikus tekintetben igen lekötelezett volna a 
tudós szerző, ha a forrásokat, kivált az ellenfél nézeteit t a r -
talmazó forrásokat, ugy amint ezt számos helyen (111, 212, 
215, 399 11. és másutt) tette, mindenütt (pl. 46, 84, 133, 136 
II. stb. is) idézni szíveskedik. 

Sajtóhibákat csak gyéren találtunk és azok is olyanok, 

hogy a nyájas olvasó azokat igen könnyen maga is kijavít-
hat ja ; a nevezetesebbeket ide igtat juk , a 109 1. a jegyzetre 
utaló ') rosz helyen van és a 2) egészen hiányzik ; az 1) ezen 
szavak után helyezendő : . . . mint titokteljes főnek kizáró-
lagos joga ; a 2) szt. Leó szavai után való. — A 211 1. az 
a la t t i : helyen nem a. q , hanem a. 9. olvasandó.— A 215 1. 
méltatlan helyett méltatlanul ; a 378 1. elezzük helyett je-
lezzük-et kell olvasni; a 216 1. „csodatehát" és a 352 1. „miu-
tánők" elválasztandó; a 318 1. hiányzik a zárjel ezen sza-
vak u t á n : „lett római püspök is;" a 366. 1. Bonifae-t ki-
ki könnyen Bonifac-nak olvashatja ; az én példányomban 
végre 436. lapszám helyett 336 1. van. 

Sajnáljuk, hogy a nekünk kiszabott tér meg nem en-
gedi, hogy ezen kitűnő munka egyes részleteinek bemuta-
tása által alkalmat szolgáltassunk m. t. olvasóinknak'1) köz-
vetlen és személyes tapasztalatra az iránt, hogy az álta-
lunk röviden előadott és körülvonalozott kiváló, jeles tulaj-
donságok mily szép harmóniában ékesítik a tudós szerző 
ujabb művét, mely különösen a theologiailag iskolázott ol-
vasóknak, de különben is minden művelt embernek biztos és 
kedves utmutatóúl fog szolgálni, hogy akik nem ismerik 
a kath. egyházat, azt megismerni és tisztelni tanulják, kik 
pedig ismerik, jobban ismerjék és jobban szeressék. 

A tudós szerzőt pedig megnyugtathatja az osztatlan, 
általános elismerés, melyben műve a hivatott közlönyökben 
részesült és melyhez mi is teljes szívvel csatlakozunk, hogy 
a mit előszavában (61.) érintett, fényesen elért. „Az egyház-
irodalom terén" nemcsak „bármi csekély hézagot" töltött 
be, de igenis nagyon érezhető hiányon segített, igen nagy 
hézagot töltött be jeles művével. „Kitűzött czélját" nem-
csak hogy megközelítette, de teljesen el is érte, oly mun-
kával gazdagitván egyházirodalmunkat, mely mig egy-
részt a korviszonyok tekintetében szükséges, hasznos és 
megfelelő, ugy másrészt a tudós szerzőnek nevét, melyet 
tisztelettel említ a kath. irodalmi világ, ujabb érdemek ko-
szorújával ékesítette. Dr. Wolafka Nándor. 

V E G Y E S . 
— Mi ez? . . . „A dohány-utczai Andrássy-féleházat, 

olvassuk egy napilapban, a közoktatási minisztérium évek 
előtt hatvanezer forintért eladta. A város e házban iskolát 
rendezett be. A vételár — ha igy lehet nevezni — hatezer 
forintos évi részletekben fizetendő. De a közoktatási minisz-
ter, mikor az eladást eszközölte, egyúttal a városnak azt a kö-
telező Ígéretet is telte, hogy a népiskolai segélyt, tiz évre, évi 
6000 forinttal szintén fölemeli, ngg, hogy a hatezer forintos 
többletből épen kifizetheti a ház árát. A város az adásvételt 
ilyen formán mély köszönettel kötötte meg. Az eddigi évek-
ben a törlesztés rendesen ment, mert a népiskolai segély 
idejében megérkezett; de az idén már nem ment minden ren-
dén. A közalapítványi ügyigazgatóság (t . i. az Andrássy-
liáz azelőtt az egyetemé volt) felhívta a várost az idei részlet 
lefizetésére, a tanács azonban azt válaszolta, hogy mig a 
felemelt népiskolai segély nem folyósíttatik az állam által, 
a város a törlesztés teljesítésére nem érzi magát hivatva." 
Eddig a lapok. De mit mond hozzá a budapesti tud. egye-
tem katholikus jellege ? Eladatot t a kath. egyetemi vagyon-
hoz tartozó ház, a végett, hogy benne nemkatholikus iskola 
nyittassék. azzal a kedvezmény nyel, hogy a főváros a kath. 
alapítvány e részéhez ingyen juthat , mert a 6000 f r t évi tör-
lesztését a minisztérium évi 6000 tandíjsegélye teljesen fö-
dözi. Mi ez ? ! 

*) Majd szolgálunk lapunk más rovatában. Szerte. 

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

Nyomatott Budapesten, 1883. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt . 
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A p a p az o l t á r n á l . 
Elmélkedés. 

(Vége.) 

II. A szent mise áldozat magasztos ^olta to-
vábbá megkívánja, bogy a pap az oltárhoz j á ru l -
ván, azt legmélyebb áhí tat tal és legnagyobb tiszte-
lettel kezdje, folytassa és végezze. Tud juk — ked-
vesim, — hogy a karkendő (manipulus) a végre 
rendeltetett , hogy azzal a miséző pap könnyeit , me-
lyeket mise közben az áhí ta t és meghatot tság szt. 
érzelme fakaszt szemeiből, letörölje. Föntebb már 
azt is megjegyeztük, hogy az áldozár az ol tárnál 
Jézust képviseli, Jézus t helyettesíti, Jézus nevében 
és személyében mondja ki e szavakat : „Hoc est 
enim corpus meura." ,?Hic est calix sanguinis mei.CÍ 

Nem kellene-e tehát a legnagyobb tisztelettel páro-
sult félelemmel és áhítat-érzettel eltelnie a pap szí-
vének, midőn ezen isteni ténykedést végzi és az 
angyalokénál is nagyobb hata lmát gyakorol ja? És 
mégis fá jda lom! igen sokszor könnyeket, vérköny-
nyeket kellene hul la tnunk ama nagy tiszteletlenség 
és könnyelműség lát tára, melylyel a papok nagy 
része a fönséges áldozatot bemutat ja . Ily papoknak 
méltán tehet jük ama szemrehányást, melylyel ale-
xandriai szt. Kelemen a pogány papokat illette, 
mondván : minő istentelenség ! ők a mennyországot 
szinteremmé, az Istent pedig bohózatuk tá rgyává 
teszik! Az ily papok, ha valamely színi előadásnál 
vagy hangversenyen szerepelhetnek, mennyi figyel-
met nem fordítanak arra, hogy szabatos és ildomos 
előadásukkal vagy hangjuk bájaival a közönség fi-
gyelmét és tetszését kiérdemelhessék ; ellenben a 
legszentebb áldozat bemutatása alkalmával egész 
mondatokat elhagynak, egyes szavakat elharapdál-

nak, té rdhaj tása ika t és mozdulataikat ugy intézik, 
hogy azok inkább tekinthetők guny és megvetés 
jelének, mint a tisztelet nyi lvání tásának. Oh b á r 
mindenkor léteznék valaki az ily papok közelében, 
ki figyelmeztetné őket e botrányos cselekedeteikre, 
mint azt tevé a j ámbor Avila atya, ki. midőn egy 
alkalommal ily szerencsétlen papot az o l tá rnál 
megpil lantott , hozzá mene és mondá neki : „Uram ! 
az ég szerelmére kérem önt, bánjék vele mégis egy 
kissé kíméletesebben ; hisz ő mégis csak a legjobb 
Atyának a Fia." Ah az ily szerencsétlenek nem 
gondolják meg, hogy Az, kivel most oly tisztelet-
lenül bánnak, egykor az ő szigorú i télőbirájok 
leend. Ha az ó f r igyben sokféle átokkal fenyegeté 
az Ur azon papokat, kik az áldozatok bemutatására 
előirt szertartások megtar tásában hanyagságot ta-
nusi tának, mondván : „Ha nem akarod hal lgatni a 
te Urad Istened szavát, hogy megtar tsad és megcse-
lekedjed minden parancsai t és szertartásait , melye-
ket ma parancsolok neked: rád jönek minden átkok 
és megkörnyékeznek téged. Átkozott leszesz a vá-
rosban, átkozott a mezőben. Átkozott leszen csűröd, 
és átkozottak éléstáraid" (Deuter. 28. 15 — 17.): 
mennyivel nagyobb átok nehezednék azon újszö-
vetségi áldozárokra, kik mindannyiszor súlyos vét-
ket követnek el, valahányszor a sz misének az egy-
ház által előirt épületes szertartását áhitat és tisz-
telet nélkül végzik. „Maledictus, qui facit opus 
Etomini-negligenter." . . . 

III. Végre a sz. misét a hálaadás követi, mely-
nek tula jdonképp egész napon át kellene t a r t an i ; 
mert ha már az emberek is joggal megkövetelhetik,', 
hogy velünk éreztetett jó té teményeikér t és szives-
ségökért hálával és elismeréssel viseltessünk irá-
nyukban, sőt ha a körülmények ugy kivánják, azo-
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kat viszonozzuk is nekik : mennyivel inkább hálára 
vagyunk lekötelezve a jó Isten iránt, ki minket 
folytonosan, főleg pedig a sz. mise áldozat által 
megszámlálhatatlan természeti és természetfölötti jó-
téteményekben és áldásokban részesít. A jámbor 
Avila atya szerint a sz. mise áldozat bemutatása 
utáni idő a legjobb alkalom érdemeink gyarapítá-
sára és ujabb kegyelmek kinyerésére, minthogy 
ekkor Jézus Krisztus a legszorosabban lévén ve-
lünk egyesülve, kegyelmeit és áldásait dús mér-
tékben árasztja ránk, és szivünk hajlékában mint-
egy a kegyelem trónján lilvé, a lélekhez folyvást e 
kérdést intézi: „Mit akarsz, hogy tegyek neked?" 

Istenem, mily szomorú látványt nyúj tanak 
azon papok, kik mihelyt a mise-öltönyt levetik, és 
néhány imát szórakozottan és minden áhitat nélkül 
a sekrestyében elmondanak, azonnal hiábavaló és 
hasztalan dolgokról kezdenek el beszélgetni, és 
alig hogy a templomot elhagyják, már is a világ 
zajába elegyedve Jézust egyedül engedik szivök 
hajlékában tartózkodni! Az ilyenek valóban meg 
érdemlenék, hogy ugy tegyünk velők, mint tön egy 
alkalommal a már említett Avila atya bizonyos 
pappal, ki alighogy meséjét végzé, tüstént távozott 
a templomból; ezt észrevevén a jámbor férfiú, két 
növendéket ktilde utána azon meghagyással, hogy 
égő gyertyával kisérjék házába. Midőn a pap ennek 
oka és jelentőségéről nála tudakozódott, azt feleié: 
„Mi nem önt, hanem a legméltóságosabb Oltári-
szentséget, mely még mindig önnek szivében tar-
tózkodik, akartuk kíséretünkkel megtisztelni." . . . 

Tessék neked, teljes Szentháromság szolgálatunk 
teljesítése, és add: hogy ez áldozat, melyet fölséged 
szemeinek mi méltatlanok fölajánlandunk, neked 
kedves legyen, nekünk pedig és mindazoknak, ki-
kért azt bemutatt juk, irgalmad által engesztelést 
szerezzen, ami Urunk Jézus Krisztus által. 

A pápaság természete s jogköre.*) 

A vatikáni zsinat az egyesülésről szóld flóren-
czi határozatot megújítva ekkép adja elő a pápaság 
természetét s jogkörét: „Tanít juk tehát és kijelent-
jük, hogy a római egyház az Ur rendeletéből min-
den más egyház fölött rendes hatalmú főhatósággal 
bír, és hogy a római pápának ezen valódi püspöki 
joghatósági hatalma közvetlen, mely iránt bármi-

-) Dr. Bita D. „A kath. egyház isteni szervezete" 
czímű legújabb művéből. 

lyen szertartású és rangú pásztorok és hívek akár 
külön külön egyenkint, akár együttvéve nemcsak a 
hit-és erkölcsi kérdésekben, hanem azokban is, mik 
az egész földön elterjedt egyház fegyelmére és kor-
mányzatára vonatkoznak, egyházkormányzati alá-
rendeltség és szoros engedelmességgel tar toznak; 
hogy ekként Krisztus egyháza a római pápával fen-
tartot t hit- és szeretetegység által egy főpásztor 
alatt egy nyáj lehessen. 

A ki tehát azt mondja, hogy a római pápa csak 
felügyelői vagy igazgatói hivatallal bír, de teljes és 
az egész egyházra kiterjedő joghatósága ugy a hit-
és erkölcsi kérdésekben, valamint az egész földön 
elterjedt egyház fegyelmi és kormányzati ügyében 
nincs; vagy hogy ő csak főbb részét bír ja a főhata-
lomnak, de a teljhatalom nem az övé; vagy hogy 
ezen hatalma nem rendes és közvetlen akár külön, 
akár együttvéve az egyházakat, akár külön, akár 
együttvéve a pásztorokat és híveket ; kiközösítve 
legyen.Cíl) 

I. A pápa elsősége nemcsak felügyelői, igazga-
tói hivatal, hanem valódi püspöki, tehát joghatósági 
hatalom, mely a rábízott nyáj legeltetésében, vagyis 
az egész egyház kormányzásában áll. A püspöki ha-
talom ugyanis a neki alárendelt nyáj közvetlen le-
geltetésére, vagyis oktatására, lelki vezérlésére, az 
üdv ut ján való kormányzására terjed ki : „Legel-
tessétek, — így ir az apostolok fejedelme, — Is-
tennek reátok bizott nyáját , gondot viselvén. . . . Is-
ten szerint2) ; e szavakkal inti a püspököket hivata-
luk kellő teljesítésére. Sz. Pál pedig: „Vigyázzatok 
— úgymond — magatokra és az egész nyájra, me-
lyen titeket a Szentlélek püspököknek tett az Isten 
anyaszentegyházának kormányzására." 3) 

Hogy a pápák ily hatalmat nyertek Urunktól, 
s valamint a püspöknek egyházmegyéje, ugy a pá-
pának az egész egyház van átadva akképen, hogy 
pásztori hatalma mindenekre kiterjed: kitűnik 
Krisztus szavaiból, melyekkel az elsőséget megí-
gérte és átadta, mert az egyházat föntartó kőszál, 
az atyafiakat megerősítő,az Üdvözitő nyáját őrző 
pásztor hivatala joghatósági hatalmat foglal magá-
ban, minthogy sz. Péter s utóda főleg az által alap-
ja az egyháznak, hogy nemcsak Krisztus tanait hir-
deti, a lelkeket az üdvigével s mindazzal, mi az 
üdvösségre szükséges, táplálja, hanem a hitélet 

1) Const. I . c. I I I . 
2) Péter I . 5, 2. 
3) Ap. csel. 20, 28. 
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teeaïdoire nézve kellő tor vényeket is szab ; a nyáj legeltetése 
is oktatást, vezetést s kormányzást igényel. Ugyanez követ-
kezik az elsőség ezéljából is, mi nem egyéb az egységnél. 
Krisztus csak egy hitet tanított megparancsolván az apos-
toloknak, hogy a hívekkel mindent megtartassanak, miket 
meghagya nekik. Tanát nem mellőzhetjük, mert O azért 
szenvedett s meghalt. H a ő az igazság tanítója volt, — más 
nem is lehett — az igazságnak változatlanul kell állnia 
örökre, s ami tőle eltér, üdvös nem lehet. Sz. Pá l is átkot 
mond minden tanítóra, ki az apostoli tanítástól eltér. Üdvös 
tehát csak az a hit lehet, mely az apostolival egy s ugyanaz. 
Ezen egy hitben kell mindennek megegyeznie, s az ezt valló 
egyházba, azaz a püspököknek s a világi hívők püspökének 
— a pápának — egyházába kebeleztetni annak, ki Krisztus 
híve akar lenni, ki azt akarta, hogy az egyetemes egység 
eszközlésére s föntai'tására egy főpásztor igazgassa az egy-
házat. Ámde erre nem elég csupán felügyelet s rendezés, 
hanem szükséges törvényhozó, itélő s fenyítő hatalom, va-
lódi joghatóság, azért kell, hogy a pápa joghatósági vagyis 
püspöki hatalommal bírjon az egész egyház fö lö t t ; ami a 
püspök az ő egyházmegyéjére, az a pápa az egész egyházra 
nézve, ennek pásztora, azért ő a püspökök püspöke. 

I I . A pápa hatalma egyetemes, mely kiterjed egyaránt 
a hívekre s pásztorokra egyenkint s együttvéve, mely ki-
váltságot jelzik Urunk e szavai : „Es e kőszálra építem 
anyaszentegyházamat", az alapnak tehát vagyis Péternek s 
utódának, a pápának Krisztus egyházát az egészet kell tar ta-
nia s hordoznia. M a j d : „Legeltesd juhaimat" ; tehát a pápá-
nak, mint sz. Péter [utódának Krisztus híveit mindannyit 
minden megszorítás nélkül kell kormányoznia; azért ter-
jeszték ki a pápák gondjaikat az egész egyházra. Ezen 
egyetemes hatalmat kivánja az elsőség rendeltetése is, mely 
nem arra irányul, hogy az egyháznak csak részét, hanem 
amennyire csak terjed az, az egész egyházat egységben 
tartsa. Minek okát ekként adja aquinói sz. Tamás : „Vala-
hol csak sok kormány van együvé rendelve, kell lenni a 
részletes kormányok fölött egynek egyetemesnek, máskép 
nem volna lehetséges az egybeköttetés, az egység. Es mint-
hogy az egész egyház egy test, ha az egységet fön kell 
tartani, szükséges, hogy legyen egy hatalom az egész egy-
házra nézve a püspöki hatalom fölött, ez a pápa hatal-
ma." 4) H a a földön levő minden részletes egyház nem volna 
egy fő alatt közegyházzá egyesítve, azok csak egymástól 
elvált, fejetleu s egymáshoz nem tartozó vallási társulato-
kat képeznének. Krisztus titokszerű egysége ekként lehetet-
len volna, mint lehetetlen volna az egyetemes egydáz, amit 
Krisztus akart , s a külön egyházak nem alkotnának egy 
élő erkölcsi személyt, nem lenne élet bennök, ha a főtől 
elvágatnának. Szent Cziprián szerint az egyház a papjaival 
egyesült nép, és a pásztorával tartó nyáj. Tehát miként a 
részletes egyház egysége az által van biztosítva, hogy egy 
püspöke van, ugy a nagy világegyház egysége is csak az 
egyetemes püspök, a pápa által van biztosítva. 

I I I . A pápa a hit és szeretet egység központja, melynek 
minden pásztor nyájával együtt nemcsak egyenkint, hanem 
együttvéve alávetvék s vele egységben kell lenniök, nél-
küle, mint a láncz legfőbb gyűrűje nélkül elesnek egymás-

*) In IV. Dist. 24. Qu. 4. a. 1. 

tói a hierarchia tagjai , el a lánczból a papság, sőt maga 
az egyház, mint az Üdvözítő látható intézménye, Krisztus-
nak s a kereszténységnek teste szétszakadoz. A hitegység-
nél fogva a tagok mindannyian ugyanazon hitet vallva, az 
ál tal egyesítve a hívők társaságát képezik ; másik a szere-
tetegység, nem azon szereteté ugyan, melylyel egymás iránt 
mint embereknek, felebarátoknak kell viseltetnünk, hanem 
azon szeretet, ragaszkodás egysége az, melynélfogva a hí-
vek mint tagok egy testet képeznek az engedelmesség, a lá-
rendeltség kötelékénél fogva. A pápaság tekintélye ama 
védbástya, mely az egységet és az egyházzal való közössé-
get biztosítja, s azok kik alávatik magokat s vele egyes-
ségben vannak, Krisztus egyházával is egyesítvék. Midőn 
azonban a pápai tekintélyt olybá vesszük, mint mely az 
egész egyházat az egységben és közösségben összetartja, 
koránsem állít juk azt, mintha soha, semmi esetben sem tá -
madhatna eretnekség vagy szakadás, 'vagyis hogy némelyek 
a hittől és egyháztól épenséggel el ne szakadhatnának, mert 
a központ az emberek szabad akara tá t nem semmisíti meg 
s azért lehetséges az eretnekség és szakadás is. A pápai 
joghatóság inkább oly hatálylyal bir, miszerint megóvja az 
egyházat attól, hogy kebelében eretnekségek, szakadások 
támadjanak s ezek Krisztus testét megszaggassák, azért is 
annak tekintélye oly nagy, hogy minden eretnek és szaka-
dár, amely pillanatban annak makacsul ellenszegül, már 
egyszersmind az egyházon kívül állóvá lesz, nehogy Krisztus 
testét széttépje. A püspökök is csak úgy óvhatják meg nyá-
jaikat a tévelyek mételyétől, ha a pápával egyetértenek. 
Igy lesz nemcsak egyes egyházmegyék, hanem az egész vi-
lág hívői közt is hitegység ; így tünteti elénk a kath. egy-
ház azt a lélekemelő jelenetet, melynek emberi valósításá-
ról a legtüzesebb képzelődés sem mer álmodni, hogy t. i. 
milliók hite évezredeken át széles e világon változatlanul 
megmarad. Ez a változatlanság csak igazság jele s a min-
denható műve lehet, sz. Irén szerint : „Igaz s erős az egy-
ház hite, mert az egész világon egy s ugyanazon ú t j a tanít-
tat ik az üdvnek." 5) Hogy a pápaság ily erejű hatalommal 
bir, tanúsít ják azon jelképek, melyeket Krisztus az elsőség 
megigérése s átadása alkalmával használt : sz. Pé ter s utód-
jai ama kőszál, melyre az egyház épült ; de ha Krisztus 
egyháza Péterre s utódaira épült, csak az tartozik az egy-
házhoz, ki az alappal egyesülésben van s mihelyt valaki 
elszakad tőle, megszűnik az egyház tagja lenni. Péterre s 
utódaira bizta Krisztus nyájának az egész egyháznak kor-
mányzását, e nyájhoz, Krisztus egyházához nem számíttatik 
tehát az, ki e főpásztor szavát nem hallgat ja . Ez a meg-
győződés van kifejezve sz. Ambrus ismeretes szavaiban : 
„Ahol Péter van, ott az egyház is." Krisztus rendeletéből 
Péter és utódai képezvén az alapkövet, melyen az egyház 
épüle minden alkatrészeivel a hívekkel és pásztorokkal 
együtt mint egységes építmény nyugszik s egységben tar-
tutik az alap által : azért képtelenség azt állítani, hogy Pé-
ternek s utódjának, a pápának az egyház minden tag ja 
egyenkint alá van vetve s engedelmeskedni tartozik, de. 
valamennyi együttvéve, például a zsinatban nincs alávetve, 
sőt ellenszegülhet neki ; valamint képtelenség volna azt állí-

5) Adv. laaer. L. V. 20. 
25* 
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tani, bogy az alapkövet a ra j ta álló épület t a r t j a főn, vagy 
a nyáj kormányozza a pásztort. 

IV . A pápa hatalma rendes, az Isten által neki köl-
csönzött hivatallal adott hatalom, mely őt feljogosítja a be-
avatkozásra nemcsak rendkívüli és szükség esetében, mi-
dőn például valamely püspök elmulasztja hivatala teendőit, 
hanem mindig, rendszerint. Nem hézagpótló, mely csak 
egyes kivételes esetekben bizonyos körülmények között 
éled föl, hanem, mely a Krisztus alapította rendből szár-
mazik s minden időben, mindenütt egyforma érvénynyel 
bír, habár a pápa, mint magától értődik, vele csak akkor 
él, midőn az egyház java, egysége követeli : mert sem a 
kőszálnak tisztje az épületben, sem pedig a pásztornak hi-
vatala a nyájban nem tekinthető rendkívülinek, hanem ren-
desnek, mig az épületnek fön kell állnia s a nyájnak együtt 
lennie. Krisztus Péterre s utódaira bízva az egyház föntar-
tását s nyájának őrzését, semmi tekintettel sem volt vala-
mely rendkívüli okra, vagy alsóbb rangú egyházi szolga, 
pásztor hanyagságára, s a hívek is mindig kormányzandó 
juhok Péterre s utódaira nézve : tehát a pápát mindig kö-
vetni, neki engedelmeskedni, vele, mint az egység központ-
jával egyesülve lenni tartoznak, ameddig csak tagjai akar-
nak maradni Krisztus egyházának. Ámbár tagadhatlan, 
hogy a pápa jogait inkább akkor gyakorolja tényleg, mi-
dőn szükség, veszély ideje áll be, a hatalomnak üdvös ha-
tása akkor inkább nyilvánul. A pápaság Krisztus rendele-
téből magában foglalja ama jogot és hatalmat, hogy mind-
azon eszközöket összesen és egyenkint meghatározhassa s 
alkalmazza, melyeket a pápa belátása szerint általában s 
egyes esetekben a hely, idő és szükségletek különböző vál-
tozásához képest a pápaság czéljának elérésére : az egyház 
egységének föntartására, erősítésére, s ha kell, helyrehozá-
sára szükségesnek ítél. Ezen eszközöknek mindig alkalma-
saknak, Krisztus akaratával , a pápaság czéljával, az egy-
ház szellemével mindig egyezőknek kell ugyan lenniök, de 
mégsem mindig és mindenütt ugyanazoknak. Sőt gyakran 
az idők és viszouyok változásához képest különbözőknek 
kell lenniök, mert az egyház mindenkorra s minden ember 
számára alapíttatott, az pedig, mi külső s merően jogi, nem 
mindég egy és ugyanaz. Maga a pápaság joghatósága ugyan-
azon változatlan alapon nyugszik, melyen az egyház, tehát 
nem is változhatik, magában véve mindig ugyanaz, s mint 
ilyen marad fön Krisztus egyházában : de a mód, melyen e 
hatalom nyilvánul, külső, történeti fejlődésnek van alávetve 
s különböző is lehet. Azért bármely jog, melyet a pápák, 
mint ilyenek, gyakorolnak, habár azt ezelőtt vagy épen 
nem, vagy nem ily módon gyakorolták, nem tekintendő új, 
esetleges és szerzett jognak, hanem mint az elsőségben rejlő 
teljhatalom külnyilatkozata kifejlése annak eredeti termé-
szetéből folyó, tehát lényeges jog az elsőség természetével 
és czéljával szükségkép egybe van kötve. Más szavakkal, 
ha uj körülmények valamely új, eddig nem ismert jognak 
gyakorlását kívánják, az is minden kétségen kivül a pápa 
lényeges jogai közé tartozik. Azért minden szilárd alapot 
nélkülöz s az elsőség természetével és czéljával is ellenke-
zik a pápa jogainak a Gallikanismus és Febronianismus 
szerinti felosztása : lényegesekre, melyekkel maga Krisztus 
ruházta volna föl, melyeket a pápák az első öt században 

gyakoroltak, s melyek nélkül az egyház egysége fön nem 
á l lha tna ; nem lényegesekre, melyek a pápaság czéljából nem 
folynának, s melyeket a pápák később különféle helyes, 
vagy helytelen okok következtében nyertek volna. A pápát 
megillető jogok csak eszközök a czélra : az egység fentar-
tására, azért egyedül ez által vannak azok, de mindig 
az isteni és természeti jog határai közt föltételezve ; e jogok 
kiterjesztése és alkalmazása végett szabályozó gyanánt nem 
jelölhető ki sem bizonyos meghatározott időköz az egy-
háztörténelemben, sem pedig erre nézve törvény nem hoz-
ható, sem határ nem vonható. Ami egykor nem gyako-
roltatott , lehet máskor nagy fontosságú, itt a körülmények 
határoznak, s egyedüli legfőbb szabály abból meríthető, a 
mi minden egyházi hatalomnak legfőbb zsinórmértéke : a 
lelkek üdve. „Az elsőség mondja, Schulte, mint az egyházi 
hatalom is korlát ját az egyház alaptörvényében, az isteni 
jogban birja. Minő részletes jogokkal bír a pápa, ez törté-
nelmi kifejlődés következménye. Azért nem tehető különb-
ség a lényeges és nem lényeges jogok közt, mert az a jog, 
mely tárgyhiányában egy ideig nem jő élő, máskor igen 
lényeges lehet. A pápa főhatalommal bír nemcsak a jog 
terén, hanem a hit tanítására nézve is ; s minthogy a jos" az 
egyházban nem czél, hanem eszköz, az egyház egysége nem 
lehetséges egyik téren a másikon való egység nélkül." 6) 
Krisztus helytartójának jogait e földön csak általános alap-
vonásokban s nem egyenként határozta meg ; mert a gond-
viselés akarata szerint az elsőségnek a történelemben kell 
megjelennie : azért eleve nem is volt az szorítható tüzetesen 
s élesen vont határok közé, hanem oly szabad mozgás- és 
kifejlődéssel kelle neki birnia, mely lehetővé tette neki, 
hogy az idők különfélesége- és szükségeihez képest minden 
irányban hatásossá tegye isteni erejét, 

V. A pápai hatalom közvetlen és pedig tekintve erede-
tét; vagyis nem az egyháznak, a hívek egyetemének van 
adva e hatalom, mely azután ettől a pápára némi megbíza-
tás- vagy átadáskép származtatnék, hanem közvetlenül 
Krisztus adja azt át a törvényesen megválasztott pápá-
nak, mint lát tuk Krisztusnak közvetlen Péterhez intézett 
szavaiból. 

Azért is az ujabb időkig hallatlan volt azon ellenkező 
állítás, hogy az elsőségi hatalmat az egyház ruházza a vá-
lasztott pápára, mely föltételben egyébiránt is a pápa vá-
lasztásába az egész egyháznak kellene beleegyeznie ; mert 
különben azt kellene megengedni, hogy a római í'észletes 
egyház — kivált még mikor ezen egyház papjai választot-
tak — az egész egyház tulajdonát képező hatalom teljét 
önmagától származtatja át arra, kit az elsőség örököséül, 
utódul kijelölt. De közvetlen e hatalom gyakorlatát tekintve 
is, amennyiben a pápa azt nemcsak a püspökök, hanem 
önmaga, sőt képviselői által is gyakorolhatja. A pápai ha-
talom az alája rendelt hívek irányában oly érteményben 
mondatik közvetlennek, amennyiben neki az egész egyház, 
a püspökök ugy, mint a hívek, közvetlenül alá van rendelve, 
kizáratván ezzel ama tévely, mintha közvetett hatalommal 
bírna csak a püspökök és hívek fölött, mintha a hívekre 
csupán illető püspökeik által hathatna s gyakorolhatna jog-
szerű befolyást ; meghatározva egyúttal a pápa iránti enge-

6) Lehrb. des Kirchenr. 2 Auf. 1868. 193. 



•197 

delmesség körét is, akként vonalozva azt körül, hogy vi-
lágosan kitűnjék, miszerint az kizárólag csak egyházi 
térre vonatkozik : hit- s erkölcstanra, fegyelemre s egy-
házi kormányzásra. Mit sem tartalmaz tehát e határozat 
olyat, mi legkisebb okot is szolgáltathatna amaz oktalan 
lármára, melyet némelyek támasztottak a korlátlan pápai 
hatalom absulitizmusáról jelzett határozat kihirdetése al-
kalmával. 

YI . A pápai hatalom teljes tekintve annak akár kül-
akár belterjedelmét, amennyiben t. i. az alól senki sem von-
hat ja ki magát, és mi sem hiányzik abból, ami az egész 
egyháznak legeltetése-, igazgatása-, s kormányzására meg-
kívántatik, sz. Tamás szerint : „Teljesen bir juk azt, mit tö-
kéletesen és egészen birunk." 7) Minden hatalom ugyanis, 
melyet a Megváltó egyházának adott, először is egészen a 
pápában létezik, mig a többi hatalom birtokosai csak az ő 
pásztori gondja- s hatalmában való részesülésre hivatvák, 
kitűnik ez Krisztus e bőértelmű szavaiból : „Neked adom a 
mennyekországa kulcsait" és „Legeltesd az én bárányaimat, 
juhaimat ." Kitűnik e hatalom gyakorlásából is, mert nincs 
oly egyházi ténykedés, melyet a pápák az egész egyházban 
nem gyakoroltak volna. „Habár , úgymond sz. Leo pápa, 
Isten népében sok pap és pásztor van, még is Pé te r volta-
kép pásztora mindeneknek, kiket Krisztus, mint legfőbb 
pásztor legeltet ;" 8) vagyis : amint Krisztus mindeneket 
közvetlenül, de láthatat lan módon vezérel, ugy vezérli min-
deneket közvetlenül, de láthatólag sz. P é t e r ; és amint 
egyes püspökök az egyes egyházmegyék tulajdonképeni pász-
torai, ugy Péter is tulajdonképeni pásztora minden egyház-
megye- s püspöknek. Azért a pápát jogosan megilleti a 
hatalom telje, mert a többi püspöknek bizonyos testületet 
kell kormányozni, tüzetesen korlátolt hatalommal : mig ő az 
egész földkerekséget birtokolja s kormányozza azon egész 
hatalommal, melyet neki Krisztus e földön átadott . 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, szept. 24. Szeptember hó 20-ára. — Tizenhá-

rom esztendeje mult, mióta a „Porta P ia" falain ütöt t rés 
a piemonti hadseregnek megnyitá az utat a francziáktól el-
hagyott örök városba. Azóta a pápa de facto megszűnt 
Róma souverain ura lenni. Még a Vatikánban és annak kör-
nyékén sincs egész biztonságban. . . . 

Mig a bitorló hatalom örömünnepet ül: addig az egy-
ház hű fiai szomorúsággal tekintenek a múltba, és külön-
böző érzelmekkel a jövőbe. Lesz-e megint szabad, független 
souverain a pápa ? „Nos autem sperabamus, quia ipse esset 
redempturus Israel, et nunc super haec omnia tertia dies est 
hodie, quod haec facta sunt." (Luk. 24, 21.) Tert ius 
decimus annus est hodie, quod haec facta sunt ! . . . Igy só-
haj tanak azok, kiknek szeme a múltban örömet, a jövőben 
reményt nem talál. Kedvesebb, drágább lett ugyan nekünk 
közös szentséges atyánk, bensőbb fiúi ragaszkodással és 
odaadással csüngünk sz. Péter utódján, soha sem volt na-
gyobb a szeretet és az engedelmesság a szentszék iránt, mint 
napjainkban, midőn mindentől megfosztva oly nagyon ha-

7) Sum. I I I . Quaest. 7. a. q. 
8) Serm. de annivers. I I I . 

sonlít sorsa annak helyzetéhez, kiről irva vagyon: „Et Pe-
trus quidem servabatur in carcere. Oratio autem fiebat sine 
intermissione ab Ecclesia ad Deum pro eo." (Act. 12, 5.) 

De remény nélkül tekintenek a jövőbe. Kishitűek ! . . . 
Mi remélünk — és ha kell még contra spem in spem 

credemus! Reményünk nem alaptalan. Remélünk azon min-
denható Istenben, kinek hatalmas kar ja I. sz. Leó pápa alat t a 
pápák székhelyét megmentette, ki I. Márton pápát megvédte, 
ki V I . Orbánt visszavezette Rómába, ki diadalmaskodott 
I . Napoleon erőszakoskodása felett. Ki a szentéletű I X . 
Pius pápának visszaadta birtokát : az visszaadhatja azon 
utódjának, kinek azt az isteni bölcsességet visszaadni jó-
nak lát ja . 

Manus Dei non est abbreviata ! Ha nincs is Pipin, 
nincs Nagy Károly, ki az u j longobárdok, a modern Aistulf 
kezéből megszabadítaná a kereszténység fejét, él még az 
öreg Isten, ki sz. Pétertől kezdve, az első pápa idejétől, meg-
mutat ta akara t já t , hogy Fiának helytartója szabadon, füg-
getlenül kormányozza az egyházat. 

Igen, él még az Isten, a politikának utolsó és döntő 
tényezője, kinek irgalmasságát előbb-utóbb — de egyszer 
mindenesetre — meg fogja kérlelni száz millió szivek 
mindennap égbe szálló epedő imája. 

Reményünk nem alaptalan. Remélünk a patrimonium 
s. Pe t r i jogos, igazságos voltában. Elévülhetetlenek az 
apostoli szentszék jogai. Bármennyire is vitatkozzanak a 
történetirók a pápai állam keletkezéséről: jogosságát józa-
nul kétségbe vonni nem lehet. Megtámadták a liber ponti-
ficalist ; kétségbe vonták ennek „vita Hadr iani" 41—43. 
fejezeteiben foglalt promissio carisiacát, melyben Pipin 
754-ben I I I . István pápának a longobárdok által meg-
szállt tar tományokat adományozta, mely adományozást 
Nagy Károly 774-ben Rómában megerősített ; kétségbe 
vonták jámbor Lajos 817-ben, I . Otto 962-ben és I I . 
Henrik 1020-ban kiadott részint adományozó, részint 
megerősítő okmányait. V I I . Gergely pápa idejében történt 
hamisításokra szerették visszavezetni a pápai állam első 
kezdeteit. Ficker (Forschungen zur Reichs- und Rechtsge-
schichte Italiens I I . köt.) ugyan fényesen bebizonyitá a három 
utolsó okirat hitelességét, de miután az eredeti okmányok-
hoz nem férhetett , még azután is Sybel (Die Schenkungen 
der Karolinger an die Päpste 1880. Hist. Zeitschrift 44, 47.") 
és Martens (Die röm. Frage unter Pippin und Kar l d. Gros-
sen, S tu t tgar t 1881.) folytat ták a támadásokat. A legújabb 
kutatásnak köszönhető, hogy I. Otto és I I . Henrik adomá-
nyozó levelének hitelessége minden kétségen felül áll. 
Sickel Th., a Pertz-féle Monumenta Germ. hist, diplomati-
kus részének vezetője, megnyerte a korlátlan engedélyt 
arra, hogy a vatikáni levéltárban őrzött I. Ottótól származó 
privilégiumot tanulmányozhassa, közzétehesse és lefényké-
peztesse. Ez megtörtént és legújabban megjelent müve (Das 
Privilegium Otto I . fü r die römische Kirche, Innsbruck, 
1883.) kétségtelenné teszi, hogy a nevezett okmány egész 
terjedelmében hiteles. Mivel pedig ezen okmány Lajos di- ' 
p lomáját feltételezi, azért mindakettő nem lehet hamisitás, 
nem lehet V I I . Gergely korából való. További kutatások, 
melyeket ő szentsége, „Saepenumero" kezdetű apostoli le-
vele után bátran remélhetünk, a vatikáni levéltárak szaba-
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dabb használata talán rövid időben véglegesen szét fogják 
oszlatni a kétkedő hyperkritika legutolsó maradványait és 
a római szentszék jogainak alaposságát egész fényében fel-
tüntetni. Jog jog marad, és ha egy időre el is nyomatik, kell 
hogy végre győzzön ! Es azért kell, hogy jöjjön idő, mely-
benja jogtipró rablóknak az isteni igazság oda kiáltson : 
Redde, quod debes ! 

Reményünk nem alaptalan ! Remélünk a tények kér-
lelhetetlen logikájába. Per quocl quis peccat, per idem pu-
nietur. Forradalom létesíté az „olasz egységet", forradalom 
szét is fogja túrni. A forradalom, melynek segitségével Eu-
rópa legrégibb és legtorvényesebb uralkodóját megfosztot-
ták trónjától, meg fogja törni azon trónt, mely igazságtalan 
annexion nyugszik. A legutóbbi eszmények a Romagnában 
elég- világosságot vetnek az évek óta titokban működő for-Ö O O 
radalom ezéljaira, elég világosságot a savoyai dynastia jö-
vőjére. . . . 

Reményünk nem alaptalan, mert az Isten a jogot a 
forradalom ellenében végre győzelemre fogja jut tatni . ? 

Kassa szeptember hóban. Tájképek. — Városunk 
egyik nevezetessége — a kálvária, azon szent magas-
lat képe, melyen váltságunk vére folyt. A mindenna-
pi élet egyhangúsága, követelései, szükségei s mulandó-
ságunk egész terhe az ég felé törő akaratban s azon 
igvekvésben. — hogy a földi dolgokat mennyei ihlet 
lengje át, nyugpontra talál. E nyugpont felé gravitálva ke-
resem föl naponta a vérhegyet, melynek balján virágos sír-
kert,1) hosszában sorkápolnák2) vannak, s a vértetőn gol-
gotha hármas keresztjében a világ legnagyobb drámája, 
üdve magaslik. Közelében emeletes templom; alant sz. Mag-
dolna imolája mellett egy forrás, a legjobb ivó vizek egyike; 
talán, mert a kereszt tövénél fakad. Számos fogyasztói van-
nak. — „Kegyforrásnak" szeretem nevezni, mert fáinak hű-
vös árnva közt gondolatbőség kegyeiben szoktam részesül-
ni. . . . Olvasás közt nem egyszer szenderültem el a harma-
tos füvön, átálmodva a „hét boldogságot." — A kálvária 
vize, e bájital, szellemi mámorban ringat. . . . Elgondolom 
ilyenkor: mi meghatóan szép egyházunk ama szokása, hogy 
a szent kereszteket a szabad ég alatt , a természet kiválóbb 
helyein állíttatja. Intelmül teszi azt, hogy a földieken kivül, 
magasabb gondunk is van, lelkünk ügye, mely felé az utat 
a JVTegváltó keresztje jelöli ki. A történetíró ide kapcsolja az 
események szálait; és az ész mélységeit gázoló bölcs ide siet 
a kereszt tövénél fölfakadó életforrás vizéből meríteni, hogy 
a tudvágy szomja el ne ölje. — Többnyire esendes, magá-

l) Mely ismét esy na<ry halot ta l l e t t t e l t ebb és szomorúbb. E hó 
9-én vit tük ki néhai Rimanóczy Eerenczet, Kassa veterán t isztviselőjét , 
ki változó időviszonyok és politikai forrongások közt a hivataloskodas 
soknemű fokozatain át — mint főjegyző, tanácsnok, bíró, polgármester 
helyet mindenüt t becsülettel megállva — j u t o t t kiérdemlett nyugdí jához , 
s mint tisztes öreg. munkássága s h i tbuzgalmáér t mindenkitől szeretve 
s tisztelve hunyt el. A város 1868. országgyűlési képviselőjének vá-
lasztotta. -Meg mas megtisztel tetés is é r te : magas egyházi személy, püs-
pökünk kezdte meg ravatalánal a temetés i szer tar tást . Közhelyesléssel 

0 e x c Janak ama kiváló figyelmét, melylyel a polgári érdemet egy 
kozbecsulesben alio híve sir jánál megkoszorúzta. A c i t rus pár thívét a 
varos erdekeinek előmozdítóját gyászolja benne. Egyike volt ő ama keve-
seknek, kiknél e h ő b b a templom a hivatalnál. A gunyoros megjegyzések 
nem zavartak ; lat a. hogy nem a mai korba való* Sok j o t t e h e t e t t életé-
ben egygye -massa i , mert sokan, a nép minden osztályából kisértek vég-
ut jan . A halas utokor meg fogja őrizni emlékét. Nyugodjék békében! 

vît« T !V} I d y e k M Z U \ ^ ' U ü k l e V e t k ö z t e t é s é t - ' J ' e l z ő a legkülönb Danilo-
t n í n fa ,1 i T P ' k 0 t S e f e i \ e ? ™ . Ez őszi búcsúkor ismét egy u ja t 

szentelt íol a kápt . n.-prepost-plebános f t . Szabad F. ur ő nsga. 

nyos helyeken lát juk a kereszteket. Legmélyebb alapjaiban 
az emberi természetnek egy erős, ösztönszerű vágy honol a 
magányosság után. Avagy ki az, ki, ha csak erkölcsös érze-
téből teljesen ki nem vetkőzött, a ki életében egyszer-más-
szor a magány ölébe ne vágynék? Ugy van alkotva szívünk, 
hogy búnkat a magányban szeretjük kisírni, s nem szívesen 
vészük, ha könyeinket idegen szemek nézik. Az emberi ter» 
mészét eme szükségének engedve, Ui'unk maga is, kínteljes 
munkája előtt a kertbe vonult. Messze az első századokba 
esik vissza a Megváltónkat jelző szobrok felállításának ere-
dete.3) Es bölcsen teszi az egyház, hogy a szent hajdan nyo-
mán, Urunk életeseményeit ily módon is örökíti meg. A 
szent kereszt mindenek előtt bűnös voltunkra emlékeztet. 
Eszünkbe hozza, hogy adósság levelünk a keresztfán szétté-
petett. Kereszt súgja ama rettentő és mégis vigasztaló igaz-
ságot füleinkbe, hogy Isten nem hagyja a bűnt büntetlenül. 
Kereszt hirdeti, hogy Isten irgalmas bűneink bocsánatára. Mi 
sincs vigasztalóbb azon tudatnál, hogy van mi a bűnmocsok-
tól megtisztít. Oh, a bűn egy kellemetlen vendég az ember 
szívében ; hangos vádjait le nem tudja csillapítani sem a tu-
domány, sem a gazdagság, sem a testi erő; le nem csitítja a 
világ zaja, öröme, a szív komoly megátalkodása, nem az 
istentagadás, nem a vallástalanság. E féreg ott él a szív 
kellő közepében, ébren ta r t ja lelkünket álmainkban, nappal 
nyugodni nem hágy, minden munkáinkban akadályul szol-
gál, megszegi a kedvet az élethez és minden örömet megke-
serít, mint árnyék ugy kiséri lépteinket mindenfelé. — A kál-
vária hegytetőn álló sz. kereszt h i rdet i : hogy Jézus hitét 
nyílván az egész világ előtt valljuk. Es méltán, mert annak 
hatalmát a történetek tanúsít ják. Midőn Urunk keresztje sz. 
Ilona császárné jelenlétében a földből kiemeltetett, egy ha-
lottat érintettek ahhoz, és azonnal megelevenült, az aposto-
lok keresztvetéssel kezdték és végezték imáikat, művelték 
csodáikat ; a keresztjelnek elővitele mellett vívattak számos 
csaták és győztek a ker. seregek; e szent jelnek vezetése által 
szabadultak meg nagy és véletlen veszélyek idején az em-
berek ; e jel ékíti oltárainkat, a templomok tornyait, a koro-
nákat, tanácstermeket; mint őr áll sírunk felett, mint a feltá-
madás reményi záloga. K i fogja tehát szégyenleni e jelt, a 
melynek elővitele mellett az utolsó napon itélni fogja a Meg-
váltó a jókat és a gonoszokat ?4) 

I ly gondolatok közt jövök le sokszor a vérhegyről, 
fel-fel pillantva a kínkereszten függő Jézusra. - Vérnyoma-
it tapodók ezrei ju tnak eszembe, különösen Suso Henrik, a 
választottak egyik szellemrokona, a J . sebeibe egészen sze-
relmes, egészen elmerült szerzetes, ki fájdalmas lelkének 
tapasztalatai után, oly szívrehatólag ecseteli a szeretetből 
el tűrt szenvedéseket, mintha azok a keresztről hangzanának. 
Nincs kínosabb,úgymond, a szenvedésnél; de nincs örvende-
tesebb, mint ha Isten iránti szeretetből szenvedünk. A szen-
vedés az embernek itt lenn fájdalmas, ott fenn üdvös. Ha 

3) Eusebius egyh. tör t . 7-ik könyve. Sozomenus 5. könyv. 20. r_ 
4) Máté 2. 4. 30. Áron vesszejét a szentek szent jében őrizték' 

(Zsidók, 9. 4.); Dávidk i r . kardja , melylyel Góliáthot lesúj tot ta , lepelbe ta-
karva az ephod mögö t t t a r t a to t t , (kir. 21. 9.) sz . I s tván koronájá t , palás t -
já t , j o b b j á t , m i n t nemzet i kincseket, féltékeny gonddal őrzi a nemzet , 
egyes családok, hírneves őseik fegyverzetét , könyveit, i rományai t szent 
kegyelettel unokákról unokákra hagyományozzák: és ha oly nagy tiszte-
le tünk a halandó emberek földi maradványai i ránt , milyen legyen a szent-
kereszt t i sz te le te , mely a világ legnagyobb s boldogítóbb eseményét örö-
kíti, mely a menny kapuit ny i t j a meg az ember iségnek?! . . . 
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minden emberi szív, mindössze csak egy szivet képezne: ez 
sem volna képes a földön elviselni a legkisebb ju t a lma t 
sem, melyet az U r mennyben az iránta való szeretetből el-
tű r t legcsekélyebb szenvedésért ad. Szenvedés vezet legbizto-
sabban az égbe ; a szenvedés a szeretetnek vesszeje Isten 
választottai számára; a szenvedés kissebbíti az örömeket, de 
neveli a kegyelmeket. A szenvedő embert az égiek szeretik 
és védik ; mert ők is érzik, mily keserű — és mégis mily 
üdvös a kínok serlege ! Békével eltűrni a szenvedést na-
gyobb, mint halottakat föltámasztani, vagy egyéb csodát 
tenni ; a szenvedés eleven áldozat, kedves illatú balzsam, 
mely fölhat a magasba Isten színe elé. Szenvedés által a vér-
tanuk társaivá leszünk, s elleneink felett győzelmet nyerünk. 
A ki nem szenvedett,mit tud az! A szenvedő lélek a menny-
ben ú j éneket zeng, melyet az angyalok seregei sohasem 
énekelhetnek, mert soha sem szenvedtek. Ily fejedelmi vala-
mi Isten országában a szenvedés ! Szivünk véréből szőtt bi-

© 
borköntös ez. Bármily békét élvezzen az ember e földön, 
van mindig hely it t alant, a hol szenvedhet ; a hol a titok-
teljes gondviselés a keresztet t a r t j a fön számára, hogy di-
csőségéből soha se hiányozzék a hitvallók pálmája és a vér-
tanuk koronája. A kálváriáról lejövet, az énekek között, 
mik bucsu alkalmával örömét képezik, egy sem látszik szí-
ve előtt oly kedvesnek, mint a kereäzt éneke, ez mint egy 
édes, mély emlék reá nézve, mintegy hazajárói szóló dal : 
örömteljes és győzelmes, midőn ismétli: „Távol legyen tőlem 
másban dicsekedni, mint az ur Jézus keresztjében 

(Folytatjuk.) 

Düsseldorf. német katholikusok XXX. nagygyűlése. — 
A német katholikusok nagygyűlésén háromféle ülések 

vannak szokásban : vannak szakbizottsági ülések, zárt közü-
lések és nyilvános közülések, melyekhez néha valamely 
kath. egylet külön tanácskozása járul, mint ezévben a né-
metországi sz.-Yincze-egyletek közös értekezlete, melyen a 
társadalmi kérdés nagyszabású alakban lőn megvitatva. 

Az első nyilvános ülés, mint már mult tudósításunk-
ban jeleztük, szept. 10-én este 6 órakor volt, férfi és nőikö-
zönséggel zsúfolásig megtelt teremben. 

Elsőnek rendesen, ha jelen van, a megye főpásztora, 
vagy más főpap szokott szólni. Most dr. Baudry, kölni 
fölsz. püspök nyitotta meg a nyílt üléseket. 

A kath. gyűlések czélja — mondá — nem fekszik po-
litikai indokokban, erre az alkotmány szerint más gyűlések 
hivatvák, melyekbe a kath. nép is küldi képviselőit, és a 
németek — úgymond — megbízhatnak e férfiakban, büsz-
kék lehetnek rájok. Egyetértés és béke a gyűlés jelszava, 
egyetértés magunk közt, béke másokkal. Ezt a német kath. 
nagygyűlések 1848-tól a mai napig bebizonyították. A gyű-
lés czéljai iránti kérdésre a válasz négy szóba foglalható : 
az élő hit, a tevékeny szeretet, keresztény művészet, keresz-
tény tudomány; a hit megtartása és terjesztése a keresztény 
szeretet támogatása minden jótékonysági intézetben és egye-
sületben, a keresztény művészet minden irányában és a ke-
resztény tudomány, kivált az iskola és sajtó ut ján. Ezek a 
főkérdések. Ha távol is áll tőlünk a harczi kedv, de szíve-
sen hajlandók vagyunk mindazokkal vállvetve működni, 
kik a társadalom bajait, a socialis sebeket keresztény szel-
lemben orvosolni és eltávolítani igyekeznek, ép ugy távol 

áll tőlünk lemondani a védelem és visszautasítás jogáról s 
kötelességéről azon vádaskodások és támadások ellenében, 
melyek vallásunkat és egyházunkat érik. (Helyeslés.) Ezen 
czélja gyűlésünknek jónak bizonyult. Évtized óta sok tekin-
tetben esküvel igért és megpecsételt jogaink és szabadsága-
ink helyébe egyházellenes többség akarata lépett és egyhá-
zunk külerőszak által akadályoztatik működésében. Azért 
gyűltünk össze, hogy egymást vigasztaljuk s bátorítsuk a 
még megmaradt jogok és szabadságok felhasználására, hogy 
közreműködhessünk a socialis bajok orvoslására. E czélra 
mindenekfölött a vallás alkalmas, ez a főeszköz a népre hat-
ni ; ő nemesíti meg az erkölcsöket, fékezi a szenvedélyeket, 
uralkodik fölöttünk, ő az állami s társadalmi rendnek és 
minden békének főoka és legfőbb záloga. Mi i t t összegyül-
tünk, hogy egymást erősítsük a vészthozó egyházellenes 
áramlat ta l szemben, ha az egyes gyönge is, az összesség a 
hitegység kötelékében erősen ki tar t az egyház által előirt 
isteni rendeletek ut ja in. A jelen gyűlés e czélokat elő fogja 
mozdítani, ez reményem, melyben adom önökre püspöki ál-
dásomat. 

Az áldás után, melyet a püspök éltetése követett, dr. 
Roszhirt elnök köszönetet mondott megválasztatásaért, 
melynek azt a jelentőséget tulajdonít ja,hogy egy délnémetnek 
megválasztása által tanúságot akar tak tenni Németország 
összes katholikusainak egyetértéséről. (Helyeslés.) Elnök 
élteti a német császárt és X I I I . Leó pápát, mit a gyűlés 
visszhangoztat. 

Ezután több üdvözlő távirat olvastatott föl, mire dr. 
Verres, plébános Angliából, vázolja a kath. egyház helyzetét 
Angliában, ahol a katholikusok 2000 templommal és kápol-
nával, de egyetlen kath. napilappal sem birnak, ami a 
hitközönyös hírlapok özöne mellett sajnálatos. 

Rave plébános Hamburgból ecseteli a katholicismus 
állapotát a német éjszakon. Az éjszaki ap. vicariatus, mely 
Schleswig-Holsteint, Oldenburgot, Lübecket, Schaumburg-
Lippét foglalja magában 35 missionariussal, 3 vil. áldozár-
ral és 2 tábori pappal bír, de vajmi kevés a templom. Ma-
gában Hamburgban, hol 100.000 katholikus is megfordul 
évenkint, hiány van templomban és papban. Ajánl ja a ham-
burgi missio támogatását . (Helyeslés.) 

Schröder tanár szól a kath. iskolákról Belgiumban ; 
fölemlíti a belga katholikusok áldozatkészségét szabad ka-
tholikus iskolák körül. Ma a kath. szabad iskolák több, 
mint 600,000 tanulóval birnak, az állami vallásnélküli is-
kolák alig felével ennek. A katholikusok évenként 6.500,000 
frankot adnak ki tanítók fizetésére. Képzelhetni mennyi 
megy ki iskolák építésére és fentartására. (Éljenzés.) 

Porsch ügyvéd Boroszlóból szól a szegényügyröl. Con-
statálja, hogy a kath. egyház volt és lesz a szegények gyá-
molitásának anyja. Az ó-világ nem ismerte a szegény-ügyet; 
a kereszténység óta a gazdag keresztény csak vagyona igaz-
gatójának tar to t ta magát és a püspök kezébe tette le ado-
mányát, mely „patrimonium pauperum"-nak nevezteti. Az 
egyháznak gazdagodnia kellett, hogy a növekvő szükségnek 
megfelelhessen ; és ennek megfelelt a számtalan kolostor 
és szegényházak által, és akkor nem volt ismeretes a gaz-
dagok elleni háborúja a vagyontalanoknak. A hitszakadás 
óta az állam vette kezébe a szegényügyet, mert eltulajdoní-
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totta az egyházi javakat , de nemcsak az egyházat utóiérni 
nem birta, sőt — mint az idők jelei mutat ják — ellenkező 
eredményt ért el. Azért a katholicismusnak kell ujabb ala-
pítványok által az ügyet fölkarolnia, mert az egyház nélkül 
a socialis kérdés meg nem oldható: (Helyeslés.) 

Ezzel az ülés véget ért. (Folytatjuk.) 

IRODALOM. 
A legbővebb és legolcsóbb 

plébániai törvénytárról . 
Nagyságos, Főtisztelendő és tudós Szerkesztő U r ! 

Négy okból bátorkodom kérni, ha lenne kegyes becses 
lapjában közölni jelen soraimat. Tudósítani szeretném az ál-
talam szerkesztett plébániai jogi könyv m. tisztelt eddigi 
megrendelőit a felől, hogy művem megjelenése — Isten ke-
gyelmével — már bizonyos ; mert van már rá elég meg-
rendelő. Óhaj tanám magamat leg- és legrövidebb idő alatt 
tájékozhatni a nyomtatandó példányok száma felől. Tiszte-
lettel sürgetni óhajtanám a megrendelésre azon m. tisztelt 
urakat , kik munkámat birni akar ják ,akár erga 20 intent, st. 
akár a könyv megküldése után fizetendő 4 frtért, részint 
azért, mert az assignálásomra bízott intentiók száma már 
csak csekély, részint azért, mert fölös számú példányokat 
nem nyomatok, és végül czélszerűnek tartom kissé világo-
sabban nyilatkozni munkálatom felől, mint eddig tevém, 
mert arról eddig- mindig csak röviden ir tam, nehogy hosz-
szusággal alkalmatlankodjam. 

Kegyes türelmet kérek ! 

Legbővebb plébániai törvénytárnak mondható a szer-
kesztésem alatt megjelenendő mű, mert igaz (pl.) hogy az 
igen tudós ft. dr. Szeredy József ur „Egyházjog"-a is sokkal 
terjedelmesebb, mint az én könyvem, minthogy ő más czél-
ból írván mint én, igen sokat közöl olyant, a mik a plébá-
nosi élet gyakorlatában nem fordulnak elő ; de nincsen egy 
könyv sem hazánkban, a mely a plébános! élet gyakorlásában 
előforduló olg sok jogismeretet közölne, a mennyit én mun-
kám keretébe fölvettem. A szorosabb értelemben vett egyház-
jogi adatokon kivül nagy gondot fordítottam az országos tör-
vényekre, a miniszteri rendeletekre és egyebekre. A plébánost 
személyes jogokra is oly figyelemmel voltam, amilyennel kell 
lenni azokra, a mik a plébániai hivatal kezelése körébe vágnak. 
Alkotmányos világunkban a polgári közügyek mezején is igen 
nagy köie van a lelkésznek-, erre is erös figyelmet fordítottam. 
Művemnek czime már ismeretes a m. t. olvasók előtt: „Egy-
házjogi Zsebkönyv" katholikus lelkészek használatára. Dr. 
Szeredy József „Egyházjog"-a alapján szerkesztette és jegyze-
tekkel éÜátta dr. PátkaiTartalmának legnagyobb részét 
ft. dr. Szeredy ur művéből vettem át (a tudós szerző enge-
delmével) ; de mégis munkámban, ha talán nem is a lapok 
számára, de minden esetre a gyakorlati plébániai jogi isme-
retek mennyiségére nézve igen sok van olyan, a mik ft . dr. 
Szeredy ur fenndicsért kitűnő, művébe sincsenek fölvéve. Jó -
nak tartottam művemnek legelőször választott czime mellet 

megmaradni, kerülve a hangzatosabbat, melyet e közlemé-
nyem fölé irni helyesnek véltem. 

(Vége köv.) 

= Kálmán Károly verses zsoltárfordítása, melyről la-
punkban nem rég bővebben szólottunk, s mely annak idején 
a magy. tud. Akadémiában is elismeréssel és dicsérettel lett 
bemutatva — sajtó alá kerülvén, mindazon műbarátok, akik 
e jeles munkát még meg nem rendelték, f. szeptember végéig 
2 f r té r t (díszkötésben 4 fr t . ) megrendelhetik. Ismételten föl-
hívjuk tisztelt olvasóink becses figyelmét e jeles műre s 
ajánljuk melegen szíves pártfogásába. A 20 ivnyi mű bolti 
ára magasabb lesz. A megrendelések Kálmán Károly r. kath . 
káplány úrhoz küldendők. Lakása : Adony (Fehér m.) pósta 
helyben. 

= Van szerencsém tisztelettel jelenteni, hogy „Nevelés-
tudomány" czimű munkámnak még meglevő példányaival 
10 fr t helyett 4 forintért szolgálhatok. Budapesten (Osz-ut-
cza 15. sz.), 1883. évi szept. 6-án. Lubrich Ágost, m. k. egye-
temi r. tanár. 

V E G Y E S E K . 
— Mgr Balan Péter, a római egyház al-levéltárnoka, 

állásáról betegség miatt lemondott. A nevezett férfiú egyike 
a római papság legtudósbjainak. 

— Civil-keresztelés. — Emlí te t tük többször, hogyan „vi-
l á g o s í t a n a k el mindent Francziaországban az uralomra ju-
tott szabadkőművesek. Emlí te t tük a civil-keresztelést is már. 
Most azt jelenthetjük, hogy még a civil-keresztelés szóban 
is talál tak már valamit, a mi a kereszténységre emlékeztet 
— s a mit el kell „világi"-sítani. Sarcey képviselő indítvá-
nyozza, hogy civil-baptème helyett éljenek nominage— név-
adás — kifejezéssel. 

— Az ily civil actusok iránt azonban kezd fogyatkozni 
a tisztelet és — óhajtás. Hugó Viktorról beszélte e napok • 
ban egy meghitt barát ja , hogy az agg költő ismételten nyi-
latkozott temetéséről és határozottan kijelentette, hogy ő 
nem akar civil-temetésben részesülni, hanem kibékülve akar 
meghalni az egyházzal és keresztény temetésben óhajt ré-
szesülni. Ezt i r ja a Germania párisi tudósítója. 

— Legújabb hitvallóink egyike, tiszt. Anzer atya, a déli 
chantongi hitküldérség provicariusa, f. évi május 11-én 
szenvedett a hitért. A pogányok lerántották a kocsiról, le-
vetkőztették, hátra kötött kezekkel egy fa derekához kötöt-
ték és ott addig verték, míg elájult . A dicső hitvalló ezt i r ja 
egyik levelében szenvedéséről. „Mikor üldözőim verni kezd-
tek, mondám nekik: H a javaimat akarják, i me oda adom, 
vigyék. — Nem javaidat akar juk, válaszolák, hanem élete-
det, mert te a kath. egyház feje vagy, mely valamennyi 
szekta közt a legrosszabb. —- H a t sebem van a fejemen, bal-
lábam el van törve, egész testem dagadt, és vért hányok." — 
Sangvis martyrum semen christianorum. Ezt csak a kath. 
egyház teszi és teheti. 

KEGYELETES ADAKOZÁS. 
A kispesti róm. kath. hitközség segélyére : 

Jáky Ferencz oslii lelkész 2 f r t . 
F. G. Pannonhalmáról . . . . . . 3 „ 

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 
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RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

NEGYVENKETTEDIK ÉVFOLYAM. 

I 
Előfizethetni minden kir. 

postahivatalnál ; 
Budapesten a szerkesztő-

nél, és Kocsi Sándor 
nyomdai irodájában, Mu-
zeum-körút 10. sz. alatt , 
hova a ne ta láni reclama-
tiók is, bérmentes nyi to t t 

levélben, intézendők. 

A pápaság természete s jogköre. 
(Vége.) 

VII. Azért a pápai hatalom az egyházban leg-
főbb, melynél fölebb való nem létezik, mert a pápa 
csak Istennek és lelkiismeretének és semmi egyéb 
az egyházban levő bármily tekintélynek, sőt az 
egész egyháznak sem felelős, s ennek következtében 
semmi más hatalom által nincs sem föltételezve, 
sem korlátozva, mint az isteni s természeti jog ál-
tal ; Bossuet szerint is : „Más határai nincsenek, 
mint miket a törvény tesz.u *) A pápai teljhatalom 
végoka általában az egyház czéljában rejlik, ezzel 
azonban meg van állapítva határa is ; nem más az, 
mint oly hata l im, melyet sz. Pál szerint Isten az 
építésre, nem rontásra adott ,2) azért se nem önké-
nyes, sem határtalan. Természetes határait képezik 
a hit s erkölcs, az egyháznak eredeti isteni alkot-
mánya: szóval az isteni jog. A püspökök tehát 
egyenkint s egyetemben a bennök levő jogható-
ság teljével együtt a pápának vannak Krisztus ál-
tal alárendelve és semmi tekintetben sem egyran-
guak vele. Mindnyájan ugyanazon püspöki teljhata-
lomban részesülnek, melyet a pápa is bír, de nem 
amennyiben ez a legfőbb hatalmat is magában fog-
lalja, mert e joghatóságnak elsőbbsége egyedül a 
pápát illeti, ő egyedül, kizárólag az egyház legfőbb 
pásztora. A pápa ily teljhatalommal bírván világos, 
hogy az egyház püspökei egyiránt alá vannak vetve 
neki zsinatilag összegyűlve is : „Azok, így szól a 
prot. Mosheim, akik a pápának az egyes egyházme-
gyék fölötti hatalmát megengedik, de tagadják, 
hogy az összes egyház fölé kiterjed az, épen oly 

x) Serm. sur l'un, de l 'Egl. 
2) Kor. I I , 13, 10.]* 

észszerütlen tesznek, mint ha valaki azt állítaná, 
hogy az egyes tagok ugyan a fő által vezettetnek, 
de nem az egész test, mely ama tagokból áll ; vagy 
minden város és falu alá van vetve a királynak, de 
nem az ország, mely azokból áll ." 3) 

S ezzel önkényt tévesnek tűnik fel a régibb 
időben sok félreértésre okot szolgáltatott amaz ál-
lítás, hogy a zsinat a pápa fölött van ; ellenkezőleg 
bizonyos igazság, hogy a pápa van a zsinat fölött. 
Csakhogy megjegyzendő, hogy itt nem oly zsinat-
ról van szó, melyen a törvényes pápa, vagy elődje, 
mint annak feje elnökölt, s melyet [megerősített ; s 
viszont nem oly pápát értünk, aki kétes, vagy ha-
lál közbejöttével az elsőséget utódjára hagyta : ha-
nem egy részről a zsinatot pápa nélkül, más rész-
ről az élő bizonyos pápát véve tekintetbe, vagyis 
a kérdés ez : ki bir a zsinatban nagyobb tekintély-
s hatalommal, váljon a fő, a pápa e, ugy hogy a 
tagok ennek alárendeltessenek, vagy a tagokT püs-
pökök ugy, hogy a fő kötelezve lenne azokat kö-
vetni ? Hogy a pápa van a zsinat fölött, kitűnik a 
vatikáni zsinat szavaiból : pápa hatalma iránt 
bármily szertartású és rangú pásztorok és hivek 
akár külön külön egyenként, akár együttvéve alá-
rendeltség- és szoros engedelmességgel tartoznak.u 

A püspökök bármily fényes és számos gyülekezete 
csak akkor képviseli az összes egyházat, ha a pápa 
is benfoglaltatik, mert az egyház főből és tagokból 
áll : ámde a pápa az, ki a kalczedoni atyák szerint, 
„mint fő a tagok fölött van." 4) Minden Ígéret, mely 
az apostoli karnak, a püspökség elődeinek adatot t , 
neki csakis egységben és alárendeltségben Péter 
irányában adatot t ; elváltán pedig tőle s ellentét-

3) Dissert, ad Hist , eccles. T. I . p. 577. 
4) Int . Epist . Leo. Ep. 48. n. 120. 
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ben vele semmit sem nyert ; a mit pedig Péternek 
egyedül adott az Üdvözitő, azt nem vette tőle visz-
sza s nem is csonkította meg azon Ígéretei által, 
melyeket minden apostolnak adott. 

E rendes és közvetlen teljhatalom azonban a 
püspöki joghatóságnak ama közvetlen hatáskörét 
legkisebb mértékben sem csorbítja, hogy a püspö-
kök, mint az apostoloknak a Szentlélek által ren 
delt utódai, a rájok bízott nyájakat , mindegyik a 
magáét, legeltetik és kormányozzák : hanem inkább 
a pápa épen ellenkezőleg a püspöki hatalomnak tá-
maszát és erejét képezi. A vatikáni zsinat is ezen 
egyúttal egy hitigazságot és egy tényt magában 
foglaló tétel által szembeszáll minden oly tévely-
lyel, melyek a pápák és egyes püspökök hatalmát 
egymással ellentétben állónak mondják, s ennél 
fogva az utóbbit a világi alkotmányok módjára, 
mint amannak ellensúlyozóját tekintik ugy, hogy 
az egyiknek megerősödése, a másiknak gyengítését 
foglalja magában. Ez nem egyéb szerencsétlen kép-
zelödésnél, mely által a bizalmatlanság és félté-
kenység mérge vitetik a szentélybe, s mely mindé 
nütt , hol csak eddig mutatkozott , a legveszedelme-
sebb zavarokat keltette. A pápa és püspökök jogai 
ugyanis, valamint kötelmei és érdekei, nemhogy 
nem ellenkeznek egymással, hanem ellenkezőleg 
mindkettőnek ugyanazon apostoli hatalma, kötelmei 
s érdekei vannak; csakhogy Péter, tehát a pápa ama 
szikla, melyen mindannyian állanak s mely vala-
mennyi testvér erejét képezi. Az egyháztörténet ezt 
világosan muta t j a és bőven megmagyarázza. A pá-
pai hatalom nem zárja ki a püspökség, mint isteni 
intézmény jogát, az a hatalom legfőbb, de nem egy, 
mint sz. Bernárd mondja . 5 ) Az apostolok kara is 
bír t joghatósággal az összes egyház fölött, s még is 
az egyházakban általok rendelt püspökök valódi 
püspökök voltak, kiket a Szentlélek rendelt az egy-
ház kormányzására. 6) Két püspök ugyanazon egy-
házmegyében rendes és közvetlen hatalommal csak 
akkor zárnák ki egymást, ha mindkettő egyenjogo-
sulva állna egymás ellen, de nem akkor, ha az 
egyiknek hatalma a másiktól való függésben, mint 
a püspököké a pápától, gyakoroltatik.7) A püspökök 
nem csupán a pápa tisztviselői, helyettesei, vagy 
megbízottjai s ö bár egyetemes, de nem egyedüli 
püspök az egyházban. Inkább akként kell hatalmát 

5) Epist. ad. Eugen. 
6) Apóst. csel. 20, 28. 
7) F . Thorn Supplem. Quaest. VI I I . Art. 5. ad 3. 

Const. Dogm. I. c. I I I . 

gyakorolnia, hogy se az egyes püspökök jogai, sem 
pedig az ő elsőségi tel jhatalma, sem az erre alapuló 
egyházi egység kárt ne szenvedjen. Ezt jelentik a 
vatikáni zsinat szavai is : „A pápának e hatalma 
azonban nemcsak hogy nem csorbít ja ama rendes és 
közvetlen püspöki joghatóságot, melylyel a Szentlé-
lek által rendelt és az apostolok helyébe lépett püs-
pökök a nekik kijelelt nyájakat külön-külön valódi 
pásztorok gyanánt legeltetik és kormányozzák, ha-
nem a fő és egyetemes pásztor még inkább mellette 
bizonyít és azt támogat ja és védi Nagy sz. Gergely 
eme szavai szerint: „Az én irántam való tisztelet az 
egész egyházat illeti. A személyemnek tanúsí tot t 
tisztelet az én testvéreim erős támasza. Akkor tisz-
telnek engem igazán, midőn az egyesektől nem vo-
natik meg a kellő tisztelet." 

VIII. A pápa e hatalmából, melynél fogva az 
összes egyházat kormányozza, önkényt foly azon 
jog is, hogy e hivatala gyakorlásában az egész egy-
házzal, a pásztorokkal ugy, mint a nyájakkal sza-
badon közlekedhessék, hogy taníthassa és az üdv 
u t ján vezérelhesse azokat, kárhoztatva azok tanát, 
kik vitat ják, hogy a fejnek ezen az egyes tagokkal, 
a püspökökkel és hívekkel való korlátlan érintke-
zését meggátolni szabad, vagy pedig kik azt a vi-
lági hatalom engedélyétől szeretnék függővé tenni 
állítva, hogy minden a pápa által, vagy az ö tekin-
télye alapján kibocsátott egyházi rendelet erejét 
és érvényét csak a világi hatalom jóváhagyásából 
meríti. Ha a pápa hatalma minden egyéb hatalom 
fölött áll, ennek természetes következménye, hogy 
az ö ítéletétől nem föllebbezhetni ; azért, ámbár a 
zsinatok gyakran hivatkoztak a pápára, még sincs 
rá példa, hogy a pápától a zsinathoz történt volna 
fellebbezés II. Frigyes császárig, ez volt első, ki a 
római pápától az összehívandó egyetemes zsinathoz 
föllebbezett.8) Végre a pápát, mint az egyház fejét, 
senki, sem egyesek, sem az összes püspökök el nem 
ítélhetik, meg nem büntethetik. Ehez csak föllebb-
valónak volna joga, ámde az erre szükséges birói 
hatalom senkinek sem adatot t ; csak Istennek van a 
pápa alávetve, az első szék fölött ember nem Ítél-
he t ; sz. Szylveszter pápa 324. Rómába zsinatra 
gyűj tve össze a püspököket, miután ezek kárhoz-
tat ták a valentinián- és szabellián-féle eretneksé-
get, a zsinat Nagy-Konstantin jelenlétében e hatá-
rozatot mondá ki : „Senki se Ítélje az első széket, 
minden szék (a püspökök) ugyanis az első széktől 

8) Petrus de Marca, De concord. Sac. et Imp. L. 4. c. 
17. n. 5. 
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k i v á n j a az i g a z s á g k i s z o l g á l t a t á s á t , n e m a c s á s z á r -
tó l , n e m is az összes p a p s á g t ó l ; n e m a k i r á l y t ó l , 
n e m a n é p t ő l Í t é l t e t i k a b i r ó . " 9) M á r az ő s e g y h á z -
n a k ez v o l t a l a p t ö r v é n y e , „ I s t e n a d t a az e l s ő s é g e t 
a r ó m a i sz. s z é k n e k : t e h á t I s t e n e n k iv i i l a z t t ő l e 
s e n k i n e m v e h e t i . " 10) E z e k az ú g y n e v e z e t t pápai 
rendszer e lve i a soha é r v é n y b e n n e m v o l t s n y í l t a n 
t é v e s ú g y n e v e z e t t püspöki rendszerrel s z e m b e n , m e l y 
csak m é l t a t l a n és a p ü s p ö k ö k s z é g y e n é r e v i s e l h e t i 
n e v é t , s m e l y a p á p á t a p ü s p ö k ö k és z s i n a t o k a l á 
he lyez i . — I g y é r t j ü k m o s t m á r az e l s ő s é g f o n t o s -
s á g á n a k egész t e l j é t : e g y h á z n é l k ü l n i n c s ke r e sz -
t é n y s é g , t e k i n t é l y n é l k ü l n i n c s e g y h á z , p á p a n é l k ü l 
s incs é lő , m i n d i g é b e r , e g y e t l e n s a z é r t r e n d í t h e t -
l e n ü l s z i l á r d t e k i n t é l y . A p á p a s á g b a n n y e r i az e g y -
h á z t e k i n t é l y é n e k t e t ő z e t é t , b e n n e b i r j a l e g m é l y e b b 
a l a p j á t , m i n d e n t ö s s z e k ö t ő e g y s é g é t , e r ő t e l j e s h a t -
h a t ó s k ö z p o n t j á t , l e g m a g a s z t o s a b b s t ö k é l e t e s e b b 
k i f e j e z é s é t . A z é r t m o n d t u k f ö n e b b , h o g y a k e r e s z -
t é n y s é g e l l e n i r á n y z o t t h a r c z s z i n t ú g y , és p e d i g 
e l ső s o r b a n a p á p a s á g e l l e n i h a r c z is; a k i o s t r o m o l j a 
a p á p a s á g o t , az m e g r e n d í t i és a l á á s s a a k e r . v a l l á s t , 
és ezzel a t á r s a d a l m i r e n d e t . „ A p á p a s á g , í g y szó l 
e g y t a n ú , k i n e m g y a n ú s í t h a t ó ü g y ü n k i r á n t i r é s z -
r e h a j l á s r ó l , a p á p a s á g n e m c s a k a k e r e s z t é n y s é g , 
h a n e m e g y á l t a l á b a n a t e k i n t é l y h i t n e k s m a g á n a k 
a t e k i n t é l y l é n y e g é n e k d ísze , s p é l d á n y k é p e e g é s z 
E u r ó p á b a n . A n n a k e l e s t é v e l a n a g y h a r c z , m e l y e t a 
k u l t u r á l l a m o k b e n s e j ö k b e n v í v n a k , egész E u r ó p á r a 
n é z v e el lesz d ö n t v e " ? — N e m c s o d a t e h á t , h o g y 
m i n d a z o k , k i k b e az e m b e r i s é g e l l e n s é g e m á r r é g i b b 
k o r b a n az e g y h á z e l l e n i g y ű l ö l e t e t ö n t é , t á m a d á s a -
i k a t az a p o s t o l i s z é k e l l en s z o k t á k i r á n y o z n i , m e l y -
b e n r e j l i k az e g y s é g e re je , a z o n s z á n d é k k a l , h o g y 
h a az a l a p k ő e les ik ( h a ez e g y á l t a l á b a n m é g i s l e h e t -
séges v o l n a ) s az e g y h á z n a k ö s s z e k ö t t e t é s e m e g s z a -
k a d a f e j j e l , a m e l y b e n azok t á m a s z t , e r ő t és é l e t e t 
t a l á l n a k , m a g á t az e g y h á z a t i s s z é t s z a g g a s s á k , és 
K r i s z t u s t ó l n y e r t s z a b a d s á g á t ó l m e g f o s z t v a m é l t a t -
l a n r a b s z o l g a s á g a l á v e t h e s s é k . 

Pázmány Péter és a Pazmaneum. 
Pázmány Péter 1570. október 4. született Nagy- Vára-

don azon bajor lovag családjából, ki szent Gizelát, szent Ist-
ván nejét Magyarországba kisérte, itt magas állásokba ju-
tott, és még máig is virágzó nemzetségeknek törzsatyjává 

9) Tom. I. concil. c. 20. 
10) Constit. synod, de Symmachi absol. (op. Thiel 

p. 658.) 
n ) Der Socialdemocrat in den Kölnisch. Blättern, 

1865. nro. 10. 

Ion. Életének 13. évében tért a katholikus egyházba A Jézus 
társasága szerzetnek tagjává lőn,s tanulmányait Bécs, Bóma, 
Grátz és lngolstadt-ha,n végezte s Magyarországban, tula j -
donképeni hazájában mint hit térítő s író működött. Midőn 
az országgyűlésen, mely 11. Mátyást trónra emelé, a jezsui-
ták kiűzetése Magyarországból hozatott indítványba a pro-
testánsok által, remekül szerkesztett beszéddel kelt rendjé-
nek védelmére, és e beszédnek eredménye volt, hogy a je-
zsuiták megmaradtak az országban. Fellépése előtt az or-
szággyűlésen a protestánsok voltak túlsúlyban, ő azonban 
kimagasló egyénisége, lelkes ékesszólása s mélyre ható éles-
elműsége által azt eszközlé,hogy halála után a katholikusok 
emelkedtek túlsúlyra. Senki nem vala jobban képes hazájá-
nak legmagasabb egyházi méltóságát betölteni, mint ő. Azér t 
Mátyás király 1616. őt esztergomi érsekké nevezte k i . 
Ezen méltóságában nagy erélylyel folyt be az egyházi és 
állami ügyek rendezésébe s 11. Ferdinánd császárban ha ta l -
mas támogatóra talált . Mint mindenütt ,ugy Magyarország-
ban is, az egyházi rendnek akkori hithidegsége nagyon elő-
segíté a protestantismus terjedését, sőt oda ju to t t a dolog, 
hogy sok helyenMagyarországonmár nem volt sem püspök,sem 
pap ! Az esztergomi érsekség 23 éven keresztül 1573—1586. 
árva volt. Több mint 26 megye volt főpásztor nélkül, és az 
egész vidék Sza thmár és Pest között áldozár nélkül vala. 
Ezen hiányokon segítendő alapította Pázmány a bécsi pap-
neveldét. Oda ajándékozta neki tulajdon házát és alapítvány 
tőkéül 100,000 forintot adott arany és ezüstben az oszt-
rák rendeknek s ezen kivül még 15,411 forintot és 68 
dénárt. Azonban az osztrák rendek már 1630.-ban nem 
voltak képesek ezen tőkének kamatai t fizetni és azt 
Ígérték mindenképen, hogy jövőben négy százalék pontosan 
fog fizettetni évenként részletben 18 osztrák város által. 
(Krems, Klosterneuburg, Baden, Retz stb.) Ez azonban 
Austr iának akkori szomorú pénzügyi helyzetében nagyon 
ritkán történt csak meg. Még halála előtt is adományozott 
ő kedvencz papneveldéjének 10,000 darab körmöczi aranyat 
és 10,000 darab tallért, mely összeg hat százalékra Augs-
bug városának adatott kölcsönbe. Pázmány után Kollonits 
Lipót bibornok-érsek volt a Pazmaneum legnagyobb jó-
tevője s Kollonits után a hires érsekek : Szelepcsényi György 
és Széchenyi György gróf gondozták azt atyai szeretettel. 
A papneveldének vezetését Pázmány a Jézus társasági 
a tyákra bizta, kik is 1761-ig állottak annak élén, általáno-
san ismert belátásuk, erélyök, teljes odaadásuk s önzetlen 
ismert belátásuk, erélyük, teljes odaadásuk s önzetlen-
ségükkel mintegy 4000 i f jú t neveltek fel az egyház s ál-
lam szolgálatába. Másrészt azonban némi hibául róható fel 
nekik az, miszerént az intézet vezetésében nagyon sokszor, 
sőt egy izben négyszer egy évben is változtak a kormány-
zók, mit azonban szerencsésen pótolt a rendtagok egyöntetű 
szelleme* A papnövendékek a Jézus társasági atyák vezetése 
alat t minden tekintetben a legnagyobb haladásnak adták 
jelét. Nem mult el egy esztendő, hogy legalább 5—6-an ne 
nyerték volna tudori rangot. A nyilvános vizsgálatokon, vitá-
kon szintén a legszebben tűntették ki magukat a pazmani-
ták. Maga Pázmány is 1627. szeptemberben Pozsonyból 
ezt irta a papnevelde igazgatójának : „Laudo industriam 

Rimely, His tór ia Collegii Pazmaniani. 

2 5 * 
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Reverentiae Vestrae, et Alumnorum in studiis felicem pro-
gres8um cum magna mea satisfactione intelligo. Deus det 
suam gratiam, ut recenter plantata ilia arbuscula uberiores 
in dies proférât fructus", s 1630. deczember 16-án ezeket 
i r ja : „huiusque enim magna pietatis et bonitatis exempla 
dederunt omnes, qni ex illo Collegio prodiere. Cupio caete-
ros non dégénérés. Certum est, magnam ab omnibus laudem 
habere, qui illinc prodiere ita, ut norma sint et exemplar 
caeterorum", s nyilvánosan és szabadon bevallotta sokszor, 
hogy sehol sem élvezett éltében nagyobb örömet, mint bécsi 
papneveldéjében.2) Továbbá Kollonits érsek azt állította, 
hogy a Pazmanaeum egykori növsndékei legjelesebb har-
czosai valának Magyarországon az egyháznak s az Isten 
dicsőségének, s Rudnay érsek mindig nagyon dicsérte a 
Pazmanaeum növendékeit mint messze ki ter jedt egyház-
megyéjének legjobb és páratlan hitelemzőit. Röviden szólva 
bebizonyítva lá t juk i t t ama régi állítás igazságát : „egy 
szerzet és egy ezen szerzetből kikerült férfiú tar tot ta fenn 
Magyarországban a katholikus val lást ; a szerzet a Jézus 
társaság szerzete, s a férfiú, a ki ezen szerzetből származott, 
Pázmány Péter ." Es ezen férfiú kell hogy arra is emlékez-
tesse a jelen idő katholikusait, mily érdemeket szereztek 
maguknak a Jézus társaság atyái eltöröltetésökig az i f jú -
ság képzése és nevelése körül. Hivatásuk a jelenben is nagy. 
H a maguk a katholikusok kísértetbe jönnek ezen történeti 
tényt tagadni, ugy tulajdon ellenségeik kellnek védelmükre. 
Mint központ felé futó erőt kellene tekinteni ezen legegye-
temesebb rendet. A török ostrom alatt és röviddel azután 
több mint 200 ember halt meg a papneveldében, de csak egy 
növendék. 

Az uralkodó dögvész idején is 1740. láthatólag volt 
szintén Isten védő keze ezen intézeten. 1761. november 5. a 
növendékeknek éjnek idején el kellett hagyni az intézetet az 
újonnan kinevezett Barkóczy érsek parancsára s készen tar-
tott hajókon Pozsonyba utaztak, s innen Nagy-Szombatba 
költözködének. Egész Bécs zúgolódva csodálkozott ezen el-
járáson. Az esztergomi káptalan s Magyarország minden 
püspöke szavát emelte fel ezen eljárás ellen, s ennek ered-
ményeül tekinthető, hogy az intézetet már 1768. visszaada-
tott eredeti rendeltetésének. Midőn I I . József császár tulhe-
ves buzgalmában az egyházat is reformálni akarta, ezen 
papneveldét is megszüntette, jóllehet a jezsuiták feloszlatása 
óta úgyszólván ez volt az egyedüli kötelék, mely a magyar 
egyházat a császári örökös tartományok egyházával össze-
kapcsolta s annak növendékei magukat mindig a császári 
udvar iránti tántoríthatlan hűség által tüntették ki ; de I . 
Ferencz ismét visszaállította azt. A végzetes 1848—49 esz-
tendő majdnem ezen intézetre is végzetes lőn. Azonban Fe-
rencz József apostoli királynak erélyes akarata minden ve-
szélyt eltávolított róla, — és az napjainkban szebben és 
dicsőbben virágzik mint valaha. Hogy ezen, általában és 
különösen Magyarországra nézve is üdvös intézet továbbra 
is fennmaradjon, bizonynyal szólani fog érte a Minden-
hatónál Pázmány, mint egykor Onias főpap, hogy virágoz-
tassa még soká az Ö dicsőségére és Magyarország javára. 

Nagy öröm töltötte el a magyarországi katholi-
kusok sziveit, midőn hirűl vették a nagyszerű Páz-

2) Rimely, História Coliegii Pazmaniani. 

mány műemlék megérkeztét, melyet fm. és ft. Simor 
János bibornok herczeg-primás ő eminentiája Olaszország-
ban rendelt meg. 1882. deczember 8. óta, mely napnak ün-
nepén a bibornok maga szentelte be az emléket s tar tot ta 
az ünnepi szónoklatot, sok idegen látogatta meg az eszter-
gomi székes-egyházat, hogy megcsodálja eme nagy magyar 
ember, nagy hazafi és nagy főpapnak dísz-fényes emlékszob-
rát . Mert Pázmány Péter bibornok-érsek, a magyar egyház-
nak a 17. században nagy prímása,nemcsak a katholikusok 
által tiszteltetik, de maguk a nemkatholikusok is mély hódo-
lat tal szemlélik e nagy magyar egyházfejedelem képet, hi-
szen ő bizonynyal elsőrendű csillag amagyar nemzet törté-
netében. 

A fehér kararai márvány szobor Pázmányt mint szó-
nokot ábrázolja, felemelt karral, biretummal a fején. 
Drámai életerő, tüzes lelkesedettség és felbuzdulás sugár-
zik ki a püspöki szónok arczvonásaiból. A szobor magassága 
3 méter. 

A mesterileg szép ivalaku, szintén márványból készült 
hátfél 10 méter magas és 3 méter széles. E hátfél, melyet 
szép szürke márvány domborművek díszítenek annyira 
kiemelkedik a ta la j fölött, hogy alatta elég tere van egy nagy 
kőkoporsónak, a melyben valamikor Pázmány tetemei fog-
nak nyugodni. Az egész műépítészeti remek 21 márványda-
rabból van összeállítva. A költség, melyet Delavederra olasz 
szobrásznak kellett kifizetni, mint tudva van,25,000 forintra 
tétetik. 

A szobor felirata következő : 

D. O. M. 
Pet r i Cardinalis Pázmány 

Immortal i Memoriae 
Posuit 

Joannes Cardinalis Simor 
M D C C C L X X X I I . 

F m . és f t . Simor János bibornok herczeg-primáa 
ő eminentiája, e kitűnő, és a templomok méltó föl-
diszitéséről oly buzgóan gondoskodó egyházfejedelem a 
Pázmány bibornokot ábrázoló szobor elkészíttetése által 
önnön magát tisztelte meg s az egész katholikus egyháznak 
Magyarországon tiszteletet és dicsőséget szerzett. 

Dr. Ott Ádám. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, szept. 28. A honatyákhoz ! — 
Megnyílt az országgyűlés s a honatyák az ország fő-

városában vannak ismét. Első szavunk hozzájok az üdvöz-
let. Üdvözöljük személyeiket s hódolunk e hatalomnak, me-
lyet képviselnek, illetve gyakorolnak. Üdvözletünk szemé-
lyeik iránt azonban csak akkor magasztosulhat hódolattá, 
ha a nemzet souverain hatalmának gyakorlásában oly ered-
ményeket képesek felmutatni, melyek az országra, a nem-
zetre, a hazára üdvét, jólétet és nem veszedelmet hoznak. 

Nagy hatalom, kiváló tényezője a közéletnek az or-
szággyűlés. Azon keresztény elv szerint: Segíts magadon, az 
Isten is megsegít, nagy felelősség terheli az országgyűlést. 
Ha ő nem lendít az ország sorsán, ha ő komolyan nem veszi 
a magyar nemzet jenmaradásának föltételeit : az Isten eso-
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<lát a magyar nemzet fenmaradása érdekében nem fog 
művelni. 

1848 óta az országgyűlés Magyarországon igen sokat 
létesített : ámde igen sokat rontott is, — és mindannak a 
mit rontott, mindannak, sajnos, éppen a magyar faj adja meg 
leginkább az árát . 

A szabadság, testvériség és egyenlőség esztelen de 
azért mégis tapsot aratd értelmezése viszonyokat törölt 
el, törvényeket hozott és állapotokat teremtett, melyekről 
sok évi tapasztalás után immár bátran elmondhatni, hogy 
se magyarabbá nem tették e hazát, se virágsóvá', a magyar 
f a j érdekeinek egyenest ártottak a jelenben, a keresztény lét-
alapokat pedig feldúlva még a magyar nemzet jövőjét 
is veszélybe döntötték. 

Felszabadult a föld ; de pusztulásnak indult a magyar 
földbirtokos, szabaddá lett az ipar ; de tönkre ment a ma-
gyar iparos osztály. Szóval: Magyarország szabadelvű lett, 
de boldogabbá, virágzóvá, hatalmassá nem lett, jövője pe-
dig sötétebb mint valaha. 

Mintegy bevett szokás már a magyar nemzet sírjáról 
beszélni. A nemzet hymnusa is megörökítette e sírt, és a 
nép folyton kesergi Vürösmarty szózatában e sir ját . H a j h ! 
ha e siralmas eszme megvalósul, — ha a nemzet vezérei, ha 
az országgyűlésben tanácskozó honatyák nem tesznek róla, 
hogy az aggódó honfikeblek félelme valósággá ne lehessen : 
akkor a magyar nemzet sírásója más nem lesz, mint a libe-
ralismu8, ama vak szabadelvűség, mely egy phrasis dicsősé-
geért kész feláldozni mindent : Istent, vallást, nemzetiséget, 
hazát, — multat és jövőt ! 

A jelen országgyűlés tagjai előtt már hosszú évek ta-
pasztalata, keserű gyümölcsei állanak. Lázas állapotok sin-
csennek jelenleg, mint voltak 48-ban, midőn még a szabad-
elvű eszmék is a tapasztalatlan idealismus fényében ragyog-
tak, és keserű csalódások, köztük a magyar fa j pusztulása, 
nem zavarták meg a szabadelvű nyegle tetszelgés bűnmá-
morát. A magyar nemzet szelleme 48 és 67 óta okult, ta-
nult — saját vesztén, saját kárán. 

Ne fojtsák el, ne hátráltassák a honatyák a magyar 
nemzet kiábrándulását ! 

A magyar nemzet magyar és keresztény akar maradni, 
magyarnak és kereszténynek akar ja Magyarországot. 

Ne tusakodjanak a honatyák a nemzet szelleme ellen. 
Ez hozzájok nem méltó ; ez dicsőséget nem hoz se rájok se 
az országra. 

Ot t van p. a jelen ülésszak elé megoldásra kitűzve a 
felsőház reformja. 

Vigyázzanak a honatyák, hogy e reform ne ismét egy 
veszélyes érvágás legyen a magyar fajon, a magyar nemze-
ten, — szabadelvű ábrándok kedveért. 

Ha a honatyák e kérdésben kettőt legalább megmen-
tenek, mert többre az uralkodó előítéletek lidércz-nyomása 
alatt alig képesek ; ha megmentik a felsőház keresztény jel-
legét — és megtesznek mindent, hogy a felsőház magyar-
talanabbá ne váljék, mint a milyen eddig volt : teljesítettek 
kötelességökből annyit a mennyit lehetett. 

H a ezt sem teszik meg, akkor egy világitéletre mél-
tó kötelesség-mulasztást követnek el ; az ország keresztény 
és magyar létalapjainak legutolsó védbástyáját feldúlják, és 

így hazájokat, nemzetöket abba a sírba sodorják, melyre 
nem fog a részvét könnye hullani, mert rokontalan nép va-
gyunk. ? ? 

Erdélyi egyházmegye. A róm. kath. status g y ülésről — 
F t . Lönhar t Ferencz erdélyi püspök ur ő excellentiája 

az erdélyi statusgyülést a következő meghívóval hívta össze 
október hó 9-ére : 

Az érdélyi róm. kath. statusgyülést, azon alapon és 
jogerejénél fogva, melyet ő császári és apostoli királyi fel-
ségének 1868-ik évi augusztus 19-én kelt legfelsőbb elha-
tározása és a vallás- és közoktatásügyi m. kir. főméltóságu 
minisztériumnak 1867-ik évi szeptember 12-én 890. és 
1873-iki junius 16-án 1008. elnöki számok alat t kelt, s a 
tisztelettel idézett legfelsőbb elhatározásra fektetett leiratai 
az erdélyi róm. kath. status számára biztosítanak : folyó 
1883-ik évi október hó 9, 10 és 11-ik napjaira a püspöki 
székvárosba, Károlyfehérvárra összehívandónak tar tot tam, 
s ezennel az U r szent nevében összehívom. A tárgysorozat 
főbb pontjai a következőkben foglaltatnak össze. 1. Az 
igazgatótanács egy évi működéséről szóló jelentés. 2. kö-
zépiskolákról 1883. évi X X X - i k törvényczikk életbelépte-
tése és az ezzel kapcsolatos intézkedések, 3. Az elemi taní-
tói nyugdijalap revisiója, tekintettel az 1882-iki s tatusgyü-
lés jegyzőkönyve 28-ik pontja alatt foglalt határozatra. 4. 
Az igazgatótanács sorsolás u t ján kilépő tagjai helyett u j ta-
gok választása. Ezek folytán felkérem czimedet, hogy folyó 
évi október 9-ére ezennel kihirdetett statusgyülésre Károly-
fehérvárt megjelenni , a tanácskozásokban résztvenni és 
megjelenéséről, vagy netaláni akadályoztatásáról engemet 
előre értesíteni szíveskedjék. Kel t Károlyfehérvárt , 1883. 
szeptember hó 11. Lönhart Ferencz, s. k. erdélyi püspök. 

Kassa, szeptember hóban. Tájképek. (Vége.) — K á l -
váriánk tőszomszédja egy másik tájkép, a szép Rozália, a 
legszebb gyümölcsfák, szőlőhegyek, gazdag siremlékek és 
virágok minden nemeivel ékes dúskörnyezetű hegyet, a leg-
kedvesebb tanuló s ibolyaszedő helyet értem. Aljában piros-
lik ki a zöldből egy csinos templom, a hála emléke szent 
Rozália tiszteletére. A hegy tőle vette nevét. Napján kezde 
egykor csillapodni az irtozatos ragály (kolera.)2) A nép, 

') Mit eme felirat is igazol : O B P E S T E M S E D A -
T A M D I V A E R O S A L I A E D I C A T A . M D C C X V . 

2) Történelmi adatait illetőleg Kr . u. 42 évvel Claudi-
us császár alat t a birodalmat az Egyiptom felől jön Mentag-
ra boritá el. 154-ben a Lycantropia jelent meg. 165-en An-
tonin császár alat t hét évig dühöngött egy járvány. 182-ben 
dögvész pusztította Olaszhont, volt nap, melyen 2000 ember 
hullott el. — Valérián császár alatt a I I I , században egy 
tizenöt évig tartó járvány uralkodott, akkor vették fel a 
gyászt. 312-ben az Anthrax néptelenitett több tartományt. 
542-ben egy járvány jö t t be, mely ötven évig folytonosan 
pusztított. 717-ben egy járvány magában Konstantinápoly-
ban 300,000 embert sodort el. Nagy halandóság volt 874-
ben is. 996-ban a „szent tűz" rendkívül ragályos kór ijeszté 
a népeket. 1092. öt évig tar tot t a rendkivüli halandóság. Az 
utolsó ítélet napját hit te a világ elérkezettnek.Ekkor halt meg 
a hős Bouillon Gottfried is. 1310. a „fekete halál" boritá el a 
földnek ismeretes országait. Guzában egy hó alatt husz ezer 
ember halt el, Bécsben naponta 800 áldozata lett, az orosz 
czárt hét gyermekével ragadta el. 1356. ugyanezen járvány 
dühöngött a még nagyobb mérvű pusztítást tett, ekkor az u t -
czán össze-vissza hevertek az emberek. Avignonban a Con-
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szentjeinek esedezéseiben tapasztalva a könyörülő Isten ir-
galmát, szűz szent Rozália sikerdús pártfogása emlékeül, 
kétszer özönli el évenkint azóta búcsú járdalataival templo-
mát ( Urunk mennyi), ünnepén és panorm. Rozália napján, 
szeptember hóban.) „Huius ore, tu, Deus aime nobis, — Dé-
bitas poenas scelerum remitte." Üveg oltár alatt fekszik a 
bérez virága, a barlang lakója, „perennibus caritatis rosis 
et virginitatÍ8 liliis coronata." Mily érzet villanyozza át e 
szűz rideg életének komoly észlelőjét ! ? — Nagy Károly 
unokáját a magas születés sem tar that ta vissza, hogy keble 
szent sugalmát, szíve magas vonzalmát követve, a quinqui-
nei kopár hegyormok magányában az élvsovár világ elől 
magát el ne rejtse. „Ego Rosalia Siniboldi Quisquinae et 
Rosarum Domini filia, amore Domini mei Jesu Christi in 
hoc antro habitare decrevi," ir ta volt a barlang falára. A 
mulandóságnak megvetése, a testiségnek hős leküzdése s az is-
tenségig ható szerelmének szűz gyakorlata volt ez. Valóban. 

„Ha te mi bennünk lakozol, — Lelkünk homálya szét 
oszol ; — A földi jó csak semmiség annak, kiben szerel-
med ég." 

A szív szeretete szerint idomul; ez a sziv törvénye, oly 
hatalmas a szeretet. H a az ember földi jót szeret, földivé, 
ha köznapi élvezeteket kedvel, köznapivá lesz. Ha az embe-
rek és tárgyakban a roszat szereti, roszabbá s a jóra képte-
lenné válik. Ha az Istent szereti, mennyei lesz, s akkor a 
végtelen szép s jóvali folytonos viszonyból érzelmei s törek-
véseire szintén valami jó és szép háromlik. Mennél jobbá 
lesz a sziv, annál inkább szereti Istent, s minél jobban szere-
ti őt, annál nagyobb kegyelmekben részesül. Isten végtele-
nül kegyes s nagylelkű Ur , ki a szeretet legkisebb gerjedel-
mét gyöngéden megelőzi. Az isteni szeretet természetfölötti 
módon elégíti ki a szívnek éhét, mely a boldogságnak égi 
eszményképét hordja magában, mint szűz szent Rozália, kit 
esdve kérünk: „Nostris ut addatsensibuso —Nescire prorsus 
omnia — Corruptionis vulnera." Az isteni szeretet égi lángra 
gyullasztja a szivet, mely az áldozat szent tüzében óhajt el-
hamvadni, mint a Quisquina barlang lakója. Az isteni sze-
retet rendkívüli módon fejleszti ki a sziv erőit és vonzalma-
it oly virágzásra, melyben az erények egész paradicsoma 
tárul fel. S ez ama nagy rejtély, hogy az ős bűn leheletétől 
megmérgezett s önvétkei által bemocskolt ember szabad 
akarata folytán még képes ily szeretetre ! A szeretet, a lé-
leknek ős titka, mely az éden-kertben a szenvedélynek áldo-
zatul esett megoldás végett mindenkinek előterjesztetik. E l -
ső kísértetre nem mindenki oldja meg lelki üdve javára, nem 
is mindenkit hiv meg Isten arra, hogy a mulandókról teljesen 

ciliuma gyűlt papokból öt bibornok, száz püspök halt meg. 
1367 — 1374-ben ismeretes volt a „János-táncz," az e ra-
gályba esettek futottak, tánczoltak. A kolera 1827-ben mu-
tatkozott először Indiában, 1820-ban Moszkvában 1829-ben 
Szinában, 1830-ban Szinát pusztította, 1831-ben Lengyel-
honban s hazánkban, 1832ben Párisban, — 1833. Németal-
föld, Spanyol-, Portugalia és Amerikában dühöngött.—1825-
ben Franczia- s Olaszhonban, Bajorország és Ausztriában. - -
1847-ben Kaukázusról jött a kozák földre s minket is meg-
látogatott . Pusztításai az utolsó évtizedekben ismeretesek 
Isten hatalmában vagyunk. „Substantia mea tanquam níhi-
lum ante Te" és sokan mégis oly elbizakodva, oly hitetlenül 
élnek ! „Domine ! ne in furore Tuo arguas nos, neque Ín ira 
Tua corripias nos!" 

lemondjon, de megkívánja mindenkitől, hogy a mi a nem 
ti l tott gyönyörökben földi, azt az Istenre vonatkoztatva 
megtisztítsa és megdicsőitse. Ki tehát napi éldeleteiben he-
lyes mértéket akar tartani s abban eszméletlenül elfuladni 
nem kíván; ha az embereket szeretni s bennök boldogságát 
óhaj t ja találni: azt csak mint Istentől vett kölcsönt szabad 
élveznie, mit neki mindenkor nyugodtan visszaadni kész le-
gyen. Ha nem tesz így, a világ lábaihoz dobja szivét; ha pe-
dig megteszi, bizonyos tekintetben az evangeliomi tanácsok 
szerint él, lelki szegénységben, lemondásra készen, engedel-
mességre eltökélve s ily módon szentül meg számtalan lélek. 

(Vége köv.) 

Bécs. Az osztrák püspöki kar válasza ő szentségének a 
bécsi herczeg-érsekhez augusztus'30 án intézett levelére: 

B E A T I S S I M E P A T E R ! 
Divinám providentiam, quae cuncta in hominum sa-

lutem sapienter disponit impiorumque consilia confundit 
saepiusque ita se manifestai, ut non possimus non confíteri : 
„A Domino factum est istud et est mirabile in oculis nos-
tris," omni quidem tempore cumprimis autem hodierno die 
perenni memoria dignissimo adorare compellimur, quo duo-
bis saeculis ante Vindobona, alma Austriae Imperii metro-
polis, a terribili Turcarum obsidione sexaginta dies et unum 
durante, collecto exercitu auxiliari imperiali ac principum 
christianorum, inter quos claros clarissimus Polonorum rex 
Joannes I I I eminuit, Deo propitiante mirabiliter liberata 
et Augu8tÍ8SÍmo Imperátori Leopoldo I . aeque pio ac justo, 
miti pacisque amanti reddita est. 

„Mirabiliter" dicimus révéra non immerito ; licet enim 
fidelÍ8simu8 ille patriae et ecclesiae filius Comes Ernestus 
Rüdiger Starhemberg ceterique ipsius strenui socii ac mi-
lites fortes, cives studiosi et elerici praeviis Episcopis Vin-
dobonensi Emerico ac praesertim Neostandiensi Kollonitsch, 
cuius memoria nunquam delebitur, infracto animo ad extre-
mum usque spiritum ad urbem capitalem defendendam pa-
rat i essent de ea tamen, cuius vallum tum ferocitate impe-
tuum Turcarum quamvis toties repulsorum quoties facto-
rum, tum terra ignis subterranei vi frequenter subruta jam 
exitiosas ostendit ruptiones, absque dubio actum et concla-
matum fuisset, si notissimus ille Turcarum dux Cara Mu-
stapha, dominationis honorumque non minus ac divitiarum 
cupidus et nomini Christiano infensissimus ultimis oppugna-
tionis diebus antequam exercitus auxiliaris, cui multa ea-
que maxima impedimenta superanda erant, Vindobonae 
valde pressae succurrere poterat, impetus renovasset, quod, 
licet obsessorum conditionem cognitam haberet, certe Deo 
prohibente in salutem civium non fecit, quorum plurimi 
urbe capta aut t radi ta vel crudelissimam mortem vel du-
rissimum servitutis jugum subiissent. 

Profecto Dominus Deus disposuit, Dominus miseri-
cors, ad quem preces sine intermissione fiebant, voluit, ut 
duodecimo septembris, eo ipso die, quo, uti ajunt, divinae 
providentiae festum celebratur, oppugnationi Viennae finis 
imponeretur atque de victoria gloriosissima auxiliante Re-
gina coelorum reportata non cives Viennae tantum ac Au-
striae Imperii incolae, sed et in genere Christiani triumpha-
rent, utpote quos latere non potuit, quot et quanta mala ex 
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imperio Mohamedanorum Christi nomini delendo intento-
rum majora semper incrementa capturo in ecclesiam Chr i -
8tianam redundarent. 

(Vége köv.) 

Düsseldorf. A német katholikusok XXX. nagygyűlése. — 
A második zárt összes ülés f. hó 11-én volt. Megelőzte 

azt reggel 8 órakor Requiem a nagygyűlések elhunyt tag-
ja iér t . Tavai óta 25 tag húnyt el. Az előzmények után napi 
rendre kerültek a szakbizottságok bevégzett munkálatai . 
Nacke prépost előadja a missio szakbizottságának határo-
zati javaslatát. A határozati javaslatnak négy pontja van. 
Az 1. pont szól a sz. gyermekség társulatáról. Indítványba 
hozta Jansen plébános. A 2. és 3. a sz. sir-ról nevezett egy-
letnek van szentelve. Javaslatba hozta és a zárt összes ülés-
ben is felszólalt mellettök dr. Pingsmann seminariumi al-
igazgató, a szent sir-egylet jegyzője. A 4. pont a sz. Boni-
fácz-egyletről szól. Felszólalt mellette maga a bizottsági 
előadó, Nacke prépost. Mind a négy pont elfogadtatott . 
Meck bázeli segédlelkész jelenti, hogy Bázel 20,000 katho-
likusának nincs temploma. Kéri a nagygyűlés segélyét. A 
nagygyűlés ajánlja. 

Elnök indítványára a nagygyűlés következő táviratot 
küldöt t a szent atyához. 

„Cardinali Eminentissimo Jacobini. Romám. Conven-
tus Catholicorum Germaniae Düsseldorpii congregatus San-
ctissimo Pa t r i Leoni X I I I . strictissimae obedientiae et 
reverentiae erga Sucessorem Sancti Pe t r i et sanctam Sedem 
Apoetolicam sensus offert et benedictionem Apostolicam ad 
pedes Sanctitatis humillime provolutus petit. (Aláirva : Dr . 
Rosshirt praeses.) 

A zárt közgyűlés azután a sz. Vincze-egylet felkarolá-
sát ajánlotta egy külön resolutióban a papság figyelmébe, 
és még egy hatái'ozatot fogadott el a kulturharcz következ-
tében szegéoy gyermekek ápplása tekintetében keletkezett 
bajok orvoslása iránt. 

Az egyes szakbizottságok külön üléseinek ismerteté-
séről tér hiány miat t le kell mondanunk. Csak azt jegyez-
zük meg, hogy legélénkebb volt a társadalmi kérdéssel fog-
lalkozó szakbizottság tárgyalása. Windhors t maga is több-
ször felszólalt s a részegség ellen a teljes megtartóztatás el-
vén álló egyleti tevékenységet ajánlotta, a mértékletességi 
elven állóval szemben, ugy hogy ő még a sörivást sem ta r t ja 
megen gedhetőnek. 

A második nyilvános közülés 11-én este 6 órakor 
nyilt meg, ismét tultömött teremben. 

Első szónok volt Grüder kopenhagai apostoli vicarius. 
Szólt az éjszaki missiók-ról' melyek három részből állnak: 1) 
a stockholmi apostoli vicariatus Svédország számára, 2) a nor-
végiai apostoli praefectura, 3) a kopenhagai apostoli praefec-
turaDania, Island és Grönland számára. Területe e háromtagú 
missiókerületnek 20,000 négyszeg mértföld, Sl/2 millió la-
kossal. Részletesen előadja a missió állapotát és azután be-
szédét így végzi : „Ha a kath. egyház i t t éjszakon 350 
év előtt hazugság és erőszak által elvesztett állását vissza-
foglalni akarja, ezt nem teheti világi fény és gazdagság, nem 
teheti politikai combinatiók, vagy erőszakos fogások, avagy 
•diplomacziai okoskodások által, hanem egyes-egyedül szelle-

mi fölény, erkölcsi nagyság által.*) (Tetszés.) . . . A mi tö-
rekvésünk tehát oda irányul, hogy katholikusainkat buzgó 
lelkipásztorkodás által oly erkölcsi magas színvonalra nevel-
jük, hogy egész, magán és közéletünk meggyözöleg és élénken 
hirdesse az egyház igaz és szent voltát." (Brand.)**) 

Következett Ibach viimari plébános. Szólt arról, hogy 
az egyház ereje a hierarchiai rendben gyökerezik.***) 

*) Sehol se lehet máskép igazán üdvösen terjeszteni a katholikus 
befolyást ! 

**) Csakis ez a lapí that ja meg a kath. fölényt, a kath. hegemóniát 
— tényleg. 

***) Ez a beszéd szolgált alkalmul az apostoli szent-
székhez közel álló egyik római lapnak, a Moniteur de Romé-
nak következő nyilatkozatára, mely az egész congressus jel-
lemzésére kiterjeszkedik,és a melyet azon i. t. paptársaink 
kiváló figyelmébe ajánlunk, kik a német kath. nagygyűlé-
sek mintájára nálunk is meghonosítandó kath. nagygyűlés 
ügyeért lelkesednek és küzdenek. 

„A német katholikusok congressusa három napig ülé-
sezett Düsseldorfban. Ez évben a orvülés különösen látoo-a-ö./ ö 
tot t és tekintélyes volt. 

A német katholikusok ismét é3 uj erővel bizonyítot-
ták be, hogy jogaik és szabadságaik visszakövetelésében 
törhetetlenül összetartanak. Nagyon jól tudják, hogy az 
összetartás adta meg nekik eddig is az erőt, az volt védel-o o y 

mök erős paizsa a harczban, mely már tíz évig tart . Azért 
németországi testvéreink egy alkalmat sem mulasztanak el 
megmutatni azt, hogy a katholikus erők ezen bámulatos 
összetartása minden próbát kiáll, s hogy e köteléket nem 
lazítják sem a viszontagságok, sem a sikerek. E szempont-
ból a harminczadik nagygyűlés egyik legvigasztalóbb tü -
nemény, mely fölnyit ja azokunk szemeit is, kik netán még 
kételkednek. 

Sem a politikai visszavonások, sem az eltérő szoká-
sok, sem az ellenfelek erőlködései, melyek a katholikusok 
soraiba a szakadás magvát akar ták elhinteni, sőt még a 
túlzott individualismus, mely a német nemzeti vérmérsék-
letnek egyik hibája, sem volt képes az összetartást meglazí-
tani ; a német katholikusok eddig minden bomlasztó hatás-
nak ellenállottak, az egyház iránti szeretetet, jogaik védel-
mét, e nagy ügyet föléje tudták helyezni a személyes rokon-
és ellenszenveknek. 

A lelkipásztorok és püspökök körül csoportosult ka-
tholikusok ezen összetartása, nézetünk szerint, a legbizto-
sabb záloga az egyház végleges győzelmének Németor-
szágban. 

Ez bevehetetlen vár, melyről a legközelebbi támadá-
sok is visszapattannak. A nagygyűlés egyik szónoka beszéd-
jében hatásosan fejtegette e tételt és utalt rá, hogy „a kath. 
egyház ereje az egyházi rend fönntartása s az iránta való 
tiszteletben áll." Es ez alkalomból, mely önkényt kínálko-
zott, ugyanazon szónok méltó dicsérettel halmozta el a cent-
rumpártot , „e kősziklát, mely a pártok viharzó tengere fö-
lött uralkodik, s mely a katholikusok büszkesége." 

A német katholikusok e nagygyűlései nem egyszerűen 
parádé-szemlék, melyen az ellenségnek megmutat ják számu-
kat és erejöket. 

A nagygyűléseken egyebet is tesznek. Ott számot ad-
nak az-elmúlt év alat t végrehajtott munkálatokról, s kioszt-
ják a jövő év teendőit. Mert Németország katholikusai nem 
elégszenek meg a beszéddel, hanem cselekszenek is : a cse-
lekvés nem lármás és meddő, hanem kitartó és termékeny. 
Elég egy pillantást vetni a határozatokra, melyek ott elfo-
gadtat tak és a jelentésekre, melyek felolvastattak, hogy ma-
gunknak helyes képzetet alkossunk. A társadalmi kérdés 
sokféle kiágazása és változatos viszonylata képezi különös 
tanulmányaik tárgyát . Van Németországban sok mindenfé-
le külön egyesület és társulat, melyeknek az évi nagygyü-
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IRODAIM. 
A legbővebb és legolcsóbb 

plébániai törvénytárról. 
(Vége.) 

Legolcsóbb plébániai törvénytárnak nem azért mond-
ható munkám, mintha a mintegy 800 lapnyi mű a lapok 
száma miatt neveztethetnék legolcsóbbnak; hanem azért, 
mert könyvemnek megszerzése által van módja legolcsóbb 
áron megszerezhetni azon plébániai jogi ismereteket, melye-
ket én jelentékeny összegbe kerülő szép számú jogi köny-
vekből gyűjtöttem össze. 

Az előadottakból látható, hogy munkálatomnak czélja 
az volt, hogy módot nyújtsak arra, hogy a körülményekhez 
képest olcsó áron lehessen megszerezni mennél több oly tör-
vényt, melyek a plébánosi élet körébe vágnak, és pedig egy 
könyvbe összegyűjtöttem, hogy mennél könnyebben lehessen 
bármikor megtalálhatni a kivánt adatot. 

Különösen napjainkban, midőn igen sok a törvény és 
azok gyakran változnak, van mindnyájunknak szükségünk 
arra, hogy a törvénykönyv mindig, ha nem is zsebünkben, 
legalább közelünkben legyen. 

A ft. lelkész urakon, kivül a nt. segédlelkész uraknak, 
különösen azért bátorkodom ajánlani a művet ; mert igen 
hasznos olvasmányul szolgálhat számukra ; minthogy a plé-
bánosoknak már hivataluk első napjaiban is nagyon já r t a -
saknak kell lenniök a törvénykönyvekben, pedig épen az el-
ső napokban alig érnek rá azt forgatni, a miket pedig vala-
ki csak néhány évvel ez előtt tanult a papnöveldében az 
„Egyházjog"-ból, avval a plébánosi életben nem boldogul-
hatna, ha teljes ismeretében volna is még akkor is minden-
nek, a mit a papnöveldében tanult . Synodalis vizsgái készü-
lésre is különösen alkalmasnak tartom a könyvet. — A t. 
;papnövendék uraknak főkép azért is ajánlhatom a művet, 
mert nekik kedvezmény gyanánt féláron adom. 

Megrendelhető a könyv nálam (Pátkán, U. p. Lovas-
berény), mint fennebb említém, akár 4 í r tér t , mely összeg-

lés bizonyos tekintetben képviseletül szolgál, s ezen egyle-
tek és társulatok hálózata egész Németországra kiterjed és 
végtelen sok jónak eszközlője. Egyesülés, cselekvés, fegye-
lem, e jelszavakhoz, melyeket minden pártnak követni kel-
lene, a német katholikusok szigorúan ragaszkodnak, ebben 
rejlik erejöknek t i tka 

A congressusnak utószava Windthors t bámulatos be-
széde volt. A beszéd összefoglalja a congressus munkálatait 
ég ugyanakkor éleslátással és pontossággal körülvonalzott 
munkarend a jövőre nézve. Windthorst beszédében a világ 
összes katholikusainak nemzetközi gyűlését a szentszék ve-
zetése alatt javasolta. Olyan eszme, mely megéi'demli, hogy 
komolyan tanulmányoztassék. Nem szenved kétséget, hogy 
ha az valaha megvalósíttatnék, nagy hasznára válna a szent 
széknek és a katholikusoknak. De ha a terv csak eszme ma-
radna is, azért nem kevésbbé nagyszerű. Addig is Wind t -
horst és társai például szolgálnak ; ők megmutatják, s eb-
ből az egész vilájr katholikusai saját hasznukra tanul that-
nak, hogy értelmes ügyes és tisztelt vezetők alatt mire ké-
pes valamely párt, ha összetart és figyelmezve van. 

csak a mü megküldése után fizetendő, akár erga 20 intent, 
S. S. ; de azon igen tisztelt urakat , a kik az utóbb emiitett 
módon kivánják birni azt, minthogy már nem sok intentio 
assignálása áll rendelkezésemre, kérem, hogy, ha csak kissé 
késnek is a megrendeléssel, kellő tájékoztatásom végett le-
gyenek szivesek azt is megjegyezni, hogy, ha máskép nem 
lehet, birni óhaj t ják postai utánvéttel fizetendő 4 fr tér t is. 

Pá tka , 1883. szept. 20-án. 
Teljes tisztelettel, 

Dr. Pátkai (Seidel) Pál, 
pátkai plébános. 

= A Jirsik-féle sztbeszédek 2-ik füzete 4—5 hét 
múlva elhagyja a sajtót. Ha netán volnának előfizetők, kik 
az első füzetet meg nem kapták volna, szíveskedjenek ná-
lam jelentkezni. Megrendeléseket még mindig elfogadok. 

Kispest (Bpesten át) 1883. szept. 25. 
Ribényi Antal, 

lelkész. 

V E G Y E S E K . 
— A Szent-László-Társulat f. hó 27-én tar tot ta ezévi 

közgyűlését a közp. papnevelő intézet földszinti nagy ter-
mében. 9 órakor tar tot t szent-mise után küldöttség hivta 
meg a társulat nm. elnökét ft. dr. Schlauch Lörincz püspök 
ura t a gyűlés vezetésére. O nagyméltóságát megjelenésekor 
lelkes éljenzés fogadta. Megnyitó beszéde hatalmas nyilat-
kozat a magyar nemzet vallásos létalapjai mellett. Ő excel-
lentiája e beszéd külön kiadásának költségeit ismét magára 
válalta. — Elnöki beszéd után a társulat elhatározta, hogy 
a szentatyának 1500 frank adományt küld. Következett dr . 
Wolafka N. közp. papn. tanúim, felügyelő jeles értekezése 
a hazafiság erényéről a kath. egyházban biráló tekintettél 
aquinói sz. Tamásra. A többiről jövő számunk folytatja a 
jelentést. 

Adakozás a Kispesten alakuló róm. kath. egyház számára. 
Tek. Mendel Is tván ur Budapest 10 f r t . 
Ngs. Matuska János kanonok ur Székesfehérvár 20 „ 
Ngs. Blümelhuber Ferencz kanonok ur Esztergom 10 „ 
Tek. Somogyi Gyula ur Nagy-Kőrös 2 „ 
Tek. Raab János ur Beszterczebánya 1 „ 
Főt . Szemerényi Károly esp. Çleb. Tardosked , 1 „ 
Tek. Nagy János ur Magyar-Óvár 1 „ 
N. N. Szászváros postabélyegével . 1 „ 

össz. 55 f r t . 

Továbbá tek. Rosenthal H . ur Budapesten: 6 kasula, 2 
dalmatika, 2 stóla, 1 karing, 1 ciboriumköpeny, 1 beteglá-
togató erszény, 2 biretum, 1 baldachin. 

Főt . Trautwein János ur az oltáregylet részéről : 1 
kasula, 1 alba hozzávalóval, 1 karing, 1 monstrancia, 1 ci-
borium, 1 kehely, 1 pacificale. 

Főt . dr. Eben Mihály pleb. ur Derekegyháza : 1 ka-
sula, 1 oltárterítő, 1 csillár. 

Az Isten fizesse bő áldásával e r i tka nagylelkűséget, 
melyre még oly nagy szükségünk van, hogy nemes félada-
tunkat befejezhessük. 

Kispest, 1883. szept. 25. Ribényi Antal 
lelkész. 

KEGYELETES ADAKOZÁS. 
A kispesti róm. kath. hitközség számára : 

N. N. Pannonhalmáról 7 f r t . 

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

Nyomatott Budapesten, 1883. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt . 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési díj : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 f r t . 

Szerkesztő lakása : Buda-
pest, VIII., Stáczió-utcza 
55. , hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-

demény czimzendő. 

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

NEGYVENKETTEDIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni minden kir. 
postahivatalnál ; 

Budapesten a szerkesztő-
nél, és Kocsi Sándor 

nyomdai irodájában, Mu-
zeum-körút 10. sz. alatt , 
hova a ne ta láni reclama-
tiók is, bérmentes nyi to t t 

levélben, intézendők. 

Budapesten, október 3. 27. II. Félév. 1883. 

TARTALOM. F t dr. Schlauch Lőrincz szatmári püspök ur ő excellentiájának beszéde. — A Szent-László-Társulat . — 
Egyházi tudósítások: Budapest. Az egyház fegyvere. Kassa. Tájképek. Bécs. Az osztrák püspöki kar válasza. Düsseldorf. 

A német katholikusok X X X . nagygyűlése. — Irodalom. Munkálatok, — Vegyesek. 

Ft. dr. Schlauch Lörincz 
szatmári püspök ur ö excellentiájának beszéde, melylyel 
a Szt.-László- Társulat XVIII. közgyűlését megnyitotta, 

1883. szept. 27-én. 

Tisztelt Közgyűlés! Az év folytán Magyaror-
szágon oly mozgalomnak voltunk tanúi, mely a Ke-
leten lakó testvéreink felé fordí tot ta a nemzet fi-
gyelmét, mely a Szent-László-Társulat feladatával 
rokon eszméket hangoztatot t ; ú t j ában azonban et-
től eltért , amennyiben az előkészítés stadiumait, 
ahol a Szent-László Társulat éveken át fáradozott, 
egy merész lépéssel meghaladni kívánván, nem azt 
tűzte ki czélul, hogy a magyar elem a keleti szom-
széd tartományokban ápoltassék, fentartassék és 
támogattassék, hanem azt, hogy az benn az ország-
ban áttelepítés által központosíttassék. 

Az ország lelkesedéssel karolta föl ez eszmét. 
Az erősbülés szükségének érzete sugalta azt és az 
országos áldozatkészségben az önfentartás ösztöne 
ju to t t mintegy öntudatra. Rokon elemekkel gazda-
gítani országunk törzslakóir ; tömöríteni az ele-
meket, melyek minden viszontagságok közt hívek 
maradnak az állam eszméjéhez, melyet Magyaror-
szág ma inkább, mint bármikor magasra tar tani 
van hivatva; azokat, akik künn maradtak, vagy ki-
vándoroltak, haza hozni, hogy kipótolják i t thon a 
hézagot, melyet a századok viharai okoztak: ki vol-
na az, aki nem rokonszenvezett volna a nemesen 
felbuzduló mozgalommal ? Kétségbe vonni lehet az 
időszerűséget, bírálni lehet a kiviteli rendszabályok 
helyességét, módozatát; kuta tni lehet a kevés siker-
nek, vagy a teljes sikertelenségnek okait és rugó i t : 
ezt szabad tenni, de magát az eszmét kárhoztatni 
tán még sem lehet. 

Erős nemzetek terjeszkedésre, — a magyar 
nemzet tömörülésre van utalva és csak akkor le-
het nyugodt jövője iránt, ha a tömörülési proces-
sus be lesz fejezve. Műveltség, mely hazát hó lit ; 
szám, mely latba vethető ; ez a legfontosabb két 
tényező, mely súlyt kölcsönöz egy nemzetnek, mely 
helyzetének ura kiván lenni, és semmi kétség, hogy 
a magyar hegemónia megóvására és megszilárdítá 
sára a műveltség mellett a számaránynak is van 
befolyása. És én, valamint e t. társula t minden 
tagja, csak örömmel üdvözölhetjük azon törekvést, 
mely egy uj , rokonelvü és czélu társula t megalakí-
tásában nyilvánul . Ébredés az áléltságból, száza 
dos mulasztások pótlása bármity irányban, vagy 
formában nyilatkozott is az, mindig rokonszen-
vünkkel fog találkozni, valamint azzal találkozott 
országszerte. 

De ha a magyar közönség oly melegen felka-
rolta és nemes lelkesedéssel anyagilag is bő támo-
gatásban részesítette a hazatelepítési törekvéseket : 
lehet e közönyös a Szent-László-Társulat tevékeny-
sége i ránt ? Feleslegessé v á l t é ez? vagy inkább 
nem-e most tűnik ki annak szüksége, hogy a társu 
lat fennálljon, támogattassék és magasabb czéljai 
és szempontjai miat t a nemzet ál tal kegyeltessék ? 

Ha nincsen, aki ébren tar tsa oda künn az ösz-
szetartozandóságnak öntudatát , volna-e, akit haza 
lehetne telepíteni? Ha a bukovinai és a Keleten el-
szórt magyarok és az úgynevezett csángók vallás 
és nyelv tekintetében elmerülnek a körülöt tünk 
fekvő nemzetiségek tömegébe, volna-e képes a leg-
hatalmasabb telepítési munkálat az elveszett nem-
zeti érzetet ú j r a életre hozni? és miután a tapasz-
talás bebizonyította, hogy a telepítési művelet nem 
oly könnyű, hogy az hosszú, igen hosszú és k i tar tó 
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tevékenységet igényel : mindig fenmarad a kérdés, 
nincsen-e szükség oly társulatra, mely ébren tar tsa 
a magyar öntudatot addig is, mig a hazajövetel 
ideje és lehetősége megjön? 

A Sz.-László Társulatnak oly czéljai vannak, 
melyek első sorban a katholikus elemnek a keleti 
szomszéd tartományokban való fentartását t a r t ják 
szem előtt, de nem nélkülözik azon magasabb szem-
pontokat sem, melyeket hazánk érdekében soha sem 
szabadna tekinteten kivül hagyni. Maradjanak künn 
levő véreink katholikusok, hogy ne szűnjenek meg 
lenni magyarok, és ha üt majdan az óra, hogy i t t -
hon tűzhelyeket adhatunk nekik, ugy érezzék ma-
gukat, mint a gyermek, aki az atyai házhoz vissza-
tér. De ebben távol áll minden oly törekvéstől, 
melylyel más országot törvényeiben megsérthetne. 
Csak azt czélozta, hogy törvényes engedelmességük 
mellett saját vallásukat és nyelvüket megóvják. 
Kapjanak magyar papokat, kik saját n y é k ü k ö n ok-
tassák őket őseik hitében ; kapjanak magyar tanitó-
kat, kik hazájuk nyelvén a magyar, naponta haladó 
műveltséggel megismertessék — mindketten pedig 
buzgó tolmácsai legyenek azon örökké szép mon-
datnak : „nescio qua natale solum dulcedine captos 
ducit, et immemores non sinit esse sui." 

Van azonban a társulat összes működésében 
egy magasabb szempont, egy tágasabb látkör. Ka 
tholikus társulat lévén, az egyszersmind a katholi-
cismusnak minden érdekeit magáévá teszi. A műve-
lődési-. nevelési- és tanitási czélokat zászlajára tűz-
vén, azokat a közjó érdekében valósítani törekszik. 

Ezen magasabb szempontokhoz j á ru l a tága-
sabb látkör. Ugyanis, aki azt hiszi, hog}^ néhány 
ezer magyar hazatelepítésével megfelelt a feladat-
nak, melylyel egy, a nemzetközi küzdtéren szere-
pelni kivánó nemzetnek szolgálatokat tenni kíván : 
az mindenesetre lelkes hazafi, de nem előrelátó ál 
lamférfi. Egy nemzet nemcsak azáltal erös, ha bei-
viszonyaiban homogen szellemek és elemek támo-
gatják az állam eszméjét, hanem és kiváltkép azál-
tal, ha a szomszéd államokra oly szellemi kihatás-
sal van, mely azoknak barátságos érzelmeit, jóaka-
ratú indulatát és esetleg szövetségét biztosíthatja. 
Ha elveszni hagyjuk azokat, kik hazánk határain 
tu l nekünk legőszintébb bará ta ink; ha azok elvesz 
tik vallásukat és nemzetiségüket, kik leghivatottab-
bak erényeinket, müveltsügünket és tiszta szándé-
kainkat az idegeneknél közvetíteni: fog-e valamit 
érni azon lelkesedés, mely a hazatelepítésnél nyil-
vánult? Fog-e eredményt biztosítani a kitartóbb te-

vékenység, mely nemzeti erösbödésünket ezen az 
uton czélozza? 

Hogy a Szent-László-Társulat tevékenysége 
vallási alapon nyugszik és hogy katholikus jelleg-
gel bir, az csak azokat zavarhatja meg, kik a rokon 
elemek vonzó és heterogén elemek eltaszító tu la j 
donságait tekinteten kivül hagyják. 

Mindenekelőtt nem kell feledni, hogy a körü-
löttünk fekvő országokban számtalan katholikus 
létezik, kik ma már vagy rendezett hierarchiát ér-
sekkel és püspökökkel birnak, vagy apostoli vica-
riusok által kormányoztatnak, tehát egyházi szer-
kezetünkön kivül nem állanak, kik tehát hitsorso-
saink, kik szegények, kik adományokból élnek és 
ta r t ják fenn intézeteiket ; hogy ezen katholikusok 
legnagyobb részben magyarok, kik magyar papok 
magyar tanítók hiányában leginkább az olasz nyelv-
re utal tatnak, hogy vallási igényeiket kielégíthes-
sék ; hogy tehát nehezen kaphat lábra az ellenséges 
indulat i rányunkban ott, ahol a rokonszenvnek oly 
hatalmas emeltyűje van, mint a vallás rokon-
sága. 

A Szt.-László-Társulat nem akar és ha akarna 
is, nincsen tehetsége az aldunai államokban, a Bal-
kán félszigeten, a Fekete-tenger part jain, a franczia 
vagy angol missiókhoz hasonló intézeteket létesí-
teni. Ambitiója sokkal szerényebb. Nemzetünknek 
az önfentartás küzdelmét kell még viselnie, terjesz-
kedésre még nem is gondolhat; —- de bünt követne 
el önmaga ellen, ha elmulasztaná mindazon ténye-
zőket hasznosítani, melyek öt e küzdelemben segé-
lyezhetik. Bölcs körültekintéssel kell magához fűzni 
benn az országban mindazon nemzetiségi és vállá-o o 
si elemeket, melyek a magyar állameszme szilárdí-
tására közreműködhetnek, — mert a belharcz csak 
gyengítéssel jár . De éppen oly bölcs előrelátással 
kell a szomszéd államok jóindulatát magának biz-
tosítani és ott azon elemeket kiválóan támogatni, 
melyek akár vallás, akár nyelv tekintetében roko-
nai. Nem a politikai agitatiók tere ez, hanem a bé-
kés, a szellemeket és kedélyeket hódító, a jóakaratú 
és nemzetközi jogot tisztelő eljárás. 

A Szt.-László-Társulat e határon tul nem lé-
pett, nem is fog lépni. Közvetlen czélja hitsorsosaink 
nak támogatása és ezzel magyar vérrokonainknak az 
enyészettől való megmentése ; de megvan más te-
kintetben győződve, hogy ezáltal közvetve édes 
hazájának használ. Alapszabályaiban, de megala-
kulásakor is e békés czélt hangsúlyozta. A Ke-
leten letelepedett római katholikus magyaroknak 
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nevelő-, oktató- és egyéb jótékony intézetek felállítására és 
íentartására segítséget nyújtani, ez a törekvése. 

Mély hálával kell i t t megemlékeznem a magyar püs-
pöki kar nagylelkűségéről, mely számtalan gondjai közt a 
társulatot kiváló szellemi és anyagi segélyben részesíti. Hay-
nald bibornok, kalocsai érsek 10,000 fr tot délvasuti elsőbb-
ségi kötvényekben alapítványul tett a csángó-magyarok ja-
vára oly czélból : hogy a kamatok fele a tőkéhez csatoltas-
sék mindaddig, mignem annyira növekszik, hogy kamataiból 
évenként két csángó i f jú neveltessék papi pályára, illetőleg 
a moldvaországi hitküldérségre ; a kamatok másik fele a fel-
merülő szükséghez képest csángók segélyezésére fordíttas-
sék. Ezen csángó-alapítvány többek nagylelkű adományai 
hozzácsatolásával ma 14,175 f r t 34 krt tesz. 

Nem egy elnöki beszéd keretébe tartozik részletes ki-
mutatását. adni a társulat működésének. A mit felhoztam, 
csak azért tettem, hogy a mai úgynevezett csángó-mozga-
lom irányában jelezzem a Sz.-László-Társulat álláspontját. 
A Budapesten az év folytán megalakult társulat a bukovi-
nai székelyek hazatelepítését czélozza : a Szent-László-Tár-
sulat az összes künn lakó magyar katholikus elem fentartá-
sát tűzte ki feladatául. Es miután csak egy elenyésző kis 
részecske fog hazaszállítatni, a roppant többség pedig künn 
marad, a társulat működése tárgytalanná nem lett, sőt ma 
inkább, mint valaha bizalommal fordul a hazai magyar kö-
zönséghez, hogy támogassa azon törekvését, mely Magyar-
ország érdekeit oly közelről érinti, és a mely szegénysége és 
szerénysége daczára mégis mindig hazai czélt ta r t sze-
mei előtt. 

Népek és nemzetek azon az uton haladnak, melyet ne-
kik az Isten ujja őseik hagyományaiban kimutatott . Egyé-
nek és társulatok is csak ezen traditiók keretében és beha-
tása alatt működhetnek üdvösen. A Sz.-László-Társulat 
ugyan nem igényel magának állami befolyást, sem oly sze-
repet, mely a magyar állam fejlődésének irányt adjon, de 
a mit önérzettel mondhat, az az : hogy képvisel egy irányt, 
melyet a nemzetnek régóta kellett volna, és a melyet előbb 
utóbb kényszerítve lesz követni, ha önmagát tétlenül fel-
adni nem akarja . A csángók állítólag — és a régi okiratok ezt 
igen valószinűvé teszik — kétszázezeren voltak. Ma leapad-
tak hatvanezerre. Mennyi jó barátunk veszett el bennük ? 
Es ma is mit akar a Sz.-László-Társulat ? Me°* akar men-o 
teni a romokból annyit, a mennyit lehet. Amit az egész 
nemzetnek tennie kellene, azt egy szerény társulat kísérli 
meg. Igyekezete azonban a vallás és tanítás eszközeire van 
és lesz korlátozva. 

Másrészről az országban is vallásos és jótékonyságu 
irányt követvén, mint egyik szerény munkása e hazának, e 
haza fölépítésére a régi alapon igyekszik közreműködni, és 
azért a multak dicső alakjai t idézi fel, hogy tevékenységé-
nek vezérpontja legyenek. 

Tisztelt közgyűlés ! Szt. István birodalma csak szt. 
István bölcseségével tartható fenn. 

Változott, viszonyok közt, igen, modern eszmék felka-
rolásával, a műveltség assimilatiójával, a culturélet eszkö-
zeivel, de — a régi alapon és azon irányban, melyet őseink 
kijelöltek. De vigyázzunk, mert a modern eszméknek van-
nak fanatikusai, épen ugy, mint bármely más rögeszmének; 

a fanatizmus pedig nem épít, hanem ront. A kor eszméinek 
az államszerkezetben csoportosulniok kell a már meglevő 
alap körül és ennek természete szerint kell módosulniok; 
termékenységük is attól függ, ha logikailag a múltból fej-
lődtek. 

Mi tar tot ta fenn eddig a magyar nemzetet? Ősei val-
lásának tisztelete, — nemzeti erényeinek megőrzése és az 
ezek által megszentelt hazaszeretet, mely a mily szívesen 
osztotta meg más nemzetbeliekkel, más vallásbeliekkel jo-
gait, ép oly féltékenyen őrizte meg tulajdon fa já t a kozmo-
politikus assimilatiótól. Azon biczegő állambölcseséget, mely 
a vastag materialismus hirdetése mellett szellemi fejlődés-
ről regél, és épen e miatt eltaszítván a múlt ja iránti kegye 
letet és a kor jellemteienségét magára öltvén, majd a nyers 
hatalmat hívja segítségül fanatikus eszméinek valósítására, 
majd a beteges humanismu3 ködfátyolába burkolódzván,. 
mézes szavakkal ámit, — ilyen állam bölcsességet őseink 
nem ismertek. 

De meg is tar tot ták számunkra e hazát ! 
I Ia majd egyszer a culturbölcsészet magosabb stádiu-

mot fog elérni, akkor ki fogja mutatni azt, hogy az állam-
kormányzatnak, bármily mértékben is ringassa az magát az 
exigentiák tudományában, megvannak a maga szilárd pont-
jai, a maga megingathatlan vezérelvei, melyektől eltérni nem 
szabad anélkül, hogy ezek elhanyagolása magát meg ne bo-
szulná. Es ez annyira igaz, hogy bizonyos nemzetek vagy 
dynastiák, ha elődjeik és őseik traditionalis polit ikájától 
eltérnek, elbuknak és tönkremennek. Legnagyobb állam-
férfi az, ki ezen politikának vezér- és alapelveit eltalálja és 
tevékenységét is ezen elveknek alárendeli. Innen azon mon-
datnak : „Népek és dynastiák, amely erőnek köszönik fen-
maradásukat" — mély és jogosult értelme van. 

Nagy erő volt mindenkor a katholicismus hazánkban. 
Aki ennek megingatására törekszik, az az ország gyöngíté-
sére tör, mert annak nyolczszázados alapját támadja meg. 
Ezen alapot megvédeni törekszik a Szt.-László-Társulat 
szerény körben, szerény eszközökkel, de Istenben vetett re-
ménynyel, aki nemzetünket mindenkor megvédte. Meg va-
gyunk győződve, hogy eljön az idő ismét, amidőn — nem 
ugy, mint ma teszik, — a vallást nem az egyéni érzelmek 
körébe fogják sorolni és az egyháznak és a vallásos társula-
toknak csak azon feladatot ju t ta t ják , hogy a számüzöttet 
itt felkeressék, — hanem amikor maga az állam önérdeké-
ben és magasabb szempontokból kívánni fogja, hogy intéz-
ményei a vallásosság zománczát ne nélkülözzék ; eljön az 
idő, amidőn nem pusztán az észnek hatalmával, nem pusz-
tán a tudomány vívmányaival, hanem a hit mindenható ere-
jével, és ami ennek természetes kifolyása, az önfeláldozással 
a szenvedélyek által megrontott épület megújításához fog-
nak fogni uj eszközökkel, de a régi alapon. 

Adja Isten, hogy ne legyen késő! 

A SZENT-LÁSZLÓ-TÁRSULAT 
1883. szeptember 27-ikén tartott közgyűlése. 

A társulat közgyűlését az idén is a szokott helyen, a ' 
központi papnövelde földszinti nagytermében tartotta. Az 
egyetemi templomban reggeli 9 órakor tar tot t szentmise 
után a tagok egybegyűlvén, dr. Balogh Sándor meleg sza-
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vakban üdvözölte a megjelenteket, azután Liptliay Kornél 
kir. táblai biró vezetése alatt Schönherr Ágoston esperes 
mármaro8szigeti plébános, Kürcz Antal főgymn. tanár és 
dr. Czobor Béla egyetemi magántanár társ. tagokból álló 
küldöttséget nevezett ki, hogy a nagy méltóságú elnököt ősi 
szokás szerént a közgyűlésre meghívja. 

Dr. Schlauch Lőrincz püspök társulati elnök nemso-
kára megjelent s a közgyűlés lelkes és hosszas éljenzéssel 
fogadta, mire elfoglalván elnöki székét a nála megszokott 
ragyogó ékesszólással egyikét tartá ismét azon emelkedett 
szellemű, remek megnyitó beszédeknek, melyek mindannyi-
szor, midőn ajkairól elhangzanak, nem csak a jelenvoltakat 
elragadják, de ugy a nagy közönség, mint a sajtóban vissz-
hangot kelve hosszabb ideig foglalkoztatják a kedélyeket. 
Mai megnyitó beszédének themája a bukovinai magyarok 
áttelepítését czélzó lelkes mozgalomból indult ki, mely an-
nak idején a hazafias érzelmeket hullámzásba hozva az el-
hamarkodottság jellegét viselte magán s nem számítva a 
viszonyokkal és szükséges tényezőkkel sikert nem aratha-
tott : ezzel szemben fejtegette a Szent-László-Társulat czél-
jait s feladatát, mely a külföldön s idegenek között élő ma-
gyar testvérek vallását megóvni s ezzel segélyünkre szoruló 
vérrokonaink nemzetiségét megmenteni törekszik. Kimu-
ta t ta beszédében, hogy a Szent-László-Társulat fenállása, 
bár működése szerény és zajtalan, épen ezen conserváló 
szempontból szükséges, végül lelkes szavakban buzdít annak 
hathatós támogatására. 

A közgyűlés a remek beszéd számos helyeit a tetszés 
kitörő nyilatkozataival szakitá félbe s midőn elnök beszé-
dét befejezte, hosszan tartó lelkes éljenzés tört ki a jelen-
voltak ajkairól. Lonkay Antal indítványára a közgyűlés 
egyhangúlag elhatározta, hogy az elnöki beszéd nem csak 
az évkönyvben örökíttessék meg, hanem külön is adassék 
ki, hogy ily módon minél szélesebb körökben elterjedjen. 
Az elnök ur, mint minden évben, ugy ezen alkalommal is 
kijelentette, hogy a külön kiadás költségét sajátjából fogja 
fedezni. A közgyűlés a nagylelkű ajánlatot éljenzéssel 
fogadta. 

Lonkay Antal indítványozta, hogy a közgyűlésből 
X I I I . Leo pápa ő szentségéhez a társulat rendíthetlen ra-
gaszkodását és hűségét tolmácsoló hódoló felirat intéztessék 
s szeretetfillérül 1500 frank aranyban ajánltassék fel a szent 
Atyának. A közgyűlés ezen indítványt egyhangúlag el-
fogadta. 

Dr. Wolafka Nándor központi papnöveldei tanulmá-
nyi felügyelő ily czimű értekezést olvasott fel: „A házafiság 
erénye a kath. egyházban kiváló tekintettel aquinói sz. Ta-
másra." A közgyűlés figyelemmel hallgatta a tudós szerző 
eszmedús, gyönyörű fejtegetéseit s ismételten megéljenezte. 
Elnök köszönetet mondott értekezőnek jeles dolgozatáért s 
a közgyűlés elhatározta, hogy az értekezés teljes s z ö v e g é b e n 
közöltessék a társulat évkönyvében. 

A titkári jelentésből kiemeljük a következőket: A 
multévi közgyűlésen fölmerült azon indítvány, hogy a köz-
gyűlések fényesebb s a nagy közönségnek könnyen hozzá-
férhető helyen tartassanak. A választmány, melyhez ezen 
indítvány áttétetett, ezen indítványt deczemberi ülésében 
tárgyalta s köszönettel elfogadta Markus Gyula kanonok s 

papnöveldei igazgató kijelentését, ki a nemsokára elkészü-
lendő papuöveldei dísztermet ajánlotta föl a társulat köz-
gyűléseinek tartására. Jelenti továbbá, hogy a választ-
mány Göndöc3 Lajos ó-budai elemi igazgatótanitó felügye-
lete alatt két bukovinai fiút neveltet, kiknek neveltetés és 
oktatási költségére évi 400 forint segélyt ajánlott föl, kéri 
a közgyűlést, hogy a választmány ezen határozatát megerő-
síteni méltóztassék. Előadja továbbá, hogy az 1874. közgyű-
lés elvben elhatározta, miszerint a Magyarországba betele-
pülő első székely községnek templom és iskola építésre 1000 
forintot adományoz. A választmány, tekintettel az aldunai 
telepítésekre elérkezettnek látván az időt, hogy ezen elvi 
ha t á roza ta megvalósulás stadiumába lépjen, indítványozza, 
hogy a Pancsova mellett letelepített bukovinai magyarok 
által építendő első r . kath. templom és iskola költségére 
2000 forintot adományozzon s ezen összeget az építés meg-
kezdése után kiszolgáltassa. Addig is évenkint tegyen a tár-
sulat e végre bizonyos összeget félre. 

A közgyűlés mindkét indítványt egyhangúlag elfogad-
ta s határozat érvéuyére emelte. 

Megemlítjük még a jelentésből, hogy a társulat mult 
évi bevétele 8116 f r t 56 krt tett ki. Az alapítványi tőkék 
készpénzben 9471 frt 25 kr, értékpapírokban 36,700 f r t ; 
ebből a csángó alapítvány készpénzben 2925 frt 34 kr, érték-
papírokban 11,250 fr t . Alapító tagokká lesznek a multévi 
közgyűlés óta : Molnár V. Bertalan cz. kanonok, nyug. 
kat. plabános, az ujaradi esperesi ker. papsága, dr. Kozma 
Károly egri kanonok, papnöv. igazgató, Halász Mihály 
nyug. pécsegyházmegyei plébános. — Legújabban Tulok 
József csákányi és Köherl János sárvári plébánosok fióktár-
sulatokat alapítottak hiveik közt. 

Segélyzési czélokra az utolsó közgyűlés óta 4012 fr t 
50 krt adott ki a társulat, és pedig a keleti katholikusok s 
ezek közt első sorban a csángók egyházi és iskolai czéljaira 
2200 f r to t ; hazai czélokra 1100 frtot ; a kath. egyház köz-
szükségeire 712 fr t 50 kr. A társulat fenállása óta összesen 
132,026 fr t 27 krt ju t ta to t t begyült tagdijakból s adomá-
nyokból segélyzési czélokra ; névszerént a csángók javára 
54,704 fr t 21 krt, hazai szegény templomokra s iskolákra 
42,657 frt 16 krt, a kath. egyház közszügségeire 34,864 fr t 
90 krt. 

Lonkay Antal jelentette, hogy Kugler Mária úrhölgy 
20 f r t ta l a társulat alapító tagjai közé lépett. 

Dr. Wolafka Nándor jelentette, miszerént a csanádi 
alesperesi kerület papjai a Szent-László-Társulat tagjaivá 
kívánnak lenni és pedig oly kötelezettséggel, hogy f. évi ja-
nuár 1-től kezdve inindegyikök tagdíj fejében egy-egy fo-
rintot fizet, névleg: dr. Kuhn Lajos esperes plébános. Fodor 
András, Killer Frigyes, Jónás György, Kassics Károly, 
Tar Konstantin, Farkas Gusztáv, Nagy Károly, Ehling 
Ferencz, Neurohr Károly és Jaeger János plébánosok ; ezen-
kívül Radies Pá l szőregi plébános 21 f r t t a l a társulat ala-
pító tagjává lett. 

Mallár József váczi kanonok s a társulat ottani lelkes 
székhelyi igazgatója a váczi egyházmegyében szept. 27-ikéig 
begyült tagdijak és adományok fejében 312 f r t 60 krt 
adott át a közgyűlésen. Ezen összegben bennfoglaltatik 
Jaros István és Sándor, Kalmár János sámsoni lelkész és 
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Rózsa Béla halasi plébános alapítványa, és Hajdú József 
váczi építőmester 10 f r t adománya. 

A számvizsgáló bizottság jelentése alapján a pénztár-
noknak a fölmentvény kiadtatni határoztatott . A számvizs-
gáló bizottság tagjainak fáradozásaikért a közgyűlés köszö-
netet mondott. 

Az igazgató választmány és a számvizsgáló bizottság 
újból megválasztatott. 

Az indítványokra kerülvén a sor dr. Balogh Sándor 
társ. alelnök indítványára elhatároztatott , hogy a választ-
mány kebeléből olykor egy-két tagot küldjön ki meggyőző-
dést szerezni a Göndöcs Lajos felügyelete alatt álló bukovi-
nai fiuk neveltetéséről. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére Iiürcz Antal és dr . Wo-
lafka Nándor tagok kérettek föl. Dr. Balogh Sándor ügyvéd 
s alelnök, köszönetet mondván a nagyméltóságú elnöknek a 
közgyűlés tapintatos vezetéseért, kérte, hogy adná főpásztori 
áldását a társulat tagjaira. A közgyűlés azután a távozó el-
nök urat lelkesen éltetve szétoszlott. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, szept. 30. Az egyház fegyvere. — A „Reli-

gio" ez évi szeptember havi egyik számában egy pápai en-
cyclica jelent meg, fontos, igen fontos ugy tárgyánál, mint 
czéljánál fogva, ós épen azért meg lesz engedve, hogy bár 
ezt avatottabb tolltól óhajtottam volna felemlíttetni, az utol-
só pillanatban október hava előtt felemlíthesse és a t. olvasók-
nak figyelmébe ajánlhassa igénytelen tollam. Bátorkodom 
ezt tenni főleg azon oknál fogva, mert bár a pápa encycli-
cája az összes hívekhez szól: ki nem ismerné fel azonban, 
hogy az első sorban minket, papokat illet ? 

O szentsége encyclicáját olvasva, azonnal fel kell tűn-
ni mindenkinek, hogy annak első soraiban azonnal a nehéz 
időkre utal, melyekben az egyház él, és ez utalás, e vonatko-
zás keresztül vonul az egész encyclicán, többszörös példák-
ban levén felemlítve az egyház szorongatott állapota a 
múltban. Az egyház állapota napjainkban, ezt el kell ismerni 
mindenkinek a ki elég elfogulatlansággal bir a helyzet 
megítélésére, mindenütt nyomasztó. Tekintsünk bár merre 
is, azt tapasztaljuk, hogy a látszólagos béke, a látszólagos 
szabadság mellett, foly az üldözés, és békókba van az egy-
ház verve; minek sajnos következménye, hogy a hit és er-
kölcs megfogyatkozott, hogy az emberiség egy jó része, 
nem csak a természetfeletti, de még a természetes igazságok 
iránt is elvesztvén érzékét, féktelenül tapodja még a természe-
ti törvényeket is, az egyházi és állami tekintély pedig porba 
tiportatik. 

Súlyos helyzet, melytől az egyházat és vele és általa 
a társadalmat kell megmenteni; óriási a feladat, melyet 
meg kell oldani ; de ki lesz az, ki megjeleli az eszközt, mely 
e helyzetből kimenti az egyházat és társadalmat? Hol vannak, 
melyek azok az eszközök, melyek az óriási feladattal párhu-
zamba állíthatók ? Rendelkezik-e nevezetesen az egyház ily 
eszközzel ? Mind e kérdésekre megfelel ő szentségének szó-
ban forgó encyclicája, mint egy ujabb bizonyítéka ama böl-
csességnek, melyet a világnak csodálni évek óta van alkalma. 
A sz. atya nem elégszik meg avval, hogy rámutat az egy-
ház nehéz, súlyos helyzetére, hanem rámutat az egyház 

fegyverére is, mely a jelenben épen ugy fog az egyház 
helyzetén segíteni, mint segített a múltban, mire nézve az 
encyclica fényes, kétségbevonhatlan tényeket idéz a hivők 
emlékébe. 

E fegyvere az egyháznak nem más, mint az imádság, 
és amint azt sz. atyánk közelebb is meghatározta, a bold. 
Szűzhöz, a rózsafüzér buzgó elmondása által intézett kö-
nyörgés, hogy Sz.-Fia, az ő hathatós közhenjárására, az 
egyházat jelen helyzetéből megmenteni méltóztassék, mi 
czélból megparancsolja, hogy a rózsafüzér október hónap-
ban minden plébániai templomban végeztessék. íme itt az 
eszköz, mint az egyház fegyvere. A világ fiai vagy nem 
vesznek tudomást az egyház fejének eme parancsáról, vagy 
ha igen, ugy bizonyára csak gunymosolylyal kisérik azt. 
Mit törődnek ők az imádsággal ? Mikor ju t nekik eszükbe, 
hogy hazánkat is sz. István apostoli királyunk buzgó imád-
ság közt ajánlotta a boldogságos Szűz pártfogásába ? Nap-
jaink fiai előtt csak a szuronyok milliói, az ágyuk ezrei 
nyomnak a latban; azt hiszik, hogy ezekkel mindent lehet 
megvédeni, hogy azon tervek ellen, melyeket az ágyuk és 
fegyverek védenek, imádsággal mit sem lehet tenni, hogy 
azon rendszert melyet az egyház ellen életbe léptettek és a 
katonák millióival támogatnak, imádsággal megdönteni 
nem lehet, és kihivólag mutatnak öldöklő fegyvereikre, az 
egyház szelid fegyvereivel, az imádsággal szemben. 

Ilyen gondolkozású férfiak minden korban voltak. Ha-
talmas fegyverekkel a kereszténység és egyház ellenségei 
mindig rendelkeztek. Ezekkel szemben az egyház mindig 
csak imádkozott; de imája aztán csodákat mivelt, a hatalmas 
ellenfelet legyőzte és az lábainál hevert. Az egyháznak, az 
Auxiliuii Christianorum,ei bold. Szűzhöz intézett könyörgése 
eredménytelen sohasem maradt és a gúnyolódok végre mindig 
megszégyenültek. Szent-atyánk méltán hivatkozik encycli-
cájában hazai történelmünkből is vett hasonló esetekre, és 
ha más nem lenne is, már az az egyetlen tény, hogy e haza 
annyi ellenség közt mint Magyarország fennmaradt, ele-
gendő bizonyságul szolgál, hogy sz. István nem hiába 
ajánlotta pártfogásába a sz. Szűznek hazánkat. 

A bold. Szűz iránti bizalma, az egyház életében az 
Auxil ium Christianorumnak oly kimagasló alakja és támo-
gató pártfogása vezette sz. atyánkat, hogy a jelenleg oly 
nyomasztó állapotban levő egyház megmentése végett, a 
bold. Szűzhöz intézendő könyörgésre hívja fel papságát és 
az egyház híveit. E szózatnak, e parancsnak nem csak nyom-
talanul elhangzani nem szabad, hanem inkább kétszeres O 7 

buzgósággal kell azt épen nekünk papoknak végrehajtani, 
egyrészt ugy, hogy a híveket felvilágosítva az egyház fejé-
nek szándékáról, buzdítsuk őket a minél számosabb és mi-
nél áhítatosabb részvétre különösen a kijelölt hónapban,más-
részt pedig, hogy mi papok kettőztessük meg az imádságban 
buzgóságunkat, ébreszszük bizalmunkat a bold. Szűz iránt 
és igy já ru l junk könyörgéseinkkel a bold. Szűzhöz. 

„Christianam pietatem, publicam morum honestatem, 
fidemque ipsam, quae summum est bonum, vir tutum cete-
rarum princípium, majoribus quotidie periculis videmus' 
oppositam": e szellemi javak, és mindazok mik ezekkel ösz-
szefüggnek, vannak veszendőben ; e javak gondozása pedig 
mi reánk van bizva.De nekünk kötelességünk továbbá, hogy 
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erezzük, mint ő mondja, „difficilein conditionem, variasque 
angores Ejus" és őt attól megmenteni segítsük — imáink-
kal. Az egyház fegyvere az imádság, a papnak pedig ezt a 
fegyvert legbuzgóbban kell forgatni; neki az imádság em-
berének kell lenni. Ostromoljuk tehát általános buzgó imáink-
kal az eget, kérjük a sz. Szűz közbenjárását a sz. atya 
szándékára; ez és csak ez képezze foglalkozásunk közt egye-
düli örömünket, és biztosak lehetünk, hogy meghallgat-
tatnak! 

Kassa, szeptember hóban. Tájképek. (Vége.) — 
Az utólérhetlenség gondolata kit se riasszon vissza. 

Az erény hőseit nem szükség mindenben utánozni.1) Azt a 
körülmények sokszor nem engedik. „Divisiones grat iarum, 
unus autem Dominus"; hanem utánzandó bennök a jóra való 
készség, az Isten s embertársaik iránt lángoló szeretet, a vi-
lág javainak kevésre becsülése, a testiség fölött nyert dia-
dal stb. „iuxta mensuram fidei " A körülmények nem min-
dig egyenlők, az idők sem egyformák. Ugyanazon czélra 
egyszer ez, máskor amaz jobb. A testölő böjtben nem lehet, 
nem szabad utánozni a szenteket annak, kinek Isten azt tevé 
kötelmül, hogy övéit arcza verítékével szerzett kenyéren 
tartsa és nehéz munkát végezzen. Remete-életet nem folytat-
hat, kinek az a hivatása, hogy a társadalmi élet szükségeit 
fedezze, gyermeket oktasson, beteget ápoljon stb. Szőrruhá-
ban nem járhat , kit talán fényes hivatala a tisztelet küljele-
ivel tüntet ki, s pompával környez.2) Az önmegtagadás gya-
korlatai különfélék lehetnek : csak a szellem, az alázat és 
béketűrés szelleme s a tulföldies érzetek fékezésére, ir tására 
fordított igyekezet legyen egyforma. „A testi gyakorlat 
— mond sz. P á l 3 ) csak keveset használ, s a betű 
megöl :" 4) hanem a lélek, a szellem az, ami éltet." Hagy-
junk fel e mindig tiszteletet érdemlő példányképek egyes 
tetteinek birálgatásával. Hiszen nem kívántatik, hogy a 
coenobiták szőrzsákjaiba öltözködjünk, oly szigorúan böjtöl-
jünk, mint egyiptomi Mária, testünket akkép sanyargassuk 
mint limai Róza; hanem, hogy azt, mi az erkölcsi tökélyes-
bülés érdekében czélszerű, bár mi áldozat árán is, készek 
legyünk megtenni.5)Egyik koronáról mond le mig másik egy 
kedves falatot von el szájától: de Isten az itélő benne, ki ho-
zott nagyobb áldozatot, s ki szerette őt jobban, egy V. Ká-
roly-e, a bibort szőrruhával fölcsei'élő hatalmas császár, 
vagy ama jámbor ravennai Péter, a szegény ágostoni, ki mi-
dőn halála ágyán feküdt s a megkívánt pisztránggal akar-
ta éhét enyhíteni, azt a kolostor aj tajánál csengető koldus-
nak viteté. Ugyanis az ajtóból visszatért szolgát kérdezvén, 

1) Virtus si in extrema diffluat, tit vitium. Origenes. 
2) Quisquis se contineat iutra mensuram doni gratiae, talenti, of-

ticii sibi commissi, quod per fidem eredendő accepit, nec alia teiltet. 
3) I. Tim. 4. 8. 
*) II. Kor. 3. 6. 
5) Mit Palladius a tabennai kolostor ama szüzeiről irt, kik négy 

százan laktak egy födél alatt, és kik közül „egy sem Ízlelt meg soha bort, 
almát, szőlőt és fügét vagy egyéb ily javakat, mikkel a termékeny föld 
megajándékoz,1 ' s kik a különben is folytonos böjtöt , néha napokig tar tó 
etlenséggé változtatták, a betegséget pedig, mint Is ten legnagyobb áldá-
sát fogadták és örömmel tűr ték; mit Cassián az egyiptomi anachoreták 
önkény tes sanyargatásairól följegyzett, kik a pusztaságba az egy kenyé-
ren es son kívül mit sem vittek; mit az egyháztörténet azon bámulatos 
lelki ero felöl emlékezetben hagyott, melvlyel némely asceták hosszú év-
tizedekig tudtak az Isten szabad ege alatt az évszakok minden változa-
tait eltúrni, s mint sz Elpidius akkép elmerülni az imádságban, hogy a 
scorpio altal megcsípett lábukat sem mozdíták meg: azt minekünk és 
mindazoknak, kik az övékétől egészen elütő korban és körülmények közt 
elünk, csodálni lehet, de utánozni majdnem utolérhetetlen feladat lenne. 

hogy ki csenget? amaz feleié: Egyél csak előbb atyám, s 
azután meg mondom. „Nem, feleié a szent férfiú, hanem 
mondd el, mi baj ?" Mire a szolga : „Beteges és elaggott 
szegényt láttam az ajtónál, kinek a kenyér és bor nem kell, 
hanem halat óhajt ." Mit hallván az a tya : „Menj, úgymond 
fiam ! az ur Jézus áll kint, ki éltem végén is meg akar pró-
bálni. Vidd e halat és add a szegénynek." S midőn a szolga 
eltávozott, hogy odaadja, már nem akadt a szegényre. Visz-
szatérvén pedig az atyához, őt halva találta. „Nincs is fe-
lőle kétség, —• teszi hozzá jámbor életirója, — hogy Krisz-
tussal, ki a szegény alakját vette magára, fölszállott a 
mennybe." 

A rozália-hegyi templom őrzőjének lakában egy re-
mete élt hajdan, az akkori vallásos vagyondús nép alamizs-
nájából élődve ; nem maradt el érette az áldás; béke, nyuga-
lom honolt a városon belül és kivül. A remeték kora boldog 
volt! — Az ősidők buzgalma, hitélete ujul meg évszakonkint 
az imént leirt Kálvárián és Rozálián. Néma képletek, csen-
des magányos helyek ezek különben, de a kegyelem, vagyis 
bucsu napján a győzelmes egyházat vélnéd látni nyájas ol-
vasó, midőn az áhitatoskodók ezrei lobogóik alatt a vidék-
ről ide zarándokolva, zengő buzgóságukkal fölelevenítik e 
mély csendben viruló tá jakat . 

Az imént vázolt tájakhoz képletes csatolmányúl mel-
lékeljük dómunkat, mely körül az újítási munkálatok any-
nyira előnaladtak, hogy rövid idő multán a déli oldal kivá-
lóbb része is elkészül, s lesz ismét bokrétás ünnepélyünk, mely 
a középkori építészet diadalát hirdetendi s megzendül a 
hymnus a földíszített állványokról azok tiszteletére is, kik 
a hazai régiségeket nagy pénzáldozattal segítik romjaikból ki-
emelni. Büszke lehet e nagy műre az állam embere, a ,val-
lás alap'-ot kezelő miniszter, önérzettel nézheti püspökünk, 
kinek ablakai előtt megy végbe e colossalis mű megújítása 
s a kinek ezrei szintén gyorsítják a munkát, tetézik az érde-
met. . . . 

Impozáns képet nyújt még a szépészeti bizottságnak 
művelete — a Széchenyi-térre vezető vashíd, — az ujabban 
rendezett és befásított liget, a malom-utczának fölemelt kö-
vezete asphalt járdájával , u j épületeivel, melyek közt He-
gedűs Lajos gyógyszerésznek a dómmal szemben kimagasló 
palotája négysoros ablakaival a nagyvárosnak képét adja, s 
mig egyrészt Répászky Mihály építésznek hírnevét örökíti, 
másrészt a derék háztulajdonosnak vallásos érzékéről tanús-
kodik, ki a „koronához" czimzett pat ikáját keresetté és ál-
dásossá teendő, a „salus informorum", a szeplőtelen Szűz 
8zobrát e nagyszerűen kiépült házának a fo-utezára vezető 
front jára illeszté. 

A táj- és képszerű illustratióink közt helyet kíván az is, 
hogy kipihent vidám arcsczal tértek vissza az iskolai szünidő 
lejártával a pedagógus urak tanonczaikkal, jó képpel mentek 
haza a megye centrumából, kik a szeptemberi papi-vizsgát 
(svnodalét) jól letették. A bérmálás miniatour képét láttuk 
ama festői csoportozatban, mely fungens püspökünket vette 
körül, midőn főegyháza egyik mellékoltáránál — főpásztori 
mise s alkalmi allocutiója után — a pietásáról ismert ős kath. 
család báró Sennyey Lajos két jámborszelid és ájtatos com-
tes8e-szét confirmálta. 

Meghatóan szép volt azon kép is, melyet az „anniver-
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sarium (lies consecrationis Exeellentissimi ac Rss. Dni Epi-
scopi" e hó 23 án nyújtott , midőn a központi clerus, az ör-
vendetes évforduló alkalmából, a maga s a megyei összes 
papság érzelmeit hőn tolmácsolva, testületileg tisztelgett ő 
excjánál, kinek áldásos, tettdus életéhez nagy évsort s az ég-
folytonos derűjét csatolja az U r Isten ! 

Harczias képet nyúj tot tak az ezidei őszi hadgyakor-
latok, melyekben 12—15 ezer ember vett részt. „Si vis pa-
cem : para bellum", — zűrzavaros és ijedelmes képet adott . 

Képeink közé egy kis „tragicum" is vegyül : a „ tűz!" 
kiáltás páni rettegésbe hozta Suhr circusában a publicumot 
s a rohamos tolongásban gázlást és tetemes sérüléseket idé-
zett elő. Nagyobb lélekjelenlétet és több ovatosságot, min-
denek fölött pedig, a vasárnapi productióknak zárt helye-
ken kerülését ! Emlékvirág. 

BéCS. Az osztrák püspöki kar válasza ő szentségének a 
bécsi herczeg-éx-sekbez augusztus 30 án intézett levelére: 

(Vége.) 

Si quis autem certissime Innocentius X I . ad ecelesiam 
Dei regendam vocatus, eximius vir, iniquitatem abominans 
et justit iam diligens, haec ex parte Turcarnm Christianitati 
imminentia pericula incessanter ante oculos habuerat ac 
prudentissime omnia fecerat, quae ad mala avertenda fieri 
poterant. Principes etenim Cnristianos saepius ad concor-
diam suaviter ac fortiter cohortatus utque viribus unitis 
communi hosti obviam fierent, diligentissime enisus erat. 
Polonorum regem Sobieski Ioannem I I I et praeprimis Au-
gustissimum Imperatorem Leopoldum. quem maxime dili-
gebat, et consiiiis et pecuniis adjuverat , tantaque salutis 
Austriae ipsi cura fuit ut Romani victoriam reportatam 
Pontificis deberi precibus ac lacrymis fusis jure gloriarentur. 
Inter eos ergo, quorum nomina tum temporis ad siderum 
instar fulgebant, ac in perpetuum fulgebunt, Papa Innocen-
tius X I primus nominari meretur. 

Quapropter nos humillime infrascripti Cardinales, 
episcopi et praelati Austriaci Vindobonae congregati, ut 
liberatiouis metropolis ex angustiis Turcarum diem anni-
versarium biscentesimum solenniter peragamus, laudem et 
honorem et glóriám Dei Optimi Maximi, qui palmam victo-
riae dédit, jubilantes annuntiabimus et de profundis infini-
tam ejus bonitatem et magnam misericordiam adorabimus, 
sed et multorum insignium virorum, qui de defensione ac 
hberatione urbis imperialis optime meriti sunt, gratis animis 
piisque precibus ad aras recordabimur et inter illos certe 
praeprimis praelaudati Pontificis Maximi, cujus memoria in 
benedictione est et in benedictione erit. 

Hac autem felici occassione non tam suavi officio quam 
cordibus nostris ad S. Sedem Apostolicam trahimur, ut op-
timo Pa t r i filialis pietatis vota inviolabilia nuncupemus. 

Perpendentes etenim, quam difficile ac grave regimen 
sit ecclesiae universae nostro praesertim aevo, — scientes, 
quot et quantae angustiae Sedem S. Petri circumveniant 
quibusque et quam acerbis curis ac doloribus paternum cor 
Sanctitatis Yestrae torqueatur, speramus fore ut consolatio 
nis quid ac laetitiae Sanctitas Yestra ex affirmatione et 
sponsione hauriat, nosmet in unitate fidei, spei et caritatis 
cum Yicario Christi in terris firmissime conjunctos divinae 
gloriae amplificandae, fidei catholicae augendae animarum-

que fidelium saluti promovendae diligentissime esse inten-
turos. Confidentes verbo Christi : „Si quid petieritis Pat rem 
in nomine meo, dabit vobis," Deum Omnipotentem enixe 
oramus et orabimus, ut dilectissimum nostrum Pontificem 
Maximum incolumem couservet et tueatur et beatum faciat 
in terris et non t radat eum in animam inimicorum suorum ; 
et révéra gaudium nostrum plenum erit, si Deo his annuere 
precibus placuerit. 

Dignetur, humillime quaesumus, Sanctitas Yestra no-
bis ad s. pedes provolutis ac gregibus nostris Apostolicam 
benedictionem clementissime impertire. 

Yiennae in Austria ; die 12 Septembris 1883. 
F r . Card. Schwarzenberg Archiep. P rag . F r . Card. 

De Fürstenberg, Archiep. Olomucensis. Franciscus Xaverius 
Wierzchleyscki, Archiep. Leopoliensis latini ritus. Pet rus 
Domnius Maupas, Archiep. Jadrensis. Franciscus Albertus 
Eder, Archiep. Salisburgensis. Caelestinus Josephus Archiep. 
Vindobonensis. Isaacus Nicolaus Isakowicz, Archiep. Le-
opolensis, rit . arm. Josephus Aloysius Pukalski, Episc. Tar-
noviensis. Franciscus Josephus Rudigier, Episc. Linciensis. 
Marcus Calogerà, Episc. Spalatensis et Macarskensis. Jaco-
bus Maximilianus Stepiscbnegg, Episcopus Lavantinus. 
Joannes B. Zwerger, Episcopus Secoviensis. Casiroirus For-
lani, Episcopus Catharensis. Joannes Stupnicki ruth., Episc. 
Premisliensis. Dr. Matthaeus Binder, Episc. Sanhippolitanus. 
Joannes Delia Bona, Episc. Tridentinus. Joannes Haller, 
Episc. Adrensis. Joseph Joannes, Episc. Regino-Gradicensis. 
Joannes Chrysostomus Pogacar, Episc. Labacensis. Antonius 
Joseph Forco, Episc. Sebenicensis. Andreas Illich, Episc. 
Pharensis. Eduardus Angerer, Episc. Alaliensis. Aux. Yi-
ennensis. Antonius Gruscha, Episc. Carrensis. Vic. A p. Ca-
strensis. Joannes Glavina, Episc. Tergestinus. Sylvester 
Sembratovicz, Episc. Juliapolitanus, Adminisrator Aposto-
licus Met. Leopoliensis rit. ruth. Albinus Dunajewski, Epi-
scopus Cracoviensis. Joannes De Leiss, Episc. Brixinensis 
Franciscus Ferretich, Episcopus Yeglensis. Gustavus Bel-
rupt-Tinac, Episcopus Germanicensis. Aux. Olomucensis. 
Lucas Solecki, Episcopus Premisliensis lat. ritus. Franciscus 
Bauer, Episc. Brunensis. Emanuel Joannes Schoebel, Epi-
scopus Litomericensis. Robertur Herzog, Episcopus Wrat is -
laviensis. 

Düsseldorf. A német katholikusok XXX. nagygyűlése. — 
(Folyt.) A második nyilvános közülésen, második szónok 
volt, mint mondtuk, Ibach vilmari plébános, és szólt az 
egyház erejéről, mely annak hierarchiai rendjében rejlik. A 
kikezdésben vázolja ama nagy feladatokat, melyek a keresz-
ténység elé kitűzve lettek, valamint a különféle utakat, és 
módokat, melyeken az egyház nagy feladatait megoldotta, 
kezdetben a pogányság körében, egy egész világot alkotó 
ellenségekkel szemben, azután hatalmának és virágzásának 
ezredévében. Azon erők, melyek által a kath. egyház e nagy 
tényeket végrehajtotta, s melyeknek hatásait mainap csodál-
juk és bámuljuk, a papirendnek (hierarchia) nagyszerű ta-, 
gozatában és a tetterős szerzetes rendekben rejlettek ; ezek 
emelték V I I . Gergely és I I I . Incze korában a népeket a 
szellemi és erkölcsi élet ama bámulatos magaslatára ! Az 
egyházi élet teljes virágzásának e korszaka után kezdődött 
a harcz korszaka, a pápai hatalom, az egyházi tekintély, 
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sőt egyenesen a kereszténység alapigazságai ellen intézett 
támadások ideje, a mint ezek a reformáczio és parasztláza-
dások óta a franczia forradalom orgiáiig rettenetes fokozat-
ban emelkedtek és betetőződtek. Századunk kezdete óta az 
(Isten és egyház elleni) forradalom állandó állapot lett. Hi-
deg vérrel tudománynak nevezik a keresztény, a bibliai 
igazságok, tudománynak és haladásnak nevezik az élő 
Istennek, a lélek halhatatlanságának tagadását s megteszik 
az embert a majom testvérévé ! Ez a modern pogányság, a 
vele járó socialistikus zűrzavarokkal előjel, valóságos 
nyitány egy katasztrófához, egy viharhoz e század végén, 
melyhez képest az 1789 iki forradalom rémtettei gyermek-
játéknak mondhatók. Minden valószínűség szerint ilyen a 
jövő képe; — és itt kezdődik az egyház legszebb feladata: a 
hivő emberiség megmentése és tömörítése ! De a kath. nép 
is i t t bizonyul be az egyház támogató erejének. A kath. 
nép e napokban gondviselésileg nagy tettekre van hivatva. 
Az újkor győzelme elérhető csakis a katholikus népnek 
az egyházzal való tartása által leszen. (Bravo.) Ebben 
mutatkozik a katholikus egyesületek nagyszerű jelentő-
sége és magasztos hivatása, amint az ezeken a nagy-
gyűléseken oly impozáns alakban nyilvánul; ebben mu-
tatkozik egyszersmind a Centrum nagyszerű jelentősége 
is, ezé a pártok hullámzó tengerében álló szikláé, melyre 
mindnyájan büszkék lehetünk ! (Viharos tetszés.) Éppen a 
katholikus nép e magatartása kell, hogy jókedvvel, remény-
nyel és bizonyossággal töltsön el a harcz befejezését illető-
leg. A nép ragaszkodása az Isten által felállított hierarchi-
ához, ez a nagyszerű látvány, melyet a világ lehetetlennek 
tartott , napjainkban napról-napra ismétlődik. Mily ünne-
pelt ember mainap minden községben a lelkipásztor s meny-
nyire ragaszkodik mindenki püspökéhez ! Es ha a főpász-
tornak gonosztevőkkel kellene is a börtönt megosztania, hí-
veinek szivei mégis lábai elé borulnának ! (Bravo.) Es a pá-
pa, vájjon nem magasabban, fenségesebben áll-e előttünk, 
mint valaha ez előtt ? ! íme a péterfillér providentialis in-
tézmény nyé a lakul t ! Ez a szózat : „A pápa maga Anti-
krisztus"— elvesztette hatását. Vajha e mondásnak követői 
azt végkép elejtenék; mert hiszen nemsokára megértetjük 
az időt. amidőn az Antikrisztus az ö ruhájokba fogózva fog 
megjelenni. (Nagy tetszés.) A katholikus nép a nagy katasz-
trófából győztesen fog kiemelkedni —hierarchiájának egysé-
ge által ! (Viharos, hosszas tetszés.) 

(Folytatjuk.) 

IRODALOM. 
== Munkálatok. Kiadta a budapesti növendékpapság 

magyar egyházirodalmi iskolája. Negyvenhatodik évfolyam. 
Budapest, 1883. N. 8. r. X X X . , 426 1. Ára 1 f r t 80 kr, nö-
vendékpapoknak 1 frt 20 kr. 

A budapesti növendékpapság magyar egyházirodalmi 
iskolájának Munkálatai mind becsesek, korszerű igényeket 
kielégítők, szóval: sikerült irodalmi termékek ; de a Munká-
latok jelen tekintélyes kötete a szokott becsen felül mécr 

azon kiváló irodalomtörténeti értékkel is bir, hogy a ma-
gyar vallásos, névszerint kath. költészet történelme terén 
élénken érzett hiányt pótol, ama dolgozat által, mely Frak-
nói apát ur pályadijával jutalmazva „katholikus vallásos 
költészetünkről a jelen században" czim alatt önálló iroda-
lomtörténeti becscsel biró művet nyújt . Most elég legyen 
ennyi t. olvasóink figyelmének felhívására. A Munkálatok 
e kötetét szokásunk szei'int bővebben is méltatni fogjuk. 

x „A kath. egyház isteni szervezete" czimű legújabb 
művem igentisztelt megrendelői közül többen azon kérdést 
intézték hozzám : váljon „A keresztény vallás isteni ere-
dete" pályanyertes I l - ik kiadásban megjelent munkám 
kapható-e ? Van szerencsém jelenteni, hogy még néhány 
meglevő példánynyal szintén 2 forintért szolgálhatok, azon 
megjegyzéssel, hogy a t. papnövendék uraknak bármelyik 
művem egy példányát 1 f r t 50 krért adom ; ha pedig egy-
szerre legalább 10 példányt rendelnek meg, 1 fr tér t , tehát 
feleáron kapják. — Budapesten (Vámházkörút 4. sz.) 1883. 
évi október 1-én. Bita Dezső, m. k. egyetemi r. tanár. 

V E G Y E S E K . 
— XIII. Leo pápa f. évi szept. 26-án fogadta az olasz 

papság zarándoklatának tagjai t ünnepélyes kihallgatáson. 
Készt vett e zarándoklatban Alimonda bibornok s turini ér-
sek vezetése alatt mintegy 30 főpásztor és 5000 áldozár. A 
szent-atya magasztos szellemű allocutióban válaszolt az Ali-
monda bibornok által felolvasott hódolati feliratra. 

— Nagyszabású nyilatkozat volt az, melyet Zyblikie-
wicz galicziai helytartó a krakói Sobieski-ünnepélyen tar-
tott beszédében t e t t : „Lengyelország nem szegény katonai 
évkönyvek feljegyzéseiben; ámde egy hadi esemény sem ha-
sonló Bécs felszabadításához. Két ellenséges czivilizáczió ta-
lálkozott e városnál. Es a lengyel Sobieskit érte az a kiváló 
dicsőség, hogy a mérleget a keresztény czivilizáczió részére 
hajlította." 

— Jeruzsálemi schismatikus pátriárkává Nikodémus 
thábori érsek választatott meg Nemcsak Oroszország híve, 
de ott is lakott. A latinokra sok zaklatás vár az u j schisma-
tikus patr iárka részéről. De a portának is meggyülik vele a 
baja. Hanem ugy kell neki, miért nem élt jogával, és miért 
nem törölte ki Oroszország eszközét a jelöltek közöl. ( Journ. 
de Rome.) 

— Szent Januárius ereklyéjéről közié az Ital ia reálé 
után f. hó 23-iki kelettel a Journ. de Rome a következő je-
lentést: „Tegnap sz. Január ius ereklyéi kitétettek a közön-
ség tiszteletére. Kilencz percznyi várakozás után a hívek 
lát ták a drága vér meghigulását." 

•f Gyászhír. Belgium katholikusait nagy veszteség ér-
te. Dechamps bibornok, malinesi érsek, Belgium prímása 
szept. 29-én meghalt. A „Courrier de Bruxelles „páratlan 
hitszónok"-nak mondja. Mint dogmatikus is kiváló helyet 
foglal el az egyház hittudósai közt. Belgium egyházi törté-
netében pedig különösen halhatatlan lesz emlékezete, mert 
a legnehezebb viszonyok közt, erős kézzel, nemcsak hanyat-
lástól megőrizte a katholicismust hazájában, de sőt, kivált a 
népiskola terén, folyton előre haladó, teljes fölényü verseny-
társává tette az egyház vallásos nevelési rendszerét az állam 
vallástalan rendszerének. 

KEGYELETES ADAKOZÁS. 
A kispesti kath. templom építésére 

Eber l ing József ny. budavári plébános 3 f r t . 

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

Nyomatott Budapesten, 1883. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt . 
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Schlauch L. ő exja elnöki beszéde és dr. Daniel Gábor vezérczikke. Csanádi egyházmegye. Az életből. Düsseldorf. A német 

katholikusok X X X . nagygyűlése. — Irodalom. Szívhangok. — Vegyesek. 

g 4 S G B B a f f a » » 5 

s ^ 

4 
„Solve vincla reis, 
Profer lumen coecis, 
Mala nostra pelle, 
Bona cuncta posce." 
(Hymnus in festis B. M. Y.) 

Nem akarok e helyüt t annak földerítésébe bo-
csátkozni: mikor és kitől vette eredetét a rózsafü 
zérnek nevezett ép oly kedves mint üdvös imádság. 

Tulajdonítsa megalkotását a történész a kinek 
akarja, . . . nekünk ez alkalommal elég, ha áldásos 
kihatásaiból ismerjük, ha erkölcsnemesítő, léleke-
melő befolyását életünk minden ál lapotai és viszo-
nyaira naponként tapasztaljuk. 

Avagy ki kérdezi, ki fürkészi, hogy honnan 
származik, mikép keletkezik a napnak fénye és me-
lege? Nem elég-e, ha jótékony, mindent éltető és 
érlelő hatását érezzük és tapaszta l juk? Ki ku ta t ja , 
hogy vájjon mikép, mily körülmények összehatása 
folytán jön létre az eső és a ha rmat? Nem elég, ha 
termékenyítő és üditő eredményeiben szemléljük? 

Az egyház története mutat ja , hogy a rózsa-
füzér rendesen nehéz és válságos időkkel jön elö 
összeköttetésben. Es e történeti tény amint egyrészt 
megfelel a boldogságos Szűznek, mint a kinek tisz-
teletét czélozza, — az emberi nemhez való viszonya 
és szerepével, — ép ugymegegyez másrészt a rózsa-
füzérnek természetével is. 

Mária ugyanis kath. egyházunkban a szerető 
családanya szerepét viszi. „La Vierge est le symbole 
de la sensibilité celeste— ir ja egy franczia protes-

táns nő. Egy másik meg csodálkozott, hogy nem 
a ján l ja minden anya gyermekét naponként a bol-
dogságos Szűz oltalmába *) 

Kegyes az Isten — ir ja egy nagy tudományú 
egyházi írónk — és irgalmasságának nincs határa ; 
de az emberi lélek bűnei öntudatában megszégye-
nülve tartózkodik irgalomért esedezni Annak jósá-
gához, a kit vétkei ál tal annyiszor megbántot t és a 
ki vétségeinek i té löbírá ja és megtorlója is leend ; 
nagyobb bizalommal és odaadással folyamodik azon 
jóságos anyához, a kit soha máskép, mint csak az 
irgalom és megkegyelmezés kedves, megnyerő sze-
repében látot t és hallott mindig a kereszténység 
nagy családjában szorgoskodni.2) Opus est mediatore 
ad Mediatorem istum, — i r ja a mézajku Bemard — 
nec alter nobis utilior, quam Maria. Quid ad Mariam 
accedere trepidet humana fragilitas ?3) 

Valóban ezen anyai nagy szeretete, ezen vonzó 
gyöngédsége a boldogságos Szűznek, a mi erőtlen-
ségünknek, a mi ügyefogyottságunknak erőssége és 
kecsegtető reménye ! 

„Kiváló és szent szokásuk volt mindenha a katho-
Ukusoknak — irja, „Supremi Apostolatus officio" kez-
detű legújabb encyclicájában, bölcsen uralkodó 
XIII. Leo szent atyánk, — válságos és kétséges körül-
ményekben Mciricűioz folyamodni és az ö anyai jóságá-
ban megnyugodni. a miben ugyan nemcsak a reményke-
dés, de ama legbiztosabb bizalom és megnyugvás is van 
kifejezve% melyet a kath. egyház joggal helyez az Isten 
anyjába 

Nagy volt az erkölcsi desolatio, melyet a XII. 

Hoványi. Ujabb levelek a fensőbb katholicismusról. 
I I . kör. Bécs. 1855. 282. 1. 

2) Palásthy. Theol. morum. Pars I I . sect. 2. pag. 125. 
3) S. Bern. Serm. in Dominie, infra Ass. Mariae. n. 2. 

T. I I I . p. 290. F . 
28 
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század végén és a XIII. elején okoztak a manichaeu-
sok utálatosságait újból felélesztő albigai eretnekek 
Dél Francziaországban. Fanat ismusukban nemcsak 
hogy a kath. vallás sarkalatos igazságait tagadták, 
de a család, a tu la jdonjog szentségének lábbal tapo-
sásával, magának az emberi társadalomnak létfölté-
teleit és alapjait rengették meg. A fékvesztett em-
beri szenvedély minden isteni és emberi intézményt 
össze vissza hányt és bonyolított. Iszonyatos tanaik 
még az általok felgyújtot t városok és falvak láng-
jainál is gyorsabban terjedtek mindenfelé. 

És midőn ez általános veszély és nyomor kö-
zepette a jobbak kétségbeesve tördelék kezeiket, 
III. Incze pápa rendeletéből egy testileg igénytelen, 
erőtlen szerzetes jelenik meg e borzasztó erkölcsi 
tűzvész oltására Languedoc leperzselt vidékein. 
Fegyverül és oltószerül nem egyebet, mint a rózsa-
füzért hozá kezében magával . Es e csodálatos fegy-
verrel sikerült legyőznie a fenevadat ! Sőt midőn a 
rózsafüzéren való ez áj tatoskodás azután mindin-
kább e l te r jedt : a hitélet és az erkölcsök ismét öl-
virágoztak, az ejtet t sebek behegedtek és a felzúdult 
zavaros elemek megtisztulva, vagy ár talmatlanokká 
téve, medrükbe tértek vissza. 

Es ez időtől fogva a rózsafüzér a dicsőséges 
Szüzanya hatalmas pártfogásának és tisztelői i ránt 
viseltető anyai szeretetének symbolumává és taliz-
mánjává lett ! Lepantó, Bécs, Temesvár, Korfu és 
száz meg száz hely, melyek ha nincsenek is mind a 
történet lapjain feljegyezve, de annál élénkebben 
vésvék a kath. egyháznak és Mária tisztelőinek ön-
tudatában, — tanúi és színhelyei a boldogságos 
Szűz tapasztalt segítsége és ol ta lmának! 

Dicsőítse győzelmeit a világ nagyszerű dia-
dalivek és más múlékony épületek á l ta l : mi a bol-
dogságos Szűz oltalma és közbenjárásának sikereit 
legméltóbban ül jük ünnepei és az előtte oly ked-
vesnek bizonyult rózsafüzérben, — azon imádság-
ban, mely a keresztény áhítat legszebb és legdrá-
gább gyöngyeiből van összehozva, mert „sicut inter 
flores hortorum rosae mirifice excellunt, — irja Quar t i 4 ) 
— ita rosarium inter omnes devotiones primatum ob-
tinet" ; azon imádságban, mely a ker. kath. vallás 
summája, a vallás-erkölcsi életnek maximuma, 
mely a jó ker. katholikusnak elválhatlan társa és 
ismertetőjele, mely a valódi nagy férfiak lapis lydi-
us-a, a családi szentélyek rózsaláncza, a szűzi sze-
mérem és ártatlanság talizmánja, az öregség re-
ményhorgonya és vigasza, a fiatalság őrangyala, a 

4) De process, pag. 12. 

társadalmi erények szeliditöje . . . egy szóval az 
egész emberiség földi és földöntúli jólétének egyik 
leghathatósabb eszköze. 

A rózsafüzér ezen áldásdús kihatásait dicsőítve 
ismerik el maguk a római pápák és annak haszná-
lását minden előforduló alkalommal kiváltságokkal 
és bucsuengedélyekkel a jánl ják. Igy V. Orbán 
pápa ..a rózsafüzér-ájtatosságról, mint olyanról tesz ta-
núságotmely által a keresztény népre mindenféle javak 
áradnak szét nnponként -'-; IV. Sixtus .naz Isten és a 
boldogságos Szűz tiszteletére, valamint az emberi nemet 
fenyegető veszélyek elhárításáraX. Leó tévtanítók 
és a lappangó eretnekségek megfékezése és kiirtására al-
kalmas eszköznek'-'-, III. Gyula pedig „a római egyház 
kiváló díszének'-'- mondották azt. V. sz. Pius ugy nyi-
latkozik a rózsafüzérről, hogy „a hivek annak ma-
gasztos titkairól való elmélkedések által felbuzdulva és a 
benne előforduló üdvös imák által lángra gyullasztva, 
csakhamar jobbakká, erkölcsösebbekké változtak, az eret-
nekségek és tévtanok sötétségei elenyésztek és a kath. 
hit világa szétterjedett." XIII. Gergely pedig „egye-
nesen az Isten haragjának megkérlelésére és a boldog-
ságos Szűz közbenjáráséinak kinyeréséreu mondja sz. 
Domonkos által alapítottnak a rózsafüzért. 

Az érzékiség által el tompított gondolkozású 
ember nem képes ugyan a rózsafüzér e magasztos 
epithetonjainak megértése- és átérzéséig emel-
kedni, nem képes méltányolni azon jótéteményeket 
és áldásokat, melyek a rózsafüzérből ugy egyesek, 
mint egész családok, községek, városok, országok, 
sőt az egész egyházra és emberi nemre háramoltak 
és naponkint háramolnak; mert hisz annak, a kinek 
hályog borí t ja szemeit, hiába muta t juk a legszebb 
tájat , annak, a kit a sárba vonz és ott ta r t vissza 
szenvedélye, hiába magasztalod a tisztaság szépsé-
gét és áldásait ! 

A frivol vallástalanság a rózsafüzért a köz-
néppel, mint az együgyiiség és szellemi korlá-
toltság szánandó prototypon-jával köti össze és 
eredetét is az úgynevezett sötétség és babona 
korába helyezi. — De hát miért nem mondják 
meg ez „erős szellemek" és privilegiált „fölvi-
lágosultak'-', hogy mi gáncsolni, mi kivetni való 
van azon az agyonrágalmazott rózsafüzéren? Az 
ép oly nagy tudományú, mint ritka öszintesé-
gü derék Hur te r tisztán kimutatta, hogy az az 
oktalanul gyanúsítot t rózsafüzér egészen biblia-
szerű, egészen szent könyörgés, mivel Ave Maria, 
Miatyánk és legfőbb hitágazataink s hitt i tkaink 
rövid említéséből áll és ugyancsak ő azevangelium 
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nyomán kiemeli, hogy, midőn Urunkat kivéve, a 
szentek köziil a jövő nemzedékhez senki más nem 
intézi szavait, hanem csak egyedül Mária hivja föl 
a következő századok minden ivadékát az ö bol-
doglétének hirdetésére: a boldogságos Szűznek mint-
egy a rózsafüzér lebegett lelkiszemei előtt, amelyben a 
megtestesülés és az ö istenanyai méltóságának fönsé-
ges titkai, az ő dicsősége a legpraegnansabban vannak 
kifejezve és amelylyel ennélfogva az őt megillető tisz-
telet, a legszebben, legmegfelelőbben jön érvényre. 
Avagy, ki erkölcsileg oly magasan áll az emberi nem 
felett, akit egy angyal üdvözöl és hirdet boldognak, 
akit a megtestesülésben maga az Isten annyira fölma-
gasztalt, váljon öt, az emberinem e legszebb virá-
gát, ékességét és büszkeségét, váljon e legszeretőbb 
anyánkat ne t iszteljűk-e gyermeki hódola t ta l?! 

A kath. egyház senkire sem erőszakolja a ró 
zsafüzért, senkit nem vádol eretnekségről, senkit 
nem kárhoztat csupán azért, hogy a rózsafüzért nem 
imádkozza, különben pedig egyéb keresztény kath. 
kötelességeit teljesíti és az egyház parancsait híven 
megtar t ja ; de ha nem parancsolja is az üdvösség el-
nyerésének föltételeként annak elmondását, a ján l ja 
mégis, mint üdvös, mint annyi történeti tény-
nyel jónak, áldásosnak bebizonyult áj tatossági mó-
dot ; a jánl ja nemcsak a köznépnek, hanem művel-
tek és tudósoknak is. Aminthogy csakugyan min-
den időben voltak, vannak és lesznek minden rendű 
és rangú hivek, a legnagyobb méltóságoktól le az 
utolsó pórgunyhóig, a tudomány legfőbb képvise-
lőitől az egyszerű szolgáló hajadonig, akik a ró-
zsafüzért imáclkozrák és azt kiváló gyönyörüknek 
tartották. V. Pius egy napon sem mulasztá el 
a rózsafüzért elimádkozni; Boroméi Károly, Milánó 
lángbuzgalmu püspöke nyilvános helyeken elői-
m á d k o z á a z t ; Bertrandi sz. Lajosnak pedig öröme 
telt, ha barát ja i t vagy a szegény gyermekeket rózsa-
füzérrel ajándékozhatta meg. És ki birná mind el-
számlálni hazánk királyait , királynőit , sz. István 
első apostoli királyunktól egészen a dicsőén ural-
kodó habsburgi ház jelen képviselőiig, kicsoda ha-
zánk főpapjait, sz. Gellérttől az ország jelenlegi 
bibornok prímásáig, kinek a boldogságos Szűz iránti 
mély kegyeletét „ennarat omnis ecclesici sanctorum",— 
ki birná mind névleg elősorolni a Nagy Lajosokat, 
Hunyady Jánosokat, Pázmányokat, Illésházyakat, 
Esterházyakat, Nádasdyakat, Klobusiczkyakat, Sci-
tovszkyakat stb. stb.,a kik a boldogságos Szűz i ránt i 
kegyeletben versenyeztek és azt nagyszerű alapít-
ványaik, intézményeik és művészi alkotásaik által 

előmozdítani törekedtek ! Pedig hát mindezek nem 
közönséges emberek ! *) 

És vájjon mit nyerne a köznép hitélete és val-
lás-erkölcsi miveltsége, hogyha rózsafüzérjétől fosz-
tanók meg, avagy kicsinylést és közönyt támasz-
tanánk i ránta szivében ? „A rózsafüzér erőszakos 
megszüntetése — úgymond a nagytudományu és 
szent életű Sailer M. püspök5) — az amúgy is nyers 
népet még nyersebbé tenné. Részemről megvallom, hogy 
több épülésre méltót találok abban, ha jó keresztények 
rózsafüzéreikkel kezükben szabadban, vagy szobájukban 
az Ur imáját vagy az JJdvözlégy-et imádkozz tik, mintha 
holmi homályos érzelmekben éiradoznak, vagy óraszámra 
folytatott ájtatoskodásuk szárazságába elmerülve elvesz-
nekEs a j ámbor Sambuga, jogosan apostrophálja 
korabeli úgynevezett „fölvilágosultjaiban" a korunk-
belieket is, következő sokat mondó szemrehányásá-
val : ,. Fölvilágosítani akartok és azzal kezditek, hogy a 
vallást és mindent a mi vele összefügg, szentségtelen kéz-
zel illetitek, scirba rántjátok és a nép előtt minden tekin-
télyétől megfosztjátok. Ha világosságot akartok gyújtani 
a köznép emberénél, ugy annak megszenteltnek kell len-
nie. Ti azonban mit tettetek ? Az előbbi idők hibcíit meg 
nem javitottátok, a mi pedig azokban jó volt, a fölvilágo-
sodás ürügye alatt földúltátok, és a romok helyébe nem 
tettetek mást, mint saját érzékiségteket." G) Igen találóan 
jegyzi meg erre a nagy olvasottságú Binterim7) : 
„Régi időtől fogva az feküdt mindig a „fölvilágosodás" 
szellemében, hogy oly terveket és ajánlatokat terj esz szeri 
elő, melyek által a katholicismust kifosztogatni lehessen. 
A kezdet a fejnél történt, a melynek minden hajszálánál 
mindmegannyi fodrász működött, és azután lassan lejjebb 
haladva, elért a Icib legszélsőbb végéig, a hol e szavak ál-
lanak följegyezve : „társulatok, búcsúk, körmenetek és 
rózsafüzérek 

XIII. Leo szentséges atyánk fentidézett főpász-
tori encyclicájában elrendeli, hogy a boldogságos 
Szűz közbenjárása ál tal az egész kereszténységre 
kiáradt számtalan jótétemény örök meghálálására 
és az ő anyai oltalmának a jelen nehéz és válságos 
napokban is való kinyerésére, ugy a jelen, mint a 
jövő években az októberi hónap, ú g y m i n t a melyben 
legtöbbször nyilvánult az ő anyai oltalma és segít-
sége a kereszténységen, — az egész egyházban, 

*) Lásd: Balogh A. B. V. Maria. T. I . Homagíum 
singulorum singulare. 34 és köv. 11. 

5) Neue Beiträge zur Bildung des Geistlichen. II . Th. 
271. S. 

6) Sambuga. Sammlung verschiedener Gedanken. He-
rausgeg. von F . Stapf. 56. 1. 

7) Denkwürdigkeiten. I I . Ausg. VII . B. I. Th. 102. S. 
28* 
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k ü l ö n ö s e n a r ó z s a f ű z é r - á j t a t o s s á g á l t a l m e g ü n n e -
p e l t e s s é k . 

É s v a l ó b a n , h a v a l a h a u g y n a p j a i n k b a n v a n 
s z ü k s é g e a v i l á g n a k a k e r e s z t é n y s é g hö i m á i r a és 
a b o ' d o g s á g o s S z ű z n e k k i v á l ó o l t a l m á r a ! V e s z é l y 
és b a j o k k ö r n y e z i k m i n d e n f e l ö l az e m b e r i t á r s a -
d a l m a k a t , e r k ö l c s i és a n y a g i t é r e n e g y a r á n t . „ M i g 
egyrészről folyton ünnepélyességek rendeztetnek — szól 
i d e v o n a t k o z ó l a g a j e l e s „ D e r K a t h o l i k " u t o l s ó f ü z e t e , 
— mig kiállítás kiállítást ér, mig lázas sietséggel városok 
nagyobbíttatnak és szépíttetnek, a közlekedési eszközök 
árai folyton fölfelé szállnak : addig másrészről növeked-
nek a feszültség és háborúveszélyek a népek között egész 
a messze Ázsiáig, nagy horderejűikké és kiszámíthatla-
nokká lesznek a politikai tervezetek s félelmetes ará-
nyokban emelkednek az államok és községek kiadásai s 
adósságai és velők egyrészen a csalódások, másrészen 
pedig az elégületlenség és zavar ok." 8) 

I l y k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t m i n d e n e s e t r e v a n e l é g 
o k u n k az i m á d k o z á s r a , h o g y a m i n d e n h a t ó I s t e n a fe -
n y e g e t ő v é s z f e l l e g e k e t e l h á r í t a n i s m i n d e n t az e m b e -
r i s é g j a v á r a f o r d í t a n i k e g y e s k e d j é k ; v a n e l é g o k u n k , 
h o g y a k e r e s z t é n y s é g f ő p á s z t o r á n a k s z a v a i t m e g -
sz ív l e lve az é g h a t a l m a s K i r á l y n é j á h o z g y e r m e k i 
s ze r e t e t - és b i z a l o m m a l f o r d u l j u n k s I s t e n n é l 
v a l ó h a t h a t ó s k ö z b e n j á r á s a és o l t a l m á é r t esedez-
z ü n k , h o g y : 

„Dilectas longa solvat formidine g entes !'r' — 

Dr. Való Simon. 

A z e r d é l y i p ü s p ö k ö k az u j a b b a l a p í t á s k o r s z a -

k á b ó l . * ) 

{1616—1882.) 
A Kolozsvárt 1556-ban sz. Katalin napján tar tot t or-

szággyűlésen eltörlött erdélyi püspökség visszaállítására 
többször történtek kisérletek. 

Igy Báthori Zsigmond erdélyi fejedelem 1597-ben 
kezdette a saeculárizáltatott püspökséget visszaállítani és e 
czélra a székesegyházi templom kiengeszteltetését eszközöl-
vén. azt a katholikus istenitisztelet megtartására átadatni 
rendelte ; de nem eléggé szilárd lévén alapítványa, intézke-
dése az ohajtott tartósságot nem nyerhette meg. 

A második kisérletet I I . Rákóczy Ferencz tette 1707-
ben Maros-Vásárhelyit, midőn fejedelmi beiktatása előtt a 
szokásos hitlevél készült, miről ő maga „Emlékiratában" 
ezeket mondja : „Mindent szépen elegyengettünk, kivévén, 
hogy semmikép sem bírhat tam rá a rendeket, hogy a katho-
likus püspököt befogadják. Minden vallásbeliek közül volt 
egy, mert törvény szerint a vallási gyakorlatot illetőleg min-
den vallás egyenlő volt, az erről való törvény Uniónak ne-

8) De Katholik. Zeitschrift. September. 1883. S. 331. 
*) Közművelődés, 37. sz. 

veztetik s megszegőire súlyos büntetéseket foglal magában. 
A püspök befogadása ellen számtalan okokat hoztak fel, 
melyeket megczáfoltam annyira, hogy még Pekry is elhall-
gatott , kit kiválólag használtam ezen ügyében. Végre azon-
ban még is tökéletesen fel kelle hagynom vele."**) 

A püspökség visszaállítása végre I I I . Károlynak sike-
rült , ki azt 1715-ki deczember 11-én kelt határozatával ú j -
ból alapítá és régi székhelyére Fejérvárra visszahelvezé. 
Első. ki azt elfoglalá Mártonfi György esztergomi kanonok 
volt, ki az erdélyi egyház fényének helyreállítása körül tett 
fáradozásait azzal koronázta meg, hogy a király által ala-
pított négy kanonoki stallum mellé az ötödiket sajátjából 
alapítá. — Öt 1724-ben 

Csik-szeut-mártoni Antalfi János székesegyházunk 
nagyprépostja követé, ki vagyonának nagy részét az egy-
háznak hagyományozá. 1728-ki jun. 10-én bekövetkezett ha-
lála után 

Zorger Gergely báró, egri kanonok foglalá el a püs-
pöki széket, ki a hatodik kanonoki stallum alapítását nyeré 
ki I I I . Károlytól. Meghalt 1740. szept. 16-án. 

Zetényi Klobusiczlcy Ferencz esztergomi nagyprépost 
kiváló gondjául tekinté a káptalani szabályok megállapítá-
sát. Ennek püspöksége alatt töröltettek el az 1773-ban 
Nagy-Szebenben tartot t országgyűlésen az erdélyi róm. 
kath. vallás szabad gyakorlatát korlátozó törvények. Az 
egyházi fegyelem helyreállítására czélba vett zsinat meg-
tartásában gátlá zágrábi püspökké 1748-ban történt kiue-
veztetése, később kalocsai érsek lőn. 

Szalai Sztojka Zsigmond báró, elődeinek bőkezűségét 
utánzandó a megye központjában a papnöveldét alapította, 
a székesegyház megrongált szentélyét újból fölépíttetté, a 
hetedik kanonoki stallum megalapításán kívül több ájtatos 
alapítványt dúsan gyarapított . 1759-ben lemondván a püs-
pökségről, élte többi napjait a medgyesi zárdában istenesen 
töltvén, 1770-ki april. 1-én elhalálozott. 

Battyányi József gróf, azelőtt pozsonyi prépost 1759-
ben püspökké kineveztetvén, kevés időig volt Erdélyben ; 
20,000 f r t évi kamat já t a székely kántorok kiképeztetésére 
nagylelkűen adományozván, már a kö/etkező 1760-ik év-
ben kalocsai érsek lett, azután pedig az esztergomi primási 
székre emeltetett, melyet sokáig díszített. Utána követ-
kezett : 

Bajtai József báró, azelőtt a piáristák nagytudományu 
főnöke, ki tudománya, buzgósága és tekintélye miatt a leg-
nagyobb püspökök közé sorozandó. O alapítá a nyolczadik 
kanonoki stallumot, ő nyeré ki a nagyprépost számára a 
püspöki díszletekkel való élést, ő Mária Terézia boldog és 
örökemlékű királynőtől a lusitanicus nevű ei-délyi püspök-
megyei vallásalapot. Betegsége miatt 1772-ben a püspök-
ségről lemondván, pozsonyi útjában meghalt. 

Mqnzador Pius, szentpáli (barnabita nevű) szerzetes a 
bécsi császári királyi udvar nagyhírű hitszónoka, ki 1773-
ban erdélyi püspökké kineveztetvén, kitűnő tulajdonainál 
fogva nagy reményt keltő életét már a rákövetkező évbeu 
Nagy-Szebenben bevégzé. Nagy aparatussal készült és né-

**) I I . Rákóczy Ferencz emlékirata a magyar had j á r a t ró l 1703 — 
1711. Közli Rá th Károly sat. Győröt t . 1861. 146. lapon. 
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met nyelven kinyomatott kitűnő egyházibeszédei a Bat thyá-
ni könyvtárban is megvannak. 

Kollegradi Kollonics László gróf, mint nagyváradi 
prépost 1774-ben erdélyi püspökké neveztetvén ki, kevés 
időig kormányozhatá e megyét, már 1780-ban nagyváradi 
püspök, végre kalocsai érsek lett, honnan az erdélyi székes-
egyházi templomnak gazdag arany készletet és épülete fön-
tartására hatezer forintot adományozott. Es most „majora 
canamus !" 

Batthyáni Ignácz grófnak, ki egri nagyprépostból 
1780-ban lett erdélyi püspök, drága emléke megérdemli, 
hogy róla kissé hosszasabban szóljunk. Azt hisszük, hogy 
tisztelt olvasóink kedvesen veendik, ha életének leirásából 
a káptalannak 1798-iki nov. 17-én történt halála alkalmá-
val kiadott szomorú jelentésének nyomán, némelyeket ide 
jegyzünk: „ . . . Árvákká let tünk tehát atya nélkül, még 
pedig oly atyától fosztatván meg, kivel velünk e püspöki 
megye nem csak nagy, hanem az előbbi századok szent 
püspökeihez hasonló főpásztort, az egész haza pedig legjó-
tékonyabb polgártársát méltán gyászolja. Benne a nyom-
tatásban is megjelent könyvek által eléggé tanúsított nagy 
tudomány a legalsóbbakhoz leereszkedő nyájassággal ve-
télkedett. A szent ténykedéseken elömlő szívbeli forró 
szeretete igeu gyakran a leggyöngédebb könnyhullatás-
ban nyilatkozók s a körülállókban tÖredelmességet fakasz-
ta. Ahol csak alkalom nyilt a szent ténykedésekre, ezeket 
lelkének akkora buzgóságával végzé, hogy u nála sokkal 
i f jabbakat és erősebbeket is a maga lankadatlanságával ki-
fárasztá; a főpásztori látogatások alat t olykor harmadnapra 
halasztá az étkezést. Nappalait a közügyek, éjjeleit a tanul-
mányozás és jámborság cselekedeteinek folytatására fordítá, 
szokása levén 12-től éji egy óráig a kenyér színe alá re j te t t 
Istent folytonosan imádni. Ártatlan testén, melyet kemény 
vesszőkkel és ostorozással szolgaságba ejtett , halála után is 
láthatók valának a sebhelyek. A bőkezűség és könyörületes-
ség gyakorlására hivatottnak, sőt születettnek látszott. E r -
dély régi fejedelmeinek rombadőlt palotájából magának és 
utódainak diszes lakot emelt. Mátkájá t , a székesegyházat, 
gazdagon fölékesítette. A főtanodákban több i f jú t a haza 
reményére neveltetett, a magánházakban sok özvegyet, azok 
árváit és más nyomorultakat föntartott . Udvara , távollété-
ben is az utazó vendégek befogadója volt. A Batthyáni név, 
(mely fenséges házból, hogy Erdély e században két legna-
gyobb püspökét nyerte, azt különös dicsőségünknek is t a r t -
juk) a jövő századokra átmenő dicsőségére, csillagdát (e tu-
dományban is jár tas levén) alapított, emelt, azt Angolhonból 
hozatott drága eszközökkel felszerelte, r i tka könyvek és 
kéziratokból álló, közhaszonra megnyitott könyvtárral gya-
rapította, adományozta. . . . De hogy végetlenek ne legyünk : 
többi érdemei beirvák az élet könyvében.. ."***)Mily buzgón 
dolgozott azon, hogy Erdélyben egy tudós társaság alakul-
jon, szintén ismeretes dolog. 

Csikmindszenti Mártonfi József, ki azelőtt a kath. 
Comissiónak előadója és egyszersmind az erdélyi normális 
iskolák inspectora, majd czimzetes püspök volt, 1799-iki 
-márczius 14-én neveztetett ki erdélyi püspöknek. 

E tudós székely hazáukfia gróf Kemény József ta-
***) L. Uj magyar Muzeum. 1855. VIL és VIII. füzet 402 1. 

nusága szerint az erdélyi jelesb férfiak és tudósok közé 
méltán számítható. Mint főpásztor a király, a haza és 
polgártársai iránti hűségnek kitűnő példánya volt. A szo-
morujelentés, melyben a káptalan 1815-iki márczius 3-án 
történt halálát tudat ja és érdemeit elősorolja, igy végző-
dik : „Mindezekről ő maga e rövid emlékiratot készíté 
magánnk: Többet élt, mint óhajtotta, kevesebbet tett, mint 
akarta, abban nyugodván meg, hogy azok fölirvák az élet 
könyvében." 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, október 1. Dr. Schlauch L. ö exja elnöki be-

széde és dr. Daniel Gábor vezérczikke. — Mindenekelőtt bo-
csánatot kérünk, hogy a szatmári püspök ur ő excjának or-
szágosan tisztelt nevét a félhivatalos „Nemzet" egyik vezér-
czikkezőjének — mert az dr. Dániel Gábor uram —nevével 
egy sorban említ jük. Csak ugy illik össze e két név, mint 
opposita jux ta se posita. Ugyanazon tárgygyal áll összeköt-
tetésben mind a két név —• de ellentétes irányban. Az egyik 
állítást, a másik tagadást jelent. Az egyik épít, a má-
sik ront. 

Mult hét csütörtökén — szept. 27-én mondá dr. Schlauch 
L. ő excja, mint a Szent-László-Társulat érdemekben gaz-
dag elnöke, egyikét azon nagyszerű, klasszikus beszédek-
nek, melyek, mint e magasztos szellem mindennemű ragyogó 
enuntiatiója, tisztelettel fogadtatnak intra et extra muros. 
Nem is csoda. Dr. Schlauch ő excja egész sajátos, individu-
ális rhetorikával bir. Mély és fenséges, de amellett egyszerű 
és átlátszó; határozott és velős, de amellett finom és mérsé-
kelt; találó és talpraesett, de gyöngéd és sima a nagynevű 
püspök rhetorikája. 

A csángók kérdése képezte a fothemát. De ragyogó 
szónoklatának végén az összes hazára, ennek létalapjaira 
tekintett . Szükségesnek mondotta a katholicismust hazánk 
fennmaradására. 

Ugyanaz nap hozott a „Nemzet" reggeli lapja vezér-
czikket a „társadalmi válság"-ról. Dr . Dániel Gábor irta. 
Panaszló hangon irt a busmagyar, hazájának, nemzetének 
válsága felett elmélkedvén. Sötét színben látott mindent. 
L á t t a nemzetét kicserélve, gyökerében átváltozva népünk 
lelkületét; lát ta elveszni az emberiség legszentebb tulajdo-
nait; vészt, pusztulást látott . Kereste az okot, és íme ! für-
késző szemei elé tódult egy „uj világrendszer", mely „alat-
tomosan lopódzott be az emberiség kebelébe," mely „lassan, 
apródonként mérgezte meg kedélyét," mely „terjed mint a 
ragályos betegségek láthatatlan lényei". — Es ennek az u j 
világáramlatnak a neve: „keresztény socialismus !" Es most 
jön a ^keresztény socialismus" bűnlajstroma. „Az elnyomás 
és a kasztrendszer hive (öntudatosan vagy öntudatlanul) 
fr igyre lépett a szabadság és a tulajdon megtámadásának 
híveivel. Igy született a keresztény socialismus." Tehát ez 
volna meghatározása. Oly tan volna a keresztény socialis-
mus, mely a zsarnoksággal és a rablással párosítaná a soci-
alismus utópiáit. Minden minden inkább, csak keresztény 
nem lehet. Nem lehet keresztény, mert a zsarnokságot, mert 
a rablást a kereszténység bűnnek nevezi. I ly értelemben „ke-
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resztény socialismus" nem létezik; v a g y ha létezik, csak dr. 
Dániel ur agyában. 

Ha pedig nem jól értet tük a t. czikkirót, ha ő a „ke-
resztény socialismus" alatt a kereszténységet és a keresztény 
alapra fektetett reformtörekvéseket érti, melyek a külföl-
dön és nálunk lassankint fejlődnek, melyek üdvös agrár-
mozgalmak által fel akarják szabadítani a keresztény népe-
ket a zsidók pénzuralma alól, melyek meg akarják menteni 
e hazának ősi polgárait, ősi nemzetét, melyek akadályozni 
kívánják a föld népe pusztulását, — ha mondom, ezeket ér-
tette t. czikkiró a „keresztény socialismus" alatt, akkor 
mély sajnálattal kell konstatálnunk, hogy a kormány félhi-
vatalos lapja a keresztényellenes áramlatoknak szócsöve lőn, 
hogy az antichristianismus zászlaja szt. István birodalma 
ez idő szerinti kormányának lapjában szabadon kigön-
gyelíttetett. 

Ne ámítsuk magunkatíOly gyenge elméjűnek nem tart-
hatjuk dr .D. G. urat, hogy ő komolyan gondolná a keresztény 
socialismust mint a zsarnokság és rablás szülöttjét; nem kép-
zelhetjük, hogy ő oly kevéssé ismerné a kereszténység ta-
nait, melyekkel ily socialismus ép oly kevéssé férhet össze, 
mint a bűn az erénynyel, mint az állítás a tagadással; ő ko-
molyan ilyent nem gondolhat, nem irhát, ö mást ért, azt, 
mit utóbb jeleztünk. Az ébredező visszatérést, a feléledő 
keresztény irányt perhorrescálja; ettől fél, ettől ijedt meg. 

A liberalismus érzi, napról-napra jobban érzi, lá t ja , 
tapasztalja, hogy elvesztette sokféle bűvös erejét, hogy ki-
ábrándulnak a népek a csalódások keserű álmaiból, hogy ön-
tudatra ébrednek az ígéretek és a tények roppant arányta-
lansága szemléleténél, hogy számítani, mérlegelni kezdik ál-
lapotainkatésezeketösszehasonlítani a volt állapotokkal,hogy 
annak a megismerésére ju tnak, hogy nem minden jó, a mi u j 
és nem minden rosz, ami régen volt. Ezt érzi a liberalismus. 
Es mert érzi ezen áramlatot, mely reá nézve oly válságos 
lehet, azért igazán a „létért való küzdelem"-re szánta el 
magát. Görcsösen ragaszkodik az életben való maradáshoz, 
hazug módon saját fenntartásához köti az állam, a haza 
fennmaradását. 

„Bent a magyar állameszme létalapját a liberalismust 
fenyegetik" — ez a „társadalmi válság" írója panaszainak 
legőszintébb hangja. A liberalizmust fenyegetik, de nem a 
magyar állameszme létalapját. Megvolt hazánk; szép, nagy, 
erős volt, mielőtt a liberalismusnak csak hire is lett volna ; 
13 esztendő óta a liberalismus lett létalapja és — társa-
dalmi válságról czikkeznek. Es ha e válság katastrophára 
vezet, elpusztul a liberalismus, de nem a magyar állam-
eszme ; ha e katastropha visszatereli hazánk nyolczszázados 
alapját, akkor e válság nemzetünk hasznára volt. 

„Nao-v erő — igy szólott a szatmár egyházmegyei fenkölt 
szellemű püspöke — nagy erő volt mindenkor a katholi-
cismus hazánkban. A ki ennek megingatására törekszik, az 
az ország gyöngítésére tör, mert annak nyolczszázados alap-
ját támadja meg." 

A nagynevű főpap nyolczszázados múltra hivatkozik, 
népünk egész történelmére; a „Nemzet" vezérczikkezője 
csak tizenhárom éves multat hozhat fel a liberalismus léta-
lapvolta mellett. 

Mi igaz í Mi valóban létalapja hazánknak? Az, ami 

nyolczszázadon keresztül számunkra megtartotta e hazát — 
vagy az, ami 13 éves gazdálkodás után — társadalmi vál-
ságra vezetett ? ! ? 

Csanádi-egyházmegye. Temes Sz. András. Az életből. 

— Tavai t3tt Ígéretemhez képest megkísérlem, ha nagysá-
god szívesen veszi,*) megyénkben előforduló némely újdon-
ságról nagyságodat tudósítani. 

Kezdjük illően koztÍ3zteletű kegyes főpásztorunkon. 
Alig hogy ferenczfalvi nyaralása gyanánt szolgáló 

üdéléséről haza érkezett, vagy talán még útközben már ar-
ról gondolkozott nyilván, hogy második természetévé vált 
jótékonysága sorrendjét hol kezdje, — s ime tegnapelőtt 
legnagyobb meglepetésemre ide kirándulván a kegyessége 
által még tavai helyreállítót plébániai lakba hivata egy 
Fr i tz Anna nevű szegény napszámosnőt, kinek férje már 
évek óta betegeskedik, s kérdezősködvén a beteg állapota 
felől, azonnal szép összeggel megörvendezteté. Orömkönybe 
lábadt szemnek valék tanuja, nemcsak a megajándékozott, 
de az adó részéről is, midőn utóbbi megtudá, hogy hajdani 
híveinél mily áldástelt emlékezetben vagyon. Ezen Fri tz 
család ugyanis Nagy-Oszről, az egykori franczia telepről, 
hol főpásztorunk hajdan áldásdusan lelkészkedett, ide ke-
rülvén tönkre jutott , de elhagyatottságában támaszt kere-
sett és lelt a kifogyhatatlanul jótevő „holtkézben", mely-
nek birtoklója a szegény családapa siketnéma fiát Yáczon 
képezteté, ugy, hogy pár év előtt onnan mint kész szabó-
legény hazakerülvén a minap meg is nősülhetett. De azért a 
beteg öregről sem felejtkezik meg most sem az áldott lelkű 
főpásztor. 

Valóban csodálatos eszköze ő az isteni gondviselésnek, 
mert daczára sanyarú testi állapotának, oly lelki éberség-
gel van megáldva, hogy bokros püspöki teendői közepette, 
ime méff a temesvári falakon tul eső falvak betegei sorsát o o 
is szivén hordani tudja . 

De értik is minden oldalról nemes szive aranybányá-
já t kiaknázni ! Képzelje csak a t. olvasó ! Temesvárott nem 
régen egy magyar színészetet pártolólag támogató egylet 
alakult. E napokban Ormós főispán elnöklete alatt arról 
folyván a tanácskozás, vájjon hogyan lehetne a kezdetleges 
csekély segélyző alapot a legsikeresebben növeszteni, a te-
mesvári polgármester indítványa, hogy ő nagyméltósága 
kegyelmes püspökünk küldöttségileg kéressék föl a szín-
házi segélyalap javára alapítvány alkotására, — egJ~ 
hangulag elfogadtatott. — Ugyan mire fogják még a nagy-
lelkű jótevő bőkezűségét igénybe venni ? ! — Nem szabad 
egyébiránt itt említés nélkül hagyni, hogy a temesvári bel-
városi plébániai templom már majd másfél év óta be van 
zárva, mert „ruinam minatur." — A városi hatóság, mint 
kegyuraság, egy temesvári német lapban már többször fi-
gyelmeztetve lőn, hogy a mostani tar thatat lan helyzeten, 
mely szerint a szent ténykedéseket a kegyesrendi templom-
ban kell végezni, szüntesse meg uj templom építése által. 
Erre a ezélra, legalább tudtommal, eddig valami egylet 
még nem keletkezett. Színházra — igen ! 

Ő felsége apostoli királyunk Szegeden leendő fogad-
tatásánál a csanádi káptalan méltóságos Németh József f. 
püspök s püspöki helynök vezérlete alatt képviseltetni fog 

*) Mindenkor. Szerte. 
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nem csak, hanem ő nagyméltósága utasítása folytán, a Sze-
gedhez közelebb eső esperes és plébános urak is megjelen-
nek. Kegyelmes főpásztorunk rendeletének idevágó szavai 
ezek : „Mindazok, kiknek viszonyai és hivatalos teendői ezt 
megengedik, nem fognak késni ez alkalomból Szegeden megje-
lenni és a testületileg bemutatandó hódolatnál részt venni, kü-
lönösen (azt mondja a főpásztor) elvárom ezt a Szegeddel ha-
táros vagy ahhoz közel eső és vasúti összeköttetéssel biró es-
peresi kerületek papságától. — Gemml apátkanonok, mint a 
temesvári képviselőtestület küldöttségének tagja , Dobó 
Miklós apátkanonok pedig nemcsak mint a káptalannak, 
hanem mint a temes-vármegyei bizottsági küldöttségnek 
is tagja apostoli fölségünk legmagasabb megjelenésén szin-
tén jelen leend. 0. N. J. 

Düsseldorf. A német katholikusok XXX. nagygyűlése. — 
Harmadik szónok Bachen ügyvéd és országgyűlési 

képviselő Kölnből. Aphorismákbat szólott a társadalmi, kér-
déshez. Ez a kérdés teszi korunk atra curáját , melynek léptei 
mind erősebben rengetik a világot. Ez a kérdés továbbá 
rendkívül sokoldalú és csakis darabonkint tárgyalható, ós 
csak aphorismákban lehet hozzá szólni. Azért tesz ő is így. 
De mivel a társadalmi kérdésről csalánok függnek le, szónok 
csakis oly tételeket szándékozik felállítani, melyekre nézve 
a katholikus social-politikusok megegyeznek. Mindenek előtt 
elismert igazság, hogy az egyházban van meg a társadalmi 
bajok megszüntetésére szükséges szellem. H a a kereszténység 
tanait általánosan követnék, a társadalmi kérdés nem mér-
gesedett volna el ; nem volna annyi gyűlölet és irigység, oly 
nagy élvhajhászás, becstelenség és keményszivűség, mint 
tényleg van. Már csupán social-politikai szempontból is 
szükséges az egyház szabadsága. Azt mondják : ti a szegé-
nyeket a menyországgal biztatjátok, hogy igy a földi viszo-
nyok javításának kérdése mellett elsiklanotok lehessen. E r re 
szónok megjegyzi : a túlvilágra való utalás social-politikai 
tekintetben bizonyára jobban hat, mint a semmire való uta-
lás. Az az ember, ki hitét a jövő életbe el nem vesztette, 
soha sem lesz oly nyomorult, mint az, ki semmit se vár, se 
itt, se a jövőben. (Tetszés.) De az állam is hivatva van az 
egyházzal közreműködni. A mai társadalom szétforgácsolása, 
atomizácziójával szemben az állam hivatása a nemzeti gaz-
dálkodás erőinek testületi egyesületekbe való összefoglalá-
sának megfelelő alakot találui. Természetes, hogy az állam-
nak őrizkedni kell a nemzetgazdasági élet jogos szabadságá-
nak körébe bemarkolni, mert a jogos önsegély s az egész 
társadalom közreműködését nélkülözni nem lehet, lévén az 
fődolog. (Tetszés.) Az állam köteles respektálni az egyház 
szabadságát is, mely az egyházat annál inkább megilleti, mint-
hogy ő az emberiség legnagyobb társadalmi jótevője. 

Szólt még Meiler, Amerikából. Kiemeli, mily virág-
zásban van itt a kath. egyleti élet. Ennek köszönheti az egy-
ház fényes templomait, jeles iskoláit és nagyszerű jótékony 
intézeteit. Az egyleti csendes működés mellett az amerikai 
katholikusok körében, hasonlóan a német kath. nagygyűlé-
sekhez, nagy virágzásnak örvendenek az időszakonkint meg-
megujuló katholikus gyülésezések. És Amerikában a katho-
likusoknak ezt a tömör fellépését és eljárását még az egy-
ház ellenei is tisztelik. A katholicismus a föld sava : ez az 
igazság főleg Amerikában bizonyul igaznak. Hogy a katho-

licismiu mindenütt a föld sava legyen, arra hathatósan köz-
reműködnek az ily kath. nagygyűlések. 

Utolsó szónok volt Racke kereskedő és országgyűlési 
képviselő Mainzból. Szólt a ker. családról. Emlékeztet b. 
Ketteler azon mondására, hogy, ahol a keresztény családban 
a társadalmi lét alkatelemei érintetlenek és egészségesek, 
ott a társadalomnak ez az egy oszlopa maga megmenthet 
mindent A keresztény család eszméjével szembesíti a po-
gány családi életet. A nő és gyermekek ebben rabok valá-
nak. A názáreti szent család megalapításával nyerték vissza 
a nők és gyermekek méltóságukat. Vissza kell állítani a 
családi szentélyben a szent keresztet, hogy ennek árnyékában 
megtanuljon az i f jú nemzedék a kereszténységért lelke-
sülni . 

(Folytatjuk.) 

IRODALOM. 
-h Szívhangok, vagy : Újévi, név- és születésnapi, ta-

nodai ünnepélyekre való s egyéb alkalmi üdvözletek, emlékso-
rok versben és prózában. Korfokozatos beosztással mindkét 
nembeli i f júság számára. I r t a Nagy Antal. Második kiadás. 
Egy képpel. Komárom, 1883, 16-r. 299. 1. Kapható szerző-
nél Szőnyben (Komáromm.) Ára fűzve 80 kr, keménykö-
tésben 1 frt , diszkötésben 1 f r t 50 kr. 

Előszavában szerző igy jellemzi e becses if júsági 
iratot : 

Szomorúan tapasztaljuk, hogy a társadalmi és családi 
viszonyok megdöbbentő ziláltsága egyre általánosabb lesz 
napjainkban. Egyik főoka ennek kétségkívül azon szomorú 
jelenség, hogy kialvóban van a szeretet, a társadalmi és csa-
ládi boldogság ez éltető eleme, a szivekben. De ha ismerjük 
a sebet, ne késsünk rá balzsamot alkalmazni; ha kihülőben 
van a szeretet, iparkodjunk annak szent tüzét élesztgetni, 
ki ki a maga hatáskörében. A sürgős munkát mindenesetre 
a gyermekszívnél k^ll kezdeni. Mert amely gyermek szivé-
ben meleg a szeretet szülői, őszinte a kegyelet rokonai, elöl-
járói és jóltevői iránt., abból embertársait, egyházát, hazáját 
s kötelmeit is szerető tagja válik majdan a társadalomnak. 

Készemről e kis könyvecskémmel kívánok ezúttal a 
szent czélhoz járulni , melyben hangot adok különféle alkal-
makból a gyermekszív meleg érzelmeinek azok iránt, kikhez 
a rokonszenv és hála szent köteléke fűzi. Ez második kia-
dása részben azon „Szivhangok"-nak, melyet 1865 ben Var -
gyas Endrével együtt adtam volt ki, de melynek példányai 
már évek óta nem kaphatók. Részben, mondom, amennyiben 
saját dolgozataimat abból kiválasztva s ú jakkal bővítve 
ezennel újra a kedves i f júság használatára bocsátom. 

I lynemű munkák nem hiányzanak ugyan ifjúsági iro-
dalmunkban ; de figyelmesen átlapozva azokat, azt tapasz-
taljuk, hogy vagy a meleg érzés, vagy a szabatosság, vagy 
pedig a határozott vallásos szellem hiányzik bennök. Es ez, 
az i f júságnak szánt munkákban, mindenesetre nagy hiba. 
Ezenkivül még sok szükséges rovatot is nélkülöznek, de meg 
a tartalom változatosságát és korfokozatos beosztását ille-
tőleg is sok kívánnivalót hagynak maguk után. Részemről, 
amennyire a tárgy természete és a jutányos árra való tekin-
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tet engedte, iparkodtam munkácskámban e hiányokat 
pótolni. 

A d j a Isten, hogy használjon művecském valamit a 
szeretet és kegyelet ébresztése- és ápolására ! 

-r- Megjelent és beküldetett : Magyar kath. egyháziro-
dalmi munkák, orgona és énekmüvek 3jegyzéke. Kiadja Szol-
esányi Gyula egri könyvárus, kinél a jegyzékben felsorolt 
munkák kaphatók. Sok hasznos munkát hirdet e jegyzék, 
melyék megszerzését és figyelembe vételét ajánljuk t. ol-
vasó közönségünknek. Ez a könyvjegyzék megkeresésre in-
gyen és bérmentve küldetik. 

= Jelentés. Tisztelettel értesíteni a főt. hazai papsá-
got, hogy „Egyházi Beszédek hármas sorozata" czímű mü-
vem mindkét eddig megjelent kötete alólirtnál még mindig 
megrendelhető, és pedig akár pénzértékben — a két kötet 
négy forintért, — akár mise-intentiókra, melyekből, miután 
csak fél frankkal (husz krral) dijazvák, természetesen húsz 
felel meg a négy forint árnak. A művet a pénzért rendelők-
nek utánvéttel, vagy négy forint husz krajczár beküldése 
mellett díjmentesen, az intentiókra rendelőknek pedig az 
agiokíilönbözet miatt szintén díjmentesen fogom küldeni. 
Mivel a jövő november hóban már, midőn a Vízkereszt 
után elmaradt vasárnapi evangeliurai szakaszok fordulnak 
elő, az első kötet, mely a karácsonyi ünnepkört foglalja 
magában, időszerű, tehát használható lesz; Pünkösdre pe-
dig az ennek ünnepkörét magában foglaló és már sajtó alatt 
levő harmadik kötet is meg fog jelenni : azért említett mű-
vemet a főt. hazai papság becses figyelmébe jelenleg annál 
inkább ajánlom. 

Kalocsán, 1883. Okt. 1. 
Pákolicz János, 

főegyházi hitszónok. 

V E G Y E S E K . 
— XIII. Leó pápa nem hagyja üres szónál. T. olva-

sóink emlékeznek a történelmi kutatások és tanulmányok 
felkarolásáról szóló levelére, melyet ő szentsége nemrég de 
Luca, P i t ra és Hergenröther bibornokokhoz intézett. Alig 
mult el annak közlése után egy hónap, már is jelenthet jük, 
hogy egyszerre négy forrás-mű van készülőben a vatikáni 
levéltárból. Az egyiknek czime lesz Róma és Bécs 1683-ban. 
Kiadatlan okmányokat fog közölni az Európa s az izlam közt 
azon időben lefolyt küzdelemről. A másik a Documenta Lu-
therana, mely már sajtó alatt van Regensburgban. A har-
madik V I I . Kelemenre, a negyedik I I I . Honoriusra fog 
vonatkozni. 

— F. hó 7-én. azaz a sz. rózsafüzér ünnepén a sz. 
ferencz-rendiek IV. kerületi templomában nagy ünnepély 
fog tartatni. Délelőtt 8 órakor nagy mise lesz a főoltárnál, 
9 órakor kis mise a rózsafüzér-társulat oltáránál, a rózsa-
füzér imájával. Délután 1

 23-kor rózsafüzér-ima, 3 órakor 
litánia, mely után szent menet lesz az angol-kisasszonyok 
templomába sz. Domonkos oltárához, honnan visszatérvén a 
menet alkalmi szent-beszéd fog tartatni. Szent-beszéd után 
rózsa-füzérek, érmek és képek fognak a körmenetet vezető 
áldozár által megszenteltetni. Ezen épületes ájtatosságban 
a főváros buzgó hívei annál serényebben fognak igyekezni 

részt xenni, minthogy X I I I . Leó pápa egész október havát 
a keresztények segítségének, a győzelem anyjának; a sz. 
Szűznek tiszteletére s a rózsafüzér-ima gyakorlatának 
szentelte. 

— Manning bibornok Rómába készül. Értekezni óhajt 
a szent atyával a londoni kath. egyetem ügyében. A bibor-
nokról egy érdekes adoma kering most. Mikor egy egyetemi 
tanulók tudományos conferencziáján Gladstonevel találko-
zott, a két nagy férfiú részt vett a vitatkozásban és köztük 
fényes szellemi párbaj folyt le, mely szónokilag is kitűnően 
sikerült. Ünnepély után Gladstone egyik barátjához for-
dul va igy szólt : „Ennek a Manningnak kellene minisz-
terelnöknek lenni, nekem pedig bibornoknak." Körülbelül 
ugyanily pikáns szavára emlékeznek Dupanloupnak. Az 
orléansi püspök Jules Simon volt franczia közoktatásügyi 
miniszterrel beszélgetvén, miután elváltak, igy nyilatkozott: 
„Ez az ördög-adta embere (Ce diable d'homme) még előt-
tem lesz bibornok!" (Courrier de Bruxelles.) 

— Az olasz katholikusok VI . nagygyűlése f. hó 10— 
14-ig lesz Nápolyban, melyet egyetemes katholikus olasz 
zarándoklat fog megelőzni a szentatyához. 

— A vatikáni archívumra vonatkozólag érdekes tudni, 
hogy az három osztályból áll. Az első az u. n. „avignoni osz-
tály." I t t vannak a pápák bullái, brevéi, apostoli levelei I I I . 
Inczétől szakadatlanul napjainkig, sőt több enemű okmány 
előbbi időkből is- Avignoni osztály a neve, mert e gyűjte-
ménynek Avignonban vettetett meg alapja. — A második, 
az u. n. del Castello, azaz Angyalvár archiruma, nem egyéb, 
mint a pápák világi fejedelemségének okmánytára, mely az 
Angyalvárban őriztetett . — A harmadik osztály neve Le 
Nunziature. Neve megmondja tar ta lmát . 

— A franczia katholikus jogtudósok ezidei congressusa 
f. évi októberhó 9, 10 és 11-ikén lesz. Négy bizottság 
fog működni. Az első bizottság t á rgya i : I . Általános elvek a 
tulajdonjogról, ennek eredetéről, terjedelméről, a belőle fo-
lyó kötelmekről, az állam viszonyáról a magánbirtokhoz, 
az e téren felmerült u j eszmékről. I I . A szoros értelemben 
vett egyházi birtokról szóló elvek és törvények, különösen 
a franczi állam követelései a papi dotatio ügyéken. I I I . Az 
egyház által elismert erkölcsi személyek tulajdonjogáról. A 
holt-kéz birtokáról és ennek társadalmi hasznáról. Van-e az 
államnak joga, az egyház beleegyezése nélkül, a szerzetes 
rendek birtokszerzési jogát korlátozni ? — Kell-e az állam-
nak a szerzetesi fogadalmak szentesítésére befolyni, és mily 
határok közt? — Az egyház és állam szerepe a jótékony-
sági alapokkal szemben. — A második bizottság t á rgya i : 
IV . Tulajdon és család, — különösen a családi tűzhely és 
műhely fentartásáról. V. A kollektiv tulajdonról. — A har-
madik bizottság tárgyai : Az ingó birtok, különös tekintettel 
a börzére és speculaczióra. Mily pénzműveletek helyesek 
(legitim), mikor és mily mértékbea, és hogyan kell felettök 
érvényesíteni az állami akcziót ? — A negyedik bizottság 
tárgyai : VI I . A tulajdon biztosítékai. A birtok képviselé-
séről politikai tekintetben. A modern államok törekvése az 
egyéni vagy társas tulajdon megrohanására közadóságok, 
adminisztrativ gyámkodás, adóztatás által. Az állam adóz-
tatási joga, az ez utóbbi törvényes voltának föltételei, a meg-
adóztatás határai. — Látni való e terjedelmes és gazdag 
programúiból, mily tüzetes és beható a társadalom katholi-
kus szellemű újjászületésének akcziója Francziaországban. 
Mi még igen távol vagyunk az ily specialis jogügy kath.cong-
ressusok tarthatásától; de már talán oly általános tárgyú 
congressust, milyen a német katholikusok nagygyűlése, ide-
je volna megkoczkáztatnunk. 

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

Nyomatott Budapesten, 1883. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt . 
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TARTALOM. A pap a gyóntató székben. — Az erdélyi püspökök az ujabb alapítás korszakából. — Egyházi tudósitások 
Budapest. Kétkulacsos népoktatásügyi politikánk. Róma. Az olasz püspöki kar és papság felirata a szentatyához. A szent-

atya válasza. — Irodalom. A Kath . Theol. Folyóirat I I . füzetéről. — Vegyesek. 

A pap a gyóntatószékben. 
Elmélkedés. 

„Ki megtér í t i a bűnöst u t jának tévelgésé-
ből, megszabadítja annak lelkét a haláltól; és 
bűnei sokaságát el takarja." Sz. Jak. lev. 5, 20. 

Előző két elmélkedésünkből világosan megis-
mertük a lelkipásztor egyik fő apostoli feladatát, 
mely t. i. abban áll, hogy az Ur parancsait és az 
isteni igazságokat az emberiséggel mindinkább 
megismertesse, következőleg Jézus szt. evangéliu-
mát az apostol meghagyása szerint alkalmas és al-
kalmatlan időben minden nyilványos és magán al-
kalommal buzgón hirdesse, a népet oktassa, buzdit-
sa és tanítsa. Van azonban a papnak még egy más 
lényeges kötelme is, mely ép oly fontos és sürgős, 
sőt bizonyos tekintetben sürgősebb az előbbinél; és 
ez a gyóntatás. 

A szószéken rendesen az összes egybegyűlt 
néptömeghez intézvén beszédeinket, gyakran alig 
hozunk fel valamit, ami egyik vagy másik hallga-
tónkat közvetlenül ér intené; de a gyóntatószékben 
minden szó ráillik a bűnösre, ki i t t bünval lomásra 
megjelenve szíve titkos redőit önként t á r j a fel 
előttünk. A szószéken a hívek lelki sebeit csak ál-
talanosságban ismertetjük meg, és rájok csak mint-
egy távoltól vetünk némi felületes és futólagos pil-
lantás t ; de a gyóntatószékben világosan fel tárulva 
szemléljük ezen veszélyes és undorító lelki fekélye-
ket, melyek biztos begyógyítására, — minthogy 
mélységüket kellőleg átvizsgálhatjuk, és a bennök 
rejlő halálos mérget fölfedezhetjük, — az alkalmas 
és szükséges gyógy irt biztosan meghatározhat juk. 
Végre a szószéken a mennyek országát örömei-
vel, a poklot örök kínjaival, az ékesszólás fátyo-

Ián át csak megmuta t juk : a gyóntatószékben pedig 
a bűnösnek egyetlen őszinte vallomásáért és bánat-
könnyeiért a pokol kapuit bezárjuk, és számára a 
mennyország a j ta i t k inyi t juk. „Ad j nekem jó gyón-
tató atyákat , — mondá egy szent életű püspök — 
és az egész világot megtérí tem velők." Igen, kedves 
testvérek! ha az egyházi beszéd, a tanitás fölébresz-
ti és sürgeti a lelkiismeretet a gyó íásra: a jó gyón-
tató atya Isten kegyelmével megtérésre és jobbu-
lásra vezeti a bűnöst. Tehát Isten kegyelme u tán az 
ember igaz megtérése a jó gyónástól és a jó gyón-
tató atyától függ. Ott iil a fölszentelt és fölhatal-
mazott pap Isten nevében, s előtte alázatos és törő-
dött szivvel megjelenik a megtérő bűnös, ki magát 
előtte, mint Krisztus helyettese előtt önként vá-
dolja. „Pater omne judicium dedit Filio. Ceterum 
video ipsum omne judic ium a Dei Filio esse sacer-
dotibus t rad i tum," mondja Aranyszájú szt. János. 
Ott ül ő, hogy megítélje vájjon bűnös embertársa 
a feloldozásra méltó-e, vagy a megtar tásra ? Ott ül 
a pap, mint lelki orvos, hogy a megtérő bűnös lel-
ki sérveit kenetteljes oktatásaival, beszédeivel meg-
gyógyítsa. Ott ül mint lelkipásztor, hogy tanácsai-
val, ellenszereivel az eltévedt juhot a pokolbeli far-
kas körmei közül kiszabadítsa, az igazak aklába 
visszavezesse, és a jóban megerősítse; ott til mint 
lelkiatya, hogy atyai kegyességgel, szelídséggel, 
szeretettel és ki tartó béketűréssel fogadja vissza a 
mennyei Atya nevében a megtért tékozló fiút, és 
kérésével, intésével, atyai feddésével nyerje meg őt 
Krisztusnak ; ott iil a pap, mint Krisztus küldött je , 
az Isten t i tkainak sáfára, a szentségek kiszolgáltatója, 
hogy a megtérő bűnöst mennyei Atyjával kiengesz-
telje, bünbilincseiből feloldozza, az ördög rabságá-
ból kiszabadítsa, és őt ismét az Isten Fiának 

29 



•226 

szabadságába visszahelyezze. Oh áldozó pap, ki 
ezt hailod, értsd meg : mily magasztos, mily nagy 
befolyású és következményű a te hivatalod ! Szt. 
Ágoston mondja : „Judicet, qui potest, u t rum május 
sit, iustos creare, quam impios just if icare; certe si 
aequalis u t rumque potentiae, hoc majoris est mise-
ricordiae." És épen azért, mivel ily fölséges, nagy 
következményű a gyóntatói h ivata l : azt jól és üd-
vösen kezelni, gyakorolni a legnagyobb bölcseség, a 
művészetek művészete. „Ars ar t ium regimen anima-
rum" , mondja sz. Gergely pápa. Ez legnagyobb te-
herrel és felelősséggel jár . Áldást, üdvöt szerez a 
papnak és a híveknek, kiket tanit és gyóntat, ha e 
hivatalát lelkiismeretesen vezeti, és a bűnösöket a 
megigazulásra bi r ja és oktat ja . „Quiconvert i fecer i t 
peccatorem ab errore animae suae, — mondja szt. 

akab apostol - salvabit animam ejus a morte et 
operiet mul t i tudinem peccatorum.1'* Oh igen is k. 
testvérek ! azon buzgóság, lelkesültség, Isten és fe-
lebarát i ránti őszinte forró szeretet, melylyel az ily 
lelkiatya eltelve bűnös embertársait töredelmes bá-
natra, igaz megjobbulásra indí t ja és vezeti, kimond-
hatat lan örömet szerez mennyben ; hisz maga az Ur 
mondja : „Mondom nektek, hogy szintúgy öröm lesz 
mennyben egy megtérő bűnösön, mint kilenczven 
kilencz igazon, kiknek nincs szükségük bünbocsá-
natra." (Luk. 15. 7.) És minő jutalomnak, minő di-
csőségnek leend ezen öröm okozója, a buz^ó és lel 
kiismeretes gyóntató atyára nézve! „Kik igazságra 
oktatnak sokakat, tündökleni fognak mint a csilla 
gok örökön örökké." (Dán. 12. 3.) Ellenben ja j a 
papnak, ha gyóntatói hivatalának illő buzgósággal 
és szorgalommal megfelelni nem törekszik ; hacsak 
mint rest szolga az Ur szőlejében bérenczként mun-
kálkodik és azt a bűnök csalánaival és az erkölcs-
telenség bur jánaival engedi ellepetni! Az ily hűtlen 
pap kárhozatot hozand szerencsétlen hívei fejére, 
magára pedig a legiszonyúbb számadás és bűnhődés 
várakozik. Szivrázók az Ur szavai, melyeket Ezekiel 
próféta által a papokhoz intéz, mondva: „Emberfia! 
őrállóul adtalak téged Izrael hazának ; és az én 
számból fogod az igét hallani, és hirdesd azt nekik 
tőlem. Ha én mondom az istentelennek : Halállal 
halsz meg! s te sem hirdeted neki, és nem szólasz, 
hogy istentelen ú t járó l eltérjen és éljen, az istente 
len ugyan az ö gonoszságában meghal, de az ő vérét 
a te kezedből fogom követelni. (Ezek. 3. 17. 18.) 

Hogy tehát — Kr. k. testvérek ! — e fönséges 
de nehéz és nagyfelelősségü hivataltoknak és ebből 
folyó kötelmeiteknek kellően megfeleljetek, ime én 

némi u tmuta tás t adok, melyet ha elfogadtok és hí-
ven követtek: e nehéz feladatotok megoldásában 
igen sok hibától megmenekültök, és felelösségteket 
Isten előtt tetemesen megkönnyítitek. A kötelesség 
hü teljesítése enyhíteni fogja a számadást, habár a 
siker nem ütné is meg mindig a várakozást. 

Említenem sem kell, hogy a jó gyóntató atyá-
ban megkívántató első kellék a feddhetetlen és pél-
dás é le t ; mert noha a szentségek ereje és hatása 
nem függ az azokat kiszolgáltató pap tökéletes vagy 
tökéletlen voltától, hanem Krisztus érdemeiből árad 
az a buzgó részesülőkre: mindazonáltal, hogy a for-
rásból tiszta viz folyjon, a csatornának is tisztának 
kell lenni. Mikép mossa az le mások kezeiről a 
szennyet, kinek a magáé is telvék mocsokkal ? Ah ! 
nem ismeri az az emberi természetet, ki be nem látja, 
mily nagy befolyása van a szentségeket kiszolgál-
tató pap istenes életének, szívélyes buzgalmának 
azokra, kik a szentségekhez járu lnak. A pap, ki az 
emberi természet gonosz haj lamait ismeri és azok 
ellen küzdeni, azokat önmagában legyőzni törek 
szik, könnyen belát ja a gyónónak is bűneit, s köny-
nyebben rábi randja a lelki harczra s diadalra. A 
pap, ki maga is szüntelen Isten színe előtt jár , és 
tökéletes életet él, másokat is rávezet az ily szent 
életre ; ki maga igaz buzgósággal áldozik, másokat 
is a buzgó áldozásra tud serkenteni; ki maga a vi-
lág kívánságainak meghalt, s a mennyei örömök 
után sóvárog, az másokat is e l tud készíteni a boldog-
örökkévalóság buzgó kívánására. Sólet — úgy-
mond Aranyszájú szt. János — subdi torum túrba 
praefectorum sibi mores ceu archetypum et quam-
dam imaginem spectare, seque ad illoruin formám 
effmgere. (Lib. de sacerd. c. 14.) 

Minthogy pedig sehol sincs a papnak annyira 
szüksége segélyre felülről, mint a gyóntatószékben: 
azért mielőtt gyóntatni kezd, fel kell Istenhez fo-
hászkodnia, meg kell magát aláznia, s elismervén " o o 
méltat lanságát és elégtelenségét e sz. hivatal telje-
sítésére, minden bizalmát Istenbe kell helyeznie, 
buzgó szívvel kérvén őt, küldje el Szentlelkét se-
gítségére. Igen,k. testvéreim! mi nagyon rászorulunk 
e fontos hivatalban Isten világító kegyelmére, hogy 
az eltévedt juhot czélszerü oktatással, tanácscsal 
az igaz ú t ra visszavezethessük; rászorulunk Isten 
munkálkodó malasztjára, hogy a gyónó szivét meg-
indíthassuk, töredelmes bánatra és igazi megjob-
bulásra bírhassuk ; erősítő kegyelmére, hogy midőn 
másokat gyógyítunk, magunk hasonló nyavalyába 
ne essünk. Most már kérdés, hogy a jó gyóntató 



atya, miután helyét a 'gyóntató székben elfoglalta 
és az áldást a gyónóra adta, mit cselekszik ? Atyai 
szeretettel és nyájassággal fogadja ugyan a bűnöst , 
de szemeit előle elfödi ; mert a gyónónak nem sze-
mélyét, hanem lelkét akar ja ismerni, s azután bű-
nei vallomását türelemmel kihallgatja, sem álmél-
kodást vagy boszankodást, sem türelmetlenséget 
soha nem nyilvánítván, sem bűneinek elszámlálását 
félbe nem szakítván ; s ezt a jó lelkiatya azért te-
szi, hogy a bűnös meg ne zavarodjék, és nagyobb 
bűneit, melyeket többnyire legutól ján szokott em-
líteni, félelem vagy szégyenből el ne hallgassa. Ha 
tapasztalja, hogy a gyónó a hi tágazatokban egészen 
járat lan : röviden a föigazságokra tanít ja , vagy ok-
tatás végett máskorra magához rendeli ; ha nem fe-
jezé ki eléggé bűnei körülményeit , azokat kikérdi, 
vagy ha valamit elhallgatott , vigyázva szelíden és 
szemérmesen kérdezgeti. Különös óvatossággal j á r 
el a 6-ik parancs körül, szem előtt tar tván Aquinói 
szt. Tamás szabályát : „Caute, modeste et coram 
Deo interroga, ne tibi aut confitenti noceas.w To-
vábbá ha valaki őszintén adta is elő bűneit, de 
gyónását elhamarkodva, minden megindulás nélkül 
sorolja elő: ügyekszik öt töredelmes bánatra és 
igaz erősfogadásra birni, elébe adva Isten nagy 
szeretetét, kegyelmét, a bűnös rú t hálát lanságát , a 
veszélyt, melyben bűnös állapota miatt forgott , az Ur 
hosszú türelmét stb. s azután megítélvén a bűnös 
előbbi és mostani állapotát, feloldozza vagy meg-
tar t ja , tanítást , tanácsot ad neki, és elégtételt hagy 
föl. Ha pápai v. püspöki fentartás alá eső bűnről 
vádolja magát valaki, vagy megrögzött szokást á ru l 
el, mely több gyónás után is folytattatott , anélkül, 
hogy komolyan ra j ta lett volna megjavulásán, akár 
tisztátalanság, akár részegség, akár káromkodás 
vagy rágalmazás, akár szemtelen v. hitetlen, bot-
ránkoztató beszéd, akár szemtelen magaviselete, 
akár lényeges kötelességének elmulasztásából tű-
nik ki megrögzött szokása, a feloldozást meg kell 
tagadni. Mert sz. Ambrus szerint : „Facilitas veniae 
incentivum t r ibui t delinquendi"; és igen jól mondja 
Bellarmin : „Non esset tanta facilitas peccandi, si 
non esset tanta facilitas absolvendi." Csakhogy a 
megtagadás minden béketűréssel, atyai szeretettel 
és intéssel, jó tanácscsal történjék. Meg kell a bű-
nöst arról győzni, hogy nem használ, ha a lelkiatya 
feloldozza is, mig a bűn szivében marad, mig iga-
z ín meg nem javul, mert Isten ki lát ja szívét, t ud ja 
készületlenségét, megigazulásának, bánatának hiá-
nyát, ugy sem oldozza föl bűneiből, pedig az Isten 

feloldozása szükséges a lelkiismeret megnyugta tá-
sára és az üdvösség elnyerésére. Azért szükséges, 
hogy bővebben imádkozzék, esedezvén a megtérés 
kegyelméért, s gondoskodjék komolyabban lelkiál-
lapotáról , igaz bánat ta l és a jobbu 'ás ra elha-
tározott cselekedettel a bünalkalom elkerülésé-
vel is bebizonyított erősfogadással j á ru l jon ennyi 
és ennyi idő után a türedelem szentségéhez, mikor 
az ily készülettel menjelenőt örömmel fogja kihall-
gatni és feloldozni. 

Végre figyelmeztetlek benneteket, ha jönnek 
hozzátok szenteskedő gyónók, kik noha igen gyak-
ran gyónnak és sokat imádkoznak, még sem hagy-
nak alább hiúságaikból, vagy szüntelen ellenséges-
kednek, rágalmaznak, vagy más bűnben megrög-
zöttek, az ilyenekkel kezdetben szeretettel és kimé-
lettel bánjatok, ha hogy tanácstokat követnék, és 
az áj tatosságból, gyónásból já tékot űzni, az eszközt 
czélul használni megszűnnének; de ha lát játok, 
hogy ők magokat tovább is minden jobbulás nél-
kül igazaknak ta r t ják , teljes kímélettel és oktatás-
sal feloldozás nélkül bocsássátok el magatoktól, de 
jól vigyázzatok, hogy más buzgó készülettel gyak-
ran gyónókat és áldozókat, kik példás életet élnek, 
ha gyarlóságokba esnek is, — a szenteskedők közé 
ne soroljatok, hanem őket, mint jó keresztényeket 
tekintsétek. Birjátok őket szorgalmas foglalkozásra 
és az i rgalmasság cselekedeteinek gyakorlására, 
hogy istenfélő szivök későbben rajongásra (fanatis-
musra) vagy aggályokra (scrupulusokra) ne fá jul -
jon. — Jól megjegyezzétek kedvesim ! más a gyen-
géd, más a szorongó, aggályos lelkiismeret. A gyen-
géd lelkiismeretű ember fél a ibiintői, bánkódik a 
legcsekélyebb vétség miatt is, de hagyja magát lel-
kiatyjától vezettetni, megnyugszik annak tanácsán, 
és békés szívvel folyta t ja ájtatossági gyakorlatait 
és egyéb dolgait. Ellenben a scrupulista minden 
csekélységért szorongattatik, s a lelkiatya tanácsát 
kikéri ugyan, de nem követi, csak önmaga képze-
lete és Ítélete szerint fél és ret teg Istentől, és á j ta -
tosságában valamint többi dolgaiban is zavart és 
nyugtalan. Az ilyennel, ha jámbor életű, nagy sze-
retettel, szelídséggel s béketűréssel kell bánni, és 
ki kell tudni, mi az oka lelki aggodalmainak. Talán 
nem tudja , miben áll a valóságos bűn? Meg kell öt 
tanítani a bűnnek a nembüntőli különbségére. Ta-
lán nincs helyes fogalma Isten igazságáról és irgal-
máról ? A tanítás megorvosolhatja. Talán nincs fog-
lalatossága, s azért ideje van az ággályokon csüng-
ni ? Rá kell beszélni bizonyos hozzáillő foglalatos-
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s á g f ö l v á l l a l á s á r a . T a l á n r é g i b ű n e i , c a s u i s t a k ö n y -
vek o l v a s g a t á s a , v a g y s c r u p u l i s t á k k a l v a l ó t á r s a l -
gás , v a g y v a l a m i t e s t i n y a v a l y a o k o z z á k s z o r o n g á -
s a i t ? E z e k h e z a l k a l m a z v a i n t é z z e a l e l k i a t y a t a n á -
csa i t és o k t a t á s a i t , és a m i f ő d o l o g : s c r u p u l i s t a 
g y ó n ó t ó l h a t á r t a l a n b i z o d a l m a t és p o n t o s e n g e d e l -
m e s s é g e t k ö v e t e l j e n , m e r t e n é l k ü l m i n d e n m u n k á j a 
f o g a n a t l a n m a r a d . Midőn l á t j a a g y ó n t a t ó , h o g y a 
g y ó n ó á r t a t l a n é l e t ű , b á t r a n e l m o n d h a t j a n e k i : 
L é g y n y u g o d t , é n m e g f e l e l e k l e l k e d é r t I s t e n sz íne 
e lő t t ; c sak te c s e l e k e d d m e g p o n t o s a n és h í v e n , m i t 
t a n á c s o l o k és f ö l h a g y o k . É s h a s o k s z o r i i n t é s u t á n 
s e m e n g e d e l m e s k e d n é k , n i n c s m á s h á t r a , m i n t ö t 
m á s l e l k i a t y á h o z u t a s í t a n i , s m a g á t ó l m i n d a d d i g , 
m i g e n g e d e l m e s s é g r e n e m h a j o l , s z e l í d e n e l t i l t a n i . 
A fiatal, a g g á l y o s l e l k i i s m e r e t ü e k n é l n a g y o n k e l l 
v i g y á z n i , h o g y i gen t á g l e l k i i s m e r e t ü e k k é ne v á l -
j a n a k , m i a k k o r s z o k o t t t ö r t é n n i , m i d ő n a l e l k i a t y a 
n e m t ű z i k i n e k i o k t a t á s a á l t a l a j ó és r o s z k ö z t i 
ke l l ő h a t á r t , n e m a d j a n e k i e lő v i l á g o s a n , m i b ű n 
m i n e m b ű n , m i i g a z s á g o s és m i n e m . U g y a n a z é r t 
az i ly g y ó n ó k v e z e t é s é b e n i g e n o v a t o s n a k és k ö r ü l -
t e k i n t ő n e k k e l l l e n n i a g y ó n t a t ó a t y á n a k . 

K e d v e s t e s t v é r e k ! A m o n d o t t a k b ó l m e g é r t h e t 
t é t e k , m e n n y i r e f ü g g I s t e n u t á n a t u d ó s , az okos , 
t a n í t á s b a n , t a n á c s a d á s b a n és a g y ó n t a t á s b a n f á r a d -
h a t a t l a n , az i s t e n i f é l e l e m b e n , e r k ö l c s ö s é l e t b e n p é l -
d á s p a p b u z g ó s á g á t ó l a k e r e s z t é n y h í v e k i s t e n i 
f é l e l m e , e r k ö l c s ö s é l e t e és ü d v e . U t ó b b t u l a j d o n 
t a p a s z t a l á s t o k f o g m e g g y ő z n i a r r ó l , h o g y I s t e n u t á n 
a t a n i t ó , t a n á c s a d ó , in tő , f e d d ő és g y ó n t a t ó l e lk i -
p á s z t o r k e z é b e n v a n l e t é v e a g o n d v i s e l é s é r e b i z o t t 
n y á j n a k ü d v e , k i h a k ö t e l e s s é g é v e l n e m g o n d o l , 
az t h a n y a g o n t e l j e s í t i , s z i g o r ú a n f o g b ű n h ő d n i 
a n n y i e l k á r h o z o t t l e l k e k é r t . I g e n f o n t o s h i v a t a l t 
a k a r t o k t e h á t m a g a t o k r a v á l l a l n i : t u l a j d o n ü d v ö t ö k 
k í v á n j a , h o g y s z o r o s a n s z á m b a v e g y é t e k t u d o m á -
n y o t o k a t és e d d i g i s z o k á s a i t o k a t , és a z u t á n e l t ö k é -
l e t t s z á n d é k k a l és j ó a k a r a t t a l l é p j e t e k b e az U r 
s ző lő j ébe , h o l i z za sz tó m u n k a és f á r a d o z á s , de e g y -
s z e r s m i n d n a g y l e l k i ö r ö m és v i g a s z t a l á s v á r a k o z i k 
r á t o k , h a h o g y h i v a t á s t o k a t m i n d i g s zem e l ő t t 
t a r t v a , k ö t e l m e i t e k n e k b u z g ó n és l e l k i i s m e r e t e s e n 
m e g f o g t o k f e l e ln i . 

A z e r d é l y i p ü s p ö k ö k az u j a b b a l a p í t á s k o r s z a -
k á b ó l . 

{1616—1882.) 
(Vége.) 

Rudnai és divékujfalusi Rudnay Sándor esztergomi 
püspöki helyettes és helytartósági előadó 1816-iki juliusban 

foglalta el az erdélyi püspöki széket ; de ittléte rövid ideig 
tartot t , mert 1819-ben Magyarország prímásává neveztetvén 
ki 1820-ban ápril hóban elbúcsúzott Erdélytől Azonban rö-
vid i t t létét is örökre emlékezetessé tette azon főpásztori gon-
doskodása, hogy a püspöki megye szabályszerű látogatását 
két év alatt bevégzé, és a káptalan tagjainak számára I. Fe-
rencz királytól díszes mellkeresztet nyert, melylyel 1819-iki 
aug. 15-én a kanonokokat nagy ünnepélyesség közt föl— 
díszité. 

Négvesi Szepesi Ignácz báró egri kanonok 1820. május 
9-én foglalván el az erdélyi püspöki széket, főpásztori t iszt-
jét 1827-ig, a mikor Pécsre áttétetett , oly apostoli buzgó-
sággal teljesíté, hogy emléke még ma is élénk és áldott az 
erdélyi katholikusok szívében. 

Csiktusnádi Kovács Miklós nagyváradi kanonok 1828-
ki ápril hó 16-ikától 1852. október 18-ig kormányzá atyai 
bölcseséggel és tapintat ta l az erdélyi püspöki megyét. Ke-
resztény szellemben gyakorlott takarékossága százezrekkel 
gyarapítá és segíté föl az 1849-iki mozgalmak folytán nagy 
károkat vallott katholikus alapokat. Halá la előtt egy fél-
évvel. 

Haynald Lajos személyében oly püspöki segédet nyert 
volt, ki fönemlített napon bekövetkezett halálával a püspöki 
székben utóda lett. Mit tett a fónkelt lelkű főpap az 1849-ik 
év után beállott nehéz politikai viszonyok folytán zilált ál-
lapotba jutot t püspöki megye újbóli felvirágoztatására; mi-
ként nyerte meg ékes szcmoklatai, folytonos atyai látogatásai 
és kifogyhatlan bőkezűsége által híveinek és honfitársainak 
rajongásig fokozódott ragaszkodását és szeretetét; mint 
szerzett Rómában az apostoli fejedelem székhelyén dicsősé-
get az erdélyi dioecesisnek ; mint tetézte mindezeket azon 
hazafias önfeláldozásával, melynél fogva püspöki székéről 
1864-ben lemondott : mind ez még mindnyájunk hálás em-
lékében él és élni fog örökre. Lemondása után cz. kárthágói 
érsekké neveztetvén ki Rómába ment, honnan nemsokára a 
kalocsai érseki székre emeltetett, melyen mint bibornok tün-
döklik. 1865-ben utóda lett 

Fogarassy Mihály A „Szent-István-Társulat" czimet 
viselő és áldásosán működő egylet nagynevű alapítója, az erd. 
püspökmegyei róm. kath. autonómiának fölelevenítője és a 
magyarországi püspököknek 1848-ban tar tot t értekezletén 
megállított elvek nyomán bölcs beállítója, ki hosszú évek 
során át a theologiai tudományok terén mint alapos, mély 
és terjedelmes ismeretekkel biró tudós, a magyar egyházi 
szónokok közt mint jeles előadásu és tömött ékesszólásu hir-
detője a szent igéknek, a politikai téren mint a felsőbbség-
nek és nemzetnek bizalmát több versben kinyert honfi tün-
döklött. 1865-ben foglalta el az erdélyi püspöki széket, mely-
re mint n.-váradi kanonok és czimzetes püspök neveztetett 
ki. Fogarassy e megyét 17 éven át atyailag kormányzá, több 
templom és női zárda fölépítésével, tetemes alapítványok 
létesítésével gazdagítá. Nem volt megyéjének iskolai, neve-
lési vagy egyéb egyházi ügye, melyet korát felülmúló hév-
vel fel nem karolt, lelkesen és tevékenyen elő nem mozdí-
tott, egyházunk vezérelvei értelmében erélyesen nem védel-
mezett volna. Különös előszeretettel ápolá a Székelyföldet, 
a katholicismus e tömöttsoru bástyáját Erdélyben, melynek 
hálás fia vala. Utolsó nosszu betegségét keresztényi mega-
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(lássál és türelemmel viselvén, 1882-iki martius 23-án ez 
életet ama jobbal ceerélte fel, hol jó szivének remélt jutal-
mát vette. A halála által megürült erdélyi püspöki szék a 
gondviselés atyai gondoskodásából nem marada sokáig elár-
vulva. Még ugyanazon évi márczius 30-án ő cs és apostoli 
királyi Felsége által 

Lönhart Ferencz lőn kegyelmesen erdélyi püspökké 
kinevezve, mely kinevezés a terjedelmes megye egész te-
rületén a legőszintébb örvendezéssel fogadtaték. Ez örven-
dezés magasztosan nyilvánult az 1882-iki szeptember hó 
17-én történt székfoglalásának ünnepén, a midőn a három 
főpásztor oldalán és vezetése alat t működött s a megyei 
kormányzásban részt vett pápai praelatus, székesegyházi 
nagyprépost és fölszentelt segédpüspök ur ő méltósága 
ünnepélyesen foglalta el azt a főpásztori széket, melynek 
csaknem négy tizeden át oly diszes oszlopa volt. 

Ez örvendetes esemény első évfordulójának tiszteletére 
készüle az erd. róm. kath. irodalmi társulat nevében és hó-
dolatául e kis történelmi böngészet, azon szivből származott 
óhajtással, adja a Mindenható, hogy kegyelmes főpászto-
runk, ki az erd. püspökség ujabb alapításának korszakán 
át tündöklött örökemlékü elődök székét oly szerencsés au-
spiciumok alat t és mindenkitől óhajtva foglalta el, kit ő 
apostoli kir. Felsége, tekintettel egy érdemekben gazdag-
előélet lefolyására titkos tanácsosainak fényes sorába már 
főpásztori méltóságának küszöbén felvenni kegyeskedett, az 
emberi kor lehető legtávolabbi határáig érve, az ég kegyel-
métől segíttetve, megyéje és a haza javára mindazt létesít-
hesse, mit nagy szive létesíteni óhajt . 

Veszely Károly, 
erd. r. k. irod. t á r s . t. elnöke. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, október 8. Kétkulacsos népoktatásüyyi po-

litikánk. — Az elégtétel bizonyos nemével tekinthet e lap 
azon eljárásra, melylyel tanügyi kormányunk a miniszter 
népoktatásügyi alter egójának szavait msgvilágítani sietett. 
Gönczy P . beszéde az országos I I . tanitó-képviseleti gyülé-
lésen többeket simasága, gyakran hangoztatott vallási és er-
kölcsi phrasisai s hasonló szemfény vesztési apparatusa által 
némileg tévútra vezetett. Isten tudja , mit láttak e beszéd-
ben, — mit vártak e beszéd után. 

A Religio illusiókban nem ringatta magát és olvasóit ; 
kimondotta legott a „hires" beszéd u t án : „kétkulacsos po-
litika az egész, nem máa, — mely máskép beszél szemben, és 
máskép tesz hátad megett." ( I I . 17. sz. 133. 1.) 

Es a tények igazolják e felfogást. Igazolták mindjár t 
abban a bizonyos szavazásban, mely ugyancsak kevés tisz-
teletet és tekintetet tanúsított a vallás és ennek oktatói iránt; 
igazolja ezt most egy ujabb tény, mely ecclatanter bizo-
nyítja, hogy csakugyan máskép beszél, és máskép tesz a 
tanügyi kormány. 

A tanítóképezdei tanfolyamot négy évre hosszabbítot-
ták meg, és az ujabban kiadott tanterv értelmében a negyedik 
tanévben elesik, illetőleg eltörültetett a hit tan tanítása. 

Ez a tény. 
Most már tessék arányba hozni a miniszter népokta-

tásügyi alter egójának szavait tanügyi kormányunk ezen 

ujabb intézkedésével. Egyenes arányban áll-e a szó és a 
t e t t ? Éppen megfordítva. Sok szó, kevés tet t ; sőt szép sza-
vak, ellentétes tények ! 

Vagy mi lehet annyira ellentétben mint a min. taná-
csos ur által hangoztatott és többször ismételt vallási neve-
lés szükséges volta, és ezen ferde, minden paedagogiát és 
józan észjárást kijátszó intézkedés? 

Vallásosan neveljen, erkölcsösen neveljen az a népta-
nító, de ő ne tanuljon hi t tant , ne neveltessék vallás-erköl-
csileg a képezdében. Vagy legalább a negyedik évfolyam-
ban fel legyen mentve a hittan tanulásától, éppen azon esz-
tendőben, melyben befejezi tanulmányait, melynek kihatásai 
a kezdendő pályára a legélénkebbek, melynek iránya mint-
egy kezdetét képezi az életpályának! Akkor hagyjon fel a 
hit tannal ! 

Nemde világos u tmuta tás ez a képezdét elhagyó fiatal 
embernek, hogy mily uton jár jon ; nemde implicite legalább 
fényes tagadása ezen intézkedés az olykor theoretice elis-
mert vallás-erkölcsi nevelésnek ? 

Mert ugyan, mi okon törülték el a hit tan-oktatást a 
képezdei tanfolyam utolsó évében ? Plausibilisnek csak egy 
ok látszik lenni : a feltevés, hogy a képezde növendéke há-
rom éven át eleget tanult a hittanból. Ezenkívül elfogadható 
okot nem képzelhetünk. S vájjon elfogadható -e ezen ok ? 
Üres és felületes fej előtt, mely csak zavaros fogalommal 
bir a vallásról, anélkül, hogy mélyebben gondolkodott éá 
elmélkedett volna felette, talán megjárja , ámbátor ily üres 
fej is, legalább a többi tantárgyak analógiájából, azon kö-
vetkezményre ju thatna , hogy talán a negyedik évben is el-
kelne egy kis oktatás a vallásból, mint más tantárgyakból. 

De a ki figyelemre méltat ja a néptanító feladatát és 
rendeltetését; ki képes mérlegelni a vallásos ismeretek s a 
tudományos fejlődés párhuzamos haladásának szüksé-
gét; ki a vallásban nemcsak elméleti ismereteket, hanem 
ismételt ténykedések és cselekvések által elérendő gyakor-
latot is lát; kinek a vallás — amint kell — nemcsak isme-
ret, de élet is : az bizony nem értheti, hogy lehet három év 
alat t egy-két heti órában annyit tanulni, hogy a negyedik 
évre már teljesen kitanult legyen valaki, hogy akkor többé 
szüksége ne legyen a vallási oktatásra és gyakorlatra. 

Nem is hiszszük, hogy tanügyi kormányunk igy okos-
kodnék. Más i t t az ok, más i t t a czél. A mily nehezünkre 
esik, mégis kimondjuk. A többször ismételt és Gönczy P . 
beszédében újból tett nyilatkozatok daczára a tények kér-
lelhetetlen logikája azon gondolatra hoz, hogy tanügyi 
kormányunk komolyan nem veszi a vallás-erkölcsi nevelés 
szükségességét, hogy bizonyos mèprise-t mutat a vallás-
erkölcsi-nevelés feltételei és eszközei ellen. Az a „kétkula-
csos politika." egyelőre ámítani akar, olykor ellenkezőjét 
mondván annak, amit mivel; csendesen, titokban pedig azon 
dolgozván szivós kitartással, hogy az iskolákat lassankint 
— sensim sine sensu — teljesen kivetkőztesse mindennemű 
vallási vonatkoztatásbol és befolyásból. H a majd elérkezett-
nek látszik az idő, talán olyan Pau l Bert-féle vallásnélküli 
morált fognak diktálni, vagyis a vallást teljesen és tökéle-
tesen kizárni az oktatásból. Akkor lesz majd állami, hivata-
los morál a rendes, kötelező tantárgy; — a positiv vallás pe-
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dig, mely nélkül morál fenn nem állhat, száműzve lesz 
az iskolából és oktatásból. 

Kívánjuk, hogy csalódjunk ; kivánjuk hazánk és né-
pünk érdekében! De jó lesz vigyázni, nehogy a csendesen és 
titkon működő áramlat eljusson az utolsó, borzasztó végle-
tekig. 

Kétkulacsos politikának az a rendes vége, hogy a 
rosszra könnyebben és gyorsabban haj l ik, mint a jóra. ? 

Róma. Az olasz püspöki kar és papság felirata a szent-
atyához, melyet Alimonda bibornok paptársai nevében a 
szept. 26-iki kihallgatáson felolvasott, igy szól : 

Szentséges Atya ! 
Az a vigasztalás, melyet Istennek tetszett engedni az 

egyház számára a jelen korszakban a katholikus püspöki 
karnak a szentszékkel való szoros egyesülése által , 
bizonyára igen jótékony és fenségesen nagyjelentőségű. 
Sohasem voltak az emberek tanúi ily hódolatnak, a 
püspökök ily szilárd és szép egyetértésének a legfőbb hie-
rarchával. Ha egyrészt a katbolicismus jelenleg kegyetlen 
megpróbáltatások czéltáblája a világ részéről, kimondha-
tatlan támadások tárgya a gyűlölet és düh részéről ; meg 
kell vallani más részről, hogy ép oly rendkívüli és páratlan 
jutalomban van része a Gondviselés részéről. 

Ami az olasz püspöki kart illeti, ezt nem múlja felül 
egy más nemzeté sem. Biztosan nyugta that ja tekintetét, 
szentatya, azon a kétszázhatvan s még több püspöki széken, 
melyet Olaszország bír. Mindegyiken megtalálhatja azt a 
pásztort, ki szentségedet szereti, s nem kevésbbé őszintén 
tiszteli, mint ahogy az apostoli idők püspöke tenné. Ezen 
egyházmegyék pásztorai közt nemes versenygést lát a szent-
séged legfőbb tekintélyében való ragaszkodásban, hogy 
mint fejedelmöket, mint a „princepsepiscoporum"-ot üdvözöl-
jék szent Bernát szavaival. Ezt az élénk és mély örömet szerzi 
meg szentségednek a mi hazánk. Ha néha-néha, az Olaszor-
szágot szomorító erkölcsi egyenetlenség láttára, szomorkod-
nom és sirnom kell, nincs jobb okom a vigasztalásra és 
könyeim letörlésére, mint ennek ez egyesülésnek a csodája, 
s igy szólok magamban: Ha a nem katholikus Olaszország-
fiai végtelen fájdalmat okoznak a szentszéknek, Olaszország-
pásztorai, annyi tévelyedettet fedvén be köpenyeikkel, a 
pápának örömre és vígságra adnak okot. 

Baljóslatú hang emelkedett, hogy megzavarja ezen 
szent örömet. Azt mondták, hogy ha a püspöki kar 
szorosan egyesülve van is Jézus Krisztus helytartójával, 
nem ugy az alsó papság; s a hírlapok utján azt a vakmerő 
fölhívást intézték papságunkhoz, hogy hagyják el a pápát, s 
mintegy sivatagot teremtsenek a Vat ikán körül. 

De nagy Isten ! ahova csak elhatott ez a lázító föl-
szólitás Olaszországban, nem volt papi sziv, mely nemes 
méltatlankodást ne érzett volna. Az olasz papság leggyön-
gédebb érzelmeiben látta magát megsértve; sértve érezte 
magát becsületében, ellenmondásba hozva látta magát az-
zal, amit Isten, egyház és tizennyolcz századnak a története 
megteremtettek. 

Mondjátok az olasz papságnak, hogy szeretnie s tisz-
telnie kell a pápát, oh ! mint fog reszketni az örömtől, mint 
fog sirni a szeretettől s mint fogja hévteljesen ezt felelni : 
szeretem ! Mondjátok neki, hogy alá kell magát vetnie az 

áldozatoknak s a munkának a pápa ügyeért ; s meg fogja 
újítani a szentek heroikus vállalatait . De ha azt mondjátok, 
hogy hagyja el a pápát, teremtsen sivatagot a Vatikán körül: 
nem ezt a feleletet erőszakoljátok-e ki tőle: menjünk Rómába! 
Amit lelkiismeretünk diktál, amint lelkünk érez, azt szemé-
lyesen és együttesen akar juk kinyilvánítani a szentatya előtt. 
Ez az olasz papok jeles római zarándoklatának az eredete. 

Szentatya ! Bár nem oly nagy számban, mint kívánatos 
volna, e papok mégis az egész félsziget papságát képviselik 
szentséged előtt.Olaszország legtávolabb vidékeiről, szigetei-
ről jö t tek ide e váloga tott papi phalanxok.Aszigetbelieknek fe-
je és vezére Palermo kitűnő érseke. Vannak i t t más válogatott 
phalanxok déli Olaszországból ; a jámbor és nemes nápo-
lyi érsek vezeti őket szentséged elé. Vannak i t t más csopor-
tok közép Olaszországból, élükön Flórencz jeles érsekével. 
Mások ismét felső Olaszországból jöttek, Milano tiszteletre-
méltó érsekének vezetése alatt . Az érkezettekhez a római 
kitűnő papságnak számos küldöttsége szegődött. En, mint a 
szentséged kegyessége által választott elnöke ezen példátlan 
zarándoklatnak, elismerem s érzem, hogy bizalommal mond-
hatom szentséged előtt, miszerint e buzgó papok szivében 
valamennyi olasz kartársuk szive dobog. S ha nekem, mint 
szentséged egy másik kegyes ténye által kinevezett turini 
érseknek, e minőségben szabad külön említést tennem, nagyon 
szerencsés vagyok azt állíthatni, hogy a felső-olaszországi 
papság határtalan szeretettel lángol, s a legmélyebb tiszte-
lettel viseltetik szentséged iránt. E tekintetben az Alpok 
tetőiről csak oly élénk láng fénylik, mint a Vezúv ormáról, 
a Pó part jairól csakoly kedves harmónia hangzik, mint az 
Arno vagy a Tiberis partjairól . 

Tehát ép oly perfid, mint esztelen dolog volt az olasz 
papságnak arczáha vágni azt a nemtelen fölhívást, amelyről 
beszéltem ; amely felhívás különben nem bír a csábítás ér-
tékével, s épen ellenkező hatást eredményez. Épen nem kö-
vetkezik belőle a pápa elhagyása, a Vatikán körüli sivatag; 
mert ime, mint csoportosulnak a papok Péter széke köré: a 
sivatag helyett az Urnák mystikus szőlleje terjed és virul a 
Vatikán körül! 

A pap-zarándokok, kiket a szent város ma lát, s kik-
nek látása megörvendezteti szentségedet, eszünkbe ju t ta t j a 
Lévi törzsét, mely a frigyszekrényt körül fogta a pusztában 
való utazásban. Lévi törzse, a többi törzsek kíséretében, 
szent és papi jellegénél fogva a közepén haladt ezen ünnepé-
lyes menetnek, és officiált a tabernaculum körül. Igy a 
frigyszekrény biztosan haladt az Igéretfölde fele. Ránk 
nézve, szentatya, az az igéret földe, mely után oly hon vá-
gyunk : az apostoli széknek szerencséje, exaltatiója, hatal-
ma. E fenséges szék körül, mely a keresztény időknek a 
frigyszekrénye ; a papság, különösen pedig az olasz papság 
örömmel telve egyesül, s növekedni érzi buzgalmát, mert 
érzi, hogy itt van ő helyén, s megadatott neki kifejezni óha-
jai t , fölemelni az éghez könyörgések, tanítani a földet, s 
szentséged elé ju t ta tni fiúi szeretetének nyilatkozatait. 

A Rómába érkezett olasz papok, szentatya, azt mond-
ják, hogy mindig pártfogoltatván és nemesíttetvén a pápa-
ság által, mint ezt a történelem bizonyítja, ők viszont a vi-
lág előtt a szentszéknek nagyságát és dicsőségét, a katholi-
kus Olaszország szerencséjét akarják bizonyítani. Azt mond-
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ják szentségednek, hogy szentséged örömeit és fá jdalmait 
uo-y tekintik, mint saját jukat , hogy osztoznak szentséged 
örömében és könyeiben. Azt mondják szentségednek, 
hogy mint az evangelium szolgái, egyesülve kartársaik ma-
gasabbjai és alsóbb rendűivel, egyesülve minden igazhivői-
vel a római hitben, bizalommal tehetnek tanúságot annak 
igazságáról, hogy mintegy letéteményesei szentséged gyer-
mekei szeretetének, ugy, hogy ezen zarándoklattal egyide-
jűleg egész Olaszország katholikus népe jelen van itt erköl-
csileg szentséged előtt. Azt mondják szentségednek, hogy 
a Pé ter és Pá l apostolok sírjánál tet t látogatás után 
szép és dicsőséges rájok nézve fölhaladni a Vatikán trónjá-
hoz, hogy megújuljanak és megerősödjenek az apostolság 
erényében, szentséged trónja mellett, mely ezen siron nyug-
szik. Azt mondják szentségednek, hogy növekedő hévvel 
akarván harczolni az Urnák harczát, szükségök van szent-
séged szavaira, tanácsaira, parancsaira, áldására. Azt mond-
ják szentségednek, hogy mint szentséged elsőszülött fia, sze-
retni fogják szentségedet mindig, szeretni a halálig, s hogy 
megáldatván tőled, ha kell, inkább meghalnak az ütközet-
ben, mintsem elárulják a zászlót. 

X I I I . L E O százada a papra nézve nem a gyávaság és 
a kislelkűség százada, hauem a legyőzhetetlen papoké. H a -
marább láthat i t t a világ martyrok küzdterét, mint pusz-
taságot a Vatikán körül!" 

A szentséges atya következő beszédben válaszolt : • 
„Mélyen megindítottak eme, hő szeretettől és fiúi 

hódolattól áthatot t nemes szavak, melyeket a bibornok 
ur hozzánk intézett, hogy tolmácsolja az érzelmeket, melyek 
az olasz klérus e nagy számú és jeles részét zarándoklatban 
Kómába kalauzolták. Igen jól ismerjük az összetartás szoros 
kötelékét, mely hozzánk és ezen apostoli székhez fűzi az 
egész katholikus világ, de kivált Olaszország püspökeit és 
klérusát. Amint az állandó gondok és keserűségek között, 
melyekben élünk, ezen összetartás nyúj t nekünk legfőbb erőt 
és valódi vigasztalást : ugy fölöttébb szívesen vesszük annak 
u j és ismételt bizonyítékait. 

Ezen egység, mely a mi erőnk és egyúttal dicsőségünk, 
egyszersmind megvalósítja Isten megtestesült Igéjének imá-
j á t : Rogo, Pater , ut omnes unum sint. Ugyanezt a közös el-
lenségek mindenféle cselszövénynyel megtörni igyekszenek. 
A jelen válságos politikai viszonyokat ürügyül fölhasználva 
rágalmazólag azzal vádolják a klérust, hogy saját hazájá-
nak ellensége, s azt hiszik, hogy egy részét elszakíthatják 
és saját czéljaik eszközeül használhatják fel. Talán kelleté-
nél kevésbbé hiányzanak azok között olyanok, kiknek elfá-
sult szive nem átalja meggondolatlanul segédkezet nyújtani 
ama sötét törekvéseknek. Ugyanezen czélra törekszenek, akár 
midőn megkísértik a klérust a pásztorok iránti engedékeny 
alárendeltség szellemétől eltántorítani, akár midőn azt mu-
tat ják, mintha őket megszánva sorsukat javítani akarnák, 
akár midőn naponkint elárasztják a klérust szidalmakkal 
és ellene szítják a nép gyűlöletét és megvetését. 

(Vége köv.) 
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B.-tól. 309, 1. — 2. A Propoganda főnökségének utasítása a 
hitküldérekhez tudományos czélok szemmel tartása i ránt . 
318. 1. — 3. Függe lék : Hazai folyóiratok 321. 1. — Kül -
földi folyóiratok. 324. 1. — Hazai könyvészet. 333. 1. — 
Külföldi könyvészet. 335. 1. 

= Jelentés a Kath. Theol. Folyóirat i. pályázatának 
eredményéről. — A jan. 8-iki kelettel hirdetett ismeretes 
pályatételre a kitűzött határidőig 1. pályamű érkezett be 
„Lapis de pariete clamabit" Habac. 2, 11. jeligével. Ered-
mény : Habár a kettős dolgozat a kritika magasabb igényei-
nek mindenben meg nem felel ; de mivel magyar irodal-
munkban ez a pályamű a hazai mivelt közönség figyelmére 
teljesen méltó tárgy együttes feldolgozásának első, vázlatos 
kísérlete, mely az idevágó külföldi irodalom főbb termé-
keinek szorgalmas forgatásáról tanúskodik, azért számára a 
díj, mint szorgalmi jutalomdíj , kiadhatónak ítéltetik. Fel-
bontatván a jeligés levél, szerzőül „Fischer-Colbrie Ágost, 
esztergom-főmegyei papnövendék, és bécsi egyet, hittanhall-
gató a Pazmaneumban" tünt ki, ígéretünkhöz képest egy-
út ta l van szerencsénk jelenteni, hogy a pályázat dí ját ngs. 
és f t . dr Piimely Károly lelkéri apát, pozsonyi kanonok ur 
volt kegyes kitűzni. Fogadja a nagylelkű Mecaenas hódo-
latunk és hálánk nyilvánítását. 

Budapesten, szept 25-én 1883. 
Dr. Breznay Béla, 

szerkesztő. 

==, Tudomásul. — A Ka th . Theol. Folyóirat I I I . f ü -
zete már sajtó alatt van, ugy, hogy a I V . füzet deczember 
végén biztosan megjelenhet. Szolgáljon ez t. olvasóközönsé-
günknek megnyugtató tájékozásul, t. munkatársainknak pe-
dig kész dolgozataik, kivált az ezévi folyamba szánt recen-
sióik szíves beküldésére figyelmeztetésül. 

Még csak néhány teljes példány áll rendelkezésre az 
eddig megjelent füzetekből s igy az egész évfolyamból. Elő-
fizetés bármikor elfogadtatik. A ki könnyebbség okáért sti-
pendium fejében óhaj t ja megszerezni, forduljon a szerkesz-
tőhöz. 
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V E G Y E S E K . 
— Xlll. Leó pápa f. hó 7-én körülbelül 20,000 olasz 

zarándokot fogadott a nagyszerű sz. Péter-templomban. 
— Dr. Lánczy Gyula országgyűlési képviselő és egyet, 

magántanár „A harmadik egyetem és felső oktatásunk re-
formja" czim alatt már második tanulmányban szól felsőbb 
iskoláink szervezetéről s az abban teendő javítások irányá-
ról és szelleméről. Szóról szóra idézzük e tanulmányából azt 
a részletet, melyben több ok hozatik fel a mellett, hogy 
mennyire szükséges a „magyar egyetemek szervezetében" a 
theologiai facultás fentartása. A tudós tanár, képviselő és 
publicistával a fentartás czélszerűsége, sőt szükséges volta 
iránt tökéletesen egyetértünk. Ámde vannak bizonyításának 
folyamában tételek, illetve állítások, melyek homlokegye-
nest ellenkeznek az igazsággal és azért azokat szó nélkül 
nem hagyhatjuk. Szóról szóra idézzük nyilatkozatát . Téve-
déseit egy pár észrevétel helyreigazítja. 

„Egy uj egyetem szervezetét illetőleg, így ír, egyedül 
a kérdőpontok ama tételére nézve volna néhány igénytelen 
megjegyzésem, vájjon : „elhagyható-e valamely kar vagy va-
lamely szakok s ugyan mely kar s mely szakok ?" 

A magyar társadalom és kormány nagy hajlamot árul-
nak el az egyetemi Organismus egyik tagjának, a theologiai 
karnak elejtésére: miként azt a kolozsvári egyetem szerve-
zésekor követett eljárás s az akkori közhangulat tanúsította. 
A theologiai facultásnak beillesztése egy uj állami közinté-
zetbe, kétségkívül nem könnyű feladat, társadalmunk pedig 
a problémák megkerülését jobban kedveli, azok megoldásá 
nál. De én e kényelmi szempontért nem tudok lelkesülni. 
Valamint nem fogadom el a doctrianair és felületes libera-
lismusnak azon chablonszerű következetességét, mely az ál-
lami közintézetek felekezet nélküli jellegéből folyólag, a 
theologiai facultásokat már elvileg is számkiveti az egyete-
mi tagolatból. 

E nézet sehol sem gyökerezhetnék meg könnyebben, 
sehol több követőre nem találna, mint Magyarországon, hol 
aránylag kevés tudomást vesznek az Európát mozgató egy-
házpolitikai küzdelmek bensőbb árnyalatairól, s az azok tár-
gyát kepező egyes részletkérdések történelmi fejleményével 
nem sokat törődnek. Igy könnyen elkerülhette a közfigyel-
met az a tény, hogy a mint valamely nemzet közoktatási 
ügye az egyház kizárólagos gyámkodása alól kikerül és sae-
cularisáltatik : az egyház radicálisabb, militansabb szárnya 
azonnal oda törekszik, hogy a theologiai oktatás minél ride-
gebben isoláltassék minden külbefolyástól, a püspöki diöce-
siseknek mintegy belügyévé tétessék és többnyire bizonyos 
rendeknek kizárólagos uralma alatt, egy inkább vakbuzgó-
sága ( ? ) mint tudományos képzettsége által kiváló clerus 
nevelésére szolgáljon. Ez az irány, mely a szó valódi értel-
mében vett ultramontanismus iránya, mindenekfölött és ki-
zárólag ( ? ) seminariumot követel, mert azt könnyen meg-
hódíthatja. Az egyetemet soha sem szerette! (Miért állít 
hát most is annyi egyetemet Belgium, Amerika, Canada, 
Anglia és Francziaországban, ha csakugyan nem szereti az 
egyetemet?) Mert annak fogalmában mindenkor (akkor is, 
midőn az állam nem is gondolt az egyetemekkel, sőt általá-
ban az iskolával?) benn rejlett az állami felügyelet, és köz-
vetett vagy közvetlen befolyás. Pedig e felügyeletről és 
befolyásról lemondania az államnak nem oly egyszerű, ag-
gálytalan dolog, főleg oly országokban, hol a katholika 
egyház az uralkodó, oly nagy szerepet játszó, mint Magyar-
országon. 

Csak a tár-állam, Ausztria példájára hivatkozom, hol 
a közoktatási kormány az egyetemek theologiai karainak 

szabályozása révén, rendeleti jogának érvényesitése által, 
(hát, bizony, az egyetemi é b t éppen Ausztriában s éppen az 
állami rendszabályozás miatt nem mondható mintaszerűnek) 
mindenkor biztosítani igyekezett, hogy a papi képzés azon 
színvonal magaslatán maradjon, mely a katholikus egyház 
történelmileg kifejlett viszonyai között, a nemzeti közmű-
veltségnek és az állami belbékének egyik tényezője és köve-
telménye. 

Nem hiába mondja Renan, hogy az inductiv. termé-
szettudományi módszer a hit tudomány terén: a történelmi 
kutatás. (Ezt már Renan előtt is tudta a világ.) 

A theologia tudományos művelése, a magasabb rendű 
papi képzés tehát hasonlóképpen rászorul más szakok kie-
gészítő művelésre, segélyére, mint azt az egyetemi szervezet 
n y ú j t j a ; ez az. mire nyilatkozatom elején czélozni kívántam. 

A részvétel és közösség ez egyetemi szervezetben egy 
élő memento, hogy a clerus a nemzet cultur-közösségéből 
kiszakítva nincsen, — egy hatályos eszköz, hogy annak 
kapcsolatában föntarthassa magát. Ennek megőrzése pedig 
fontos nemzeti érdek. 

Ez indokokat amaz igénytelen véleményem támogatá-
sára idézem föl, miszerint a theologiai facultás a magyar 
egyetemek szervezetében föntartandó lenne." 

— Az egri egyházmegyei irodalmi egylet pályatételei 
1884-re. 1. „Kívántatik egy értekezés a husvétünnepi sz. 
beszéd tananyagáról, s arról, miként dolgozták fel azt a ne-
vezetesebb sz. atyák, s a későbbi jelesebb szónokok, kivált 
a magyar irodalomban." Terjedelme legalább 3 ív nyomta-
tásban. Pá lyadí j 60 fr t . 2. „Kívántatik egy egri egyházme-
gyebeli, -szabadon választandó plébániai története, múlt ja és 
jelene ; amennyire lehetséges, u j adatok vagy még kiadatlan 
feljegyzések alapján." Pá lyadí j 50 frt. 3. „Fejtessék ki az 
egyházmegyei zsinatok eredete, fejlődése, czélja, jelentősége, 
hatásköre, megtartásuk szabályai s azon okok, melyek jelen-
tőségüket ujabb időben csökkentették." A pályadíj 100, il-
letőleg a munka nagyobb terjedelméhez képest 150 frt . Pá -
lyázhat minden egri egyházmegyei áldozár. A dij csak abso-
lut becBŰ munkának adatik ki. A bírálókat az egylet vá-
lasztmánya jelöli ki. A díjat elnyert munka az egylet tulaj-
dona, mely annak kiadása felől intézkedni fog. Az idegen 
kézzel irt, jeligével ellátandó pályamunkák, a jeligét viselő 
lepecsételt levél kíséretében, 1884. márczius hó 31-ig aluli-
rott t i tkárhoz küldendők be. A beérkezett munkák megbi-
ráltatása után, a pályázat eredménye az egylet 1884-iki, ju-
nius hóban tartandó közgyűlésén fog kihirdettetni. Kelt az 
egri egyházmegyei irodalmi egylet választmányának, 1883. 
szeptember 20-án tar tot t üléséből. Szmida Victor, t i tkár. 

— Göthe katholikus meggyőződése. A nagy költő 
„Wahrhei t und Dichtung" czimű művének 15. könyvében 
Luther tana ellen az eredő bűnt illetőleg következőleg nyi-
latkozik a katholikus tan mellett : „Egy rész azt állította, 
hogy az emberi természet a bűnbeesés által annyira meg-
rontatott, hogy legbensőbb velejéig a legcsekélyebb jó sem 
található benne, és azért az embernek a maga erejéről tel-
jesen lemondania és mindent a malaszttól és ennek hatásától 
kell várnia. (Luther felfogása.) A másik rész, bár elismeri 
az ember örökölt bajait, de azért a természetben egy bizo-
nyos csirát ismert el, a mely isteni malaszt által élesztve a 
szellemi boldogság üde fájává nőhet fel. Ez utóbbi meggyő-
ződéstől teljesen át valék hatva, anélkül, hogy tudtam volna 
miért ." 

KEGYELETES ADAKOZÁS. 
A kispesti r. k. egyház szükségleteire : 

Oszetzky János T. Sz. Andrásról 1 f r t . 

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

Nyomatott Budapesten, 1883. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt . 
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TARTALOM. Eminentissimi ac Reverenclissimi Domini S. R. E. Cardinalis Joannis Simor Principis Pr imat i s Hungáriáé et 
Ai'cbi-Episcopi Strigoniensis literae encyclicae. — A lelkipásztorkodás köréből. — Egyházi tudósitások : Budapest. A 
,jézusi' ( ? ) elvek. Budapest. Büntető-törvénykönyvünk álhamunismusa. Szatmár. Kápolna-szentelés. Róma. A szentatya 

válasza az olasz püspöki kar fel iratára. — Irodalom. Hitélet és irodalom. — Vegyesek. 

Eminentissimi ac Reverendi ssi mi Domiri 

8. í E. Cardinalis Joannis Simor 
Principis Primatis Htinsariae et Archi-Episcopi Striffoniensis 

L i t e r a e e n c y c l i c a e 
de recuperatae e maniüus TarcarumArcis et Civitatis Strigoniensis 

MssaecnlariMs solemniis. 
Solutio ab obsidione turcica Urbis Viennensis, 

et ingens, qua ibidem die 12-a Septembris 1683. 
Turcae affecti sunt, clades, ini t ium fui t victoriarum 
Leopoldi I. Imperatoris et Regis eo laetius, quo 
magis inexpectatum, u t intelligeremus, Deum eo 
potissimum tempore opitulari , quo humana prae-
sidia deesse videntur. — Sane de il lustri , ad Vien-
nam reportata victoria sic ad Innocentium XI. 
scripsit ddto 6. Novembris e. a. oculatus testis Ma-
ximilianus Emmanuel Bavariae Elector : „Fui t qui-
dem memorabilis, et nullo aevo oblivioni t.radenda 
victoria, quam Deus ter Optimus Maximus adversus 
immanissimum Turcarum hostem duodecimo Se-
ptembris Christianitati prope Viennam concessit. 
Sive enim horrendus et miserabilis nutantis, et 
supremum gradum jam extimescentis obsessae Ci-
vitatis status, sive dispar exercituum numerus, sive 
munitissima Barbarorum castra, sive valles et mon-
tes, quos Christianorum exercitum in magna aqua-
rum et victualium penuria transire oportuit , consi-
derentur, undique tantae promicabant difficultates, 
u t nemo aliter dijudicare potuerit , quin liberatio 
Viennae sit magna Christiani sanguinis effusione 
constituta. — Verumtamen divina bonitas occulta 
vi adeo perculsit Barbarorum animos, u t non expec-

tata manuum consertione, relicta supellectili bellica^ 
ad conspectum quasi Christiani exercitus propudi-
osa fuga vitae suae consuluerint . — Quapropter 
soli Deo omnis honor, laus et gloria principali ter 
adscribenda est." 

Victoriae huius pr imus f ruc tus fuit ereptio e 
manibus Turcarum Arcis et Civitatis Strigoniensis. 
— Turcas, quorum 70,000 prope Viennam occu-
buisse feruntur , in fuga salutem quaerentes, perse-
qui, et bel lum , quod ipsi ante effluxum pactarum 
induciarum fidefragi, occeperant, nulla fere inter-
posita mora prosequi s ta tuerunt Imperator et Rex 
Leopoldus I. foederatique Principes: n imirum Joan-
nes III. Szobieszky, Rex Poloniae, praelaudatus 
porro Elector Bavariae, quos inter et supremum 
Caesareo-regiarum Copiarum belliducem, Carolum 
Lothar ingum in eo coalitum fuit , ut non, quemad-
modum haud paucis piacúit, Érsekujvar inum, sed 
Strigonium prae ceteris a Turca tentis Castris ex-
pugnare tur , recuperareturque. Postquam caesareo-
regius, polonicus item et bavaricus miles ad pla-
gam Comaromium inter et Str igonium sitam perti-
gisset, Polonorum praeambula, ut aiunt, agmina ad 
Párkány, castello tunc m u n i t u m , tanto fervore 
abripi se patiebantur, ut manus cum Turcis Praesi-
dium loci tenentibus, circaque il lud diffusis conse-
rerent, quin hostilium mil i tum numerum explora-
vissent. Nihil igi tur rnirum, quod poloni victi su-
peratique a Turcis fuerint, in qua clade ipsius Re-
gis vita in praesentissimo versabatur discrimine. 
Hoc accidit 7-a Octobris. Rex Poloniae acceptant 
stragem extemplo u l tu rus pugnam instaurare de-
crevit, advocato ad certamen caes. regio exercitu. 
Concentratis Christ ianorum mili tum copiis in mu-
tua cum Carolo Lotharingiae Duce, Bavariae item 
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Electore cointelligentia, Rex Turcas 9-a Octobris 
aggressus est tanta vi, eoque efFectu, ut hostis non 
solum proűigaretur, sed ad internecionem deleretur . 
Atrocem hanc ad Párkány pugnam Rex ipse, datis 
sequenti die, nempe 10. Octobris ad Cardinalem 
Barberini litteris ad vivum describit, quarum tenor 
est sequens: „Ulme etc. Dum ad SS. Limina Apo-
stolorum secundam maxime cruentam per Ablega-
tum Nostrum ad Barkanum in littore Danubii e ré-
gióné Strigonii captam ferimus victoriam, eandem 
Il lustri tat i Vestrae communicamus. Non Nobis, non 
Nobis, sed Nomini suo dedit glóriám Dominus exer-
cituum. Dum insistendum victoriae rato praeire 
piacúit validissimo Imperatorio exercitui, superato 
pro opportunitate pontibus vadis scaphisque Danu-
bio, hostem ad Barchan i terum adorti sumus, qui 
dies erat Jovis proxime praeteri tus, et afflixerat 
Nos nonnihil s t ratagemmate hostili iníestus. Dela-
tum est Sabbathum Deiparae Virgini Immaculatae 
sacrum. Tumidus enim hostis quatuor Passarum 
validis copiis, cum Vesirio Budensi, quos ad alios 
très Passas Vesirius Supremus pridie sumiserat, u t 
selectissimorum numerum fere ad viginti millia 
computarent, mutua cum Serenissimo Principe Lo-
tharingo exercitus Imperatoris Generalissimo forti-
tudine, non fuga tus tantum sed caesus est et ad 
internecionem deletus. Dextera Domini, quae manus 
armat ad proelium, fecit vir tutem. Qui namque fuga 
elapsi in Barkan se recipere conabantur vel ponte 
ad vicinum e regione Srrigonium, salvari tu rbam 
fugientem haud sustinere voluit, itaque plur imos 
rup tus mersit. Reliqui ex octo tormentis grandine 
globorum disjecti vel necati : quive aut sponte aut 
metu in Danubium se praecipitaverant, eodem tor-
mentorum grandine mactati sunt, ut Danubius ad 
medium stadium in latum sanguine fluxerit. Nulla 
saecula ita rubentem visere. Alii a circumfuso per 
l i t tora exercitu etiam in Danubium irruente adun-
cis vel ad l i t tus retracti et caesi vel in aquis globis 
confixi. Quive scaphis se evasisse putaverant, rapi-
ditate Danubii ad l i t tus appulsi vi fa torum sub ic-
tum veniebant : sicque innumerabiles horrendum 
mortis spectaculum fecere. Tili vero, qui in vicinum 
fortal i t ium Barkan concurrerant, supplices clemen-
tiae se t radiderunt . Vesirius Budensis saucius ne-
scitur, u t rum in vivis existât, et duo alii Passae, 
quorum corpora reperta sunt cum notabilioribus 
mult is occisi. Silistriae et Servani Passae cum plu-
rimis Beis et Hecharis in captivitatem ducti. Uni-
versique castris equis et fortalitio exuti victori 

exercitui praeda relicta. Monstrant Astra viam do-
centque venire tempus, quo Helus Regnorum Eu-
ropa exterminetur, modo Christianitas expergiscere 
velit. Secus strictam Deo elapsae commoditatis red-
di tura rationem. Gratum hunc nunt ium fore Il lu-
stri tat i Vestrae haud dubitavimus, imo afFuturam 
Nobis exercituique Nostro apud Suam Sanctitatem 
speramus. Quam bene valere cupimus eandemque 
Deo ter Optimo commendamus. 

Dabantur is castris ad Danubium oapto Bar-
chano Strigonio oppositis." 

Turcis ad Párkány caesis et superatis, Chri-
st ianorum exercitus Danubium nonnisi 19-a Octo-
bris traj icere potuit ; pons enim primo struendus 
fui t , struct.usque est e navigiis, Comaromio adve-
ctis. Obsidioni, expugnationique Arcis Strigoniensis 
init ium datum 24. Octobris tantaque in expugna-
tione exerebatur vis, ut Turcae jam nocte, inter 26 
et 27 Octobris intercedente, deditionem Arcis Regi, 
Caroloque Lotharingiae Duci obtulerint , nihil aliud 
petentes, quam ut linquere Arcem, Civitatemque 
incolumes possint: qua conditione a summis belli 
ducibus acceptata turcici milites, circiter ter mille 
ex arce eggressi Budamque versus iter ingres-
si sunt. 

Qui in liberanda ab obsidione Turcarum Vien-
na primas habuerunt partes, quippe Joannes III. 
Szobieszky, Poloniae Rex, Carolus item Lotharin-
giae Dux, Bavariae porro Elector, et Rudigerus 
Comes Staliremberg, eorum militari virtuti , pru-
dentiae ac fort i tudini t r ibuendum, quod Strigonium 
sub tyrannide jugoque Turcarum diu gemens liber-
tat i assertum fuerit . Quam Turcae dediderunt et 
die 28. Octobris evacuaverunt arcem, illam Chri-
stianus miles mox occupavit. Pr imi ingressi sunt 
victoriosi exercitus Duces. Rex Poloniae, exstru-
ctam a Thoma Cardinale Bakócz, nec destructam a 
Turcis, mahumetano tarnen cultui dicatam Capel-
lam, mox reconciliari, r i tuque catholico benedici 
jussit , disposuitque, ut in illa S. Missae Sacrificium 
celebraretur, solemnesque Deo, qui dedit victoriam, 
gratiae agerentur. Rex enim hanc quoque victoriam, 
arcisque Strigoniensis recuperationem a Deo repe-
tendam existimavit, quemadmodum e praecitatis 
illius litteris clare elucet; ex aliis item ex Arce re-
cuperate ad eundem Cardinalem datis, quas sic in 
cipit : „Legat Illtas Vestra ex litteris Sanctitatis 
Suae, quomodo divina benignitas pro fidelibus suis 
non cessât miracula operari. Strigonium situ et na-
tu ra fortissimum redditum Christianis, Cathedra 
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A lelkipásztorkodás^köréből. 
A lelkipásztorkodás terén a teendők gyakorlati kivi-

telében sok olyannal találkozunk, aminek a legszelídebb 
neve : tapogatódzás. Nagyszámmal történnek az experimen-
tatiók, s hogy történjenek, nem ritkán kényszerit az igazi, 
részletes, és a körülményeket teljesen számbavevő utasítá-
sok hiánya. H a tehát például a falusi pap olvas egy rubri -
kát, melynek minden betűje a számos pappal, segédszemély-
zettel, eszközökkel, helylyel, ének- és zenekarokkal rendel-
kező nagy székesegyházakat t a r t j a egyesegyedül szem előtt: 
nagyon természetes, hogy — ámbár talán a rubrika szelle-
mében — keres expedienst, s alkalmazza az elvet in dubiis 
libertás. Hanem ez, főképp a nép egyszerűsége és mindenen 
oly könnyen megütköző természete miatt igen veszedelmes 
libertás. Mert, mint egyszer már mondám, ez a functiókat 

és a fungáló papok tekintélyét kétségessé teszi, az egyház-
nak megbízó, intéző, vezető hata lmát háttérbe szorítja, s 
előtérbe tolja az egyes papokat egyéni felfogásukkal, ízlé-
sükkel, hajlamaikkal. Ez pedig lehetetlen, hogy a functiókon 
jelenlevő hívekre jó, vagy legalább is oly hatással legyen, 
mint mikor tudják, hogy a functiókat nem N. N., hanem az 
egyház szolgája végzi. 

A fentebb úgynevezett experimentatiók körébe tar-
toznak az összes nagyheti szertartásoknak a helyi viszonyok 
szerént különféle végzési módjai. Ezek már bővebben em-
lítve voltak azon szerény óhajtás kíséretében, hogy bár 
volna egy kis tekintet azokra a kisebb plébániákra és temp-
lomokra, melyek pedig sokkal nagyobb számban vannak, 
mint a székesegyházak. Valóban igen égető szükség, hogy 
azok a nagyszabású rubrikák intézkedés tárgyát képezzék. 
Szükséges, hogy ne csak a cathedralisokban tudják, mi a 
teendő, hanem kis helyeken is. Sok szó fér továbbá a r i tuá-
lék gyakorlati használatához ; talán szabad lesz elővenni azt 
is, és lelkipásztori szempontból egy kis anyagot készíteni és 
gyűjteni valamely következő nemzeti vagy más zsinathoz. 

Ezút ta l másról. Mily szabatosan feleltem, mikor a 
syDodalis vizsgán azt kérdezték tőlem, quid est haeresis ! ? 
Szép azt a definitiót tudni, az igaz ; csakhogy hiába, ez nem 
segített ra j tam, mikor utóbb mint plébánosnak, egyik meg-
tér t lutheránus atyánkfiát kellett egyházunk kebelébe fel-
vennem. Utána néztem a kezeim közt levő könyvekben, a 
ritualéban, de biz én nem talál tam ott semmi életre valót. 
Az oktatást elvégeztem, végig menvén az illetővel az egész 
katechismuson s napjában a szertartáson is ; utasítást adtam 
a világi törvény-kívánta két izbeni jelentkezésre a lutherá-
nus pásztornál. Minden megtörtént, csak a recipiendi mo-
dussal nem voltam tisztában. Azaz tisztában voltam aziránt, 
hogy ilyen modus tulajdonképen nincs, s hogy itt a lelkész 
ú j ra a saját találékony eszére van hagyatva. Ebben a fontos 
dologban ! S hogy ez ismét csak különféle gyakorlatokat 
szül, azt onnét következtetem, mert egyik hívem, kinek a 
végzett rítus után nálam valami teendője volt, a látottak és 
hallottak felett azt a megjegyzést tette : „igen szép volt, 
szivreható volt, csakhogy az olajjal való megkenés elmaradt, 
pedig én ezt így lát tam." Tessék most vagy a magam eljá-
rását, vagy a másét desavouálni. Meg vagyok győződve, 
hogy az a pap, hihetőleg valamelyik boldogult elődöm, aki 
az olajkenést használta, utasítást a „susceptió"-ra, épugy 
nem találván, mint én, — egyszerűen a „modus supplendi 
omissa super baptizatum"-ot gondolta a legjobb felvételi 
módnak, hisz az illetőnek egykori megkereszteltetése ezen 
rítusok nélkül történt. S mért ne gondolhatta volna ? ! 

Az esztergomi ritualéban ott van az Ordo recipiendi, 
et publice absolvendi apostatas. Már ez a czim is mutat ja , 
de kitűnik a szertartás szavaiból, névszerént a magyar in-
telem-minta és a latin absolutionis forma kifejezéseiből, 
hogy itt hitehagyottaknak, kik ú j ra visszatérnek, nem pe-
dig a mi közönséges, hogy ugymondjam, született protestáns 
atyánkfiainak felvételéről van szó. Felmerültek tehát előt-
tem a kérdések : Szabad-e változtatást tennem az előirt ri- • 
tuson ? s ha igen, milyen mérvű legyen ez ? Be kell-e jelen-
tenem a püspöknek ? Kell-e kérni engedélyt a felvételre ? 
Felhatalmazást az absolutióra pro foro externo az excom-
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municatió alól ? Vagy talán ez nem is szükséges, mert a 
közönséges eretnekek, kik felekezetök kebelében születtek 
s neveltettek, ilyen excommunicatióba nem is estek bele ? 
Az én concret esetemnél pedig az a protestáns atyámfia az 
Ura t és az ő igaz egyházát „nyilván és a kath. hivek nagy 
botrányával" soha sem vetette meg, sőt inkább titokban már 
évek óta kath. házastársa oldalán s kath. módon gyermekei 
körében mindig kath. módon élt, gondolkodott, imádkozott, 
beszélt és cselekedett, s mint a tanításnál kitűnt, a váltano-
kat illetőleg teljesen tájékozva volt. 

Gondoltam, legegyszerűbb lesz megkérdezni tapasztalt 
paptársaimat. Az egyik határozottan az előirt ordo reci-
piendi apostatast ajánlotta ; a másik pusztán a professio 
fidei t egy kis allocutio kiséretében ; aj harmadik ajánlotta, 
hogy a mennyiben szükséges, tegyem meg a rituson a meg-
felelő változást; a negyedik figyelmeztetett, hogy ő azon rend 
szerént eszközli az ily felvételt, amely Radlinszky magyar 
imakönyvében foglaltatik, megjegyezvén egyúttal, hogy a 
mellékelt magyar imákat és responsoriumokat elhagyja, va-
lamint az absolutiót is pro foro externo. Ugyancsak ezek 
közül egyik azt állította, hogy a püspöktől az egész aktus-
hoz felhatalmazást kell kérni, mert a plébánosnak nincs joga 
valakit az egyházba felvenni, hanem csak az egyházfőnek, 
a püspöknek; aztán — úgymond — facultást is kell kérni 
az absolutióhoz pro foro externo ; — a másik szerént elég-
séges a puszta bejelentés, hogy az officium dioecesanum tu-
domást vegyen az áttérésről ; a harmadik is a bejelentést 
ajánlotta biztosság kedvéért, de megjegyezte, hogy facultást 
kérni alig szükséges ; a negyedik végre egész határozottan 
megnyugtatott , hogy sem bejelentés, sem absolvendi facul-
tas ab excommunicatione pro foro externo nem szükséges. 
Mindebből azt láttam, hogy más is csak ugy van e tekintet-
ben, mint én. Akinek leghatározottabb véleménye volt, s 
akinek véleménye mellett hosszú praxis szólt, ő reá hallgat-
tam, elkértem tőle Radlinszky magyar imakönyvét, ( a czí-
mére most nem emlékszem) s abból azt láttam, hogy az nem 
más, mint a rituálé említett „Ordo"-ja, csakhogy magyar 
forditásban. Kivettem tehát a praktikus részét s a követke-
zőkép jár tam el. A kitűzött vasárnapon beharangozó után 
„indutus superpelliceo et stóla violacei coloris" — az oltár 
elé mentem, ahol az áttérni akaró az ő két tanujával már 
előre állást foglalt, s intonáltam a Veni Creator Spiritust. 
A kántor és nép erre e hymnust magyar szöveggel énekelték. 
Utána a megfelelő oratio. Azután felmentem az oltárhoz s 
ott felolvastam a vasárnapi evang. szakaszt, s abból kiin-
dulva előadtam hiveimnek, hogy egyik protestáns atyánkfia 
anyaszentegyházunk tagja kiván lenni. Felszólítottam őket, 
hogy efölött örüljenek, s az illetőnek e jó szándékban s a 
hitben való állhatatosságáért imádkozzanak. Azután az u j 
megtérőhöz szóltam, szemei elé állítván a lépés fontosságát, 
a sok jót, minek osztályrészesévé leend, a kötelmeket, miket 
magára vállal ; s felhívtam, hogy a kath. hitvallást nyilvá-
nosan mondja el, s amit elmond, arra ünnepélyes esküt te-
gyen stb. Kezébe adtam a formula professions fidei-t s el-
olvastattam vele fenhangon. Ennek végeztével kijelentettem, 
hogy most őt a kath. egyház híveinek sorába felveszem, s 
ettől kezdve teljes joga van, de kötelessége is a szentségek-
ben részesülni ; járuljon tehát mindjárt a poenitentiatartás, 

azután az oltári szentséghez. Egy befejező közös ima után 
az illetőt csendben félrevonulva meggyóntattam s a nyom-
ban utána tar tot t sz. mise alatt megáldoztattam. 

Nem tudom, nem hiányzott-e valami; nem tudom, 
máskép kellett volna-e tennem ? A tanulság az, hogy igen 
sokat nem tud a theologiát végzett pap abból, amire künn 
minden perczben rászorulhat; és — hogy jó lenne abba a 
ritualéba egy erre vonatkozó tüzetes procedendi modust be-
leigtatni, hogy minden kétségnek, netaláni hibának eleje 
vétessék, s a mi szintén igen fontos, az egyformaság ebben is 
eléressék. Egy plébános. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, október 8. A ,jézusi' (?) elvek. — Azt már 

tudjuk, hogy a katholikus papságot a papiros „Nemzet" 
vádolta, mintha ő lenne legalább is egyik főténvezője az an-
tisemitismus név alatt keletkezett zsidó-hecczeknek ; de ar-
ról tudtunkkal még nem jegyzett fel a katholikus sajtó sem-
mit sem, hogy midőn a jézusi elvek nevében az antisemitis-
mus,mint a felebaráti szeretettel ellentétben álló el i tél tet ik, 
ugyanakkor a katholicismus is kap egy kis oldaldöfést, nem 
a nélkül mégis, hogy mellette ne diszelegne a protes-
tantismus szerény ( ? ) dicsőítése. 

Ugy történt biz az, hogy a „Nemzet" hasábjain va-
laki megdicsért egy protestáns tiszteletest, aki, mint monda-
tik, hivei közt erélyesen fellépett az antisemitismus ellen és 
pedig sikerrel. P a p Gábor ref. püspök ( ? ) ur is olvasván 
e dicséretet, atyafiúi levelet irt a nt. úrhoz, melyben méltó 
dicsérettel halmozván el a nt. ur buzgóságát, kárhoztatja 
és elitéli az antisemitismust ; de midőn igy a zsidósággal 
szemben keresztény felebaráti szeretetéről tanúságot tenne 
és követné azon jézusi elvet, melyért a nt. urat is megdicsér-
te, egy kissé később már elfelejteni látszik, hogy ez a levél 
a jézusi elveket ugy határozza meg, mint a melyek az álta-
lános felebaráti szeretetet hirdetik. Ugy látszik, hogy ezen 
általánosság alól egy kicsit, — csak egy kicsit kivétetnek a 
katholikusok; mert hát a püspök ur felemlítvén, hogy ez a 
mozgalom protestáns gyülekezeteket még nem mételyezett 
meg, imigyen i r : „Egyházunk mindig a felvilágosodás fák-
lyájával j á r t elől, a haladás zászlóját lobogtatta, elitélte, 
kárhoztat ta az inquisitio átkos működését, a faji és feleke-
zeti gyűlölet konkolyát irtotta az általános felebaráti szere-
tetnek erkölcsi vetéséből, a lelkiismeret szabadságát hir-
dette," stb. 

E l kell ismerni, hogy ez a néhány mondat igen csino-
san van összeállítva és nagyjában magában foglalja mind-
azon hangzatos phrasisokat, melyekkel a protestantismus 
önmagát dicsőíteni szokta. Hanem ezen elismerés mellett 
ki nem látná, hogy ott a túlsó félen a jézusi elvekből folyó 
felebaráti szeretetet kétféle mértékkel mérik ? Nem vette 
volna ezt észre a püspök ( ? ) ur,midőn levelét i r ta? Szerin-
tünk annak, a ki a jézusi elvekre, az általános felebaráti 
szeretetre hivatkozik, nem lett volna szabad egy lélekzet 
alatt az „inquisitio átkos működésére" hivatkozni, jól tud-
va, hogy ezáltal a zsidókról a figyelem a katholikusokra 
fordíttatik, mint kik állítólag az inquisitio átkos működé-
sének szerzői és igy ellenük a gyűlölet élesztetik. Erre a 
következetlenségre, mely nem a jézusi elvekben, hanem a 
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protestantisrausban gyökerezik, azonban egyszerűen csak ráu-
talunk, mert már megszoktuk, hogy ott át bizonyos válogatás-
sal gyakorolják a felebaráti szeretetet, melyből vajmi kevés 
ju t nekünk katholikusoknak. De mi azért majd szépecskén 
megélünk a mi jézusi szeretetünkkel, részesítvén abból min-
denkit különbség nélkül. 

Ez az atyafiúi levél azonban nem elégedett meg avval, 
hogy az inquisitio átkos működését félemlítse, hanem, evvel 
ellentétben elmondta azt is, hogy valamiképen a világ el ne 
felejtse, mily dicső egy valami az a protestantismus. Es it t 
valóban térdet-fejet kell hajtani. Mily nagyszerű is az, mi-
dőn a pi'otestantismus, az inquisitio átkos működésével 
szemben, felmutatja egyik kezében a világnak a felvilágo-
sodás fáklyáját , másikban lobogtatja a haladás zászlóját, 
s azután,hogyan irtotta a faji és felekezeti gyűlölet konkolyát, 
hirdette a lelkiismeret szabadságát. K i t nem tenne némává 
ily nagyság szemlélete és ki nem csodálkoznék a felett, 
hogy az emberiség ily nagy jótevőjének azonnal keblére nem * 
borul, azaz protestánssá nem lesz?! Bennünket ez a körül-
mény gondolkozóvá tesz és azt hisszük, nagy okának kell 
lenni annak, hogy a világ még ma, több mint háromszázad 
után sem akar protestánssá lenni, sőt a protestantismus 
épülete ugyancsak repedez. 

Nem követeljük magunknak a felfedezés érdemét, hi-
szen csak azt mondjuk, amit a történetből levontunk, hogy 
biz az egy kissé másképp van, mint az atyafiúi levélben fog-
laltatik. A történelemből t. i. azt tanuljuk, hogy a felvilágoso-
sodás helyét a sötétség, a haladás helyét a visszaesés váltotta 
fel,és hogy a felekezeti türelmetlenség soha nagyobb nem volt, 
mint akkor, midőn a protestantismus állítólag a felekezeti 
gyűlölet konkolyát irtotta; a lelkiismereti szabadság pedig 
tökéletesen megszűnt létezni. A történeti tények sújtó Ítéle-
tet mondanak a protestantismus felett épen azon pontokra 
nézve, melyekkel dicsekedni szeret. Nagy hangzású szavait 
épen azért ismétli oly gyakran, hogy azokkal elfedje a va-
lóságot. De a tényeket eltörölni nem lehet ; azoknak hatása 
még ma is érezhető; mert ha a protestantismus közbe nem 
jő, ha meg nem akasztja véres háborúival a haladást: az 
emberiség békés fejlődésében sokkal előbb haladt volna, 
mint azt ma szemléljük. A protestáns felvilágosodás fáklyá-
já t jellemzőleg tüntetik fel a felgyújtott , lerombolt egyhá-
zuk, az elpusztított kolostorok, a megsemmisített remek 
művek; a lelkiismeret szabadságát pedig hirdetik az erősza-
kos térítések, az ír nemzet elnyomatása, legújabban pedig a 
porosz katholikusok üldöztetése. 

Ezeket a tényeket a világtörténet lapjáról letörölni 
nem lehet, még ha azok ellenkezőjét valamely protestáns 
püspök ( ? ) állítja is. Az állításokat a tények megczáfolják. 
Hazánkban az ily phrasisoknak még van keletük, de hol a 
protestantismus történetébe mélyebben hatoltak be, hol 
hangya-szorgalommal gyüjték az adatokat, hogy fényt ves-
senek a protestantÍ8musra, ott a komoly tudomány előtt 
már hitelvesztetté lettek az ilyen hangzatos szavak, és csak 
nevetik, ha valaki a protestantismus felvilágosodási fáklyá-
járól stb. beszél. Hiszük, hogy egykor hazánkban is jobban 
lesznek informálva a protestantismus felől, midőn nem fog-
ják készpénzül venni az ilyen értéknélküli nyilatkozatokat, 
és akkor mindenki kétszer fogja meggondolni, mielőtt a 

protestantismusról ily dicshymnust zengene. Mi azonban 
addig résen leszünk és kellő értékére szállítjuk a phrasiso-
kat, mert csak az igazságot szeretjük. 

Budapest, október 10. Büatetö-törvénylcönyvünlc álhu-
manismusa. — H a az állam divortiál az egyháztól, kettőben 
keres kárpótlást az egyházban birt támasz helyett : az is-
kolában, mely a jövő generatiót az állam szellemében dresz-
szirozni hivatva van és a büntetőtörvénykönyvben, mely a 
felnőtt generatiót aberratióktól visszatartani ismeri felada-
tául. Mig a szereplő nemzedék a büntető törvény szabványai 
által az államéi'dek szolgálatában tar ta t ik , addig a jövőben 
szereplésre hivatott csemeték a modern iskolában ugy te-
nyésztetnek, hogy az Isten és egyház nélküli állam méltó 
polgárai legyenek. 

Mentül régibb keletű ezen divortium, aunál világo-
sabb szomorú kihatása. Az egyház jótékony befolyásától el-
ragadott i f jabb nemzedék máris annyi bizonyságát adja jö-
vendő életrevalóságának, hogy a legjobb reményekkel ke-
csegtetheti magát az, ki az anarchiában örömét leli. 

De mig az Isten és vallásnélküli iskolák fanyar gyü-
mölcseit teljes keserűségükben csak a jövő fogja feltűn-
tetni, addig a másik, ál talunk említett támasza az egyház-
tól elvált államnak, a büntetőtörvénykönyv, már most érez-
teti gyönyörű kihatásait . 

Effectus proportionatur causae. Büntetőtörvényköny-
vünk a liberalismus gyümölcse. A modern, az egyháztól el-
szakadt államhatalomnak, és az Istent és vallást igno-
ráló liberalismusnak a közös gyermeke az. Azért nem is-
meri — legalább alkalmazásában — az igazságosság alap-
e lvé t : suum cuique. Azért , számításon kivül hagyva az 
eredő bűn által megromlott emberi természetet, idealisz-
tikus módon oly embereket contemplál, milyenek lehetné-
nek, de valóban nem léteznek. Azért olyan az a kódex, 
mintha az emberek a paragrafusok kedveért volnának és 
nem megfordítva. Azért van a gonosztevőnek annyi kibú-
vója, és a becsületes embernek oly kevés biztonsága. Azért 
azt tar t ják , hogy a bűnös kisiklása nem oly nagy baj, mint 
esetleg egy ártat lannak megbüntetése. Azért forgatják, 
csürik-csavarják a törvény alanyi és tárgyi oldalát annyira, 
csakhogy a „nembünös" kimondható legyen. Azért , ha bű-
nöst is kell mondani, mindent inkább, csak a halálitéletet 
nem mondják ki, mert a legtöbb esetben ki sem mondhatják. 
„A dolog a kódex szerint csakugyan ugy áll, hogy bolond 
az a gyilkos, ki töredelmesen vall, és hogy a ravasz tagadót 
sújtani sohasem lehet", mondja igen helyesen erre vonatko-
zólag dr. Dell 'Ádami R. (Pesti Napló, 1883. 275. sz. okt. 7.) 

A szomorú Majláth-eset vitt minket e reflexiókra. 
Berecz, ki nemcsak felbujtó, nemcsak segéd, de határozot-
tan tettestárs volt és igy a büntetőtörvénykönyv értelmében 
oly büntetéssel sújtandó, mint a közvetlen tettesek, konokul 
tagadott , illetőleg visszavonta előbbi beismerő vallomását. 

A törvényszék, igaz, őt is, tagadása daczára, halálra 
ítélte ; de ez ítélet nem volt egyhangú. H a a kúria a kódex 
betűi szerint já r el, Bereczre nézve praemeditált, szándékos 
emberölést nem fog találni, és meglehet, hogy Berecz, amint 
Hoszter is, elkerüli a bitófát — az erkölcsi érzés legnagyobb 
felháborodására. 

Nincs szándékunkban praeveniálni a kúria ítéletét; sőt 
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bizalommal várjuk az ítélet helybenhagyását ; csak büntető 
törvénykönyvünk ezen anomaliáira akartunk utalni ezúttal, 
A biró nem vizsgálója a sziveknek és veséknek, — ő „ex 
allegatis et probatis" itél, jog és igazság, nem pedig huma-
nismus és philanthrophia szerint. 

Már pedig nagy a humanismus, sokkal nagyobb a go-
nosztevők, mint az ártatlanok iránt. A gonosztevő sokkal 
nagyobb elnézésre, sokkal enyhébb Ítéletre számithat, mint 
aminő biztonságot és sértetlenséget Ígérhet magának a 
békés, becsületes állampolgár. Es ezen humanismus, mely 
in theoria oly megvesztegető, a legborzasztóbb hatásokat 
képes előidézni in praxi. A merő naturalismusra fektetett 
jogállam, mely az ember romlott természetét és ennek or-
voslására irányzott üdveszközöket számításon kívül hagyja, 
annál nagyobb társadalmi bajokat okoz, mentől nagyobb 
szabadságot enged az egyednek, mentől kevesebb hasznát 
veszi kényszerítő — és fenyítő hatalmának. Hiába, az em-
berek nem angyalok. Mindenütt, a hol az emberek szabadon 
és zavartalanul indulataiknak és szenvedélyeiknek hódol-
hatnak, a feldúlt társadalmi harmónia helyét általános fel-
forgatás cseréli fel. Kell kényszerítő hatalom, mely minden-
kit kötelességeinek határain belül megtart . Es minél alacso-
nyabban áll valamely nép vallás és erkölcs tekintetében, annál 
szükségesebb, hogy a hatóság hatalmának kényszerítő jellegét 
feltüntesse.Mentől kevesebb isteni félelem és becsületesség van 
az emberek között, annál nagyobb szükség van a szigorra. 
Jó l épített ház önmagát ta r t ja fönn; rozzant, dülő félben 
levő épületet minden oldalról kell támogatni. 

A gyilkos is ember; de áldozata engesztelést kiván, a 
társadalom jogérzete kielégíttetni akar. Törvénykönyvünk 
humanismusa, a halálbüntetés sok oldalról való perhorres-
cálása, nem azoknak oltalmára szolgál, kik a törvény jóté-
teményeire méltók, de azoknak kedvez, kik saját büntettük 
miatt a törvény kezeibe kerültek. 

Talán megtörténik, hogy ezen eset is meggyőzi a 
döntő köröket, hogy országunknak szigorúbb törvényekre 
van szüksége, még pedig annál szigorúbb törvényekre, mi-
nél inkább tapasztaljuk a vallásosság és közerkölcsiség ha-
nyatlását. 

Kétségkívül sokkal czélirányosabb és méltóbb lenne, 
ha a kódex rideg betűi mellett arról gondoskodnának, hogy 
a vallásosság és erkölcsiség emelkedjék vagy, legalább 
ennek mélyebb sülyedését akadályoznák meg — de ez, mos-
tani viszonyaink között, pium desideriumnál egyéb és több 
alig lesz. ? 

Szatmár, október 6. — A mai szombati nap történelmi 
nevezetességű lesz a szatmári egyházmegye és Szatmár vá-
rosára nézve. Ma mint Máriának szentelt napon szenteltetett 
Jel a székesegyház lourdesi Mária-kápolnája, melyet nm. és 
f t . dr. Schlauch Lőrincz püspök ur ő excellentiája nagy ál-
dozattal emelt a délre eső torony alatt levő s diadaliv által 
két részre osztott szép boltozatos helyiségben. A kitűzött 
időben nagy számmal összegyülekezett díszes közönség só-
vár tekintete a kápolnán függött, mely már akkor az elő-
készületekhez szükséges gyertyavilágnál áhítat tra gerjesztő 
félhomályban derengett. Ö excellentiája a székeskáptalan-
nal, a központi és részben a vidéki papsággal, fényes kör-
menetben jött a kápolnához. Megkezdődött a kápolna szen-

telése és az oltár consecratiója, mialatt a papság kara az 
előirt antiphonákat és zsoltárokat ügyes vezetés mellett el-
készülve jelesen énekelte. Lélekemelő látványt nyújtot t a 
körmenet, mely a sz. ei'eklyék áthozatala végett a sz. ke-
resztről nevezett oltárhoz indul t ; az irgalmas rendű nénék 
vezetése alatt álló leánynövelde növendékei kék szalaggal 
díszített fehér ruhában kétoldalt kisérték a menetet, mi a 
lourdesi zarándokok körmenetére emlékeztet. 

A felszentelés után az oltár feldiszíttetvén, a lámpák 
és gyertyák meggyújtatván, ragyogó díszben tündöklött az 
egész kápolna. A szentély boltozatának égszínű mezőnyéről 
a Krisztus-monogramm, rózsák, virágfüzérek és a lorettói 
litaniából vett feliratok jelvényeikkel együtt aranymező-
ben mint a sz. Szűz dicsőségének csillagai ragyogtak alá. 
Ragyogásuk kellemesen egybeolvadt a falak márványszinei-
vel s a lámpa- és gyertyafénynyel, melyet kiegészített és 
teljessé tet t a mennyezetes, fehérmárvány oltár hátterében 
álló s a lourdesi grottát ábrázoló üvegfestmény zománczos 
világa, ugy hogy a mennyezet szép oszlopai között a grotta 
előtt szabadon álló lourdesi Mária-szobor fehér szinével a 
titokszerű fényárban mint az immaculata Conceptio egy 
u j jelenése buzgó áhítatra ragadták a szemlélőket. A ká-
polna előrésze, hol a boltozaton ugyanazon diszítményekkel 
a Mária-monogramm tündöklik, mintegy buzgó könyörgést 
képvisel, mely szerint isteni Üdvözítőnktől mindent a sz. 
Szűz közbenjárása által remélünk kinyerhetni. Az ő excel-
lentiája által mondott sz. mise alat t igen sikerülten előadott 
Mária-énekek zengték be a kápolna előtti oszlopcsarnokot 
s az egész székesegyházat. Az áhítatosság után ő excellen-
tiája a székeskáptalant fogadta. Mélt . Smoczer Ignácz vál. 
püspök nagyprépost ékes szavakkal mondott ő excellentiá-
jának köszönetet a nemes áldozatkészségért és főpásztori 
atyai gondoskodásaért. 

Róma. À szentatya válasza az olasz püspöki kar fel-
iratára. — (Vége.) 

Ti azonban, szeretett fiaink, s veletek az egész olasz 
katholikus klérus, mindeddig megtudtátok hiúsítani amaz 
alacsony törekvéseket. Sem a csábitások, sem a fenyegetések 
nem birtak erőt venni lelketeken, és semmint hűtlenek le-
gyetek kötelességtekhez, inkább készek vagytok nagylelkű-
en bármily nélkülözést és szenvedést eltűrni. Ez t mondot-
ták, és bizonyitották az imént, méltó elnöktök ékes szavai. 
— Ti és testvéreitek valamennyien meg vagytok győződve 
arról, hogy aki kedvez a vallás egysége elleni merényletek-
nek, amely egységnek Isten kegyelméből Olaszország min-
dig örvendett, az nem akarja Olaszország javát , hanem arra 
u j szenvedéseket és pusztulást idéz. Ha e szomorú törekvé-
seknek ellenálltok, ha iparkodtok Olaszországot katholikus-
nak megtartani, s népét a keresztény erkölcsök szerint ne-
velitek, mely a vétkes szenvedélyeket megfékezi s minden 
erénynek sugalmazója: akkor a legnagyobb jót szerzitek 
meg Olaszországnak és azt bizonyítjátok, hogy igazán sze-
retitek. Ha a vád, hogy hazátoknak ellenségei vagytok, azért 
hárul rátok, mert ragaszkodtok hozzánk és ezen apostoli 
székhez, mert ennek szabadalmait érintetlenül megőrizni 
akarjátok, mert a világi hatalom jogait is föntartjátok, mely 
a gondviselés intézkedéséből nem hazug módon biztosítja a 
függetlenséget és a szabadságot: akkor ahelyett, hogy meg-
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inganátok, inkább szilárdan álljatok meg, mivel így hazá-
tok leghűbb, legigazibb barátjainak mutat já tok magatokat. 
Hisz a római pápaság legfényesebb dicsősége Olaszország-
nak, leggazdagabb forrása jóllétének és nagyságának. 

Azért semmiféle mesterkélés sem legyen képes meg-
gyöngíteni a bámulatos egységet, mely Olaszországban ösz-
szeköti a klérust a püspökökkel, a klérust és a püspököket 
az apostoli székkel. Szeressétek az alárendeltséget, melylyel 
pásztoraitoknak tartoztok; a nekik ünnepélyesen fogadott en-
gedelmesség szolgáljon magaviseletek állandó zsinórmérté-
kéül. Ebben fogjátok a legnagyobb biztosságot találni, ez 
fogja hivatásbeli működésteket megtermékenyíteni. — Hadd 
bántalmazzon és üldözzön a világ : igy méltók lesztek ah-
hoz, ki szolgáinak tisztére meghívott. A világ gyűlöl titeket, 
mert nem vagytok az övéi; gyűlöl titeket, mivel előbb gyű-
lölte Jézus Krisztust. Es ti, annak példájára, sem a bántal-
mak, sem az igazságtalanságok által meg nem ingatva, azon 
legyetek, hogy a roszat jóval győzzétek le és ne szűnjetek a 
hálátlan világ közepett is az igazság, a könyörület, az Isten 
által a kezetekbe adott üdv kincseit széthinteni. Kettőzzétek 
meg erőtöket, sokszorozzátok azt buzgalmatokkal, miként a 
fokozott szükség és az evangéliumi munkások megfogyott 
száma igényli.. Utóbb is becsülni és szeretni fognak, ha lel-
kesülten s a mai kívánalmaknak megfelelő alapos és széles 
tudománynyal gazdagon léptek a küzdtérre ; ha igazi eré-
nyekben gazdagok lesztek, melyek a kifogástalan életben, a 
könyörületességben, lemondásban, önfeláldozásban nyilvá-
nulnak. H a Jézus Krisztustól és egyházától, miként hogy 
ugy is van, kell származni a társadalom erkölcsi újjászüle-
tésének és üdvének : ugy ne feledjétek el, hogy nektek, kik 
szolgái vagytok, kell lenni a legtevékenyebb eszközöknek. 
— Az É g segélye nem fog hiányozni ; az egész világon el-
rendelt imák a legyőzhetetlen Szűzhöz, amely imákat mind-
nyájatoknak a legmelegebben ajánlunk, különösen bizalmat 
keltenek és szivünknek a legszebb reményeket nyúj t ják . 

Ezen érzelmektől eltelve az É g legbecsesebb malaszt-o © 
jai t kér jük a szent Collegium minden tagjára , valamennyi 
érsekre és püspökre, kik i t t díszes koszorút képeznek, nem-
különben az egész olasz püspökségre s t irátok, i t t összegyűlt 
áldozárokra, valamint azokra, kik veletek szivvel, lélekkel 
egyesültek és mindnyájotokat igaz szeretettel apostoli áldás-
ban részesítünk." 

IRODALOM. 
Hitélet és irodalom.*) 

Már a hatvanas években, midőn a liberalismus ernye-
detlen erőlködéssel nyakába vette a világot, hogy füstös 
lámpásával bevilágítson a közvélemény fejébe, í rhat ta a 
Diplomatie Review, hogy „a legtöbb ember értelmisége nem 
egyéb, mint sok értelmetlen szólam, s még több helytelen 
nézet összege." I ly két félszegségből alakul az egész értelmi 
kincs, melyet tudomány, nevelés, szabadgondolkozás, fölvi-

*) Jeles folyóiratunkban,aM.Sionban jelent meg.Látszik eczikkből, 
min t pezseg a tenni hatni vágyó életrevalóság a czella magányában, s ho-
gyan keresi az utat , mely innen a nyüzsgő közélet terére vezet. A leendő 
Pázmány-társaság vagy a már eiős Sz.-István-Társulat talán maga is 
nyerne, ha figyelmére méltatná az ebben a czikkben kipat tantot t eszmét. 

Sserk. 

lágosodás együttesen buzgólkodva a nagy kor törpe fiaiban 
teremthettek. 

A „Diplomatie Review" proclamálja tehát a művelő-
dés és haladás körül kifejtett buzgólkodások eredményét : a 
fölületességet. Korunkban fölületes minden : az ész, a szív, 
még az érzék is, mert ez is mindenbe beleun, s vi lágfájdal-
mas lesz. A lélek ily silány, minden eszményt nélkülöző föl-
szerelésével lép ki az i f jú az életbe, küzd és működik a fér-
fiú, ha ugyan reményét el nem veszté, e silány és sokszor 
csak ártalmas műveltséggel áll kicsiny és nagy, mulandó és 
örök érdekeivel szemközt. Mondom, ha reményét nem veszté; 
mert ezt nem műveltségének s az ezen épülhető meggyőző-
désnek, hanem a természet és a körülmények szerencsésebb 
alakulásának köszönheti. Hogy a fölületesség programmját 
az utolsó szóig beváltotta, arról a figyelmesebb olvasó egy 
perczig sem kételkedhetik. Különben a sajtó jelen állása és 
szerepe a gondatlanság és fölületesség leghívebb mérője. Mi-
óta annyi sok lapot telenyomnak naponként, óránként, azóta 
elveszett a gondolat. Az emberek olvasnak és naphosszat 
olvasnak, kiolvasnak magoknak bizonyos eszmekört, s abban 
mozognak szüntelen, elmondogatják, mig meghalnak és nem 
tudják, hogy olvasottságuk mellett önmaguk semmit sem 
gondoltak. A ki a sajtótermékek özönét s a mohó szomjat, 
melynek mindaz kevés, lát ja , az nem kételkedik, hogy ily 
üres, Íztelen, gondatlan betű- és szóhalmaz csak a végletek-
ig fölületes gondolkozásnak lehet tápszere. 

Ha pedig az angol publiczista nyilatkozata egyes ré-
szeiben kifogás alá eshetik, de minden jóakaró kritikán fe-
lüláll , ha a komolyabb tudományos kérdésekre s ezek közt 
ismét a fontosabb- és idealisabbakra, milyenek a vallási és 
egyházi ismeretek, szorítkozik. E tekintetben plane igaz, 
hogy a legtöbb ember értelmi világa két részre oszlik, egyik 
felét néhány sok értelmű kifejezés és szólam, másik felét a 
helytelen nézetek csoportja alkotja. Csodálkoznunk kellene, 
ha nem ugy volna. Ha nem mond keveset, ne gondoljuk, 
hogy túloz. A fölületesség már magában véve is kizárja a 
szellemet s mindent, a mi szellemi, akár az életben, akár a 
tudományos fölfogásban. S a lélek e zsibbasztó tehetetlen-
ségén és gyáva lemondásán a vallásos oktatás nem segít sokat. 

Uta l junk e tény okaira. A hittani ismeretek majdnem 
kizárólag ez iskolákban szereztetnek, ott, hol át lag ugy 
adatnak elő, és szajkóztatnak be, hogy az életre szánva nem 
lehetnek s emellett azon szánandó fogalomkört képezik, mely 
az életben a hitélet hiánya miatt megvalósulást sehol sem 
lát. Azóta a hittani ismeretek és a hitelet is kifejletlenül, 
minden további művelés nélkül várják enyészetüket, s mig 
az ismeretek egyéb körei tágulnak, a lélek és a szív számos 
átalakulást szenvednek, addig a hit és a hitélet már csak 
azért is nevetségessé válnak, mert kinőttünk belőlük, a 
gyermek ruhái azok a serdülő ífjonezon vagy meglett férfiún, 
— és mennyinek válnak szégyenére, rongygyá tépte vagy 
épen Le is szaggatta róluk e ruhát a sok gúny és a kétkedés. 
S az ily elhanyagoltsághoz csatlakozik a dívó gondatlanság 
és fölületesség, mely magától semmiféle hajlamot sem érez 
a vallásos élet fejlesztésére és az ahhoz megkívántatott 
ismeret szerzésére. Ha el is van vetve a szivekben a mag, ha 
el nem száradtak a család és közéletbenfelszórt s öntudatla-
nul vallott elvek, de nincs bennök erő és meleg, mely a sar-
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jadásra szükségeltetnék. Nincs az embereknek idejök gon-
dolkozni, még kevésbbé fensőbb érdekeikre emlékezni. 

Ez nincs a priori, ez a posteriori van mondva : hiszen 
Darwin az ismeretes és egyes tudományszakokban érdemdús 
természettudós, a ki nem rég Angliában meghalt, vallotta, 
hogy ő 40 évig tanulmányozta a férgek szokásait s azért 
nem volt ideje, hogy a kereszténységről elmélkedjék. A mű-
velt urak és hölgyek, kik iránt érdeklődöm, nem töltik ide-
joket giliszták bonczolásaival, hanem mégis nagyrészt „el 
vannak foglalva." Érzületüket ecseteli a bölcs : rövid és 
unalmas a mi életünk ideje és nincs könnyebbség az ember-
nek végén és nincs, a kit tudnánk, hogy visszatért az alvi-
lágból. Nincs idejük. Vallás és kereszténység szükséges, mert 
divat, mert fényűzési czikk, valami, a mi kedélygyöngesé-
günknek, a mi érzelmünk szükségleteinek jót tesz.1) 

íme hit és vallásról ápolt fogalmuk. Kopár, örömtelen, 
minden földi örömtől elzárt szigetnek látszik az előttünk, a 
melyre csak az vetődik, a ki a világ, az élet tengerén sze-
rencsétlenül hajótörést szenvedett, s más dolga nincs. A 
vallás s a hitből való élet Robinson ismeretlen szigete, 
melyről, ha sokat is beszélnek, tudják, hogy mindaz csak 
szó, nem kell azzal törődni, vájjon igaz vagy nem ? — A 
vallásos hitélet és utána második sorban a szerzetes kolos-
tori élet „Karthausi"-féle fogalmak szerint csak két men-
hely ; az egyik a közönségesen gyenge, csalatkozott és élet-
unt embereknek, a másik az egészen megtört, világot és re-
ményt szögre akasztó teremtéseknek van nyitva. 

I ly hitélet elé pedig oly igényekkel kell lépnünk, me-
lyeket a megtámadott, a csúffá tet t vallás, az ellene minden 
oldalról támasztott harczok emelnek. Hiszen nincs talán hit-
tani igazság, mely ellen ne támadtak volna, nincs keresztény 
életszabály, melyet dölyf és romlottság ostrom alá ne fogott 
volna. És ezzel szemben áll a müveit ember, jobbára elfe-
lejtett, gyéren gyakorolt, a katekizmusból merített elsová-
nyodott fogalmakkal. Hozzá teszem, hogy e szükségleteket 
nagyrészt nem födözheti a szószék, mert ez nem hittani ka-
thedra és a templom nem akadémikus auditorium, az Isten 
igéjének hirdetése nem a tudományos eruditiót czélozza, ha-
nem a keresztény élet gyarapodására irányul. 

Védtelen tehát a modern műveltség széles köreinek 
helyzete ; pedig e körök oly messzire terjednek, a mennyire 
a családokból kiveszett hitélet, a félszeg iskolai nevelés s a 
logikától emanczipált tudományosság kisért. 

(Folytatjuk.) 

— „ Vallásszabadság, vagy egyház és állam" czimű pá-
lyanyertes munkámat erga quinque sacra absolvenda is ad-
hatom. A megrendeléseket Egerbe a plébániára kérem 
czímezni. 

Eger, 1883. okt. 7. Bartók István. 

= Köszönettel vetük Az erdélyi róm. kath. státus igaz-
gatótanácsának évi jelentését, mely a most ülésező státus-
gyülés elé terjesztetett. Terünk szűkvolta miatt sajnáljuk, 
hogy nem közölhetjük. 

') „Hamburger Briefe." Germania 1883. évfolyam. 

V E G Y E S E K . 
— A Jézus társasága Beckx elaggott rendfőnöke 

mellé rendfőnöki vicariust választott P . Anderledy szemé-
lyében, ki eddig valamint a tudományok és tanítás, ugy a 
rendkormányzás pályáján kitűnő szolgálatokat tett már. E ha-
talmas rendnek az 1882-ik év végén 11,058 tagja volt, öt 
tar tományra felosztva Növekvését mutat ják a következő 
számok: 1870-ben volt 10,229; 1880-ban 10,494; 1881-ben 
10,792 tag. V. f. c.! 

— Chambord gróf Frayssinous püspök neveltje volt. 
A híres szónok volt ő felsége magasztos szellemű vallásos-
ságának inspiratora. Milv nemesen élt ezért a hála Cham-
bord gróf szivében, muta t ja egy levele 1841-ből, a melyben 
hírül adván egykori nevelőjének azt a szerencsétlenséget, 
hogy a lóról leesett, következő nyilatkozatot t e t t : „Sok 
fá jdalmat szenvedtem, és még most is szenvedek ! De 
édes Üdvezitőnk sokkal többet szenvedett. Ez a gondolat 
t a r t j a bennem a lelket s nyújt leghevesebb fájdalmaim kö-
zepett enyhet. Ön, kedves püspök ur, ültette át szívembe ezt a 
hitet, melyből erőt merítek, amelyre jelen szomorú körülmé-
nyeim közt oly nagy szükségem van." — H a Magyarország-
ban minden nevelő papnak ily neveltjei volnának, nem lenne 
helye a protestantico-zsidó-hitetlen hegemóniának ! 

— II. Frigyes porosz király 1767. febr. 10-én azt i r ta 
Voltairenak, hogy „csodának kell történnie, hogy az egyház 
ismét lábára álljon." I l faut un "miracle pour relever l 'Eglise. 
— Mit mondana a philosoph-király, ha most élne : elismer-
né-e a csodát, látva mily erős lábon áll az egyház a hatal-
mas német császársággal szemben, melynek éppen I I . Fr i -
gyes volt egyik leghatalmasabb úttörője ? ! 

— A káté-ügyben két örvendetes hírrel szolgálhatunk 
t. olvasóinknak. Az egyik az, hogy Cselka Nándor prépost, 
óbudai plébános, a budapesti kerület esperese, memorandu-
mot adott be a fővárosi hatóságnál, melyben kifejtvén, 
mennyire elégtelenek a fővárosi lelkészek összes segédeik-
kel együtt a káté-tanítást oly mértékben kezelni, mint a 
hogy az halaszthatatlan szükséges, felhívja a fővárosi ható-
ság figyelmét e nagyfontosságú ügyre s kéri, hogy külön 
katekétai állomások szerveztessenek. A fölöttébb korszerű 
beadvány kedvező elintézését fokozódó érdeklődéssel várják 
bizonyára a legszélesebb körökben. — A másik hír, mely szin-
tén a káté-ügyre vonatkozik, még csak keletkezőfélben van. 
Illetékes körben a káték javitásáuak, illetve átdolgozásának 
kérdése kezd megbeszélés tárgya lenni. Jelenleg csak ennyit 
lehet közölni. 

— Az ókatholicismusnak jelenleg az egész német biro-
dalom területén összesen 38,507 híve van 107 lelkészségbe 
beosztva, mely utóbbiak közöl legtöbb van Badenben, a sza-
badkőművesség experimentatiójának minta-államában, ösz-
szesen 38, utána következik Poroszország 36, Bajorország 
20, Hasszia 1, Oldenburg 1 lelkészséggel. 

— Dechamps bibornokról, az elhunyt mechelni érsekről 
i r ja a ,Journal de Bruxelles', hogy halála előtt néhány nap-
pal kezdett legközelebbiül tervezett nagyböjti körlevelének 
írásába. Er re vonatkozólag kissé később igy nyilatkozott : 
„Sajátságos ! Erősen meg voltam győződve, hogy többé ily 
böjti rendeletet nem fogok írni, s hogy a mult évi volt az 
utolsó." — Előérzete teljesedett. 

A SZERKESZTŐ PÓSTÁJA. 
Szatmárra. . . . Becses tudósí tását megelőzte egy másik. Qui 

prior tempore, portior iure. Sz. ü. 

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

Nyomatott Budapesten, 1883. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt . 
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Az egyház és a modern liberalismus. 
Ir ta Hang g Leó, 

tőketerebesi plébános. 

Az állam viszonyát az egyházhoz nagyon sze-
retik ama frigyhez hasonlítani, mely a házasság 
szentsége folytán a család-atya és család-anya közt 
létezik.. Az állam ezen hasonlat szerint az atyai, az 
egyház pedig az anyai jogokat gyakorolja az állam-
család tagjai fölött ;"*) az ál lamnak továbbá apo lgá 
rok földi jólétéről, az egyháznak ellenben azök 
örökkétartó boldogságáról kell gondoskodnia. Mind-
addig, a mig az állam keresztény volt a szó teljes 
értelmében, az állam viszonya az egyházhoz csak-
ugyan a legszentebb frigyhez hasonlítható vala, 
mert két szerves testben egy szellem uralkodott . 
Mióta azonban az állam a kereszténytelen állam jel-
legét felvette, -vagy mióta az állam a protestantis-
mus elve szerint a keresztény egyház jogait önma-
gához ragadni akarja, hogy így az egyházat fölösle-
gessé vagy legfölebb az állam rendörintézményévé 
tegye, azóta megszűnt e viszony a szent frigy jelle-
gével bírni. Az állam vallás és Isten nélküli lett, 
sőt már önmagát kezdé isteníteni. Ily elmélet 
mellett az állam czélja gyakorlatban nem egyéb, 
mint harcz a katholika egyház ellen, mely harcznak 
végczélja a népek elkereszténytelenítése. Az Isten 
nélküli államnak ugyanis szükségkép gyűlölnie kell 
a katholika egyházat mint legnagyobb ellenfelét. 
S ezen gyűlölet valamint az ebből származó harcz a 
modern, egyház- és vallás ellenes liberalismus. 

Az egyház-ellenes liberalismus azon ürügy alatt, 
hogy az egyház nagyon mereven ragaszkodik ősi tanához, 
mi a korszellemmel össze nem fér, követeli, hogy lépjen 

*) Ez a similitudo nagyon claudicat. Szerk. 

egyességre vele, hallgasson intelmére, térjen az általa 
kijelölt útra és fogadja el elveit- Vájjon teheti-e ezt az 
egyház? A modern liberalismus követeli, liogg egyházunk 
is szabadelvű legyen, hogy ősi hitágazatait elvetve enged-
jen cd mindent a tudományoknak. — Erreválaszunh ez: 
Az egyház egy hitágazatról sem mondhat le, 
és nem hízhatja a keresztény tan fejtegetését 
a világi tudományra. 

A szabadelvűek, kiknek fő törekvése kibonta-
kozni mindenből, mi szabadelvűségök elé akadályo-
kat gördít , koránsem állapodnak meg a politika és 
társadalom terén, hanem szabadéivüségöket a val-
lás dolgaira is kiterjesztik. A katholika vallásban 
ugyanis épp ugy, mint a polgári viszonyokban sok 
intézmény van, mely a szabadelvűekre nézve kelle-
mesnek nem mondható. A szigorú erkölcstan, a ke-
resztény erények gyakorlata, a nehéz vallási kötel-
mek, az ész dölyfének megalázása a hit dolgában, 
— mind oly tárgy, mely a szabadelvűeknek elvi-

selhetetlennek látszik. Nem csoda, hogy a vallás ter-
hes kezd lenni a szabadelvűeknek. Azonban terhökre 
leend az még akkor is, midőn azon már régen tu l -
tet ték magukat . A vallás követelményeiben rejlik 
oly valami, mit elmellőzni n^m lehet, annál kevés-
bé megsemmisíteni ; valami isteni az, minek hatása 
soha meg nem szűnik, s mi még a hitetlent is sok-
szor gondolkodóba ejti. 

Hogy a vallás ezen terhes befolyásától mene-
küljenek, a szabadelvűek egy része tulságig viszi 
a vallás i ránti gyűlöletét, követelvén, hogy a keresz-
ténység teljesen melőztessék ; a másik, mérsékel-
tebb része ellenben csak azon kívánattal fordul az 
egyházhoz, hogy a hit és erkölcs tanaiban engedjen 
valamit szigorából és béküljön ki a kor szelle-
mével, azaz fogadja él a modern szabadelvűség ál-

31 
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láspontját . Vájjon képes leend e az egyház ezt 
tenni? fogja-e hit- és élet-elveit az u j elvek-
hez és életmódhoz alkalmazni egyet kitörülni, 
mást enyhíteni s á ta lakí tani? E kérdésekre vála-
szunk ez : A kath. vallás oly vallás, mely Isten által 
van kinyilatkoztatva, mely bizonyos, határozott számú 
hit- s erkölcs-igazságokra és lényeges vallásgyakorlatra 
van fektetve. Egyet elvenni ezekből annyi, mint megin-
gatni az alapot, melyen áll, lerontani azt, mit isteni kéz 
épített. Ki a kereszténység isteni eredetében hisz, az 
eszének sugallatát követve belátja, mily balgatag-
ság követelni, hogy a hit czikkelyeit változtassuk 
meg. A mit a vallás szerzője kinyilatkoztatott, az min-
dig kinyilatkoztatva marad, a mit törvényül fölállított, 
az mindig törvény leend, s a törvényt csak az semmisít-
heti meg, ki a törvényt hozta. 

A fölvilágosodottság, a haladás követelmé-
nyeivel állanak elö. Válaszunk ezekhez im' ez: 
A kinyilatkoztatott vallási igazságokkal szemben az oly 
haladás, mint az övék, hanyatlás; itt törik meg ereje 
és hiu szédelgéssé válik. A kath. vallás szilárd, mint 
a szikla, melyre épitve van ; e rendíthetetlensége 
hiveinek szivébe van irva, mert egy szivvel egy lé-
lekkel k i á l t j ák : csak azt kell hinni, igaznak tartani, 
a mi mindenkor s mindenüt t igaznak tar tatot t . A val 
lásban csak egy neme a haladásnak engedhető meg, 
s ez: törekedni Istent jobban szeretni, mint öt elö 
deink szerették, és náluknál nemesszivübb, jóte-
vöbb és önzetlenebbnek lenni. Ha az egyház az első 
három században a korszellem szerint akart volna 
cselekedni, ugyancsak nem lett volna szabad a ke-
resztény igazságokat hirdetnie; de azt az egyház nem 
teve, mert nem is tehette, hanem készebb volt mil-
lió vértanúnak vérét föláldozni hiteért. A mit 
akkor nem tehetett, azt mainap sem teheti ; s ha 
tenné, ha egyik vagy másik tanától elállana, önke-
zeivel s i r já t ásná meg, és önhibája miatt oszlásnak in-
dulna. Összes hitágazatai ugyanis oly benső összekötte-
tésben állanak, hogy egynek, elmozdításával megrendülne 
a hit egész épülete, a tagadás lejtős pályáján ellenállha-
tatlanul mindig tovább s tovább sodortatnék, mig csak a 
kereszténység alapjaiban teljesen aláásva, megrendítve 
nem volna. 

A katholicismus sokkal magasabb értelemben 
fogja föl a hit igazságait ; tana szerint azok változ-
hatatlanok. S valóban, az igazság nem lehet az em-
beri ész szeszélyének alávetve, mely azt divatszerü 
eszméi szerint önkényileg idomítsa. Mi ma igazság, 
nem lehet holnap tévely. Amely egyház elvei ily 
el járásra szánja el magát, az önmagát czáfolja 

meg, s hitelveinek változtatása által, azok hiá-
nyait, téves voltát ismeri be, és saját tanítása által 
lerontja hitéletét. 

Midőn tehát korunk azt kívánja, hogy az egy 
ház szakítson múl t jával , tagadja meg szent hagyo-
mányait , változtassa ezredéves elveit: — ezzel nem 
kiván kevesebbet az egyháztól mint öngyilkosságot; 
sőt többet kiván, azt kívánja, hogy foszsza meg az 
igazságot első kellékétől, a változhatatlanságtól. Ugy 
látszik, korunk haladási és szabadelvüségi lázroha-
mában a vallást is saját gyarlósága foszlékony lep-
lébe akar ja takarni, hogy azzal önző érdekei szerint 
elbánhasson. S mert az egyház elég erős a szabad-
eivűség e kivánatának ellenállani, és készebb a 
tenger mardosó hullámai közt rendületlenül föl-
magasodó szikla, mintsem a sima habokkal köny-
nyedén tovasikló csónak szerepére: —ellene bőszül, 
vesztére esküszik hullám és fergeteg. Sötétségről 
vádolják, mert nem akár a romlott kor inyje sze-
rint haladni ; mert híven ragaszkodik hitelveihez ; 
mert nem akar más tanokat hirdetni, mint azokat, 
melyek a sz. Írásban és a sz. hagyományokban fog-
la l ta tnak ; mert nem akarja elismerni, hogy a mi 
ma igazság, az holnap tévely lehetne. 

Tegyük föl, hogy, mint a szabadelvűek ellen-
vetik, a katholika hit némely tanai a felvilágosodást 
gátolják. Hogy tehát ne gátolják, törül jük ki azo 
kat az evangéliumból. —Deákkor ám az egész evan-
géliumot is tűzre dobhatjuk; mert, ha egyetlenegy 
keresztény igazság elvetésére is jogosítva érezzük 
magunkat , valamennját el kell fogadnunk, mint-
hogy valamennyi Isten tekintélyén alapszik; mind-
egyik szükséges / egy sem fölösleges. Vessük el 
tehát az evangéliumot, vagyis tegyük tul magun-
kat azon, hogy eg}^ hatalmas Isten van fölöttünk, 
ki teremtett , ki sz. Fia által megváltott és meg fog 
ítélni ; tegyük tul magunkat az egyházon, a lélek 
halhatatlanságán, a mennyen, a poklon; tegyük tul 
magunkat mindezeken, s én biztosra állítom, hogy 
visszasülyedünk ama lelki vakságba, sötét álla-
potba, melyben Krisztus evangéliumának hirdetése 
előtt vala az emberiség. Hogy milyen volt ezen ál-
lapot, hirdeti a népek története, és muta t ják azok a 
népek, melyek még mindig pogányságban élnek. 
Egyébiránt nem szükséges oly messze mennünk; 
előttünk áll intő például a 89-ki Francziaország. 
Mindaz,amire a szabadelvűek erőnek erejével töreked-
nek, tényleg már megtörtént Francziaországban. A 
derék franczia nemzet elcsábítva a vallás gyűlölök 
lá rmája által száműzé Krisztus egyházát és annak 
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szolgáit. Söt mi több, a nemzetgyűlésben leszavazta 
Istent az égből, örült dühében eltörlé a keresz-
tény vallást, az ész- és természetimádást állítván 
annak helyébe. Ledöntötte az oltárokat, megszün-
tette az ünnepeket s mindazt, mi a kereszténységre 
emlékeztet. S ime mi tör ténik? Ugyanazok, kik a 
keresztény igazságoknak hódolni vonakodtak, egy 
erkölcstelen lényt állítanak az oltárra s annak töm-
jéneznek. S az i lyfajta felvilágosultság imádói me-
részlik követelni az egyháztól, hogy annak elveit elfo-
gadja, vele kibéküljön, és tanai szerint változtassa át a 
vallás igazságait. Nem, ezt az egyház soha sem tette, 
és nem is teheti ; és lia tenné árulást követne el, 
judási csókkal illetné Krisztus ajkait. De épp e judási 
csókra akarják kényszeríteni az egyházai; s mert tenni 
nem akarja, rágalmakkal illetik, megbecstelemteni akar-
ják e nagy vértanút, hogy hívei szakadjanak el tőle. A 
gyémánt azonban sárba dobva is gyémánt. Az egyház-
nak ez nem árt, és igazi, híveit sem kell félteni. 

Hitigazságainkból soha semmit sem engedni: ez 
elve és föladata az egyháznak. Az egyház-ellenes 
liberalismus mégis minden áron el akarná érni czél-
ját, mely abban áll: rést törni a hitnek XIX századon 
át minden idővel daczoló várfalán. Ugyanazért még 
más, ügyesen kigondolt eszközhöz folyamodik. Csak 
azt kell hinni, úgymond, a mit az ember eszével felfog-
ni képes. Fogadja el ezen elvet az egyház is; bízza a vi -
lági tudományokra az evangelium fejtegetését; fejte-
gesse az evangéliumot ugy, amint azt a tudomány vív-
mányai követelik. Erre válaszunk az: az egyházban lé-
tezik egy tanitói hivatal, mely a pápa és püspökökből 
áll ; ennek adá Krisztus evangéliumát, ezt bízta meg 
annak föntartásával és fejtegetésével. Ezen tanitói 
egyház már majdnem két ezer év óta teljesíti fela-
datát, s pedig oly tévmentesen, hogy a magyaráza-
tok, melyekkel ezen két ezer év alatt az evangéli-
umról ad) t t a legkisebb ellenmondásban sem álla-
nak sem egymással sem az evangeliummal. Kérdem, 
szükséges-e más kezekre bízni az evangéliumot? De 
különben is, az egyház soha sem zárta ki a tudomá-
nyokat, sőt életet kölcsönzött nekik, fölszólítván a 
különféle tudományokat, hogy az isteni igazságok 
fejtegetéséhez járul janak vívmányaikkal. Mihelyt 
azonban kutatásaikban eltérték az igazság útjáról , 
azonnal visszautasítá őket. 

De hova is vezetne, ha az egyház tanitói hiva-
taláról lemondana és a világi tudósok szabadon el-
bánhatnának a hit igazságaival ? A keresztény hit 
épületén minden bizonynyal kő kövön nem marad-
na. Tegyük fel, hogy az egyház az emberről szóló 

tanának igazságait azon tudósokra bízná, kik egész 
életökben az emberen, a teremtés e csodamüvén, bú-
várkodnak. S mi búvárkodásuk eredménye? A test 
minden csontocskáját, izmait és idegszálait kifür-
készik, csak két dolgot nem képesek fölfedezni: e 
csodamünek teremtőjét és az emberi lelket ! Mit 
tennének tehát e tudósok, ha rájok lenne bízva a 
hit igazságainak magyarázása? Kitörülnék a hiszek-
egyből az Isten és lélekről szóló tant. íme a tudo 
mány gyümölcsei, ha az egyház vezető kezéből ki-
bontakozva akarja bonczolni a hit igazságait. S ki 
győzné elésorolni ama számtalan eretnek tanokat, 
melyek a századok folyamában felmerültek, és min-
dig a tudomány palást ja alá rejtőzködtek. E szóval 
„ tudomány" oly lármát ütnek most is, mint sok 
más föl nem fogott szólamokkal. A népnek csak egy 
kedvencz szólam kell, melyet tetszése szerint föl-
használhat, ahhoz ragaszkodik és azzal él azután 
minden alkalommal. Igy, ha e szót „tudomány" bír-
ja, azt hiszi, hogy mindent nélkülözhet, mi még a 
tudománynál is szükségesebb. A tudomány jó az 
életben, s nemes életkalauz, de csak a templom kü-
szöbjéig.*15') A szentély előtt megszűnik vezetése; ott a 
titok rejtélyes bástyája áll, mely a hitet az ész 
rombolásai ellen megvédi ; ott bűvös fénykör ra-
gyog, mely előtt elhomályosul az ész, és gyarlósá-
gának árnyékát lát ja. Rontsuk le e bástyát, és az 
ész kérlelhetlenül szét fogja tépni ama bűvös fény-
kört, mely nélkül egy vallás sem bir befolyással az 
emberi kedélyre. 

A SZENT J S T V Á N - T Á B S U L A T 
f . é. október 11. tartott vál. ülése. 

Elnököl : Dr . Zcdka János győri megyés püspök ő ex-
cellentiája és dr. Tarkányi Béla apátkanonok, társ. al-
elnök. 

Társ . alelnök a szünidő után üdvözölvén az igazgató 
választmányt, kiemelte a kitüntetést, hogy az elnöki szék-
ben szerencsénk van tisztelni a nm. püspöki védnöki kai-
egyik tagját , a győri megyés püspök ő nagyméltóságát, ki 
ez alkalommal is kegyes társulatunk iránti meleg érdeklő-
désének kifejezést adni. A választmány a püspök-elnököt 
lelkes éljennel fogadta. 

Azután társ. alelnök előadta, hogy a szünidő alatt az 
igazgatóság iskolai szükségletre számos tankönyvet újra 
nyomatot t ; amellett a tagilletményül kiadandó művek nyo-
matását gondozta. Hoványi ujabb leveleiből a felsőbb katholi-
cismusről az I. kötet elkészült és szét is küldetett már. Az 
1884-re szóló társulati naptár bő olvasmánynyal szintén el-
hagyta a sajtót. Gonzales Z. Tanulmányok aqu. sz. Tamás 
bölcsészetér öl, bevezetéssel Danielik János püspöktől, néhány 

*) Még addig sem egészen biztos. Szerk. y o o o 
3r : ;-
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hét múlva készül el teljesen. Ezen művekkel az 1883 iki 
tagilletmény ívszáma bőven fedezve van. Örvendetes tudo-
másul vétetett. 

Társ. alelnök ur jelentette, hogy nagynevű történettu-
dósunk dr. Fraknói Vilmos apátkanonok ur az igazgatóság-
hoz levelet intézett, melyben egy nagybecsű uj művét ajánl-
ja föl a társulatnak kiadásra. 

A felolvasott levélből kiemeljük a következőket: A 
magyarországi főpapok és egyházi testületek költségén köz-
rebocsátandó Monumenta Vaticuna Hungáriáé sajtó alatt 
levő egyik kötete a Magyarországba küldött pápai követek 
jelentéseit a mohácsi vészt megelőző három esztendőből fogja 
magában foglalni. 

Ezen jelentések a gyászos, de tanulságokban gazdag-
kor hű képét tár ják fel ; egyúttal a szentszék atyai gondos-
kodása és politikai bölcsesége fényes emlékét képezik. — 
De olasz nyelven levén írva, azok megértésétől a hazai mű-
velt közönség legnagyobb része el lesz zárva. Es a magyar 
(•s latin nyelven megírandó bő bevezetés sem fog a könyv 
tartalmának részleteire kiterjeszkedni. 

Ennél fogva dr. F rate női Vilmos czélszerünek vélte a 
nagybecsű történeti emlékeket, minden más rendelkezésre 
álló történeti forrás fölhasználásával, korrajzban földogozni. 
E korrajz czime : „ Magyarország a mohácsi vész előtt 
(1524—1526.) a pápai követeli jelentései nyománA már 
kész és be is mutatot t mű mintegy 25—30 nyomtatott ívre 
fug terjedni. Szerző óhajtása, hogy ezen műve a Munumenta 
Yaticana első kötetével egyidejűleg a jövő év első negye-
dében közrebocsájtassék. „Mig egyrészről ohajtásom az, igy 
fejezi be szerző levelét, hogy a munka mint társulati tagil-
letmény oly elterjedést nyerjen, amilyennek másnemű kiad-
vány hazánkban nem örvendhet, másfelől kívánatosnak tar-
tom, hogy ily módon a Szent István-Társulat , mint kath. 
irodalmi intézet és a jelezett tudományos vállalat között 
bizonyos kapcsolat jöjjön létre ; a társulat közvetítette a 
nagy közönséggel azt, amit a vállalat a szakférfiaknak 
nyúj t ." 

A választmány nagy örömmel és köszönettel fogadta 
tudósunk ajánlatát. A munkát kiadásra a legnagyobb kész-
séggel elfogadja, s gondoskodni fog, hogy a mű megjelené-
sének idejére nézve is szerző óhajtásának elégtétessék. — A 
mű megbirálására Ipolyi Arnold püspök ő excellentiája fog-
tiszteletteljesen fölkéretni. 

Jelentetett , hogy dr. Bit a Dezső egyetemi tanár ur „A 
katholika egyház isteni szervezete" czimű művéből, az egye-
temi hittudományi karától dicséretet nyert pályaműből, egy 
példányt a társ. könyvtárnak fölajánlott. A választmány az 
ajándékot köszönettel fogadta. 

A ti tkár jelentette, miszerént az utolsó választmányi 
gyűlés óta egy alapítótag és 40 rendes tag lépett a társu-
latba. Nevszerint : alapítótag gróf Serényi László; — rendes 
tagok : J inis Fülöp fajszi káplán ; Paál József horpácsi is-
pán ; Holbesz József b.-sz.-mártoni pleb. ; Bézmann Márton 
m.-peterdi pleb. ; Berezel Lajos bonyhádi földbirt. : Csontos 
Jenő zombai pleb.; Singer Iveresztély bonyhádi káp lán ; 
Básztovics János horpácsi tanító; Schilhán Péter uras. főker-
tész Horpácson; Schweiger Rezső, Havran János, Hyros J ó -
zsef, Mihalovics László, Schönhert Gyula, dr. Nerliaft Antal 

pazmaneumi növendékpapok : dr. Bácz Géza ügyvédjelölt 
Bpesten ; dr. Schaffet' Endre köz- és váltóügyvéd Sz.-Gott-
hárdon ; Rigó Zsigmond kethelyi pleb.-helyettes ; Percze 
István pásztói tanitó : Koncz Ákos, Koncz Pál , Kiss János, 
Kovács Béla, Pfeifer József, Katona József. Dózsa József, 
Molnár Dezső, Kerenkó Bertalan, Molnár Miklós, Buócz 
Sándor, Budai Sándor, Venczell Ede, Ruszkó Rudolf, Molnár 
József egri növendékpapok : a magyaróvári kegy. rendi társ-
ház ; Bátor Pá l kir. telekk. hivatalnok Ar.-Maróthon ; Csiz-
mazia Máté kottorii pleb.; Szemetliy Sándor moson-sz.-jánosi 
káplán ; Cliolnoky Lajos ozorai aljegyző ; Fülöp György 
miszlai plébános. 

Bejelentettek a következő hagyományok: néhai I e -
kete Mátyás czimz. kanonok volt rakamazi plébános 40 frtot , 
néhai Galgóczy Fereucz nagyperkátai plébános 100 frtot , 
Sebestyén Endre tiszakürti plébános 10 frtot, Zsiga Vendel 
szentiváni plébános 10 f r to t , Spránszky Ferencz veszprémi 
kanonok 25 frtot, Kovács Antal majsai plébános 10 fr tot 
ha gyományoztak a társulatnak. 

Megszavaztattak a következő könyvadományok : a 
siklósvidéki r. kath. néptanitó-egylet könyvtára, a nagyfü-
gedi r. kath. iskolai könyvtár, a békésgyulai kir. törvény-
szék fogháza részére különféle könyvek; továbbá a felső-
tárkányi, a csolnoki r. kath., a beregmegyei g. kath. főespe-
rességi, a türkösi, a tövisfalvi r. kath. a szvidniki g. kath. 
esperes kerületi, a farnadi, a kispesti, bánffyhunyadi, ket-
helyi, ujverbászi, nyírbátori, alsó-miskolczi, bátonyi, és bu-
kuresti r. kath. elemi iskolák szegény tanulói részére ingyen 
tankönyvek. 

A pénztári himutatás szerént f. évi január 1-től bezá-
rólag október 11-ikéig a társulat bevétele : 60,602 f r t 19 kr ; 
kiadása: 59,350 fr t 88 kr. ; pénztári maradék: 1251 fr t 
31 kr. 

A ,, Vatikáni okmánytár" kiadási költségeire az utolsó 
választmányi gyűlés óta befolyt adományok : Supka Tero-
mos zirczi apát küldött 150 frtot; Danko József pápai prae-
latus, esztergomi apát-kanonok 75 forintot ; Boskoványi 
Ágoston nyitrai püspök 500 forintot ; Tarkányi Béla apát, 
egri kanonok 500 forintot ; az egri fökáptalan 500 fo-
rintot. 

Az ügynökségben junius — szeptemberi hónapok alatt 
eladatott 287,304 példány könyv, 2459 db szentkép, 15,090 
péld. egyes nyomtatvány : készpénzben bejött 23,192 f r t 
13 kr. 

A gyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére Szalay Ist-
ván és Kovák Lajos vál. tagok kérettek föl. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, október 15. A hazafiság monopoliuma és a„Ko-

ruhevu ügye. — Megszoktuk már, és a legújabb időben elég-
szer variálták a themát, hogy minő nagy hazafiak a mi pro-
testáns atyánkfiai, hogy mi lett volna hazánkból, ha protes-
tánsok nincsenek stb. stb. 

Az éremnek persze két oldala van: az egyik fényben, 
a másik árnyban. Az első a protestánsok hazafiságát tünteti 
fel, a másik — a mi mulasztásainkat, hátramaradottságunkat, 
érdemeinknek kevés, alig számba vehető voltát állítja impli-
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cite, midőn a protestánsok — öndicséreteik következtében 
— annyira emelkednek. 

Hiába mondjuk, hogy kár annyira duzzadni, mert hát 
ott sem ám mind arany, ami fénylik ; hiába mondjuk, hogy 
saját körükben iparkodjanak a sok frázis helyett több súlyt 
tettek és tények kifogásolhatatlan érvére fektetni.Az,emelke-
dett ' protestáns állásponthoz ily hangok fel nem érnek. Oly-
kor azonban mégis csak megtörténik, hogy saját kebelükben 
előforduló események, melyek a hazafiság monopoliumát nem 
a legjobb szinben tüntetik fél, elodázhatatlan szükségességgel 
parancsolják, hogy a képzelt magasságról leszállván a világ 
szemeielőtt is,pillanatra legalább, szétoszolva lássák a ma töm-
jénfelhőt,melyet öndicséret ésönfelmagasztalás kábitóés szem 
fényvesztő módon terjesztettek a protestantismus bálványa 
körül. Ilyen a f. hó 10-én megnyilt evangelikus konventen 
előfordult „Koruhev"-ügy is. 

Káröröm nem vezeti tollúnkat, hanem az igazság érde-
kében óhajtunk egyet-mást elmondani. A 

Először is tény, az egyetemes konventen is constatált 
tény, hogy evangelikus pásztorok, főesperes és alesperes, 
mint fő- és társszerkesztő, már hosszabb idő óta tót nyelven 
oly lapot szerkesztenek, melyben pánszlávisztikus, vagy mint 
Szontágh Pál a konventen világosabban megmondta, muszka 
tendentiák irányadók és uralkodók. 

Ezt a belügyminiszter is tudta, sőt az ő figyelmezte-
tése,illetve átirata következtében került az ügy a konventhez. 

Ez is tény. 
Vegyük e két tényt egyenkint. » 
Propria fassio plus quam mille testes: — ha a konvent 

maga elismeri, hogy az evangelikus egyház kebelében évek 
óta folynak panszlavisztikus üzelmek, ápoltatnak orosz ten-
dentiák,—minden további bizonyítás felesleges. E tény kon-
statálásával a konvent maga átlyukasztotta a hazafiság 
monopoliumának dicsfényét; — maga beismerte, hogy pász-
torai, és pedig főbb állásokban levő egyházi emberei, terjesz-
tik a felvidéki evangelikus tótság között a panszlavismust. 

S mi ezen ünnepélyesen konstatált tény azon gyakran 
felhaugzott rágalmakkal szemben, melyeket a katholikus 
papság ellen szórtak ? Egy obscur us, gyakran a névtelenség 
homályába burkolt támadás elég volt, hogy fellármázza az 
összes hazai sajtót, hogy bejárja sorra a lapokat a tenden-
tiosus hir, hogy a felvidék katholikus papsága ilyen meg 
amolyan pánszláv. Vették, adták, terjesztették e hireket, 
anélkül, hogy kipuhatolták volna alaposságát, anélkül, hogy 
megvizsgálták volna igazságát. Kapva kaptak raj ta . Csak 
nem rég esett meg ilyen dolog egyik nyitramegyei plébá-
nossal, ki azonban, ember a gáton, utána jár t a dolognak, és 
nem nyugodott, mig tisztába nem hozták, és elégtételt nem 
szolgáltattak galádul meghurczolt hazafiúi és papi becsü-
letének. Hányszor rontott már nem egy szabadelvű lap 
főpapjainknak, még az ország biboros herczegprimásának 
is, még pedig oly egyszerű és természetes intézkedések 
miatt, melyek ily polyglott országban, amint elkerülhetet-
lenek, éppen oly szükségesek is! 

Nekünk még azt is felrójják hazafiság elleni erimennek, 
ha a tót népnek anyanyelvén hirdet jük az Isten igéjét, ha a 
tót vidékeken a templomi számadásokat, melyeket az anya-
nyelvén kivül mást nem tudó templomatyának szintén kell 

aláirni, az illető vidék nyelvén engedjük vezetni, stb. stb. 
Az a sajtó, mely mindig annyi gáncsolni valót talál t miná-
lunk, mely nálunk a kákán is csomót keres, — most, egyne-
hány lap kivételével, mélyen hallgat a lutheránusok nviltan 
űzött pánszláv üzelmeiről. Persze, duo si faciunt idem. . . . 

A sajtón különben nem igen csodálkozunk ; megszok-
tuk már azt a kétféle mértéket. 

De a kormánynak magatar tása mégis kissé feltűnő. 
Ugyan hogy is nem lenne az nekünk feltűnő, midőn még 
protestáns atyánkfiai is nyilvánosan kifejezték csodálkozá-
sukat ? A már említett Szontágh Pá l igy szólott a konvent 
idevonatkozó tárgyalásakor : „Francziaországban sohasem 
tette volna egy miniszter, hogy midőn ily üzelmek ellen föl 
akar lépni, erről előbb a konventet értesítse." Nem ám, nem-
csak Francziaországban, de minálunk sem történnék az, hogy 
a miniszter mintegy kérőleg fordul valamely eo-yházi forum-
hoz, nyilvános, a büntetőtörvénykönyvbe ütköző vétségek 
megtorlása végett, ha az illető esetleg nem protestáns. I r t 
volna csak egy katholikus papoktól szerkesztett lap ugy, 
mint a „Koruhev" lutheránus fő- és alesperesek szerkesztése 
alat t megjelent lap már hosszú idő óta, bizonyára kapott 
volna az ügyészség utasítást, hogy az illetőket perbe fogják. 
A püspöki hatósághoz valószínűleg nem fordultak volna; 
vagy ha igen, akkor bizonyára csak azért, hogy azt utasítsák 
a miniszter nézeteinek végrehajtására. Persze, si duo faciunt 
idem. . . . 

S mindez történik egy országban, melyről protestáns 
atyánkfiai nem egyszer mondogatták hogy a katholikusok-
tól elnyomatnak, üldöztetnek és korlátoztatnak. . . . a sze-
gény protestánsok! 

Hadd lelje méltó büntetését, a ki megérdemelte, akár 
intra, akár extra muros legyen az ! . . . 

Es ha megint kedvük kerekednék protestáns atyánk-
fianak a hazafiság közös erényéből és közös kötelességéből 
monopoliumot csinálni, akkor jusson eszükbe az 1883iki 
evangelikus konventen tárgyal t „Koruhev"-ügy ! ? 

ErdéJyi egyházmegye. Lönhart Ferencz püspök ur ö ex-
ciája elnöki megnyitó beszéde a róm. kath. status gyűlésén. — 

Mélyen tisztelt statusgyülés ! 
Szerencsésnek vallom magamat, hogy erdélyi püspök-

ségem második évében az erdélyi kath. status általam mé-
lyen tisztelt képviselőit e teremben üdvözölhetem. Teszem 
azt annál bensőbb örömmel, minél nagyobb számban tisz-
telhetem itt a képviselőket, minél hangosabban szól e nagy 
szám azon élénk érdeklődés- és törekvésről, melylyel az er-
délyi kath. status nagynevű katholikus őseinknek áldott 
nyomdokain járni és egyháza szent érdekeit előmozdítani 
buzgólkodik. A jelen statusgyülés megtartását, ha legfelsőbb 
helyen elfogadott szabályaink azt nem is kívánnák, ohajtot-
ta, sőflzükségessé tette azon nagyfontosságú körülmény, 
hogy a középiskolákról szóló X X X . tör v., mely az 1883— 
84-dik tanévben már életbe lépett, kötelességünkké teszi 
azon módozatokról gondoskodni, melyek szükségképen meg 
állapítandók ayégre, hogy kath. középiskoláink nem csak a 
szentesített országos törvény követelményeinek, hanem auto-
nomikus államunknak, történeti jogainknak s a katholicis-
mus speciális érdekeinek és szükségleteinek is teljesen meg-
feleljenek. A középiskolákról szóló törvények 41-dik czikke 



•246 

.,Az erdélyi részekben a kath. status által fentartott és ve-
zetett középiskolákra vonatkozólag mindazon jogokat, me-
lyeket eddig a kath. status gyakorolt, érintetlenül hagyja." 

Nagybecsű a törvénynek ezen határozata az erdélyi 
katholikusokra nézve, és én visszapillantva azon lelkes küz-
delmekre és jóakaratú támogatásra, mely a törvény ezen 
igazságos határozatának megállapítását lehetővé tette, azt 
hiszem, a mélyen tisztelt statusgyülés helyeslésével talál-
kozom, midőn ősi jogaink ezen nyílt elismeréseért és tör-
vénybe iktatásáért valamint a nagyméltóságú m. kir. belü-
gyi és közoktatási miniszter uraknak, szintúgy mindazon 
országgyűlési képviselő uraknak is, kik ama határozatnak 
érvényesítését gondos tanácsuk, munkásságuk és szavazatuk-
kal előmozdították, az erdélyi kath. statusnak legbensőbb 
háláját ezennel tiszteletteljesen kifejezem. 

Nem tagadhatom ugyan, mélyen tisztelt statusgyülés, 
ohajtottam volna és amennyiben tőlem kitelhetett, nyíltan 
törekedtem is arra, hogy az erdélyi kath. statusnak az általa 
fentartott és vezetett középiskolákra vonatkozó jogai és ha-
tásköre éppen ugy részleteztessenek, amint részletezve van-
nak a törvényben a hitfelekezeteknek jogai az általok fen-
tar tot t középiskolákra nézve. 

Eme — nem teljesült óhajtásnak jogosultságát iga-
zolja az erdélyi részekben az egykoron úgynevezett négy 
recepta religio számára ugyanazon erdélyi törvényben biz-
tosított autonomia, és igazolja az osztó igazságnak azon kö-
vetelménye, hogy az alkotandó törvény a részletekben 
ugyanazon iránytadó biztosságot nyújtsa az autonómiával 
bíró testületek egyikének ugy mint a másikának. 

Azonban ezen észrevétel mitsem akar levonni azon há-
la bensőségéből, melyet imént kifejezni szerencsés voltam. 
A fő dolog ki van víva. Jogaink a kath. középiskolákra ün-
nepélyes elismerést nyertek. A részletekre nézve az erdélyi 
kath. status kezében a történelmi jogfolytonosság erejével 
mindig biztosan fogja álláspontját megtarthatni és azt a 
netán felmerülhető differentiák ellenében nem csak bebizo-
nyítani, hanem meg is védeni ; kellő tiszteletben akarjuk és 
fogjuk valamint ő császári és apostoli királyi felségének 
legfőbb kegyúri, úgyszintén a magyar királyi államkor-
mánynak a középiskolákra vonatkozó törvényes jogait tar-
tani, és midőn a törvény keretén belül középiskoláink ren-
dezéséhez, azok anyagi és szellemi érdekeinek fejlesztéséhez 
és biztosításához fogunk, tesszük és teendjük ezt mindig 
azon, szem elől soha nem téveszhető czélból, hogy erdé-
lyi kath, középiskoláink valamint eddig, ugy ezután is — és 
pedig lehetőleg folyton előrehaladó mértékben — a katholi-
kus hitélet fejlesztői, a valódi tudomány terjesztői és a ma-
gyar állam és nemzet érdekeinek előmozdítói lehessenek. 

Méa egyszer és szívem mélyéből üdvözlöm a kath. 
statusgyülésnek minden egyes tagját , és tanácskozásainkra 
a mindenható Úristennek termékenységet adó legszentebb 
kegyelmét és áldását lekérvén, az 1883-iki statusgyülést 
ezennel megnyitottnak nyilvánítom. 

Róma. XI11. Leó pápa beszéde az olasz világi zarán-
dokokhoz, kik előtte f. hó 7-én hódoltak, igy szól : 

Azon édes vigasztalódást, melyet néhány nap előtt az 
olasz klérus fiúi hódolat.i és ragaszkodása fölött éreztünk, 
ma élénken megújí t ja a hódolat és szeretet, melyről ti, sze-

reit fiaink, nem kevésbbé fényes tanúságot tesztek. Minden 
akadályt legyőzve, Olaszország különféle vidékéről ily nagy 
számban gyülekeztetek ti ide, szeretett fiaink, és az aposto-
lok fejedelmeinek tisztelendő sírjánál az imént bizonyságot 
tettetek, hogy minden áron, mindig Velünk akartok ma-
radni, és hivek, engedelmesek lesztek ezen apostoli szék iránt. 

A két zarándoklat ekként csodálatosan kiegészíti egy-
mást: mind a kettő ténynyel bizonyítja be, hogy a papság 
mögött nagy számban vannak a világiak, s megegyeznek 
hitben, érzelemben, szeretetben, és versenyeznek egymással 
a Krisztus helytartója, iránti mély, rendületlen ragaszkodás-
nak nyilvános tanusitásában. 

Lelkünk mélyéből köszönetet mondunk az Urnák, s 
örvendünk, szeretet fiaink, veletek együtt , kiket O isteni 
jóságában méltóknak tartott , hogy oly érzelmeket táplálja-
tok, melyekre a mi és az idők mostani viszonyai között 
szükség van. 

Mindnyájan nagyon jól ismeritek a sectáknak és kö-
vetőiknek törekvéseit, melyek megsérték az apostoli szék 
szent jogait és a római pápát méltóságával ellenkező hely-
zetbe ju t ta ták , amit ti velünk együtt mélyen sajnáltok. A 
pápaság soha sem volt ellensége Olaszországnak, miként 
azt most hazug és oktalan módon állítják. A történelem, 
miként annyiszor mondottuk, eltörölhetetlen betűkkel je-
gyezte föl a rendkívüli előnyöket, melyek a pápaság fölöttébb 
jótékony természetéből Olaszországra hárultak, — olyan elő-
nyök azok, melyeknek az idők és a tudósok kutatásai még na-
gyobb fényt fognak kölcsönözni. Mind jobban ki fog de-
rülni, hogy senki, ki a tisztességes nevet megérdemli, nem 
tagadhat ja , miszerint nem csak a vallási és erkölcsi rendben, 
hanem a politikai, társadalmi, családi és magán életben is 
semmi sem áll ellentétben a pápasággal ; nanem igenis 
mindannyian életet, erőt és gyarapodást nyernek tőle. Nem 
is azon vágy vezette őket, mint színlelve ismételik, hogy az 
egyház és a pápaság megszabadíttassák a földi gondok 
sulyja alól. Az ilyen beszéd guny azoknak a szájában, 
akik mindenféleképen arra törekedtek és törekednek 
ma is, hogy az egyházat lelki és isteni hivatása teljesítésé-
ben akadályozzák. A sectariusok igazi czélja az volt, 
hogy csapást mérjenek az egyházra és fejére, el vévén az 
apostoli széktől azt, ami szabadságának védvárát s függet-
lenségének nem illusorius garancziáját alkotta ; s még to-
vább menve vakmerőséo-ökben, elrabolváu Olaszországtól a O 1 O 
katholika bit és vallás megbecsülhetlen kincsét. S ha ezt 
nem eredményeznék a minden nap nyilvánuló gonosz aspira-
tiók és elvitathatlan tények, időről-időre rágalmazó hangok 
emelkednek, melyek még nyíltabban kifejtik ezen mél-
tánytalan törekvést. 

Hiszen alig pár napja, hogy itt Rómában nyilvánosan, 
büntetlenül merték proclamálni, hogy addig nem lesz igazi 
olasz élet, mig Olaszország katholikus lesz, s hogy Róma 
erőszakos elfoglalása csak az első nyugpont volt azon az 
utón, melyen Olaszországnak a katholikus papi járom alól 
való emancipatióhoz kell jutni ; s hogy ezen az uton kell 
előre haladni, hogy a vállalat befejeztessék. 

Zavarja meg az Ur , az ő könyörületességében, e go-
nosz szándékot, és sohase engedje meg, hogy ily rettenetes 
szerencsétlenség érje Olaszországot! Hogy ily nagy szeren-
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esetlenség eltávolíttassák, szükséges, hogy mindazok, kik 
hazájok iránt igazi odaadást, vallásuk iránt igazi szeretetet 
éreznek, egyesítsék erőiket. Elengedhetetlen kötelesség rá-
jok nézve, hogy őszinte és bátor katholikusok legyenek, s 
ilyeneknek is mutassák magokat tetteikben ; s hogy annál 
jobban visszaverhessék az ellenség támadását, kötelességök 
mindig tömörebben csoportosulni ez apostoli szék köré ; 
kötelességök akarni, hogy a pápaság szabad és tekintélyes 
legyen, s hogy a souverain pápa visszahelyeztessék azon 
igazán független és souverain helyzetbe, mely őt legfőbb ha-
talmánál és méltóságánál fogva megilleti. Tudjuk , hogy 
emez érzelmek lelkesítenek titeket, hogy emez érzelmek vezet-
tek ide. Legyetek ebben állhatatosak, igyekezzetek ez érzel-
meket terjeszteni s fölkelteni másokban is, s cselekedjetek 
ugy, hogy ez érzelmek legyenek a ti magaviseletetek válto-
zatlan zsinórmértéke. 

Mi, hogy világosságunk, tanácsunk, erőnk, kegyelmünk 
legyen s győzelmet arassunk eme kemény harezban, azt 
akartuk, hogy segítségül hivassék az ég, különösen pe-
dig a boldogságos Szűz, a rózsafüzér királynője czím alatt . 
Ezen dicsőséges czím alatt győzött a hajdan segitségül hí-
vott győzhetetlen Szűz a keresztény név igen hatalmas el-
lenségein ; ezen czím alat t tar tot ta fen az egyedeknél, a 
családokban, a nemzetek kebelében a hitet, az erkölcsök 
tisztaságát, a katholikus élet drága javai t . E hónapban, s 
különösen e napok alatt , az ő hű fiai az egész világon ő felé 
emelik egy szívvel egy lélekkel esdő kezeiket, telve a leg-
édesebb reményekkel. A hitetlen világ nevet efölött, s t réfát 
űz belőle a blasphemia szentségtörő nyomatékával. De e körül-
mény, ahelyett, hogy megrendítené az olaszoknak Mária iránt 
való hagyományos kegyeletét, tegye azt még élénkebbé, még 
gyöngédebbé, még bizalmasabbá. Az Urnák sokszor tetszik 
megalázni a hatalmasokat erejöknek gőgös túlbecsülésében, s 
megvigasztalni a megvetett és guny tárgyul szolgáló aláza-
tosakat, kik az ő nevében harczolnak, s teljes reménynyel 
bíznak benne. 

Az isteni könyörület és különös hajlandóságunk zálogá-
ul fogadjátok apostoli áldásunkat, melyet szivünk teljéből 
adunk rátok, kik itt jelen vagytok, s mindazokra, kik szelle-
mileg egyesülve vannak veletek, valamint azokra is, kik a ná-
polyi katholikus congressusbau részt fognak venni, úgyszin-
tén családaitokra, ügyeitekre s Olaszország minden katholi-
kusára. 

IRODALOM. 
Hitélet és irodalom. 

A legégetőbb szükségnek bizonyul a körülmények 
közt a hitéletnek és az értelemnek, mely a hitet keresi, tá-
maszt nyújtani, hogy a hitetlenség és a tudomány neve alatt 
föllépő tévely ellen biztositékot és fölvilágosítást találjon s 
másrészt a vallásos élet fejlődése is alkalmasan előmozdí-
tassék. Czélszerű lenne a művelt- körök vallási igényeinek 
kielégítésére egy könyvtár megindítása, mely mint Herder 
hittani könyvtára papok használatára van szerkesztve, ugy 
ez a világi művelt katholikusok szükségeit fedezze. E czél-
ból mindent bele kellene vonni, a mi a fejletlen hitélet ápo-
lására és a támadó és aláásó hitetlen mozgalom ellensúlyo-
zására megkívánható. 

Mindenki tájékozhatná magát a mindenütt szőnyegr e 
hozott vallási kérdések iránt ; hiszen ha egyrészt, Proud-
hon állítása szerint, mindennek alapján theologia lappang, 
s másrészt most minden alapostul fölforgattat ik, ez ala-
pos fölforgatás a pártok embereit csakhamar a vallási és 
egyházi kérdések és érdekek fölött szokta harezba ve-
zetni. Akkor azután a komolyabb törekvés inkább ezen 
forrásokból merítene, mint a szédelgésről általáno-an hír-
hedt sajtógyártmányokból. 

De nem kell gondolnunk, hogy ki tudja mi fönszár-
nyaló műveltség terjesztését kívánnék foganatosítni, koránt-
sem, csak azon ismeretkör megállapítását terveznők, mely-
lyel mindenkinek birnia keli, a ki hinni akar, a ki a meg-
hurczolt, minden oldalról lerántott hitről, melyet szent meg-
győződésének vall, számot akar adni. Most már majdnem 
ugy vagyunk, hogy a művelteknek jellemzett körök hitélete 
azon haldokló oroszlánhoz hasonlít, a melyet a mesebeli ál-
latokhoz hasonló bölcsek és tudósok megrugdalni időszerű-o o 
nek ta r t ják . Tehát valamivel több ismeretet. Hiszen az egy-
ház története azon alapos megjegyzésre jogosít, hogy a ba -
bonának és hitetlenségnek oka az észben ugyanaz : t. i. a tu-
datlanság. 

A hitetlenség fölütöt te köztünk táborát, s a mennyi-
ben az ész révén ereszkedik le hozzánk, vele van házmestere 
a fölvilágosodott tudatlanság, melyet ugyan nem így hív-
nak ; de mi tudjuk, hogy a vers szerint: „minél több névvel 
és czímmel takar ják , annál hamarább kiüti a szarvát." Tel-
jesen kiütötte azt már. Nyomatékos méltósággal elvetette 
a tekintélyt, s belátását ü l te t te a bírói székbe. E l is veszti 
a tekintély korunkban nyomósságát, sok izben bebizonyító 
erejét is, és a hit más forrásokból merített bizonyítást sür-
get. Előbb a természetfölötti hitet külsánczaiban a közhit, a 
természetes tisztelet s egy oly általánosan elfogadott intéz-
ménynek, milyen az egyház, minden népek kegyelete ál tal 
őrzött, nagy és szent férfiak élete által szentesített múlt ja és 
története védte. Elég volt, hogy higyj, mert az egész világ 
azt k iá l to t ta : h igy j ! Most mindinkább hangoztatik, csak-
hogy fonák fölfogásban sz. Ágoston mondása: fides quaerens 
intellectum. 

Megerősödött és megizmosodott századunkban az előző 
korok gyerekes gondolkozása s elvetette magától egészen a 
tekintélyt, melyet csak mankónak t a r t ; maga lábán j á r ; de 
meddig? Sz. Ágoston í r ja róla : 

„O fortes ! (forts esprits) quibus medicus opus non 
est ! fortitudo ista non sanitatis est, sed insaniae. Nam et 
phreneticis nihil fortius ; sed quanto majores vires tanto 
mors vicinior. Aver ta t ergo Deus ab imitatione nostra for-
tes istos." Serm. I . in Psalm. 58. 

Különben ha belátást sürget s itélni akar, azt mond-
juk neki, érts hozzá, mert amily okszerűnek látszik a kétely 
megoldása iránt való követelés époly oktalannak és hívat-
lannak bizonyul a bíró, aki nem ért hozzá. H a a rationalis-
mus kíván számot és kimutatást a hit észszerűségéről, akkor 
nem mond u j a t ; sz. Pá l is szivükre kötötte azt a híveknek, 
de minél nagyobb igénynyel lép föl valaki, annál több észt 
és nagyobb szorgalmat is hozzon magával. 

Tehát a rationalismus általános visszahatása a hitre 
sokszorositá az alapos ismeretek szükségét. Nem azért vész 



a hit, mert nem bírná kielégíteni e szükségleteket, mert 
nincs logika a tanban, mert ellenmondásban van a történet-
tel, az észszel stb. mert megvalósíthatlan és időszerűtlen az 
egész isteninek mondott szerkezet; de vész a hit, mert a he-
lyett, hogy szorgalommal kiaknázná az ismeret és igazság 
aranybányáit, henyén ül, és újság és pohár mögött!; nagyot 
gondol s nagyobbat mond — az ember ! 

Ez a rationalismus visszahatása a hitre. Jo is, rosz is ; 
de tagadhatlan. Rosz a tömegekre nézve, melyek elhagyva 
a tért, melyen mozoghattak, magasabbra csalogattatnak, 
hogy a mélységbe zuhanjanak Minél inkább fog tért veszí-
teni a tekintély és az ennek megfelelő merő emberi hit, an-
nál inkább elmosódik s végre egészen elvész az ut, melyen 
a tanitó egyház könnyű szerrel fért a nagy tömegekhez. Jó 
a visszahatás a műveltséggel és idővel rendelkező hívőre, 
kit a kétely megoldása annál rendületlenebből füz a termé-
szetfölötti tekintélyhez, minél inkább meggyőződik a kéte-
lyek fölületességéről, melyek azonban, sajnos, elég erősek a 
hit elhomályosítására. 

Ahogy ezeket irtuk, jött X I I I . Leó pápa ő szentsé-
gének levele a bécsi érsekhez (1883. aug. 30-áról), melyben 
az irodalom fontosságát kiemeli s felszólitja kiket illet, hogy 
az irodalmat is eszközül felhasználják az Isten dicsőségének 
előmozdítására. „Vajha ezen igazsága melyet már oly gyak-
ran nyilvánítottunk, valahára átjárná az emberek szívét, s 
ezen okból azt óhajtjuk, vajha mindazok, kik egyházunkat 
igazán szeretik, bárhol legyenek is, bátran és derekasan vé-
delmeznék közös anyjokat, és rendelkezésére bocsátanák 
összes erőiket, hogy könnyebben teljesíthesse missióját az 
egyesek és a társadalom üdvére." 

„Minthogy az ellenségek a sajtóval, különösen a napi-
sajtóval vissza szoktak élni, hogy szerencsétlenséget okoz-
zanak, ebből a katholikus érzületű férfiak értsék meg, hogy 
mennyire fontos, hogy ilynemű küzdelem mellett a védelem 
ne maradjon a támadás mögött. Azon különböző módok 
közt, melyek a vallás védelmére különösen alkalmasak, kü-
lönösen az a legalkalmasabb és az idő viszonyainak teljeson 
megfelelő, hogy a sajtó támadásait a sajtó utasítsa vissza és 
az ellenfél alattomos üzelmeit ő leplezze le. Tisztelendő 
testvér, a te, és a te püspök-társaidnak fáradozásai oda irá-
nyuljanak, hogy sóvárgó várakozásunknak befolyástok és 
bölcseségtek által lehetőleg eleget tegyetek." 

(Vége köv.) 

V E G Y E S E K . 
—- A szentatya képviselője, mgr VannidelU Séraphin 

bécsi nuntius ő exclja f. hó 15-én Esztergomból, hol az or-
szág biboros áldornagyának szivesen fogadott és fényesen 
ünnepelt vendége volt, fővárosunkba érkezett és kitűnő papi 
intézetünkben, a központi papnevelő intézetben szált meg. 
O exclja, kinek Magvarország fővárosa igen tetszik, még 
hétfőn délután meglátogatta a ferencz-városi templomot és 
Mária-intézetet. Kedden reggel Budavárába hajtott Trefort 
miniszterhez. Délben tisztelegtek ő exclja előtt a budapesti 
tud. egyetem hittudományi karának küldöttsége, a fővárosi 
világi és szerzetes papság,a kath.lapok szerkesztői és más vi-
lági notabilitások. Tisztelgés után fényes ebédet adott a papn. 
intézet lelkes kormányzója, melyen ott láttuk és tiszteltük: 
Császka és Dulánszky püspök urak ő excáit, b. Hornig v. 
püspök ur ő mgát, Klempa, Fraknói, Cselka, Maszlaghv, 
Bogisich dignitárius urakat, dr. Bognár egyetemi ta-
nárt a hittudományi kar e. i. dékánját, világi részről Ger-
vay f'ő postaigazgatót, Lonkay Antal lovagot, b. Jósika 
Kálmánt, Balogh Sándort és Ágoston Antalt, az intézet 

elüljáróival és ő exclja titkárával, az irodalmi téren is is-
mert mgr Amonival. O szentségére s az ő • képviselőjére 
Császka püspök ur mondott emelkedett szellemű remek la-
tin felköszöntőt, mire nuntius ő exclja válaszolva gyönyörűen 
kifejté, mennyire függ Magyarország boldogsága az ősi oré-
nyek, s köztük a szentszékhez való hagyományos kegyelet és 
ragaszkodás ápolásától. Lonkay Antal olasz, Balogh Sándor 
pedig mugyar nyelven tolmácsolták még a jelen levők és bi-
zonyára minden hű magyar katholikus hő érzelmeit, melyek-
re azapostoli szentszék követe sz. István apostoli királysá-
gában mindenha számíthat. 

— Király ö felsége előtt Szegeden a magyar kath .klérus 
hódolatát fm. és ft. dr. Haynald Lajos bibornok-érsek ő 
emja következőleg tolmácsolta : 

„Felséges császár és apostoli király! Legkegyelmesebb 
urunk ! Felséged boldogító látásán örvendezve hajol meg a 
velem megjelentek személyében az e diszes várost is magá-
ban foglaló kalocsai egyháztartomáiiy papsága felséged 
atyai színe előtt, oly téren mutatván be mindenkori hűsége 
és hódolata adóját, amilyenen üdvárasztó uralkodásának 
áldásos hatását látni és bámulni rég megszoktuk. Az embe-
rek élete és művei pusztítására időről-időre hatalmasan föl-
került elemek, néhány év előtt kedves magyar hazánk emez 
egyik nevezetesebb városára s virágzó környékére gyászos 
pusztulást hoztak. S ime ! fölséged atyai kegyelmének és 
dicső kormányzati gondosságának köszönhetjük, hogy szo-
morú romjaiból örvendeztetőleg kiemelkedett, s a réginél is 
nagyobb diszben áll előttünk e város, mintegy figyelmeztet-
vén minket ama sok irányú kiépülésre és emelkedésre, 
melynek magyar birodalma egész területén hatalmas elő-
mozdítója vala fölségednek bölcsesége s honatyai szeretete. 
Ugyanis fölséged uralkodása eszközlé azt, hogy a haza népe 
anyagi és szellemi érdekeinek, nemzeti érzeteinek minden 
mezején mutatkozó romok kiépülvén — most már mindenütt 
a megújulásnak, az emelkedő jólétnek és dísznek örvendez-
tető jelenségeivel találkozunk ; s hol az állami és nemzeti 
életben egykoron visszavonulás és bizalmatlanság nyilat-
kozott volt, ott kiépült a boldogító jogar alatt magát jól 
érző magyar népnek nemzeti, szellemi és kedélyélete és most 
már együtt gyülekeznek fölségednek szentséges személye 
köré e honnak minden vallású, minden nemzetiségű, bármily 
meggyőződésű lakói, s üdvözlik a hálás polgárok hűség és 
szeretet sugalta nyilatkozataival, a népei boldogításában 
fáradságot, munkát, utánjárást nem kímélő atyai érzetü fe-
jedelmet — üdvözöljük mi is a kalocsai egyháztartomány-
nak hódolatteljes főpapjai és papjai s az Istennek minden 
áldását lekérve szentséges személyére, óhajtjuk, hogy fölsé-
gednek a pusztításokat és romokat az anyagi és szellemi 
élet mezején mindenütt virágzó vidékekké átaiakitó uralko-
dása legyen dicső, s a legkegyesb fejedelem, fölséges király-
asszonyunknak s az uralkodó család minden fönséges tag-
jainak teljes jóléte által boldogítva, népei életének szellemi 
és anyagi gyarapulásában gyönyörködve a legkésőbb emberi 
korig éljen !" 

O felsége következőleg válaszolt : 
„Örömmel látom szent vallásunk oly számos főpapjait 

és lelkipásztorait ismét első sorában azoknak, kik hű érzel-
meik tanúsítására távolabb vidékről is ide siettek ; erős 
azon hitem, hogy buzgó imáik s az isteni goudviselés iránt 
a népben ápolt bizalom nagy részben eredményezi, hogy e 
sokat szenvedett város a reá nehezedett csapás után oly 
örvendetesen felemelkedett. Mondjunk hálát ezért az egek 
urának, s igyekezzenek önök tovább is lankadatlan buzga-
lommal fáradozni szent hivatásuk teljesítésében, mely mű-
ködésökben mindenkor legmelegebb rokonszenvemmel és 
kegyelmemmel fogom önöket kisérni." 

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

Nyomatott Budapesten, 1883. Kocsi Sándor utóda nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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TARTALOM. Az eskü lényege. — A világ végére vonatkozó vélemények. - Egyházi tudósítások : Budapest. A Gusztáv-
Adolf-egylet és a rozsnyói superíntendens. Szergény. Templomszentelés. — Irodalom. Hitélet és irodalom. — Vegyesek, 

A z e s k ü l é n y e g ' e. 
Az eskü tanúbizonyságul hivása Istennek, mint 

legfőbb igazságnak valamely állítás, vallomás vagy 
Ígéret megerősítésére. „ Ju ramentum est invocatio 
tacita vei expressa numinis divini, tamquam primae 
et infallibilis veritatis in testem alicuius rei. *) Már 
Aristoteles és utána Cicero is így határozza meg az 
esküt. „Est enim ius iurandum," úgymond Cicero, 
„adfirmatio religiosa . . . quasi Deo teste." 2) 

Az eskü fogalma magában foglalja tehát annak 
szükségét, hogy maga az Isten vétetik igénybe az 
igazság megerősítésére. Eredeti és tu la jdonképeni 
kötelessége az embernek : mindig igazat mondani, 3) 
mivel egyrészt Istentől kell félnie, ki megbüntet i a 
hazugságot, másrészt pedig attól, hogy elveszti 
embertársai bizalmát, ha eltér ama veleszületett kötele-
zettségétől. De nem elég csak kimondani az igazat, 
mert a becsületesség és hűség arra is kötelezi az 
embert, hogy adott szavát be is váltsa. Önmagában 
tekintve kötelessége mindenkinek : hitelt adni más 
szavainak, állí tásának, — föltéve, hogy a dolog 
tiszta tudatában, a szükséges ismeretekkel fölsze-
relve tette volt nyilatkozatát. — Kötelessége min-
denkinek bízni másnak az Ígéretében. Őszinteség és 
hűség, hitel és bizalom, természetes, kölcsönösen 
megfelelő kötelezettségei az embernek. De az ember 
mint ilyen nem éppen maga az igazság és igazmon-
dás ; ki van téve a hibázhatóság és megcsalhatás 
veszélyének; a benne lakozó könnyelműség és bír-
vágy, továbbá a minden emberi tudás t jellemző 
hiányosság és tökéletlenség, megfosztják nyilatko-
zatát a bizonyosság és megbízhatóság azon fokától, 

x) Busenbaum apud S. Alph. Th. m. 1. IV . n. 133. 
2) Cic. De officiis I I I . 29. n. 104. 
3) Jegyzi meg Aristoteles í thet. ad Alex. c. 18. 

amelyet megkövetelnek az emberi élet fontosabb 
érdekei, s melyet föltételez az egyeseknek egymás-
közti és a társadalommal való viszonyuk. Ez oknál 
fogva rászorulnak áll í tásai az igazság bizonyítéká-
ra. A tudomány terén e bizonyítékot amaz általáno-
san ismert elvek szolgáltatják, melyek önmaguknak 
csalhatatlan igazságot követelnek. De ott, hol az 
ember esedékes, szabad akaratából kifolyó cseleke-
deteiről van szó, ezek beigazolására begyőző észbeli 
bizonyítékot hasztalan keresünk; i t t más tanúbi-
zonyságára van szükségünk. De minden emberi ta-
núbizonyságnak ugyanazon gyarlóságai vannak, 
melyek megvannak magában az emberben, és a me-
lyek miat t tanúbizonyságra van szüksége: majd 
igazmondósága támaszthat kételyt — defectus ve-
ritatis,— majd ismeretköre jöhet kérdésbe — defectus 
cognitionis, — mert az ember sem a jövőbe, sem a szí-
vekbe, sem ismereteinek körét felülmúló dolgokba 
nein tekinthet, és a társadalmi élet sokszor még ily 
ügyekre vonatkozólag is követel bizonyosságot. 
Azért folyamodik az ember önmagánál és embertár-
sainál magasabb, tökéletesebb lényhez, ki a dol-
gok megismerésében és akaratában függet lenebb 
mint Ö, hogy ennek a tanúbizonyságával erősítse 
meg saját szavainak igazságát és őszinteségét, és 
elejét vegye a bizalmatlanságnak,és az abból származó 
hazugság és szószegésről vádoló szemrehányásnak: 
a mit az apostol e szavakkal fejez ki: „Homines per 
sui mai-erein iurant," ,.;az emberek önmaguknál na-
gyobbra esküsznek."4) Mivel pedig semmiféle te-
remtmény tekintélye nem nyú j t feltétlen bizonyos-
ságot és megbízhatóságot, azért fordul az ember . 

4) Sz. Pá l a zsidókhoz írt levele 6, 16. — Ama tény, 
hogy egyes emberek épp ugy, mint egész nemzetek alsóbb 
rendű dolgokra, állatok, növények, s kövekre esküdtek, ab-
ban leli magyarázatát , hogy vagy isteni tisztelettel illették e 
lényeket, vagy pedig a tulajdonképpeni vallási eskü iránt való 
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saját igazsága megerősítése czéljából a legfelsőbb 
lényhez, ki alapját képezi egész létének, tehát 
me ^ismerő és akaró tehetségének is, és ki egye-
dül képes — lévén első igazság, minden igazság for-
rása és ősoka, de csalhatlan Isten is, prima Veritas 
in cognoscendo et in dicendo, — nyilatkozatának a 
szükséges megerősítést megszerezni. Igy jelentkezik 
az eskü fogalmában első lényeges kellékének és jellem-
ző jegyének Isten tanúbizonyságul hívása. „Horum ergo 
dubiorum certitudo fieri non potest nisi per aliquem 
cuius scientiae nihil desit, et cuius Veritas infalli-
bilis sit. Hoc autem in solo Deo invenitur, et ideo 
eius testimonium solum ad huiusmodi confirmati-
onem efficax est. Sed testimonium eius aut assumi-
tu r ad huius confirmationem quod i,:m exhibitum 
est, et hoc non vocatur iuramentum, sed magis pro-
batio per auctoritatem ; vel invocatur ad exhiben-
dum, et, hoc proprie iuramentum est.cc5) 

Isten tanúbizonyságul hivása nem azt jelenti, 
mintha Istennek már adott bizonyságára történnék 
hivatkozás, hanem az Isten által még csak adandó 
bizonyságra történik az.6) Isten, ki maga az igaz-
ság, ki azért minden, még az esedékes emberi igaz 
ságokat is megismeri, ki másrészt, mint a szivek és 
vesék mindentudó vizsgálója, az esküttevő lelkébe 
is betekint és képes megítélni a beszéd igazmondó-
ságát és az esküben kimondott igéret őszinteségét, 
— igen, ő hivatik tanúbizonyságul. De ezzel kife 

jeztetik egyszersmind az is, hogy az esküttevő Isten 
igazságosságára is hivatkozik. Mint legfőbb igazság 
az emberekben is szereti az igazságot, gyűlöli és 
megbünteti a hazugságot, annál inkább ama ha-
zugságot, mely nevére való hivatkozással történik. 
Midőn ugyanis az igazság megerősítésére tanúnak 
hivatik föl Isten, nem történhetik ez olyképpen, 
mint midőn mi emberek teszünk tanúbizonyságot ; 
nem lévén hatalmunkban Istent határozott és egye-
nes tanubizonyságtételre hívni, felkérjük, hogy ő, 
„ki megvilágosítja a sötétség titkait is, és a szivek 
szándékait is kinyilatkoztatja",7) annak idejében, 
t. i. amikor és amikép jónak találja, nyilatkoztassa ki 
az igazságot. „Haec invocatio in eo consistit, quod 
iurans quantum in se est, cupiat ac velit, Deum id, 
quod iurat, testari, et manifestare, — si et quando 
tiszteletből más tárgyakra mondtak eskühöz hasonló erősítő 
állításokat. 

5) Thomas, in 3. sent. dist.. 39 q. art. 1. 
6) „Aliud est testimouio Dei uti iam dato — quod fit 

cum aliquis auctoritatem sacrae scripturae inducit, — et 
aliud est testimonium Dei implorare ad exhibendum, quod 
fit in iuramento." — S. Thom. 1, c. 

7) Sz. Pál, I . Kor. 4, 5. 

nimirum illi placuerit, sive in hac vita, sive in al-
tera — quod ab ipso Deo sit cognitum et verum."8) 
„Ha igénybe vesszük másnak a tanúbizonyságát, 
azon czélból történik ez, hogy a tanúnak hivott 
nyilvánítsa ki a tett vallomásra vonatkozólag az 
igazságot. Isten kétféleképpen adja tudtunkra azt: 
vájjon igaz-e, a mi mondatott. Vagy a) egyszerűen 
és egyenesen kinyilatkoztatja az igazságot, és pe 
dig vagy belső sugallat, ihlettség folytán, vagy az 
által, hogy napfényre hozza a tényállást ; vagy b) 
midőn a hazugságot megbünteti, s ez által jelenti 
ki az igazságot, a mely esetben biró is egyszers-
mind."9 ) Igy rejlik az eskü fogalmában az, hogy 
az esküt tevő állításának igazságáért leköti önma-

o o 
gát vagy valamijét Istennek.10) Isten tanúbizonysá-
gul hivása annyira lényeges jegye az eskünek, hogy 
minden bármely más lényre való hivatkozás lerontja 
az eskü lényegét, és az ily állítás csak az igazság 
többé-kevésbbé ünnepélyes erősítésének tűnhetik 
fel, a mely lényegesen különbözik az eskütől. 

Az eskü fogalmából — lévén ez hivatkozás Is 
tenre — először is az következik, hogy az eskü 
vallási természetű, jellegű. Az úgynevezett erkölcsi 
vagy polgári eskü, melyet ujabb időben itt-ott val-
lási eskü helyett akarnak behozni, egyáltalában 
nem eskü. Az esküt nem tekinthetjük pusztán a 
törvényszék előtt érvényes bizonjdtó eszközök egyi-
kének, mely t. i. akkor vétetik igénybe, midőn a 
többi bizonyító eszköz felmondja szolgálatát. Nem 
tekinthetjük egyedül oly eszköznek sem, mely elő 
mozdítja az emberi társadalomban a közlekedést 
és forgalmat. Isten tiszteletének egy neme az eskü. 
és mint ilyen első sorban és legközelebb az egyházi 
törvényhozás és joghatóság körébe tartozik. Éppen 
azért föltételezi az eskü, hogy az esküttevő a 
személyes Istenben hisz. Személyes Istenben való 
hit nélkül, — ki a legfőbb igazság, bölcseség, min-
dentudóság, ki szentsége, igazságossága és minden-
hatóságánál fogva mintegy kénytelen az eskü alatt 
tet t nyilatkozat bármely megsértését kinyilatkoz-
tatni és megbüntetni, és valóban képes is kinyilat-
koztatni és megbüntetni, — e hit nélkül nem állhat 
meg az eskü alatt tett bizonyság. „Mert", mint 
Suarez mondj 

dbj P âZ eskli alatti tanúbizonyság min-
dig olyannak vétetik, mely az igaz Isten tekintélyén 
alapszik . . . és még akkor is, ha az eskü hamis 

8) La-Croix 1. 3. c. 2. de iur. 
9) Sz. Tani. idézett helyén. 
10) S. Th. „hoc sit iurare, sc. Deum testem adhibere 

vel Deo aliquid oppignorare." 
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vallási meggyőződésből származik, bár valóban — 
in re ipsa, materiali ter — nem az igaz Isten tekin-
télye képezi ily eskü alapját , de igenis alakilag, 
azaz, az esktittevö szándéka és hamis felfogása sze-
r in t . " 1 1 ) Oly lényre való hivatkozás, melyben nem 
hisz az esküttevő, nem róhat erre u j kötelezettsé-
get, hogy nyilatkozatában szorosan tar tsa szeme 
előtt az igazságot, vagy hiven váltsa be adott igé-
retét. Ha elégséges is az eskü ezélja szempontjából, 
hogy az esküttevő higyen személyes Istenben és 
bár nem okvetlenül szükséges az eskütkövetelő 
részéről is e h i t : mégis az utóbbira vonatkozólag 
is csak akkor van az eskünek tökéletes erkölcsi 
jelentősége és hatása, ha ez is hisz az esktittevö Is-
tenében12). — Mindezekből következik, hogy vallás-
nélktiliek, istentagadók, deisták és pantheisták nem 
bocsáthatók esküre. De másrészt az is következik, 
hogy oly államban, — mely nem tételezi föl többé 
törvényhozásában az Istenben való hitet, — meg 
van fosztva az eskü tulajdonképpi jelentőségétől, 
és esküt követelni ilyen alanyban: . .esküszöm-, nem 
egyéb, mint nyomatékosan felszólítani valakit 
igazságra és hűségre, becsületes vallomásra, lévén ezek 
megsértésére a törvényben szigorú büntetés szabva 
„Quid sentiendum est de j u r a m e n t i lagali hac una 
formula praestito ..Id ju ro" , ubi corpus iuris civi-
lis adeo saecularizatum est, ut in eo ne semel qui-
dem nominetur Deus, ideoque lex merito dici queat 
athea seu nescia Dei?" — Nescimus, in quo pecca-
ret haec responsio : „Cum ju ramentum legale prae-
stetur ad mentem legis, atque lex iure censeatur 
ignorare Deum, et, consequenter huius invocationem 
non exigere, prorsus ab est illa invocatio, quae ex 
consensu omnium scholarum ab Aristotele usque 
ad nos pertinet ad essentiam iuramenti ." 13) 

u ) Suarez, 1. I . de iuram. c. 1. n. 2. „Quando ergo 
dicitur iurare, esse Deum in testem adducere, formaliter est 
intelligendum et cum proportione applicandum, nam testi-
monium iuramenti semper inducitur ut fundatum in aucto-
ritate veri Dei, quantum est in iutentione iurantis, et hoc 
appello fomaliter; tarnen in re ipsa, si iuramentum procedat 
ex vera fide et religione, fundatur in auctoritate veri Dei; si 
vero ex falsa religione procedat, in re ipsa non habebit 
auctoritatem Dei veri, sed tantum in intentione et fába 
existimatione iurantis." 

12) Göschel, 288 old. Auch Plato lehrt, dass nicht al-
lein diejenigen, die an Gottes Dasein nicht glauben, sondern 
auch diejenigen, welche an das Dasein einer Gottheit glau-
ben, aber nicht erkennen, dass sie sich mittheilt und auf den 
Menschen einwirkt, dass sie lebet, und regiert, — dem Eide 
entfremdet sind. Es fragt sich nur, ob diese auf Irr thum 
und Täuschung, mithin auf Sand beruhende Entfremdung 
die objective Wirksamkeit des Eides gänzlich hebt und 
bricht, oder vielmehr vom Eide überwunden wird. 

13) Martinet, Theol. mor. 

Sokféle magyarázatot nyert azon kérdés: váj-
jon esküképes e az is tentagadó? — Mig egyesek 
különbséget tévén gyakorlat i és elméleti istenta-
gadó között, az u tóbbi t könnyen engedik eskütétel-
re : mások helyesen azt mondják, mivel az eskü lé-
nyegébenval lás i dolog, és a szabad, személyes Isten 
elismerését föltételezi, következik, hogy az istenta-
gadó nem bocsátható esküre, és pedig nemcsak az, 
ki világosan és határozottan tagadja Isten létét , ha-
nem az sem, ki kétkedik Isten léte fölött s feltétele-
sen akar esküdni, t. i. föltéve, hogy van Isten; vala-
mint az sem, ki elfog idja ugyan Isten létét, de oly 
fogalmát adja Istennek, vagy Isten oly lényeges 
tökéletességeit tagadja (deismus, pantheismus), 
hogy ez által az eskü mint ilyen elveszti jelentősé-
gét.14) — Tehát nemcsak az istentagadók nem bo-
csáthatók esküre, de a deisták sem esküképesek, 
t. i. azok, kik elismerik ugyan Istennek mint a vi lág 
Teremtőjének a létét, de tőle minden további befo-
lyást a teremtményre megtagadnak, és a világot 
Istentől függetlennek és Önállónak képzelik. Mert, 
miután szerintök általában lehetetlen a teremtés 
után passiv Istennek minden további működése az 
önmagában egészen függet len természetben, azért 
nem állhat be változás e tekintetben rendkívüli mó-
don sem, különös világi és földi érdekek kedveért. 
A deismus tana szerint Istennek nincs semmiféle 
hatalma és joga az emberi szellemmel szemben, és 
az összes anyagi és természeti dolgok köréből is ki 
van zárva uralma. Tanúbizonyságul hívni tehát Is-
tent, hogy jelen legyen az eskünél, s igazságot szol-
gáltasson, esztelenségnek látszik minden tekintet-
ben, mivel egyáltalában nincs gondja Istennek földi 
dolgokra. Miért is már Plútó föltételezi, hogy az 
esküttevő elismeri Istennek a világra való befolyá-
sát. Ugyanez áll a pantheismusról. A pantheista 
nem esküdhetik önmagánál nagyobbra, mert azon 
lény, melyre eszktiszik, egyenlő ővele, sőt ő maga az. 
Különben a pantheismusnak nincs személyes istene; 
az ő istene nem képes megismerni az igazságot és a 
mellett tanúbizonyságot tenni. De a pantheista nem 
is találhat oly hiányt önmagában, melyet esküvel 
lehetne orvosolni, és igy az eskü számára megenged-
hetleniiek látszik, nem lévén itt semmi ezélja. 

Dr. Böhm J. 
14) Malblanc, „Equidem eos a jurejurando arcendos 

esse credo, qui verbis signisque, sive scriptis sive ore facto-
que prolatis, aut totam veri et unici Dei existentiam, aut ad 
minimum eas, quae circa iurisiurandi vim necessario suppo-
nendae sunt, qualitates, quovis modo n e g a s s e , idonea probati-
one convinci possunt." 
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A világ végére vonatkozó vélemények. 
Közli: Csicsáhj lmrer) 

Nem a kíváncsiság serkentett minket e tanulmány 
megírására, hanem ama óhaj, hogy hitünket erről az oldalról 
is megóvjuk a hitetlen tudomány támadásai ellenében. A 
világ végére vonatkozó hit általános a keresztények között, 
és valamint a keresztények, Japhet vakmerő törzsének ezen 
vakmerő része, az egész világon elterjedtek, mondható az is, 
hogy a világ végében való hit a szó szoros értelmében álta-
lános. E tekintetben indifferens szellemeink is, jóllehet 
különböző okokból, mégis majdnem e^v véleményben van-
nak velünk. Az ösmeretes hitetlen M. Maury Alfréd így í r : 
„A végpusztulás e ténye, vagyis helyesebben: a dolgok tény-
leges rendjének ezen átváltozása,nagyon lehetséges és nagyon 
valószínű." Bizonyságul szolgál erre több csillag elégése, 
mely a csillagászok szemei előtt ment vala véghez, s a mely-
ről már szólottunk. A tudomány és a hit között létező ez ösz-
hang épp ugy nem hat megütköztetőleg reánk,mint két ugyan-
azon góczból eredő sugárnak specifikus azonossága. Nagyon 
természetes az is, hogy ezen öszhang annál teljesebbnek fog 
mutatkozni, minél inkább halad előre a tudomány. Hanem e 
tárgynál a hitetlenség inkább üres, mint fortélyos tagadás-
sal áll elő ; tagadja, hogy a hit egy isteni sugár, hogy az igaz-
ságra más, mint csak véletlen coincidentia által jöhetni. A mi 
a jelen tárgyat illeti a keresztények Krisztus szavaira támasz-
kodnak; de Krisztus maga sem tett mást, mint csak ismétlé 
azt, amit az ő idejében mindenfelé mondogattak. E mondoga-
táscsak öntudatlan viszhang, s nem isteni inspiration alapuló 
szó vala, hogy t. i. a nemzedékeknek,a jövendő rettenetes tit-
kait feltárja. De bocsánat, hogy e rágalmakat mi itt ismé-
telni merészkedtük, kényszerülve vagyunk a hitetlenséget 
saját álláspontján megtámadni. 

Lássuk azonban mindenekelőtt, mit hittek a keresz-
ténységen kivül az utolsó napot illetőleg. 

I. 
Az indo-germán törzs egy hagyományt őrzött meg és 

terjeszte mindenfelé, mely hagyomány mindenütt megegyez 
egy pontban, s ez az a hit, hogy a mindenség véglegesen 
el fog égni. Majd népies, majd költői alakban jő elő e ha-
gyomány, majd ismét bölcsészeti rendszernek hypothesiseibe 
burkolódzva ; ámde az egyes népek szent könyveiben már 
sokkal érdekesebb s sokkal körvonalozottabb részleteket ta-
lálunk ennek bebizonyítására. 

1. Jámbor őseink ezen ismert szavait a világ végpusz-
tulására vonatkoztatjuk : „Mi csak egy dologtól tartunk, 
hogy az ég nem dől romba." Strabó szerént hitték, hogy a 
lélek és az elemek el nem romlanak; de hitték azt is, hogy a 
viz és tüz zsákmányaivá lesznek, nem azért hogy megsemmi-
síttessenek. henem kétségkívül hogy elpusztitassanak. 

Észak népeit illetőleg sokkal több s becsesebb adattal 
birunk. íme a Yoluspa egy mindenesetre érdekes részlete. 
Voluspa-ában,azEdda egyik köteményében ez áll: „A nap ho-
mályosodni kezd ; a szárazföld elsülyed az Óceánban ; a ra-
gyogó csillagok eltünedeznek az égboltozaton és füst terjed 

*) Az „Etudes religieuses, historiques, philosophiques etc." után. 
XXVIII. évf. V. k. 

el a világot szétpusztitó tűz körül ; az óriási láng az égig 
csap fel." Az ember majdnem azt mondaná, hogy az evan-
géliumot olvassa. 

A régi etruskok hittek a nagy évben, (később tüzete-
sen fogunk róla szólni), melynek vége felé beköszönt majd 
az általános katastropha. Bizonyságul felhozhatjuk Plutar-
chot.1) „Nyolcz emberi törzs, — mondák papjaik — fogja a 
századok folyását betölteni, mely törzsek egymástól szo-
kásaik s életmódjuk által fognak különbözni. Isten e tör-
zsek mindegyikének meghatározott időt szabott ki, „min-
den egyes törzs a nagy évvel ér véget." 

A sybillák könyvei szintén jövendőitek a harag, 
(dies irae) napjáról, mint azt az egyház éneke bizonyítja.2) 
Jóllehet hogy e hírhedt jóslatok eredeti szövege elveszett, 
mégis Virgil IV-ik ecclogájában e könyvekbe foglalt rettene-
tes jóslatra való vonatkozásra akadunk.Acumaei Sybilla által 
előre hirdetett utolsó időszak, mely a mantuai költő szerént 
a megujulás korszaka, világosan egy előzőleg történt végpusz-
tulást tételez fel.Az ily vonatkozás sokkal szembetűnőbbLuc-
retiusnál. A materialista költő hitt a világ végében, de böl-
csészeti elvekből iparkodott azt kimagyarázni. Mielőtt a 
dologba kezde, azt bizonyítja, hogy a bölcsészet tekintélye 
szentebb, hogy hitelessége nagyobb mint a Pythiáé, daczára 
hogy ez Apollo háromlábú székén ül, borostyánnal koszo-
rúzva. 

Quae prius aggrediar quam de re fundere fata 
Sanctius et multo certi ratione magis quam 
Pythia quae tripode e Phoebi lauroquo profatur. 

Egyébiránt a régi költők csak a nép száján forgó ha-
gyományokat gyűjtötték össze. Fájdalom, nagyon visszaél-
tek s kéjök-kedvök szerént bántak el velők ; képzelmök ál-
tal annyi czafrangot raktak reájok, hogy csaknem elvesz 
az igaz tartalom. íme Seneca, a dramatikus, „Hercules az 
Oetán" cz. művében a kar által ezt énekelteti : 

Vati credere Thracio 
Devictus jubet Hercules ; 
Jamjam legibus obrutis 
Mundo quum veniet dies, 
Australis pólus obruet 
Quidquid per Lybiam jacet 
Et sparsas Garamas tenet, 
Arctous pólus obruet 
Quidquid subjacet axibus, 
E t siccus Boreas ferit ; 
Amissum trepidus pola 
Titan excutiet diem ; 
Coeli regia concidens 
Ortus atque obitus trabet ; 
Atque omnes pariter deas 
Perdet mors atque chaos. 

Az orpheusi költemények elvesztek; kétségkívül Seneca 
ezen szavai képezik azok visszhangját. 

Lucanus még nagyobb erőteljességgel nyilatkozik:3) 
Communis mundo superest rogus, ossibus astra 
Mixturus. 
Ovidius Jupitert ugy állítja elénk, mint aki a földet 

mennykövekkel sújtja:4) 
») Sylla élete. 
2) A „Dies irae" kezdetű egyházi ének szerzője igy szól : Dies irae 

dies illa solvet saecluin in favilla teste David cum Sybilla. 
») Phars. VII. 815. 
*) Metaph. I, 356. 
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Esse quoque in fatis reminiscitur adfore tempus 
Quo mare, quo tellus corruptaque regia coeli 
Ardeat et mundi moles operosa laborét. 
Lucretius így í r : 5 ) 

Principio maria et terras coelumque tuere 

Una dies dabit exitio. multasque per annos 
Sustentata, ruet moles et machina mundi. 

Végre, ugy hisszük, hogy az az ijedelem mely a nápo-
lyi öböl lakosait a keresztény aera kezdetekor a Vesuv ki-
törése alkalmával elfogta, bizonyítékul szolgálhat arra, 
hogy e hiedelem népszerű. „A többség, ír ja Dion Cassius, 
erősen meg volt győződve, hogy a világ e tűz által már el 
fog veszni s megsemmisül." 

2. Az ó-kor bölcsészeinek theoriája gyakran a minden-
ség fennmaradása (romolhatatlansága) mellett kardoskodik. 
Több bölcsész specialis tanulmányt irt e tétel megszilárdí-
tására. Mi ugy vélekedünk, hogy e szerzők a nép között 
uralkodó vélemények [ellensúlyozására törekedtek. Mások 
ellenben az ellenkező véleményt támogatták. Ezek közé 
tartoznak különösen az epikureusok s a stoikusok. 

Már említettük Lucretius szavait. íme mesteréi is. 
Herodothoz írt leveléből közöljük : „Szükséges, hogy min-
den létező dolog (tobbé-kevésbbé) feloszoljék, egyik hama-
rább, a másik későbben, az egyik ezen, a másik egy más ok 
következtében. Világos tehát, hogy a világ is, minthogy 
részeire osztható, szintén fel fog oszlani." E tan, mint ösmere-
tes, Demokritus tana. Reánk nézve nem szükséges, hogy 
többet foglalkozzunk vele. A stoikusok elmélete sokkal ér-
demesebb a megfigyelésre. 

Zénó és tanítványainak túlnyomó része a világot két 
principium és négy elem utján magyarázták ki. A két prin-
cípium egyike cselekvő, a másika szenvedőleges, t. i. Isten és 
az első anyag. Isten az aether vagy máskép az aktív, értel-
mes s anyagtalan tüz.Az első ágens meghatározását már nehe-
zebben adhatjuk, mei't az, — hogyis fejezzük ki magunkat?!— 
valami teremtetlen, örökkévaló, bárminemű milyenségtől,(sa-
játságtól) ment, de bárminemű sajátságot felvenni képes. A 
négy elem: a szenvedőleges tűz, a lég, a víz s a föld. A te-
vőleges tűz, azaz Isten át- és á thagyja az anyagot s vele 
egy s ugyanazzá lesz. Az azonulás első eredménye az elemen-
táris vagyis tevőleges tűz, mely önálló, sűrűbb mint 
az Isten s az első anyag. Az elementáris tűznek sűrűsö-
dése a levegőt hozza létre ; a sűrített levegőből kapjuk a 
vizet, s a vízből ily módon a földet. íme így számazik a 
négy elem s a négy elemből minden egyes létező dolog. E 
kifejlés nem holmi ötlete az értelmes aethernek, hanem az 
egymással elválaszthatatlan egybefüggő okozatok és okoknak 
nyilvánulása, melyek a végzet által kijelölt kikerülhetetlen 
rend szerint folynak le öröktől fogva. De a végzet lán-
czolata önmagához tér vissza, szilárd körvonalt írván le. 
Be fog tehát következni, hogy egy napon a föld ismét vizzé, 
à viz levegővé, a levegő elementáris tűzzé, s végre az ele-
mentáris tűz első anyaggá s aetherré lesz, hogy újra elkez-
dődjék visszás rendben az evolutio. Igy tehát a világ Zénó 
s tanítványai szerént a pusztulás és ujulás végtelen lánczo-
latának van alávetve. Némi változással ugyanez Heracli-

5) Y. 93. 

tos tana is. A mód, amely szerént ezen óriási tünemények 
működnek, különös figyelemre méltó. 

Zénó szerént viz és tűz fog lassan-lassan a világnak 
véget vetni, az egyik áradást a másik conflagratiót hozván 
létre. U gyszólván lehetetlen itt rá nem ösmernünk az eről-
ködésre, melylyel e bölcsészeti rendszerekbe minden áron 
némi néphagyomány m a r a d v á n y a i t iparkodtak beillesz-
teni. Mert nem minden szembetűnő erőltetés nélkül történik 
az, hogy az elemek condensatiója s dilatatiójában a tűz és 
víz mint okok fordulnak elő. Néhány stoikus azt hitte, 
hogy e katastrophák bekövetkezésének idejét is meghatároz-
hat ja . Meglát juk mi módon. 

Mindenki tudja, hogy a közönséges év adja azon idő-
közt, mely alatt a nap az ég azon pontjához ismét visszaér, 
honnan kiindult, pl. a zodiakus (állatkör) bizonyos jegyéhez, 
pl. a koshoz. A plánéták, melyek saját mozgással birnak, 
az ő sajátos pályakörüket fu t ják be, s e szerént egy megha-
tározott időre van szükségök, mig az égen a kiinduló ponthoz 
ismét visszatérnek.Ezek mindegyike külön évvel bir .Mármost 
nem lehetetlen, hogy a planetikus mozgások külömböző vál-
tozatai (eredői) megszűnnek az által, hogy az összes plané-
ták egy pillanatban, midőn összeesnek, az ég ugyanazon 
pontján pl. a kos vagy valamely más jegyben,vagyis: mind egy 
és ugyanazon helyen összpontosulnak. Az időköz, mely két 
ily összetalálkozás közt lefolyik, a régiek által nagy évnek 
neveztetett el. Firmicus szerént a nagy év 300,000 napi 
évet, Lycophorus szerént 360,000-et foglal magában. Nem 
tudjuk, hogy a csillagászok kíváncsiak-e e számokat iga-
zolni. Ezen évek utolsója a világ végének végső határa, az 
első újjászületésnek (palingenesie) első kezdete. A stoiku-
sok, mondja Nemesius, azt gondolják, hogy ha a planéták is-
mét vissza érnek ahhoz a jegyhez, melynél akkor voltak, 
midőn a világ teremtetett , ugy a jelzett időben mindazt 
a mi létezik romokba fogják dönteni s elégetik, ami után a 
világ ismét kezdetlegi állapotába jő." Seneca ezen lele-
ményesség miatt Berosust dicsérettel illeti s kijelenti, 
hogy ő maga is elfogadja azt, mint igen valószínű magya-
rázatot az áradás és conflagratióra vonatkozólag, quae 
nostris piacet. Előt te igen természetesnek látszott, hogy ha 
a nap a bak jegyében e jegy befolyása alat t telet hoz létre 
s a rák jegyében hasonlóan e jegy befolyása alat t nyarat : 
ugy az összes planéták találkozása a bak jegyében a világot 
vizzel fogja elborítani, mig a rák jegyében az el fog égni. 
De ezenfelül meg két nagy évet kellett volna számításba 
venni, mit azonban a latin bölcsész, ugy látszik, nem vett 
tekintetbe. Hasonlóan kifelejtette a platonikusok nagy évét 
is. P la tó Timaeusában becses részleteket közöl erről. De 
mint Calcidius mondja,6) P la tó nem tulajdonított az ő teljes 
évének (rèleioç èviavro'ç) romboló befolyást ; sőt ellenkező-
leg, az, hite szerint, a világot kezdetleges szépségébe ál l í t ja 
majd ^vissza. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, október 18. A Gusztáv-Adolf egylet és a rozs-

nyói superintended. — Az már igaz, hogy protestáns pol-
gártársainkban nagy a törvény tisztelete. Ugy tar t ják és 

6) In Tim CLXXVTII. f. 
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követelik a törvény minden betűjét, hogy példát vehetünk 
tőlük mi katholikusok. Van pl., hogy többet ne mondjak, 
törvényünk, mely azt rendeli, hogy a külföldtől semminemű 
segélyt igénybe venni nem szabad —az iskolák számára. Igaz, 
hogy ez egyenesen csak a középiskolákról mondatik; de per 
analogiam a törvény szelleméből és czéljából talán jogosan 
más iskolákra nézve is hasonlót illik és kell tartanunk. Mi 
legalább így vélekedünk. Protestáns polgártársaink más 
felfogással látszanak birni. Non de internis hanem de factis 
ítélünk. 

E napokban ugyanis olvastuk a Gusztáv-Adolf-egylet 
évi jelentését. Hogy mi ez az egylet és hogyan akarja támo-
gatni a „diasporá"-ban élő „keresztyén" hivőket, azt t. ol-
vasóink tudják. Hogy hazánkból is folyamodtak már gyak-
rabban oda segélyezésért, az is bizonyára ismeretes. Hisz sze-
retik lutheránus polgártársaink a protestáns jogar alatt álló 
Németországot, hanem éppen középpontjuknak, ugy mégis 
főbb tanácsadójuk és kiváló segítőjük gyanánt tekinteni. Van-
nak tények reá. Különben nem a multakról, hanem a legkö-
zelebb lefolyt dolgokról akarunk írni. 

Az említett egylet évi jelentése a többi között felem-
líti az ismeretes Czékus superintendensnek folyamodványát. 
Rozsnyón ugyanis felsőbb leányiskolát szeretnének felállí-
tani a lutheránusok, és ebben az ügyben fordultak a nevezett 
egylethez segélyért. A folyamodvány indokolásában egy 
nevezetes argumentum szerepel: „Hinter dem Magyarismus 
lauert der Romanismus". Igy szóról szóra! Magyarán mond-
va: a magyarság terjedésével terjed a római egyház befolyása. 
Következőleg lutheranismus nem rejlik a magyarság mö-
gött. Az ugyan szép beszéd! Félnek a magyarság terjedésé-
től, mert ezzel a romanismus terjedne ; félnek a magyar 
nyelv és szellem elhatalmasodásától, mert ily úton a „ro-
manismus" is elhatalmasodik. Es mert félnek, segélyt kér-
nek, segélyt arra, hogy fenntartsák a lutheranismust, hogy 
távol tartsák a magyarismus mögött rejlő romanismust. 

Valóban dicső beszéd ! A „Schulverein" sem argumen-
tálhatna jobban, és a Gusztáv-Adolf-egylet központi elnök-
ségére jobban nem lehetne hatni .El is érték czéljokat; mert 
a jelentés ezen folyamodványt „igen figyelemreméltó"-nak 
ta r t ja és a legmelegebben ajánlja. Mi is igen figyelemremél-
tónak ta r t juk mind a folyamondványt, mind annak indoko-
lását, mert kétségkívül kiváló figyelemreméltó ezen ipsis-
sima fassio. Küzdünk a magyar állameszme megszilárdítá-
sáért, fáradozunk a magyar nyelv és szellem terjedésének 
érdekében itthon ; gyanúsítják és gyalázzák a legjobb 
szándéktól vezérelt szerzetes rendeket, gyanús szemmel és 
rendőri kém módjára kisérik az egyház szervezetéből folyó 
külföldi összeköttetéseket; a kákán is csomót keresnek a mi 
táborunkban; fellármázzák az ország sajtóját és mozgásba 
hozzák az egész kormány-apparatust, a miniszterelnöktől és 
a t. háztól kezdve le az utolsó hajdúig, ha egy aljas névtelen 
és rágalomteljes vád megjelenik mi ellenünk: — de midőn egy 
lutheránus superintended egy oly nagy szerepet játszó kül-
földi egylet előtt desavouálja hazánk érdekeit, kikel „ma-
gyarismus" ellen, mert fél a „romanismus"-tól, t r ibutá-
riussá akarja magát és felállítandó intézetét tenni a külföld-
nek, könyörög kegyadományért, folyamodik segélyért, — a 
sajtó hallgat és a kormány szemet huny! 

Nem vagyunk izgatók, nem akarjuk a „tiszteletes" ur 
denuntiáló szerepét a keresztelési ügyben hasonlóval meg-
torolni, de a legmelegebben ajánljuk mi is, mint a G. A. 
egylet közp. elnöksége, e folyamodványt indokaival együtt 
a részrehajlatlan közönség figyelmébe. í tél jen ezen tény és 
az ellenünk szórt rágalomteljes gyanusitások felett ! Ki hi-
vatkozliatik jogosabban hazafiságára : az, ki a „magyaris-
mus" mögött a „romanismus"-t terjeszti, vagy az, ki, hogy 
elkerülje a „romanismus"-t, a „magyarismus" rovására a 
német külföldtől segélyt kér? A válasz talán nem nehéz . . . . 

S még egy szónk van. Ez arra az okoskodásra vonatko-
zik, melylyel a kért segély szükségességét még inkább fel-
világositandónak vélte az érdemes superintendens. Van 
Rozsnyón római kath. leányiskola, melybe lutheránus szü-
lők is küldik gyermekeiket. Ezeket félti a tiszteletes ur. 
Ugyanis azt ír ja, hogy „e leány-iskola feladatul tűzte ki 
magának, hogy a lutheránus gyermekeket egyenesen elcsá-
bítsa az evangéliumtól (gerade dem Evangelio untreu zu 
machen) és a pápaság számára megnyerje " 

Mi vártunk ezen vád után indokolást, számokat, té-
nyeket, az anyaszentegyházba visszatértek statistikáját; de 
ott, hol a többi adatokat találtuk, ezt nem leltük. Azt 
mondhatnók teljes joggal: quod gratis asseritur, gratis ne-
gatur. De nem! A Rozsnyón áldásosán működő irgalmas néni-
kéket határozottan oltalmunkba vesszük. Sokan látogatják 
iskoláikat, kik nem a kath. egyház gyermekei; de soha, egyet-
len egy eset sem fordult elő, hogy til tott , erőszakos módon 
csak egyet is eltántorítottak volna Czékus uram juhocskáiból. 
Soha senkit el nem csábítottak az „evangelium"-tól. Mégolva-
nok is, kik önként visszatérnek a lutheránus ősök által hűt-
lenül elhagyott anya kebelére, legalább a kath. leányiskola 
növendékeiből nem igen kerülnek ki. Tud ja azt Rozsnyón 
mindenki, még Czékus uram is, ki az ellenkezőt í r ja a nagy-
német protestáns egyletnek. Rozsnyón éppen úgv, mint má-
sutt, hol szerzetes nők vezetése alatt álló intézeteket láto-
gatnak nemkatholikus növendékek, nem ismerik a posely-
tismus azon nemtelen faját, melyet a rozsnyói superintendens 
elég merész az ott működő apáczák ellen felhozni. „Fela-
datuknak" ismerik azok a jó lelkek minden jóravaló katho-
likussal együtt bárkivel mentől több jót tenni, még azokkal 
is, kik rágalmazzák és gyanúsítják, és imádkozni az elté-
vedtek megtéréseért. 

Ilyen Czékus-féle argmentatióval a viszonyokat nem 
ismerő vagy ismerni nem akaró külföldet lehet elámítani és 
talán könyörületre is indítani; — de itt benn megcsalni nem 
lehet senkit, még a lutheránus szülőket sem, kik saját ta-
pasztalásaik után velünk együtt áldják a csendesen, de ál-
dásosán működő szerzetes nőket! ? 

Szergény. (Győr-e. m.) októker-hóban. Templomszen-
telés. — Ha jól tudom, a 15-dik templom a szergényi, me-
lyet a győri püspök ő nmga kormányzása alatt ünnepélye-
sen konszekrált. E konszekráczió volt f. é. szeptember 30-án. 
Jobbára a község adományaiból épült ; tetemes segélyt 
nyújtot t a patrónus, Esterházy herczeg. Tavaszszal kezd-
ték építését ; egy soproni építőmester műve. Az oltárkép sz. 
László királyt ábrázolja, gyönyörű és épületes fölfogás sze-
rint, mint szentet, hőst és csodatevőt ; egy bécsi derék val-
lásos festő műve ; méltó, hogy itt nevét is megemlítsük ; 
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Kar tner Józsefnek hivják (Landstrasse, Hauptstrasse, 2.) A 
kon8zekráczióhoz a jó Isten pompás időt adott. A nép rend-
kívüli buzgósággal vett részt ; egész éjszakán át virrasz-
tottak nem egyesek, hanem lehet mondani, az egész hitköz-
ség. A sz. vértanuk tiszteletére illuminálva volt a hitköz-
séghez tartozó két község minden háza, de nem ugy, mint 
másutt szokták, egy-egy órán át, hanem egész éjszakán. A 
főpásztornak a hivek ily buzgósága nagy vigasztalására le-
hetett. 

A templom mintegy 20,000 fr tba került . Áldoz a nép, 
ha sz. czélra a sz. hit lelkesíti, s hogy a nép bőkezűsége 
nem apad el, a szergényiek bizonyítják. A rózsafüzér ün-
nepén prédikált u j templomában először a plébános ur. 
Felemlíté, hogy a rózsafüzér régi képe olyan, hogy az u j 
szép templomba nem való. Fölszólítá híveit, hogy délután 
tartandó oltárkerüléskor adjanak e czélra, kiki tehetsége 
szerint. . . . 40 f r t lett a fölszólitásnak eredménye ! 

IRODALOM. 
Hitélet és irodalom. 

(Vége.) 

Már most egynehány gyakorlati dolgot is felemlítünk, 
ahogy a vállalatot életbe hozni lehetőnek véljük. Ezen ter-
vezet régi eszmélődés eredménye, nem akar egyéb lenni 
mint indítvány, melyet egyébiránt elvetni is lehet ; csak al-
kalmul akar szolgálni, hogy kiknek a czél tetszik, el-
mondhassák eszméiket a kivitelre nézve. Ezokon a gyakor-
lati végrehajtás előtt a tervezetet elküldenők az irodalmi 
társulatoknak s azok értekezletet hivnának össze, hol az 
ügy mivolta, kivihetősége s a módozat megállapíttatnék, 
azután valaki kézbe venné, kiben a közbizalom központo-
sulna, s kit egy irodalmi tanács istápolna. Mert országos 
ügyről van szó, s az irodalommal foglalkozó egyének eré-
lyes, lankadatlan munkáját venné igénybe. 

A ker. kath. művelt ember tudnivalóját 1—12 kötetbe 
soroztuk, hogy eme kötetek ne csak olvasmányt képezzenek, 
hanem olyan lexikon féle gyűjteményt, hol akármily pilla-
natban felvilágosítást találjon azon tárgyakról , melyek vagy 
a lapokban csúfondáros modorban gyaláztatnak, vagy tá r -
salgás közben ferdén adatnak elő. Ez az oka, hogy több 
munka betűrendben terveztetik. 

A kötetek tar ta lma ez volna. 
I. Jézus Krisztus és Szűz Mária élete, hol Jézus is-

tensége és a Szűz Máriára vonatkozó hitágazatok tüzetesen 
bizony itatnának. Krisztus és Máriának helye a ker. művé-
szetben. 

I I . Biblia, az ó és uj szövetség története betűrendben 
(kivéve Jézus Krisztus és Szűz Máriát.) A szentiratok 
czimszerűsége, teljessége. Egy kis Hermeneutika. 

I I I . Hit tan betűrendben, hol nem csak a hitágazatok 
bizonyítva lennének, hanem a ker. tanítás egyéb igazságai, 
a scholastikusok vívmányai közérthető nyelven s kedveitető 
modorban előadatnának. 

IV . Erkölcstan, jogtan, betűrendben. A házassági jog 
tüzetesen ; utasitás arra, hogy akinek pöre van a szentszék-
nél, nem szükséges apostatálma, stb. 

V. Egyháztörténelem, Jeruzsálem pusztulásától kezd-

ve, 1880. évig. A történelmi rágalmak tüzetes megczáfolása; 
de békülékeny modorban. 

YI . Ünnep és szertartások története, magyarázata ; 
ideértve a magyar l i turgia és ünnepek történetét. Az egy-
házi év fogna szem előtt tar ta tni . 

V I I . Szentek élete, napok szerint. Egybekötve a tör-
ténetet az áhítatos iránynyal. Melyik irány lenne túlnyomó, 
ez az értekezletek alkalmával döntetnék el, valamint más 
egyéb dolog. 

V I I I . Jámbor olvasmányok czim alatt , Krisztus kö-
vetése, Philothea s Nogáll egynehány irata egy kötetben. 
Ezt legelőbb kiadnók, mert kész: a többit hat év alatt . 

I X . Az egész kath. egyház statistikája, egyes egyhá-
zak rövid története, mert semmi sem emeli a kath. öntuda-
tot annyira, mint azon gondolat, hogy azon egység, melyet 
K . U . kívánt, a világ öt részében levő katholikusok hitében 
csakugyan végrehajtatot t . Ebben áll az egyház tettleges ka-
tholicitása. 

X. A magyar egyház története, ide vétetnék a ma-
gyar szentek története. 

X I . Hires kegyhelyek leírása, Lourdes, Máriaczel 
Sasvár stb. 

X I I . Bölcsészet és természettan. Ide soroztatnék a 
theologia naturalis, és azon tárgyak leírása, bebizonyítása, 
védelme, melyek a hittani és erkölcstani kötetekbe be 
nem férnének, mint például az öntudatnélküli bölcsészet, 
czölöpépítmények, darwinismus stb. 

Ha pedig volna fölösleges költség, egy kötetet lehet-
ne szánni a kath szépirodalomnak is, aminek megszerkesz-
tésére Maszlaghy Ferencz vállalkoznék. 

Minden szakra, harmincz ivet szántunk (körülbelül ) 
A kiadási költség tenne 30, 40 ezer forintot. Példányszám 
3000. Nem csak a nyomdát ér t jük, hanem az irói tisztelet-
dí jat is. Ugyanis minden kötet irói díja lenne 500 forint (ez 
ugyan csekélység, de számításba kell venni a lelkesedést is.) 
Azt átnéző (kinek neve kitétetik, hogy felelős legyen) kapna 
50 forintot. Amely munka a közönségnek legjobban fog tet-
szeni, az kap még 300 forintot, a másik két százat. A mű-
vek kötve küldetnének meg az előfizetőknek, de bérmen-
tetlenül. 

Azt hiszem bátran számithatunk ezer előfizetőre, ez 
lenne 20 ezer Tiz ezeret lehetne kapni a többi kétezer pél-
dány eladásából, melynek ára kötetlenül lesz 20 forint. 
Ezek 10 év alat t elfogynának. Há t r a van tiz ezer forint, 
melyet adományból kellene fedezni, s erre nézve várnnk 
nagylelkű pártfogót. 

Fourier negyven évig azon gondolattal jö t t haza na-
ponkint, hogy valaki várja, aki meghozta a szükséges millió-
kat,h»gy communistikuselveitmegvalósíthassa.Denem akadt, 
s ő elveivel sirba szállt. En is ezentúl naponkint fogom vár-
ni a levelet, melyben valaki felajánlja a 10 ezert, hogy va-
lósíthassuk a régóta táplál t tervezetet. Ugyanis minden 
harmadik évben van tisztújítás és a korteskedés 3 millióba 
kerül minden harmadik évben. Ugy gondoltam, ha borra, 
pálinkára, foszlányos zászlóra költünk három milliót, a ma-
gyarság lelkének művelésére, a magyar katholicismusra is 
fog valaki tiz ezeret szánni. A többit azután megtenné a 
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kath. közönség, mely midőn komoly dolog forog fenn, tenni 
szokott, föllépése döntő ; de hogy a sok szédelgés bizalmat-
lanná teszi, nem csodálom. Azért nem is kezdjük meg addig 
a vállalatot, mig nem lesz alapunk, hogy a közönség meg-
győződjék, hogy nem akarjuk a katholicismus czége alatt 
kiszivattyúzni. 

Ha pedig nem jön az a bizonyos Meczénás, akkor 
szintén megnyugszunk ; mert hiszen meg voltunk eddig is. 
Aki jobb állapotokra nem törekszik, az boldog ekképen is, 
ahogy most vagyunk. Fa t a viam invenient. Meglehet, hogy 
nem az irodalomban van a hiba. Meglehet, hogy a kezdemé-
nyező csekélysége az oka, hogy nem akad pártfogó, talán 
most előfizető sem akadna ; azért jobb ha elhalasztjuk a 
dolgot. Kiadtuk mégis tervezetünket, talán valaki hasznát, 
veszi valamikor ; ha tudott kikelni az egyiptomi múmiák-
ban talált búza, kikel valaha eszménk, melylyel akartuk a 
magyar katholicismust, illetőleg a magyar katholikusok val-
lási meggyőződését gyámolítani. 

= A zsoltárok könyvének franczia verses fordítása több 
mint háromszáz fényes kiadást ért, ugyanezen műnek ma-
gyar verses fordítása, amely pedig első bírálója szerént túl-
szárnyalja a francziát (L. Z. J . „A magyar verses Psal t . 
érdekében" 22 lap, 1882.), hogy legalább jelenlegi kiadásá-
ban díszes legyen, a megrendelési határidőt deczemberig 
meghosszabbítom. Czélom nem üzleti czél, hanem a kétsze-
resen érzett kötelesség teljesítése, hogy e fejedelmi mű, mi-
dőn a legmagasabb körökből, magából a fejedelmi házból 
is, nyert megrendelést, hozzá méltó fénynyel lásson napvilá-
got. A megrendelést alulirt névre D.-Adony, Fehér m.), a 
munka árát, fűzve 2 fr t , díszkötésben 3 fr tot a könyv után-
vételével kérem beküldeni. Kálmán Károly. 

VEGYESEK. 
— A pápai nuntius Ő excija Budapestre hétfőn érkezett, 

körünkben kedden és szerdán időzött,és csütörtökön visszauta-
zott székhelyére Bécsbe. Szerdán reggel Markus Gyula apát-
kanonok, a páratlan házigazda, valamint Amoni t i tkár és dr. 
Czibulka lelkiigazgató kiséretében meglátogatta a nemzeti 
muzeumot,hol magaPulszky Ferencz ésdr. CzoborBéla kalau-
zolták.Innen az egyetemi könyvtárba haj tatot t , honnan 10 
óratájban Császka és Dulánszkv püspök urak látogatására in-
dult. Délben ismét fényes lakoma volt, melyen jelen voltak : 
Császka és dr. Dulánszky püspök urak ő excellentiáik, Ger-
lóczy polgármester, Pellet esztergomi kanonok. Wa l t e r An-
tal pécsi kanonok, Cselka prépost és esperes, Kanovics és 
Kurcz plébánosok, dr. Czobor, dr. Verebélyi intézeti orvos, 
és Schiffer Ferencz a fővárosi kath. iskolák igazgatója. Az 
első felköszöntőt Gerlóczy polgármester mondotta melegen 
üdvözölvén ő excját a főváros nevében, s óhajtván, hogy ő 
excjának első megjenése Magyarországban kedves emlékű 
legyen. A pápa helyettese szokott elragadó ékesszólással 
válaszolt, bámulatát fejezve ki a magyar főváros gyors 
emelkedése felett, s óhajtva a magyar nemzetnek és a fővá-
rosnak további virágzást, összhangban a kereszténységgel, 

összhangban a kath. egyházzal. A viharos éljenek lecsende-
sülése után felállt a közp. papnevelő intézet szeretett kor-
mányzója Márkus Gy. apát-kanonok ur és a nála szokásos 
közvetlenséggel egyikét mondá ama toasztoknak, melyeknek 
hatása maradandó. Meglepő foi'dulattal kijelenté, hogy nem 
a nuntiusnak kell hálát emlegetni, hanem a közp. papnevelő 
intézet az, mely ő excija látogatását századok múlva is 
hálával emlegetett fényes kitüntetésnek tar tandja . Er re 
ismét remekelt a nuntius. Ha, úgymond, sehogysem akar ják 
elfogadni hálája nyilvánítását, akkor ő említ egy nevet, 
Magyarország apostoli királyának nevét, a mely név min-
denki előtt lelkesedés tárgya. Szólt a hűség, hazafiság és 
vallásosság szoros viszonyáról, éltetve ő felségét, — mit lel-
kesedve vettek át ajkairól a jelenvoltak. — Délután ő excija 
tisztelgett a Tisza K. miniszterelnöknél, ki a látogatást vi-
szonozta. A növendékektől a miniszterelnöktől visszajövet 
búcsúzott el. O excellentiáját ez alkalomból Franciscy L . 
IV . évi növendék üdvözölte. Pára t lan leereszkedésének jelét 
adta a nagy főpap az által is, hogy az intézet elöljáróit 
egyenkint bucsu látogatással tisztelte meg. Mgr Vanuntelli 
neve a fővárosban meg van örökítve. A kedves emlékek, 
melyeket magával vitt. bizonyára gyakrabban fogják őt kö-
rünkbe lehozni. Fax i t Deus! 

— Memento mori! Az endrédi (Sopron vm.) plébános 
f. h. 13. (szombaton) szüreteléséből vidám szívvel osztogatja 
az utczán az összecsődült gyermekseregnek a szőlőfürtöket. 
Öröme telt az if júság örömében! Egyszerre elsikoltja magát, 
összerogy s halva marad ! Szívhűdés érte. 

— A német kath. tanuló-egyletek szövetségének tagjai , 
kik többnyire egyetemi hallgatók, összesen 21 egyletben 809-
en vannak. 1810 tag u. n. fíliszter, azaz az életbe már kilé-
pett tag. Ez utóbbiak közt igen magas állású férfiú is talál-
kozik. A szövetséghez nem csatlakozott egyletek tagjainak 
a száma is több százra rúg. 

— Manzoni a katholicismusról Saluzzo grófnőhöz így 
ir : „A katholikus vallás teljesen betölti eszemet és uralko-
dik fölötte : minden erkölcsi kérdés elején és végén ott lá-
tom e vallást, mindenütt, a hol segítségül hívják, mindenütt 
a hol kizárják. Még magok az igazságok is, ha nem az ő 
kiséretében jelennek meg, ugy tűnnek fel előttem, mint nem 
egészen teljesek, nem alaposak, nem rendíthetetlenek, — ha-
csak a kath. vallásra vissza nem vezetjük őket." 

— A Szent-Vincze-egyletnek az egész világon 15,000 
conferencziája, azaz fiók-egylete van. Sajnos, hogy Magyar-
országban oly nehezen tud meghonosodni ! Pedig I X . Pius 
az egylet fő elnökéhez így nyilatkozott egyszer: „A világ 
nem hisz többet a predikácziónak, nem hisz a papi állásnak; 
ámde még hisz a szeretetnek. Hirdessék az igazságot a sze-
retet által ; menjenek a világ meghódítására a szegények 
szeretetével." A Szent Vincze-egylet a hitélet egyik leg-
hathatósabb emeltyűje a plébániák területén, kivált váro-
sokban, hol nem volna szabad plébániának lenni Sz.-Vincze-
egylet nélkül. 

— Kitüntetések a fővárosban. X I I I . Leó pápa Mendt 
István fővárosi katholikus polgárt, ki minden jó ügyért fá-
radhatatlan az áldozásban, a Szent-Gergely-rend lovag-ke-
resztjével tüntet te ki. — O felsége pedig nt. Roder Florent 
sz. ferencz-rendi áldozár „Bibliai történetek" czimű művét 
a királyi könyvtár számára legkegyelmesebben elfogadni 
méltóztatott. 

KEGYELETES ADAKOZÁS. 
A kispesti r. kath. hitközség szükségleteire 

Kämmerer Ferencz pleb. Verőczéről 1 frt-

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

Nyomatott Budapesten, 1883. Kocsi Sándor utódai nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt . 
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TARTALOM. Kell-e az át térő protestánsokat „in foro externo" feloldozni ? — A v i l á g végére vonatkozó vélemények. — 
Szükséges-e egy fővárosi kath. könyvkereskedés? — Egyházi tudósí tások: Budapest. Az erkölcstelenség és a hi toktatás a 
fővárosban. — Magyar-Óvár. Lourdesi kápolna. — Irodalom. Jézus, Mária, József, vagyis a sz. Család Képes Naptára . 

— Vegyesek. 

Kell-e az áttérő protestánsokat „in foro 
externo" feloldozni ? 

Egy plébános a Religio 30. számában „A lel-
kipásztorkodás köréből" czimü értekezésben azon 
kérdést veti fel, kell-e azokat is, kik protestáns 
vallásban születtek és nevelkedtek az „Orclo reci-
piendi et publice absolvendi apostatas" szerint az 
egyház kebelébe visszafogadni? Kétséget nem szen-
ved, hogy sokan azok köziil, kik az egyház kebelén 
kiviil nevelkedtek, val lásuk i ránt jóhiszemben van-
nak, minél fogva a kiközösítés büntetése, mely 
mindig konokságot feltételez, őket nem érheti. De 
midőn a külső fórumról van szó, más szempontot 
is kell tekintetbe venni, és ez különösen abban áll, 
hogy az egyház, mint látható társaság, a külső 
életet a külső tettek szerint kénytelen megitélni ; 
ennek következtében azon keresztényeket, kik kül-
sőleg valamely eretnek hitfelekezethez tartoznak, 
„pro foro externo" kiközösítetteknek tekinti, habár 
talán Isten és saját lelkiismeretök előtt bün nélkül 
vannak. Azért mondja Reiffenstuel : „Omnis et sola 
haeresis externa spirituales poenas coram Deo et in 
conscientia contrahit . . . Dicitur autem notanter 
coram Deo et conscientia, quia in foro externo quae-
vis haeresis externa ordinarie praesumitur forma-
lis, cum judices tam ecclesiastici quam saeculares 
in foro externo judicent secundum externa, hoc 
ipso, quod interna cognoscere nequeant. C. Sicut 
33. de Simonia." J u s can. univ. Lib. V. Tit. VII. n. 
334. Ennek az elvnek alkalmazásából következik az 
egyház azon szigorú eljárása, melynél fogva azokat, 
kik az egyház kebelén kivül elhaltak, temetési szer-
tartásokban nem részesíti. „Nec quidquam refert, 
i r ja XVI. Gergely pápa az ágostai püspöknek 1842-

ben febr. 13-án ezen ügyben, si potueri t in extremis 
vitae momentis occulto Dei miserentis beneficio il-
luminari ad poenitentiam. Etenim secretiora haec 
divinae gratiae mysteria ad exterius ecclesiasti-
cae potestatis judic ium minime pertinent, atque 
hinc veteri j u x t a ac nova Ecclesiae disciplina in-
terdictum est, ne homines in externa notoriaque 
haeresum professione defuncti catholicis r i t ibus 
honorentur ." Ezen okok miat t csekély vélemé-
nyünk szerint szükségesnek t a r t j uk az áttérési 
esetekben az Ordinariustól felhatalmazást kér-
ni és az á t térőt a r i tuálé által előirt mód szerint 
a külső fórumban is az excommunicatio kötelékétől 
feloldozni, mint Aichner is á l l í t j a : „Probabil ius 
protestantes ad ecclesiae grémium redeuntes omni-
no etiam pro foro externo absolvendi sunt ." Comp, 
ju r i s eccl. pag. 182. Nem tagadjuk ugyan, hogy a 
püspök a külső fórumra vonatkozó feloldozást a 
szükség esetében (p. betegség miatt) elengedheti, 
mert a S. C. C. egyik declaratiója (v. ö. 14. jun . 
1591.) szerint „potest judex eccl. absolutionem in 
foro conscientiae datam etiam pro foro exteriori rá-
tám habere, nisi hoc redundet in praejudicium par-
tis de rendesen megkivántat ik az absolutio in 
foro externo is, mint a római Propaganda követke-
ző feleletéből k i tűn ik : .,Animadvertas, quod quem-
admodum haereticus est vei publicus vei occultus, 
ita si de illo agatur, necesse est, ut in danda illi 
reconciliatione r i tus adhibeatur, qui in Rom. Ponti-
ficali praescribitur, quique aliquam prae se fért-
publici tatem; sí ve vero de alio sermo fiat, seu de 
occulto, reconciliatio in foro sacramentali modo 
Consueto dari debet facta tamen mentione de Apo-
stolica auctoritate. S. Congr. de Propag. 4. Sept. 
1858. Moy, Archiv. V. 470. Ezen római felelet azért 
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eml í t i a r ó m a i pont i f ica lé t , mive l a r óma i sze rkönyv-
ben az e re tnekek v i s sza fogadásá ró l n incsen szó. 

Ezekke l k a p c s o l a t b a n van egy m á s i k ké rdés , 
me ly az á t t é r ő k g y ó n t a t á s á r a vona tkoz ik . Az egy-
ház jog i szabá lyok szer in t u g y a n i s szükséges , h o g y 
az „abso lu t i o in foro e x t e r n o - megelőzze a szent -
ségi fe loldozást , m e r t a helyes r e n d m e g k í v á n j a , 
h o g y a b ű n b á n ó e lőbb k i b é k ü l j ö n az egyházza l és 
csak a z u t á n részesü l jön a n n a k m a l a s z j a i b a n . Ezen 
okná l fogva az e sz te rgomi r i t u á l é is m o n d j a : „Si 
con t inuo (t. i. az á t t é r é s i s z e r t a r t á s befe jezése u t á n ) 
s e q u a t u r Missa, in q u a p r o s e l y t u s Sac ram Eucha-
r i s t i a m s u s c e p t u r u s sit, Sacerdos a u d i a t e j u s Con-
fess ionem, i l l u m q u e s a c r a m e n t a l i t e r a b s o l v a t . " De 
éppen ezen e g y m á s u t á n nehézsége t okozhat azon 
esetre, midőn az á t t é r é s ü n n e p é l y e s e n a k e r e s z t é n y 
n é p j e l e n l é t é b e n t ö r t é n i k , a m e n n y i b e n u g y a n i s az 
á t t é rők g y ó n t a t á s a a do log t e r m é s z e t e sze r in t hosz-
szabb időt vesz igénybe , m i n e k k ö v e t k e z t é b e n az 
e g y b e g y ű l t h íveknek n a g y o n soká ig v á r a k o z n i o k 
kell . Néze tem szer in t ezen nehézsége t t a l á n u g y le-
he t e lke rü ln i , ha a lelkész az á t t é r ő t m á r a sze r t a r -
t á s e lő t t m e g g y ó n t a t j a u g y a n , de az abso lu t io sac-
r a m e n t a l i s b a n csakis a s ze r t a r t á s befe jezése u t á n 
részesí t i , u g y azonban , h o g y az á t t é r t a t ö rede lmes 
b á n a t és e rös f o g a d á s t fe lke l tése u t á n u j j o l a g val l -
j a m e g bűne i t , de csak á l t a l á n o s s zavakka l (v. g. 
accuso m e de peccat is j a m an tea dec lara t i s ) , m e r t 
a rész le tes b t inva l lomás m á r m e g t ö r t é n t . E z e n el-

o 
j á r á s n e m eshet ik k i fogás alá, m e r t ezen á l t a l ános 
b ű n v a l l o m á s e legendő a r ra , hogy a t ö r e d e l m i szent-
ség anyaga , t. i. a rész le tesen m e g g y ó n t b ű n ö k , 
egybekapcso l t a s sék a f o r m á v a l vagy i s a feloldo-
zással . -+-

A v i l á g v é g é r e v o n a t k o z ó v é l e m é n y e k . 
Közli: Csicsáky Imre. 

Zénó tulajdonképeni megelőzője Heraklitos. Valóban 
az ephesusi bölcsész a tüzet minden létező első princípiumá-
nak tartja. A tűz bizonyos nemű mozgásba jővén levegővé 
lesz. Nem tartozik feladatunk keretébe előadni, hogyan lesz 
a tűzből viz, föld s a többi különféle fajú lény. Heraklitos 
egyik főfőtana abban áll, hogy semmi sem állandó, minden 
mozgás, hogy minden egy örökös mozgás által van befolyá-
solva. A világ pusztulása ezen állításban már benfoglalta-
tik, mit Heraklit tudomásra is hozott, midőn alex. Kelemen 
után !) mondá : „A tűz mindig élő, ámbár kialszik és ismét 
meggyulad bizonyos meghatározott időközök szerint." Ugy 
látszik azonban, hogy nem Heraklitos találta föl a tant, ő 
maga valószínűleg főfő pontjait illetőleg Metapontusból szár-
mazó hírneves pythagorikus tanitójától, Hippasustól vette át. 

>) Strom. V. 14. 

Sokkal később utána nyomára akadunk e tannak Philolausnál 
Plató kartársánál. Plutarchus szerént Philolaus azt tanitá, 
hogy „a világ rendeltetése", hogy két külömböző mód által 
érjen véget, az égi tűz s a levegő változása következtében 
elterjedt lunatikus viz által. De hogy kimondjuk vélemé-
nyünket: sem Pythagoras sem tanítványai közül valamelyik 
nem találta ki a mindenség pusztulásáról való tant Mi itt mint 
sok más vélemények tárgyát illetőleg, melyeket a bölcsészei-
nek tulajdonítanak, vallási igazságokkal állunk szemben. 
Mindenki meg fog erről győződni, ha egy kissé szemügyre 
veszi azt a meglepő hasonlatosságot, mely a stoikusok és 
India vallási traditio! közt létezik. 

A brahma-tan szerént a világ két különböző módon 
fog elveszni. 

Az egyik időközinek (intermédiaire) neveztetik. íme 
itt adjuk azt a Vishnou-Pourâna szövege után. 

„A mindenség tartama=fennállása négy időkort fog-
lal magába, melyek mindegyike mesés hosszúságú. A ne-
gyedik szak, a Kali végén, mely a mostani, a fold kimerül, 
el fog pusztulni. Ezután száz évig tartó szárazság s az ösz-
szes élő lények halála következik. Ezután Vishnou a nap 
hét sugarába (lépvén) a földgömb összes vizeit felszívja. Az 
igy nevelt hét sugár hét nappá lesz, melyeknek heve a min-
denséget el fogja égetni. Egy iszonyatos lángtenger kelet-
kezik aztán s egész az istenek sphaerájáig csap. De sűrű 
felhőcsoport következik az égés után ; az eső, mely mintegy 
száz évig fog nagy csöppekben hullani, eloltja a tüzet, elbo-
rítja a világot, sőt az eget is. E vizözön-időszakra egy má-
sik szintén száz évből álló időszak következik ; Vishnou le-
helletet bocsát magából, s lehellete szétűzi, eloszlatja a fel-
hőket ; e pillanatban Brahma, az átalános szellem (univer-
sel esprit), álomba szenderül a víztömegben. Mire fölébred, 
a világ ismét azon állapotra jut, hogy eloszoljék, de Brah-
ma szemei újra fentartják." 

A másik pusztulás elemi név alatt ismeretes. Kezdete 
épp olyan, mint az előbbinek. Midőn a mindenség (a világ) 
már-már kiszárad, „a vizek a földet birtokba veszik, a szag 
princípiuma el fogja nyelni, a föld folyós állapotba jő. Az 
igy megáradt viz iszonyú zúgást visz majd véghez, ide-oda 
forrong s eltölti a mindenséget. A tűz felszárítja a vizeket 
s a lángok lassan-lassan az egész mindenséget, áthatják. De 
a szél kioltja a melegség princípiumát, a levegő kioltja a 
a tüzet s betölti a mindenség hét végtáját, mig végre ön-
maga is az aether által meg nem semmisül, amely tapintha-
tatlan s minden erő, szag és iz nélküli s csak egy jellemző 
sajátsága van, s az a hang. Kezdetleges elem elnyeli a han-
got s igy az összes elemeket Mahat, kinek jellemző tulaj-
donsága az értelem." Láthatni tehát „Manu törvényei" 3) 

2) De placitis philosophorum, II, 5. 
3) Manou törvényei az úgynevezett ManavaDharma-Sastra tör-

vénykönyvében foglaltatnak. Siguier „Les grandeurs du catholicisme" 
Paris. Iö41. művében (1. k. 138 1., erre vouatkozólag igy ir : L'ouvrage 
attribué à Manou est un ensemble de règles qui portent autant sur les 
actes les plus elevés que sur les actes les plus secondaires de l'humanité, 
autant sur le fait le plus intime que sur le fait le plus exterieur \ Es ismét 
(139. 1.) Ici ce n'est pas comme chez nous, la matière organisée qui com-
mande à la matière organisée ; ici ce n'est pas l'iudividu déclaré Dieu 
parce qu'il a quelques arpents de plus que le voisin ou parce qui'il a com-
merce et pignon sur rue ; dans l'Inde, ce n'est que l'intelligence divine 
qui a le droit de commander à l'intelligence humaine; ce n'est que l'infini 
qui a le droit de commender au fini : pour Manou la religion est aux peu-
ples ce que la tète est au reste du corps; c'est de la religion que déri-
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első szakaszából, bogy a teremtés,mely a szétzüllés (paralaya) 
korszakon után következik, egész fordított rendben fo-
lyik le. 

Azt a kérdést vetjük fel itt, hogy hol a lényeges kü-
lömbség e felfogás s a stoikusok theoriája közt? Mi csak 
egyet hozunk fel : a stoicismus az aethernek, vagyis a működő 
tűznek maradandó létezést tulajdonit; a brahmanismus az 
aether fölé az azt megsemmisítő értelmet helyezi. Az aether 
a hinduk előtt emanatio ; a stoikusok azt princípiumnak 
tart ják, mely az örök értelemmel egyesülvén minden egyéb 
dolognak létrehozója. 

A boudhaismus, a brahmanismus ezen nagy haeresise, 
India ősrégi religiójából vette át a világ végét illető tanát. 
Csak a mellékesen változtatott egy kissé. A világ harma-
dik korszakában fog e nagy esemény megtörténni, amint 
Boudha imádói vallják. A világ minden rendbeli csapá-
soknak kitéve, hét nap alatt fog romba dőlni. Az első öt 
nap alatt minden víz kiszárad. A hatodik napon a föld ha-
muvá lesz egész 200 mrföldnyi mélységig, az emberek sőt 
az istenek is elvesznek. A hetedik nap a föld minden nyom 
nélkül egyszerre csak eltűnik, sőt Brahma ege is megren-
dül. Egy más vélemény szerént az illető hét nap alatt a tűz 
mindent megemészt. Azután esni fog, oly nagy szemekben, 
mint egy kocsikerék; a viz egész a második égig fog fel-
dagadni, azt betölti s föloszlatja mint a sót. Erre a negye-
dili korszak kezdődik, mely alatt a világ űr és aether ál-
tal fog helyettesíttetni. A negyedik korszak vége felé e világ 
ismét csak előáll, hogy újra létezzék, s véget érjen mint első 
ízben, s ez fog egész örökkévalóságon át tartani. 

Ezen átváltozások egy-egy tartama három száz negy-
ven négy millió esztendőből áll. A brahmanismus négy idő-
szaka csak négy millió háromszáz husz ezer évet foglalt 
magába. 

Boudha vallása, mely Ázsia legnagyobb részében el-
terjedt tanaival, a világ végében való hitet is mindenüvé 
elvitte, csak egy azt megelőző véleményt módosított. Igy 
tehát amit P. Longobardi Leland után a chinai tudósokat 
illetőleg beszél, nem más, mint boudhaisticus felfogás. 
„P. Longobardi szerént, olvassuk a Révélation prouvée 
par le paganisme czimű műben, e tan a chinai tudó-
sokéval egyenlő. Ezek szerént is a jelenleg létező világ 
tartama bizonyos számú évekhez van kötve, mely évek vé-
geztével a mindenség elvesz és mindaz, amit magában fog-
lal, magok a szellemek is, sőt velők a Tieu-Cla et a Xang-
Ti is, azaz az ég ura. Minden az első princípiumba tér visz-
sza, hogy egy másik, az előbbihez hasonló világ hozassék 
létre. Ez az ez uj világ ismét elvész, s következni fog egy má-
sik, és igy tovább vég nélkül." 

Meglehet, nem lenne nagyon könnyű dolog a föld 
összes nemzeteinél a világ végében való hitet kipuhatolni. 
De a brahmanismus és a stoikusoknak lett fentartva, hogy azt 
tulságig fantasztikus alakban adják elő. A perzsák mái-
sokkal észszerűebbek. Ok hittek a holtak feltámadásá-
ban s azt tartatták, hogy ez egy általános katasztrófa idején 
fog teljesülni. A Boun-Dehesch, egyik szent könyvük 
szerént, Gaultehar üstökös a bold alatt lévén a földre esik ; 

vent toutes les puissances qui dirigent l'existence des particuliers et 
l 'existence générale." 

a megrendült föld remegni fog, mint a bárány a farkas 
előtt ; a tűz a hegyeket mint a viz a mezőket felolvasztja; 
az emberek áthaladnak e hullámokon és megtisztulnak ; az 
igazat csak gyöngén fogja érinteni ez, a gonosz érezni fogja 
egész nagyságát, de azonban ő is megtisztul s boldoggá lesz. 

Hozzunk fel végre Amerikából is valamit ezen ősrégi 
traditio nyoma gyanánt. Az aztékok az a nép volt, melynél 
a világ végében való hit nagy sulylyal birt. í ro t t könyvekben 
nem volt ugyan ez jelezve, de mindenkinek lelkébe vala 
vésve az időszaki czeremóniák által. Az aztékok időszaka 
csak ötvenkét évet foglalt magába s azt hitték, hogy 
ezen szembeötlő idő végeztével a mindenség elpusztul. Ha-
sonlóan az ötvenkettedik évet egész Mexikóban a szomorú-
ság és gyász éve gyanánt tekintették. Gyász-ünnepély által 
fejezték azt be. A nép éj idején nagy tömegben zarándokolt 
a Huixachtecatl hegyre, ahol papjai ember-áldozatot mu-
tattak be, mi által egy u j ötvenkétéves határidőt reménylet-
tek Mexikó történetírói mitsem szólnak arról, hogy hát 
mily módon fog a világ elpusztulni. 

íme tehát előadtuk mindazt mire kutatásaink folytán 
Judaeán kiviil akadtunk. Nem szólunk a Koránról, mert 
abban az ember nagyon könnyen ráismer az evangeliuni 
nyomaira, daczára, hogy Muhammed oly bizarr cziczomával 
diszíté fel e tant. A világ végében való hitre vonatkozó bi-O O 
zonyítékok csak azon népeknél gyűjtettek össze, melyek 
történeti emlékekkel birnak, a műveltebb törzseknél, ahol a 
brahmanismus, boudhaismus, mazdeismus, és a görög poly-
theismus elterjedt ; ide sorolandók még az aztékok, ez az 
idegen nép, mely az ó-világ összes traditióit fenntartja maga 
körében. Csak az egyiptomiak képeznek kivételt. Osmeretes 
Plató Timaeusának azon helye, hol ő Solonnak az egyiptomi 
papokkal való beszélgetését hozza fel : ,,Solon, Solon, s ti más 
görögök, ti még mindig gyermekek vagytok. . . . Az embe-
rek eddig is s ezután is különféle ok által pusztulnak el, de 
leginkább tűz és víz által." A következés azt mutatja, hogy az 
egyipt. papok távolról sem az általános pusztulást értik itt; 
mertszerintök a tűz m e g k í m é l i majd az alacsony s vizes helye-
ket, a viz a dombokat s hegyeket. Mindazáltal ezen égésből és 
áradásokból nem nehéz egy általános hit nyomait kivennünk. 
A tanulatlan népeket illetőleg nem tett oly nagy benyomást, 
hogy maradandóbb nyomokat hagyott volna ezen esemé-
nyek megjövendölése, melyek csak igen távol jövendőben 
fognak véghez menni vagy teljesülni. 

Azt hisszük, hogy a józan ész késztet, hogy a világ-
végében való általános meggyőződést ezen átalános traditió-
ban felismerjük. Kétségkívül a mindenségnek, az idők 
kezdetén való alkotását illető hagyományos s általános ös-
merete önkényt folyó analógia utján rávezetne e mérhetetlen 
Organismus végének ösmeretére is, mert az ember mindannak, 
ami keletkezik, végét is látja, a halál, azaz a világ vége, 
mintegy szükségképeni folyamánya keletkezésének. De az 
átalános meggyőződésnek formája nem hozható le többé-
kevésbbé szigorú inductio alapján, ez mégis más okot téte-
lez fel. A bizarr s a képzelem által kiczifrázott vélemények 
tömkelegében az általános pusztulást illetőleg a különböző 
törzsek mind megegyeznek egy pontban ; valamennyi éghaj-
lat alatt a tűz az, mi a pusztítást betetézi. Már most mindenki 
belátja, hogy ha a világ vége magyarázatát azon tettben 
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leli, mely által létre jött, ugy e tett semmikép sem mutat 
arra, hogy tüz által kell elveszni. Semmiféle metaphysikai 
princípium, semmiféle tudományos megfigyelés nem tételez-
tetik arra, hogy az anyagi dolgok égés által pusztulnak el. 
Ámde egy általános meggyőződés, mely nem az észből, s nem 
a megfigyelésből meríti okát, szükségképen általános tradi-
tiöt tételez fel. A világ végében való hit tehát egy átalános 
közös tanra mutat, mely a legvalószínűbben még a népek 
szétszóródását megelőző időből származik. (Vége köv.) 

Szükséges-e egy fővárosi kath. 
könyvkereskedés ? 

Valóban nagyon szükséges az nekünk, katholikusok-
nak, s ugy hiszem, hogy e tekintetben mindnyájan elfogad-
hatjuk ft. Molnár Vid t. kanonoknak a „M. Á." aug. 8. sz-
ban feltűntetett és még a „Sárospataki Lapok" által is ész-
revett álláspontját. Hogy a „S. L."-nak nincs ínyére az a 
kath. könyvkereskedés, azt a nélkül is könnyű lett volna el-
gondolni, ha f. é. aug. 20-i számában igy nem szól szokott 
egyszerűségével és nagyon korlátolt felfogásával : „Tehát 
kath. könyvkereskedés, kath. nevelés, kath. casino, kath. 
nyugdijintézet, kath. sajtó, kath. szellem az egész földön, és 
kath. uralom a népek felett a papok javára, és végre kath. 
üdvösség a más világon ! ! O Sancta Simplicitas ! ! Még meg-
érjük, hogy a katholiku8oknak megtiltatik, mint hajdan 
Pázmán (?) idejében, más vallásuaknál szolgálatott vál-
lalni, hogy el ne kárhozzanak. Akkor aztán szépen leszünk 
ad majorem Dei glóriám ! !" 

Igy szólt az a nevezetes, jóllehet nem sok ember által 
ismert lap, mely S.-Patakon lát napvilágot, s melynek kö-
vetkezetlenségben botorkáló írói abban az egyben hűségesen 
megegyeznek, hogy olykor-olykor meghurczolják a kath. 
ügyeket s élesztik olvasóikban a balfelfogások tüzét. Ugy 
látszik, s ezt örömmel hozom tudomásra, hogy a „Sp. La-
pok" szerkesztő triumvirátusa, mint Kazaly Imre tanár 
nevezte őket egy őt érintő czikkre adott hatalmas válaszá-
ban, a „Magyar Állam"-nak is szorgalmas átvizsgálója ; hi-
szen Molnár V. kanonoknak a kath. könyvkereskedésre vo-
natkozó nyilatkozatát is onnan tudta meg, s meg is tette 
arra három pár felkiáltó jel kiséretében semmit sem mondó, 
legfelebb azt a híres prot. türelmet ujabban beigazoló meg-
jegyzését, melyből az a fitymálva említett „Sancta Simpli-
citas ! !" éppen az igen t. szerkesztő társak felfogására száll ! 
Csekély személyem nagyon le van kötelezve a „Sp. Lapok" 
szerkesztőségének, valahányszor olvasni szerencsém van a 
„M. Á."-mal való foglalkozását, mi gyakorta történik ; — 
az igaz, rendesen támad a maga felekezetének módja szerint 
öltözteti kapósnak ígérkező ruhába gondolatait annak a 
dicsőitett szabad gondolkozásnak magas légkörében önfe-
ledten, boldogító tudattal szállong, észre nem véve : mily 
nagyokat esik gondolatmenetében; — de köszönet más rész-
ről, hogy pl. mindjárt ugyanazon számban, a hol támad, 
fészkelődik s a „kath." jelző által keltett boszuságról tesz 
élénk tanúságot, — éppen ott fegyvert nyújt önmaga ellen. 
Ez tagadhatatlan. Én ez irányban tettem vizsgálatom tár-
gyává a „Sp. L." számait ; az eredménynyel pedig teljesen 
meg vagyok elégedve. 

De szóljunk egyenesen ! A „Sp. L." 34 száma megret-
ten a kath. könyvkereskedéstől, mint a vegyes közlemények-
ben olvasható; hanem ugyanazon sz. 591. lapján, Tardy H. 
előkelő látogatóról szólván, azt mondja, hogy a s.-pataki 
főiskolában minden igen megnyerte tetszését s „nagy szel-
lemi hatalmat látott abban, hogy nekünk, mint iskolának, 
nyomdánk és könyvkereskedésünk is van.u — Végül : „ Mint 
erős kálvinista boldog volt a magyarországi kálvinistaság 
egyik ősi várában s kedves emléket hagyott maga után." — 
Mindezekből könnyű megtenni a következtetést. Tehát : 
Nagy szellemi hatalom van abban, hogy a főiskolának könyv-
kereskedése van, a mely, merem hinni, nem kath., de haj t-
hatatlan protestáns. S ez megjárja, mert prot. szellemi hata-
lomról van szó! De már felbillenti a prot. szellemi hatalom 
mérő serpenyűjét az ilyféle szavak sulya^: „A ki lelkén vi-
seli a kath. szellem, a kath. genius befolyásának s hatásának 
jövőjét, az minden utógondolat nélkül támogatni fogja a 
kath. könyvkereskedésben saját kath. érdekeinket, stb." S 
miért történik az ezen való felháborodás ? ! Hiszen, ha prot. 
szellemről szabad beszélni, miféle jog alapján lehet minket 
elitélni a kath. szellemről s annak ápolásáról való szóltunk-
ban ? Ha valaki mint „erős kálvinista" boldog lehet a „ma-
gyarországi kálvinistaság egyik ősi várában", — ugyan 
miért ne volna szabad egy erős katholikusnak forrón óhaj-
tania azt, a mi amott a protestánst már boldoggá tette ? 
Kedves emléket hagyott maga után az az; előkelő látogató, 
miután ugy találta, hogy nagy szellemi hatalom van abban, 
hogy a főiskolának könyvkereskedése van : mi oknál fogva 
érdemel egy fővárosi kath. könyvkereskedés fontosságát fi-
gyelembe ajánló nyilatkozat oly silány, a kath. ügynek kü-
lönben mit sem ártó, de az egyházon kivül álló felekezetet 
folyvást tévútra vezető megjegyzéseket ? ! Mi ugy véljük, 
hog-y az irodalmi tisztes eljárás aft közművelődés tényezőivel 
szemben egészen mást követel. 

Ha a „Sárospataki Lapok" szerkesztői annyira esen-
genek a tudományos, erkölcsi, társadalmi haladás kizáróla-
gos szabadalma után, jó lesz ezután azt a megkoczkáztatott 
szójátékfélét, vagy, ha ugy tetszik, puszta szóhalmazt igy 
idomítani : Hihetetlen, de mégis igaz, hogy csak a tisztán 
prot. könyvkereskedés terjesztheti a felvilágosodás fényét a 
fővárosban és az ország minden számot tevő részében ; a 
prot. nevelésé a jövő, mert az, szövetkezve a tanítás tiszta 
arany módszerével, megmutatja, hogy „a 19. században, a 
szabad gondolkodás és tudományos felvilágosodás korszaká-
ban" miként kell tanítani a vallástant, s hogy nem lehet az 
vallásos ( ? ) igazság, mely a tudományok laboratóriumában 
ki nem állja a tüzpróbát, és még, hogy a „csudáknak neve-
zett képtelenségek" a butitás és obscuratismus rovatába 
tartoznak, — mert hát utoljára, Luther szerint, itt az „ideje, 
hogy reformáljuk prot. vallásunkat." (V. ö, Sp. L. 41. sz. 
717. 1. Es hangozzék tovább az a szójátékféle, vagy ha in-
kább tetszenék, szóhalmaz idomítása ekként : Jöjjön el a 
prot. sajtó és prot. szellem országa s maradjon békében az 
egész földön ; s ne legyen széles e hazában egyetlen olvasó-
egylet sem, mely megtagadni merészelné prot. nevét vagy 
egy kath. könyvkereskedésből kikerült művel ! Igy lesz az-
tán prot. uralom a népek felett az annyira gyűlölt és félel-
metes kath. papok megmohosodott sírjain (bízvást kikerül-
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vén a papi javakból a prot. nyugdij-intézet is,) — és lesz 
prot. béke e vén földtekén, s végre prot. üdvösség a más 
világon. 

Csakugyan, ily hang jobban illenék a „Sp. Lapok"-
hoz. De még ily hang mellett arra is kérjük szeretette], hogy 
elveinek a gyakorlat terén tapasztalt hatásából és eredmé-
nyeiből bizonyítsa be állításai életre valóságát ; mert bizo-
nyos tekintetben a katholikusok ám a szabadvizsgálódás 
emberei a mennyiben nagyon szeretik a bizonyítást és oka-
datolást ! Puszta szavak, heves felkiáltások, még ha három 
felkiáltó jellel állnak is, nem sokat érnek, valamint a csat-
togó-pattogó szólamok sem ; —• legfelebb a prot. felekezetek 
közt megerősítik a kath. egyházról táplált bal véleményt, s 
elősegítik a felebaráti szeretet parancsán alapuló békének 
ellenkezőjét. — Csak igazság vezesse a tollat ! Hiszen Cice-
róként : „Aequitas ipsa per se lucet." (L. 1. offic.) Sz. Izidor 
pedig így szólt : „Tene juris aequitatem, sequere veritatem 
judiciorum, in omnibus serva justi t iam. (S. Isid. Hispal. L . 2. 
de Synonym. Cap. 16.) —Még valamit. A „Sp. L ." szerkesz-
tősége arra a kath. könyvkereskedésre tet t , de semmit sem 
bizonyító, legfelebb a hírhedt prot. türelemnek ékes példá-
j á t nyújtó megjegyzésében Pázmányt is helyén valónak lát-
ta felemlíteni. Valóban időszerű lesz ott Pázmánynak nem-
csak emlegetése, hanem figyelmesb olvasgatása is remek 
műveinek, melyek nem egy gondolkodni szerető protestánst 
ábrándítottak ki egykoron! En ez alkalommal szintén Páz -
mány Péter Rodegusából idézek megyfigyelésre méltó sza-
vakat : „A községnek nagyobb része nem okkal, hanem átal-
kodott vakmerőséggel ragaszkodik az újságokhoz : ugy, 
hogy érteni sem akarja tanításainkat ; mintha félne, hogy az 
igazságot meg kellene ismerni, ha tanításunkat megkezdené 
crteni." ( X I I . 1.) F ia t applicatio. 

E közlemény czimeül azt választván, „Szükséges-e 
egy fővárosi kath. könyvkereskedés?" — a tiszta tárgyi la-
gossággal előadtam hazai viszonyok mostohaságának mé-
lyebb megfontolása után minden kath. módon gondolkozó 
egyénnek csak a kath. könyvkereskedés legforróbb óhaja 
törhet elő hazájának jövőjeért lángoló szivéből. „Vajha az 
igazság, — úgymond X I I I . Leó pápa a bécsi érsekhez 
(1883. aug. 30.) intézett levél aranyszavaiban, — át járná 
az emberek szivét, s ezen okból óhaj t juk, vajha mindazok, 
kik egyházunkat igazán szeretik, bárhol legyenek is, bátran 
és derekasan védelmeznék közös anyjokat, és rendelkezésére 
bocsátanák összes erőiket, hogy könnyebben teljesíthesse 
missióját az egyesek és a társadalom üdvére. — Minthogy 
az ellenségek a sajtóval, különösen a napi sajtóval, vissza 
szoktak élni, hogy szerencsétlenséget okozzanak, ebből a 
kath. érzületű férfiak értsék meg, hogy mennyire fontos, hogy 
ilynemű küzdelem mellett a védelem ne maradjon a támadás 
mögött."- Ezzel ismét csak odajutottunk, hogy a kath. sajtó 
termékeit kiválóan csak a kath. könyvkereskedés terjeszt-
heti ; minthogy pedig a sajtóval legtöbb visszaélés történik 
a fővárosban, önként következik, hogy egy szilárd alapokon 
nyugvó kath. könyvkereskedésnek ott kell első sorban ellen-
súlyoznia a sajtó visszaéléseit. Ide, mindenki tudja, sok szó 
férne még; de bizunk Istenben, hogy a hazában vezérsze-
repre hivatott, s a honnak legegészségesebb elveken nyugvó, 
tehát legbiztosb alapon való fclvirágozásaért és a hitélet s 

irodalom ügyeinek jobbra fordulásáért lángoló szellemek 
megjelölik majd azon utat , mely a „Hitélet és irodalomu cz. 
(L. U j Magyar Sión. 1883. é. f. 674—683 1.) igen jeles 
czikkirójának aggodalmait eloszlatja, s a „ker. kath. ember 
tudni valójá"-nak kötetei behatolnak a családi élet szenté-
lyébe és fogékonyabbakká teszik a kebleket megszivlelésére 
amaz igazságoknak, melyeket sokszor a lelkiismeretlen napi 
sajtó s a felekezeti türelmetlenséggel párosult fólületesség 
oly gyakran elhomályosítani törekszik. Igazán, ideje volna 
már, hogy a magyar katholicismus, illetőleg a magyar ka-
tholikusok vallásos meggyőződésének gyámolítására kiadott 
tervezet megvalósulást nyerjen és mindnyájan üdvözölhes-
sük Sz. István honában egy szebb kor hajnalát . 

Paszlavszky Sándor. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, október 22. Az erkölcstelenség és a hitoktatás 

a fővárosban. — Kényes egy thema a fővárosi közerkölcsi-
ség állapotáról irni ; többször volt már tollhegyünkön ezen 
thema, de hagytuk. Használni ugy sem igen fognánk, és 
tudni, hisz tudják ezt mindnyájan, kiknek szemük van, csak 
azok, ugy látszik, nem tudják vagy nem akar ják tudni, 
kiknek hivatásuk és kötelességük volna a közrend és közer-
kölcsiség ezen undorító és pár jokat ritkító, aljas megsérté-
seit megakadályozni és megtorolni. Oly nyiltan, oly szemtele-
nül, oly frivolisan sehol nem grasszál az erkölcstelenség 
mint az ország fővárosában, mely, mint a „P. Lloyd" f. é. 
okt. 19. 288. száma, fájdalom! találóan mondja „hires ten-
geri város"-sá lőn. Liberál is lapok ismételten hasábokat 
i r tak a féktelen erkölcstelenség garázdálkodásairól, felhív-
ták a reudőrség figyelmét ezen piszkos üzelmekre, összehal-
moztak mindenféle helyes és helytelen érveket, igazi Jere-
miádokat ir tak . . . csak a rendőrség meg nem indul ! 

Mié r t ? ezt nem akar juk kutatni . Sok mindenféle 
„azért" szerepelhet ottan ! . . . 

Liberális lapjaink ja jgatása kissé különös. Mintha 
megijedtek volna ama szörny-magzattól, melyet ők maguk 
szültek, vagy legalább felneveltek ! A liberalismus elveivel 
erkölcsös népet nevelni nem lehet ! Ama divatos liberalis-
mus, mely az egyház megbénítását, a vallás korlátozását, a 
hit gunyolását, a tiszteletreméltó intézmények csufolását, 
az igazi erkölcsiség alapjainak megingatását öntudatosan 
vagy öntudatlanul programmjába vette, minden nyilatko-
zataiban constatálja, minden alkotásaiban és intézményeiben 
létesiti — erkölcsiségre, valódi erkölcsiségre nem nevelheti. 
A liberalÍ8musra, mint apjára vall a gyalázatos erkölcste-
lenség, melynek elhatalmasodásából eliszonyodnak most 
azok is, kik létrehozó okainak terjesztésében a legtevéke-
nyebbek valának. 

Még jó, hogy belátják a helyzet szörnyű voltát ; majd 
eljön ama idő is, midőn egy részrehajlatlan ítélet az okokat 
is meg fogja nevezni, melyek között kétségkivül szerepelni 
fog az Istentől elpártolt, az egyháztól elszakadt, a vallással 
meghasonlott liberalismus. Addig is, hogy el ne pusztuljon 
minden, hogy megmentessék, mit még menteni lehet, szük-
séges óvszerről gondoskodni. 

S amint igaz az, hogy erkölcsiség vallásosság nélkül 
meg nem lehet, éppen oly igaz az is, hogy az erkölcstelen-
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ség ellen a legbiztosabb ó v s z e r a vallásosság. Teljes fogal-
mában vesszük a vallásosságot, nem mint elméleti megisme-
rést egyedül, hanem mint az akarat gyakorlatát is. I ly érte-
lemben lesz a vallásosság, mint az ész, a sziv és az akarat 
közös dolga, biztos óvszer az erkölcstelenség ellen. Örülünk, 
hogy a főváros e téren egy sokat igérő lépésre készül. A f. 
hó 19-én folytatolagosan tar tot t fővárosi közgyűlés egyik 
mozzanata egy szebb és jobb jövőnek hajnala látszik lenni. 

A tanitói fizetések újjászervezését czélzó szabályren-
delet tárgyaltatot t . Ez alkalommal felhozta báró Kaas Ivor 
a bitoktatás kérdését is, melyet a szabályrendelet nem em-
lít, de melyet szóló nézete szerint szintén szabályozni kell. 
Általános figyelem, és örülünk azt is mondhatni, osztatlan 
helyeslés között kifej tet te b. Kaas I . a hitoktatás nagy 
szükségességét. Érdekes beszédjének idevágó részletében kö-
rülbelül ezeket mondá : A nép erkölcsi züllöttsége, különö-
sen az alsóbb osztályokban komoly aggodalmakra szolgál-
tat okot. Kevés az erkölcsi fegyelem köztük. Orvosolni kell 
a baj t és rendes hitoktatást szervezni. A város tartson hit-
oktatókat vagy kérjen a helybeli szerzetes rendektől erőket 
dijazás mellett, mert a népet erkölcsi alapon kell nevelni. 
A természetrajz, mathematika, astronomia hasznos ismeret 
lehet, de a szegénynek, a népnek tízparancsolat kell az élet 
zivatarai között; nem a philosophia őrzi meg őt, hanem a 
hitvallás : a „hiszek egy Istenben !" —Tökéletesen osztozunk 
b. Kaas, főv. törvh. bizott. tag ur ezen nézeteiben, és örülünk 
neki, hogy a főváros tanácstermében egyszer ilyen hangokat 
is hallhatunk. De b Kaas I. egyik-másik tételére van meg-
jegyzésünk. O ugyanis a ki nem elégitő hitoktatás okát a 
káplánok hanyagságában keresi, „kik azon ürügy alatt, hogy 
nem érnek reá, nem valami buzgón teljesítik feladatukat ." 
A kérdés ezen gyakorlati oldalát a báró úr, ugy látszik, nem 
igen tanulmányozta. Mert, ha egybevetette volna a roppan-
tul szaporított elemi népiskolák és az évenkint újból felállí-
tott párhuzamos osztályok számát a káplánok változatlan, 
stabil számával, kétségkívül felismerte volna azt, hogy a 
valóban ki nem elégitő hitoktatás oka nem a hitoktatók 
hanyagságában, hanem ezek elégtelen számában rejlik. A 
fővárosi espereskerületi tavaszi koronán szóba jöt t ezen 
ügy és a mindenben, de különösen e téren kiválóan buzgó 
esperes, Cselka Nándor prépost úr, összegyüjtöte az adato-
kat, melyek napnál világosabban mutatják,hogy a hitoktatók 
mostani száma mellett teljes lehetetlenség a vallásoktatást az 
elemi népiskolákban nagyobb dimmensiókban, pontosabban 
és megfelelőbben teljesíteni. A maximum, mit a hitoktató, ki 
egyúttal egy tiz-ötvenezreket számláló plébániában működő 
káplán vallástanitásra fordíthat,hetenkinti tíz óra.Ez valóban 
a maximum. Most tessék pl. egy fővárosi plébániában, mely-
ben több mint száz osztály vagyon, az ott működő négy 
káplánt kötelezni, hogy a plébánia területén levő ezen száz 
osztályban x-endesen és pontosan adjanak hitoktatást és egy-
úttal végezzék is a 30—40 ezer hivők között a minden nap 
előforduló számos, olykor sok időt igénylő functiókat. Vá j -
jon nem olyant kivánnának, mit első tekintetre mindenki le-
hetetlenségnek t a r t ? . . . Ad impossibilia nemo tenetur. 

Ezek és hasonló dolgok különben később fognak majd 
előfordulni a főváros közgyűlésén, mert b. Kaas J . felszóla-
lása és Steiger Gyula, Polónyi Géza, Békey I. biz. tagok 

hozzászólása után, valamint az előadó, Alkér tanácsnok nyi-
latkozata után, a közgyűlés Cselka Nándor, prépost-esperes 
indítványára elhatározta, hogy a közgyűlés a most folyamat 
ban levő tárgyalások befejezése után a főv. tanács előter-
jesztését a vallásoktatás ügyében ex asse későbben fogja 
tárgyalni. 

Ezzel ezen örvendetes mozzanat befejeztetett. Mi re-
méljük, sőt bizton hisszük, hogy a fővárosi tanács jóakaró 
előterjesztését a közgyűlés minden nagyobb nehézség nélkül 
elfogadja, hogy igy a hitoktatás kérdését kielégítő módon 
szabályozzák és Cselka N. prépost-esperes fáradhatat lan 
törekvéseit az óhajtott szép siker koronázza. Es azután re-
mélhetjük azt is, hogy a grasszáló erkölcstelenség ellen egy 
hatalmas gát ' fog emelkedni, mely gát annál erősebbnek fog 
bizonyulni, minél inkább azon lesznek, hogy a hitoktatás 
nemcsak elméleti ismeretek közlésében, de keresztény vallá-
sos élethez való szoktatásban álljon, minél inkább el fogják 
mozdítani ama akadályokat, melyek az iskolán belül és ezen 
kivül paralizálhatnák a hitoktatás sikerét. H a az összes ok-
tatás és nevelés vallás-erkölcsi alapon fog nyugodni, ha az 
iskola falain kivül a rendőrség szigorúbban fogja teljesíteni 
feladatát, akkor jobb állapotokat remélhetünk. A nagy vá-
rosok ugyan mindenkor az erkölcstelenség tanyái lesznek. 
London, Páris , Bécs, Berlin példák reá. Annyi heterogén 
elemnek együttléte, annyi vesződség, mely a mindennapi ke-
nyér megszerzésével jár, annyi „kétes existentia" összesereg-
lése, mely a proletariatusnak és a forradalmi elemnek oly 
roppant contingenst szolgáltat, a nagy városok és igy fővá-
rosunknak is mindenkoron árnyoldalai maradnak. Es ezen 
árnyoldalak intensivebbek, sötétebbek lesznek azon mérték-
ben, a melyben a városok terjednek és lakosságuk szaporo-
dik. De éppen ezen szomorú tapasztalatok azt követelik, 
hogy a nagyvárosok törvényhatóságai nagyobb gondot fordít-
sanak a hitoktatás emelésére, amint az érintett közgyűlésen 
egyik fővárosi bizott. tag (Steiger Gy.) is nyilatkozott, hogy 
t. i. az erkölcsiség érdekében a hitoktatást emelni kell, mert 
a jól felfogott politika is követeli, hogy a városi közönség, 
ha kell, pénzbeli áldozatokkal is előmozdítsa a hitoktatást. 

Nem kételkedünk, hogy e szép remények teljesülnek. 
A főváros szép példáját pedig — bizalommal várjuk — kö-
vetni fogják hazánk más városai is, melyekben talán hasonló 
szükség uralkodik. ? 

Magyar-Óvár, október hóban. Lourclesi kápolna. — 
Valamivel több mint egy éve, hogy M. Ovárt lelkes höl-
gyek kisdedóvót nyitottak ; Hildegardeumnak nevezték, 
Albrecht főherczeg ő fensége boldogult nejének emlékére. 
A kisdedek ápolására a szathmári anyaházból hivtak irgal-
mas apáczákat. Megvolt a lakás, felépült az óvó, volt a 
ház mellett nagy kert, ő fensége Albrecht főherczeg négy 
apácza föntartására igért évi 1200 fr tot , — de nem volt 
még a házban az, ki minden kath. intézet, minden semina-
rium, minden zárdalelke, élete, szíve: az U r Jézus, mertnem 
volt hajléka, hol lakhatott volna. Erről egy jótevő gondosko-
dott. Nt. Gladits Pál, magyar-kimlei plébános egy regge-
len azon gondolattal ébredt föl, hogy szülői városában a 
lourdesi Szűznek kápolnát kellene építeni ; más helyre 
szánta, de mikor megtudta, hogy a Hildegardeumnak uagy 
szívességet tesz, ha nekik épít kápolnát, szívesen egyezett 
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bele, bogy ez intézet mellé emeltessék a hazánkban legelső 
önálló lourdesi kápolna. Édes anyjával együtt viselte a 
költséget. 5000 í r t jukba került . Szép góth stylben épült, kis 
türnyócskával, s egy haranggal bir. A szentély meglepő, 
mert, ahogyan ezt Lourdes-on kivűl még nem láttuk, oly 
híven ábrázolja a megjelenés helyét, a grot tát . Az egész ap-
sis ugyanis szikla módjára van építve ; az oltár rendes he-
lyen, a lourdesi Szűz szobra (IV2 m - ) jobbról föl a szikla 
egyik mélyedésében. 

A rózsafüzér ünnepén lett ünnepélyesen fölszentelve. 
Maga megyénk főpásztora, nm. és ft . dr. Zalka János püs-
pök ur jelent meg, hogy a 1. Szűz tiszteletére fölavassa az 
u j szentélyt. 8 órakor ő mondott magyar nyelven sz. beszé-
det a plébániai templomban, erre megtar tot ta a nagy misét, 
és azután következett a kápolna fölszentelése. A tömérdek 
nép processióval indult a kápolnához, a lourdesi búcsújáró 
éneket énekelve. A szentelés után egy e czélra meghivott 
soproni vendégszónok — ki a magyar lourdesi zarándoklat 
tagja volt — mondott sz. beszédet német nyelven. Az első 
sz. misét ő exja kivánsága szerint maga az alapitó mon-
dotta. — 

A kápolna jótevői közt fölemlít jük ft . dr. Steiner F ü -
löp, nagyv. apát-kanonok ur ő ngát, ki a kápolnának gyö-
nyörű szép góth ezüst kelyhet és sz. Hildegardisnak művé-
szi kezekkel faragott kőszobrát ajándékozta. — A szentély 
szobrát az alapitó Lourdesből hozatta ; mielőtt onnan útra 
indítottak, 24 órán át a grottában hagyták. 4-

IRODALOM. 
4- Jézus, Mária, József, vagyis a sz. Család Képes 

Naptára, az 1884. szökő-évre. Szerkeszti és kiadja két pécs-
megyei plébános. 4-edrét 96. lap. 

Midőn a fennebbi naptárt t. olvasóinknak bemutat juk 
és azonnal a legmelegebben ajánljuk, azt hisszük, hogy a 
legkedvesebb szolgálatot tesszük paptársainknak.Oly mű ez a 
naptár, mely irodalmunkban kipótolja a már régen érzett hi-
ányt. Külföldön már régen felismerték, a hasonló irányú nap-
tár szükségét,és mi csak gratulálhatunk a két pécsmegyei plé-
bános urnák, hogy a külföld példáját utánozták, adván a 
keresztény lelkületű magyar polgároknak kezébe oly olvas-
mányt, mely keresztény lelkületüket van hivatva ápolni. 

Nagy szükség volt, hogy vállalkozzék hazánkban is 
valaki hasonló irányú naptár szerkesztésére. Az ok ugy hisz-
szük mindenki előtt nagyon is világos. A nép fia, ha egyéb 
könyvet nem vesz is kezébe egész éven át, kevés kivétellel 
naptárral mégis bir.De mily naptárral?! Melyik az,hol keresz-
tény, katholikus lelkületének ápolását tapasztalná, vagy nem 
inkábbmindenikből mérget sziv, mely hitét, vallásosságát, ;az 
egyházhoz való ragaszkodását kebléből kiöli ? Komoly és 
gúnyos alakban nem találunk e czikkeket a „Naptárok"-ban, 
melyek oda vannak irányozva, hogy a nép elforduljon mind-
attól, a mi szent és nemes ? Mily kimondhatatlan nagymér-
vű kar háromlik ebből a nép erkölcsére ?! Kellett tehát, 
hogy legyen gondoskodva egy jó irányú, kath. érzületű 
naptárról, mely a [gonosz irányú sajtó e nemű termékeit 
ellensúlyozza. 

Ilyen irányú a fennebb említettük Naptár , mely ka-
tholikus iránya mellett minden szükséges tudni valót magá-

ban foglal, a komoly olvasmány mellett nem felejtvén el a 
mulattató részt sem, tett leg mutatva meg, hogy a kedélyes-
ség, a vidámság nagyon is megfér a vallásossággal, sőt hogy 
az igazi kedélyesség csakis a vallásos kebelben találha-
tó fel. 

Hogy a szíves olvasó,mielőtt megvenné,lássa, mi az a mit 
ajánlunk, imeideigtat jukfőbb vonásokban a ,naptár ' tar talmát. 
A felséges uralkodó ház tagjainak névsora és csillagvizs-
gáló észrevételek előre bocsátása után következik a tula j -
donképeni naptár a 12 hónap sorrendjében, melyek minde-
nikénél igen gyakorlatias tanácsok osztatnak, a jógazda'taná-
csai, a naptár javasa czim alatt , fel levén jegyezve ezek 
mellett a holdváltozásai és a naphossza. Ezeket követik a 
százesztendős jövendőmondó versekbe foglalt tanácsai, me-
lyek ügyesen irva képesek egyes tévfogalmakat kiirtani, va-
lamint számos költemény is foglaltatik a „Naptárban" p. o. 
Az én imám, Fohász Jézus, Mária, sz. Józsefhez, Arany-
versek, A huszár ló, Van alkotó stb. czimek alatt . A bekö-
szöntőt, követi Mihály gazda levele a kalendarium csináló-
hoz. Elbeszélés „Egy magyar hitterjesztő" czimén, továbbá 
„Segitsünk a szegény purgatóriumbeli lelkeken" „A missiona-
rius, 1., 2., 3., 4. esti beszéde," igen ügyes előadással, to-
vábbá, a missionarius beszéde a búcsújáró magyar néphez, 
„A kisbiró és a bakter böstörködéseik", „A magyar hi t" , 
számos más apróbb közlemény, mint „Mátyás király korá-
ból", „Mátyás király Kolozsvárt", „A czinkotai nagy itcze", 
„Mi történik Lurdon" stb. „Talányok", „Mulat tató ado-
mák", végül az országos vásárok jegyzéke. Mikhez felem-
lítjük, hogy a szöveg közé számos, mintegy 20 igen díszes 
kép, köztük Chambord gróf és Munkácsy Mihály arczképei 
vannak nyomtatva. 

E felsorolásból, mely azonban nem teljes, látható, 
hogy e naptár dus tar talommal bir. Kath . paptársaink buz-
góságától függ, hogy e valóban csekély árú, mert 30 kraj-
czárba kerülő naptár a nép közt minél inkább elterjedjen ; 
az ő ajánlásuk a népnél bizonyára döntő a naptár megvá-
lasztásánál; de különben is üdvös munkát végeznek ily mű 
terjesztésével, mert egyrészt megakadályozzák a roszirányu 
naptárok terjedését, másrészt pedig híveik vallásos buzgó-
ságát fogják emelni. E pártolást a papság részéről annál is 
inkább megérdemli, mert a kiállítás igen csinos. Óhajtásunk 
az, hogy e naptár, mely ft. Szemenyei Mihály plébános ur -
nái Régölön Tolna megyében, továbbá Wilckens és W a i d l 
nyomdájában Budapesten, és hihetőleg a szerkesztők gon-
doskodása által minden könyvkereskedésben kapható, minél 
több ezer példányban forogjon a becsületes magyar nép ke-
zében. 

= Előfizetési felhívás. Több évi tapasztalataim nyo-
mán ^me lyeke t az i f júság nevelése, de különösen a budai 
katholikus legényegylet vezetése alat t szereztem, azon esz-
mére jutot tam, hogy a külföldön oly nagy pártolásnak ör-
vendező hason intentióju vállalatok nyomán, a magyaror-
szági kath. legényegyletek számára, melyek estélyeiken 
közművelődési czélból műkedvelői előadásokat is rendeznek, 
„Katholikus Legényegyleti Színműtár" czímen egy kiadói 
vállalatot indítsak meg, melynek főczélja leend közrebocsá-
tot t színmüveinek vallásossága által az i f júság lelkületére 
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épületesen hatni, s ez által a káros behatása színművek elő-
adásától őket elvonni. 

Az általam időszakonkint kiadandó színművek részben 
eredetiek, részben fordítások leendenek, s úgy intéztem, 
hogy ez évben minden nagyobb katholikus ünnep előtt (ka-
rácsony, húsvét, pünkösd) egy-egy ily vallásos színművet 
tartalmazó füzet jelenjen meg, mely az illető ünnepek alkal-
mával előadatván, azok méltó megünnepléséhez az i f júság 
ez úton hozzájáruljon s a közönség ízlését ez irányban is, 
lélekemelő vallásosságánál fogva, mindinkább nemesítse. 

Nem fogok ugyan kiválóan arra szorítkozni, hogy a 
vállalat csupán vallásos bibliai színműveket adjon, sőt fela-
datomul tűztem ki oly kissebb színművek közrebocsátását 
is, melyek a mai korban játszanak ugyan, de előadásuk 
az erkölcsiség fogalmával ellenkezésbe nem jövend, s 
ennek folytán papnöveldékben, tanitóképezdékben, lyceu-
umokban valamint minden más katholikus egyletben bátran 
előadhatók leendnek. 

Midőn tehát jelen vállalat első füzetében megjelenendő 
„A betlehemi csillag" czímű énekes karácsonyi já tékra jelen 
előfizetési felhívásomat bátor voltam közrebocsátani, bizta-
tott azon remény, miszerint Magyarország katholikus le-
gényegyleteinek főtiszt, elnökei és más intézeteknek t. elöl-
járói, méltányolandják az i f júság nevelésére irányuló azon 
törekvésemet, melylyel azt a — „vallásosság és erény" — 
út jára vezérelni óhajtot tam, s jelen vállalatomat becses 
pártfogásukba véve, czélom elérésében nemeslelküleg támo-
gatóim leendnek. 

A jelzett első füzet f. é. novemver hó közepén jele-
nik meg. 

Hogy az illető egyleteket a szerepkiirás költségei és 
fáradságától megkíméljem, e füzet árát annyira leszállítot-
tam, hogy az több példányban megrendeltetvén, a szerepe-
ket pótolni fogja. 

Előfizetési ára postai szétküldéssel füzetenkint 40 kr. 
a zenerész (parti tura) külön 2 fr t , mely előfizetési összeget 
— (legczélszerűbben postai utalvány utján) — és iveket ké-
rem hozzám (Budapest V. kerület Lipót-tér 9. sz. I . eme-
let), az ideje korán való szétküldés végett, november 10-ig 
beküldeni. 

A tiszta jövedelem a budai kath. legényegylet tőkéjé-
nek gyarapítására fogván fordíttatni — fenti kérésem meg-
újí tása mellett maradtam 

Budapesten, 1883. okt. 15-én 
teljes tisztelettel 

Lehmann Ágoston, 
budapest-lipótvárosi segéglelkész, a 

budai kath. legényegylet elnöke. 

= Megrendelési Jelhívás ! Alulir t zenemű kereskedő 
bátorkodik tisztelettel jelenteni, miszerint kereskedésében a 
következő legújabban megjelent zeneművek kaphatók vagy 
megrendelhetők. 

I. Hat Praeludium. Ünnepélyes alkalmakra. Orgonára 
szerzé Nemesovits Antal, orgonász és képezdei zenetanár 
Győrött . Ezen hat orgona-darab egyszersmind kiegészítő 

részét képezi fentnevezett szerző „Gyakorlati orgonász" czí-
mű művének, a mely mű második kiadásban éppen most 
került ki a sajtó alul. 

2. Latin Requiem Liberával. Egy énekhangra orgona-
kisérettel. Szerzé : Nemesovits Antal, orgonász és képezdei 
zenetanár Győrött. 

Szerző ezen művet könnyű és rövid stylusban szer-
kesztette, dallamos s tíz hang terjedelmét nem lépi túl. 

Mindegyik műnek ára 60—60 kr. A „Gyakorlati orgo-
nász" ára 1 f r t 50 kr. 

A megrendelés legczélszerűbben posta-utalvány utján 
eszközölhető. 

Bátorkodom tehát a fentjelzett egyházi zeneműveket 
főtisztelendő egyházi hatóságok, tanitó és kántor urak be-
cses figyelmébe ajánlani, valamint a tanitóképezdei igazgató 
és zenetanár urakat tisztelettel felkérni, miszerint azokat 
hatáskörükhöz képest e pályára készülő képezdei tanulók-
nak kegyesen ajánlani méltóztassanak. 

Tisztelettel 
Hennicke Rezső, 

könyv- és zeneműkereskedő Győrött. 

= Megjelent és beküldetett : Johanna Papissa. Döllinger 
után. Fordí tot ta Rémi Alfonz. Lenyomat az „Uj M. Sión" 
1883. folyamából. Esztergom, 1883. N. 8-r. 48 lap. 

Irodalmunk vele gazdagodott. Magyar ember, ha mí-
velt akar lenni, e mű olvasása után nem beszélhet Johanna 
papissáról, mint történeti személyről. 

V E G Y E S E K , 

— À Szent-Czeczilia-egylet az Egyesült-Államokban 
nagy virágzásnak indult. F . évi augusztus hó 21, 22 és 23-
dikán volt az egylet 9-ik nagygyűlése, mely igen látogatott 
vala. Jelenvolt öt püspök. 

— P. Andvérledyröl, a Jézus társasága egyetemes 
rendfőnöki helyetteséről, sok szépet és jeleset irt a Moniteur 
de Rome egyik minapi számában. O alapította a maria-
laachi collegiumot és az onnét megindított „Stimmen aus 
Maria-Laach" czimű kitűnő folyóiratot. Az ó-klasszikus 
nyelveken kívül beszél francziául, olaszul, németül, spanyo-
lul, angolul. Született 1819. junius 3-án Wallis kantonban. 

— Stolz Albán, a nagynevű hittudós, tanár és író, ki 
f. évi aug. 16-án ünnepelte áldozárságának félszázados ju -
bileumát, hosszas betegeskedés után elhunyt. Abraham a 
Sancta Clara óta a német tősgyökeres humor egyházi Író-
nak rendelkezésére annyira nem állt, mint Stolz Albánnak. 
Örökbecsű művei összegyűjtve 14 kötetre rúgnak. K. in p. 

— Az olasz katholikusok nápolyi nagygyűlésén a fog-
giai püspök indítványt tet t a tudományok összhangjának és 
egységének visszaállítása iránt. Evégből javasolta, hogy 
Nápolyban egy fensöbb theologiai intézet nyittassék meg, 
mely körül csoportosuljanak azután a bölcseleti, jogtudo-
mányi és philologiai tanulmányok. 

— A Kempis Tamásnak tulajdonított könyvet Krisz-
tus követéséről olasz versekbe szedte Rotelli pharsaliai ér-
sek. Francziára, versekben, maga a nagy költő Corneille for-
dította le e páratlan művét. Az olasz verses fordítás igen 
sikerültnek mondható. 

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

Nyomatott Budapesten, 1883. Kocsi Sándor utódai nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt . 
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A p a p a b e t e g á g y n á l . 
Elmélkedés. 

„Uram! ime a kit szeretsz, 
beteg." Ján. 11. 3. 

Ugy liiszem, kedves testvéreim, Lázár húgá-
nak e most idézett szavai hozzánk is mindannyiszor 
intézendők, ránk is mindannyiszor alkalmazandók 
lesznek, valahányszor az isteni gondviseléstől ránk 
bizandó nyáj közül egyik másik súlyos nyavalyától 
súj tva beteg ágyon fekszik : íme, kit te eddig foly-
ton oly gondosan vezettél az üdvösség ut ján, ki 
egészséges napjaiban feltétlen bizalommal j á r u l t 
hozzád, hogy szíve érzelmeit előtted őszintén kitár-
ja, az most az örökkévalóságba való átmenet kü-
szöbén áll, és betegágyhoz szegezve égető fá jdal -
maktól gyötörtetik : menj tehát, siess hozzá utolsó 
és legfontosabb szolgálatodat neki fölajánlani, szo-
rongatott lelkét a félelmes halál tusára előkészíteni, 
és őt, mennyire ra j tad áll, szorongattatásai közepett 
megnyugtatni . Menj, oh irgalmas szamaritánus ! 
hisz soha nagyobb szüksége nem lehet egy szeren-
csétlen megsebzettnek a te szeretetedre, vigasztalá-
sodra és jószívűségedre', mint azon válságos per-
czekben, midőn ez fájdalmakkal , lelkiismeretével, 
és a halállal tusakodva, a leghevesebb harczot viv-
ja. Menj, oh buzgó lelkipásztor! ime egy lehangolt 
lélek kiált hozzád, és vár ja vigasztalásodat, ki le-
folyt életéről számot adandó nemsokára megjele-
nendik azon igazságos biró előtt, ki öt lelki vezeté-
sedre bízá, és kezeidből nemsokára ismét visszakö-
veteli. „Ime, kit szeretsz, beteg." A szeretet, melyet 
lelkipásztori tisztednél fogva iránta tanúsítani tar-
tozol, — a veszély, melyben ő jelenleg forog, — a 
felelősség, melyet érte magadra válaltál, elkerül-

hetetlenül megkívánják, hogy ; le lki üdve érdekében 
lépteidet és gondoskodásodat megkettőztesd. 

Valóban, a lelkipásztornak a betegek és hal-
doklók körül tanúsí tandó szeretetteljes gondosko-
dása mintegy tel jét képezi magasztos hivatásának, 
koronáját összes fáradozása és munkájának, diada-
lát állhatatos és jámbor buzgalmának. Ez egyike 
ama legfontosabb állapotbeli kötelmeinek, melyek 
könnyelmű elhanyagolása miat t méltán attól lehet 
tartani, hogy egyszerre két szerencsétlen lélek vesz 
el örökre. 

Annak okáért a jó pásztor mindenkor első és 
leglényegesebb kötelességei közé sorozza a betegek 
és haldoklók szorgalmatos lá togatását és lelkiis-
meretes gondozását, mert 1) bennök lelkipásztori 
szeretete legmeghatóbb tá rgyá t ismeri fel ; mert 2) 
jól tudja , hogy ennek elhanyagolása mind a betegre, 
mind magára a lelkipásztorra nézve veszélyes kö-
vetkezmények j t szokott maga u tán vonni ; és mer t 
3) iparkodik megszerezni ugy a haldoklók örök 
üdve biztosítását eszközlő vigaszteljes lelki gyü -
mölcsöket, valamint saját lelkipásztori tekintélye 
emelésére is oly igen alkalmatos előnyöket, melyek 
a szenvedők körül nyi lvánuló önzéstelen szeretet 
müveiből szoktak sarjadozni. 

I. A lelkipásztori szeretet legmeghatóbb tár -
gyát kétség kivül a betegágyon sinlődő és az örök-
kévalóságba átmenni készülődő felebarátaink ké-
pezik ; mert kérdem : a) kik azok, kik az élet legko-
molyabb perczeiben különösen segélyünkre szorul-
nak ? b) minő segély legyen az, melyet nekik nyúj-
tani tartozunk ? 

a) Nekünk, mint a Megváltó helyetteseinek, 
Jézus kiválasztott tanítványainak és az u j szövet-
ség papjainak az a feladatunk, hogy isteni Meste-
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riinket mindenben ugyan, de főleg a szeretetben 
utánozzuk. „Példát adtam nektek — mondja az 
örök Igazság — hogy amint én cselekedtem vele-
tek, t i is ugy cselekedjetek." (Ján. 13. 15.) Arról 
ismernek meg mindnyájan , hogy az én tan í tványaim < 
vagytok, ha szeretettel lesztek egymáshoz." (Ján . 
13, 15.) Ugy de szeretetünket embertársaink i ránt 
semmivel sem muta tha t juk meg inkább, mint azon 
készséges, önfeláldozó gondoskodással, melyet* a 
szenvedők és halállal küzdők i rányában tanus í tunk. 
Képzeljünk magunknak egy ily beteget, ki leverve, 
minden vigasztól megfosztva és égető fá jda lmaktó l 
gyötörtetve egyszerű beteg nyoszolyáján fekszik. 
Talán ezúttal mindent kell nélkülöznie; ta lán még 
a javak legszükségesebbikét is nélkülözi : a lélek 
békéjét és a lelkiismeret n y u g a l m á t ! A fájdalmak, 
melyek körülfogták, a még bekövetkezhető szenve-
dések, melyektől előre fél és ret teg, sőt ta lán még 
azoknak, kiktől rokoni vagy bará t i viszonyánál 
fogva első sorban várha tna gyengédséget és viszon 
szeretetet, durva és kíméletlen bánásmódja is a 
legmélyebb szomorúsággal töl t ik el megsebzett 
szivét ; nincs mivel aggodalmait , az öt környező 
komor képzeleteket és gondolatokat eloszlatni tudná. 
Ily szomorú helyzetben nincs, nem lehet reá nézve 
d rágább és becsesebb kincs egy jó bará tnál . „Amico 
fideli nul la est comparatio — mondja az irás — 
qui invenit i l lum, invenit thesaurum." (Eccl. 6, 14 
15.) Oh papja az Urnák, r a j t a légy, hogy e szép 
nevet az ily szerencsétlenre nézve kiérdemeld, hisz 
egyedül te vagy képes lelkiszükségleteit kielégíteni, 
sajgó szivére a hit balzsamát csepegtetni és szoron 
gatot t szivét a jóságos Isten i rgalmában való; biza-
lomra gerjeszteni. Jó l tudod, minő igényt t a r t ö 
gyengéd részvétedre, miu tán ö is t ag ja azon lelki 
családnak, melyet az isteni gondviselés vezetésedre 
bizott ; ö is a te lelki gyermeked, következéskép 
joggal igényelheti egész lelkipásztori gondosságo-
da t ; minthogy te azáltal, hogy lelkipásztorává let-
tél, arra kötelezted magadat , hogy egyetlen lelke 
megmentésére és lelke üdve biztosítására, ha kell 
mindenedet, még életedet is fel fogod áldozni. 

b) Minden kegy adomány közül, melyekkel 
minket a jóságos Isten oly bő mértékben eláraszt, 
kétségkívül legbecsesebb a jó és boldog k imúlás 
kegyelme; ez koronája a többinek, ez adja meg eré-
nyeinknek és jó cselekedeteinknek az ál landóság és 
vál tozat lanság jellegét ; következésképp k imulásunk 
ideje is rövid életünk legvégzetteljesebb percze 
gyanánt tekintendő, mert egyedül ettől függ boldog 

vagy boldogtalan sorsunk az örökkévalóságban, és 
mert a gonosz szellem incselkedéseinek és ostrom 
lásainak is e döntő pi l lanatban vagyunk leginkább 
kitéve, aki tudván, hogy már ktvés ideje van, min-
den erejét, ravaszságát és dühét ellenünk fordí t ja , 
s mintegy megkettőzteti , hogy az örök dicsőség ko 
róná já t kezeinkből kiragadja, és bennünket az örök 
kárhozat mar ta lékává tegyen. Mindebből világos, 
kedvesim, hogy mi embertársainkkal soha nagyobb 
jót nem tehetünk, mint mikor őket boldog halálra 
kellőleg elkészíteni iparkodunk. Áll í tsunk lelki sze-
meink elé egy oly haldoklót, ki kevés nap múlva, 
ta lán néhány óra alat t át fog az irgalom eme helyé-
ről a szigorú igazságosság hónába költözni, hol az 
érdemszerzés ideje számára örökre megszűnik. Oh 
mily hasznos és üdvös, de egyszersmind mily ve-
szélyes lehet lelkére nézve e még hátralevő és ren 
delkezése alat t álló néhány nap vagy néhány perez 
is ! mennyi t nyerhet , de mennyit veszthet is ő örök 
sorsát illetőleg aszerint, amint te — oh papja az 
Urnák ! — e tekinte tben hivatásodnak lelkiismere-
tesen megfelelsz, vagy azt könnyelmüleg elhanya-
golod, vagy csak felületesen és gépiesen teljesíted. 
Ha te minden u ta t és módot gondosan fölhasználsz, 
hogy a haldokló lelkét a mennyországba elvezesd, 
és azért bármikor, legyen az éjjel vagy nappal, ké-
sőn vagy korán, alkalmas vagy alkalmatlan időben, 
a halál lal viaskodó agyánál mint mentő angyal 
megjelensz és őt vigasztalod, ha résztvevő fájdal-
madat i ránta kimutatod, őt a hosszú ú t r a előkészíted, 
lelkiismeretét megvizsgálod, bűnei t kihallgatod, 
szent olaj jal megkened és érette imádkozol, oh ak-
kor, m i l y j ó l érzi magát a beteg ily gondos ellátás 
mellet t , mily igen fogja dicsérni Isten véghetetlen 
i rgalmát , mily igen iparkodik megtisztí tani lelkét a 
bűn legkisebb szenyétől is, fá jda lmai t a béketűrés 
és Isten akaratában való megnyugvás erényei ál tal 
megszentelni, azokat bűneiér t elégtételül fölajánla-
ni és az édes Jézussal már i t t e földön a legszoro-
sabban egyesülni! Kérdem: lehet-e nagyobb vigasz-
talás a halál perczében, mint, hogy Istennel, embe-
rekkel s önmagával kibékülve vár ja a beteg a lélek 
elválását a testtől ; lehet-e nagyobb kincs a halál 
óráján, mint a nyugodt lelkiismeret, mint a szűz-
tiszta sziv, melyet többé vétek nem háborgat? Van-
e ennél dicsőbb közbenjárás, szebb hivatás és ér-
demszerűbb fáradság? (Vége köv.) 
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A világ végére vonatkozó vélemények. 
Közli: Csicsáky Imre. 

(Yége.) 
I I . 

A világ végébea való hit sehol sem oly határozott, oly 
szabatos, oly általános mint a keresztény népeknél. Krisztus 
Jézusnak szent Máté és szent Lukács evangéliumában foglalt 
szavai okozói ennek. Vegyük mindenekelőtt vizsgálat alá, 
vájjon e szavak mint a hitetlenek hánytorgatják, valóban 
csupán egy közös traditio visszhangjai-e ? 

A két evangelista által felhozott tárgyban kettőt kell 
megkülönböztetnünk: azt ami föltételeztetik, s azt ami tu-
lajdonképpi tárgy. Mindenki elismeri, hogy e tárgy: a 
világ végére vonatkozó jövendölés. A teremtés által létre 
jött természeti rend vége abban a két versecskében mon-
datik ki, melyeket alig vesznek tekintetbe. Máté evangéli-
umának 34 és 35-ik (Lukács ev. 32, 33) versecskéi ezek, 
melyek magyarítása ime a következő : „Bizony bizony 
mondom: e generatio el nem múlik, mig minden be nem kö-
vetkezik; mert ez ég is a föld elmúlnak, de az én igéim el 
nem múlnak." A jóslat világosan ki van fejezve e szavak 
által : „az ég és a föld elmúlnak;" de a megelőző szavakban 
is benfoglaltatik. Maldonat szerént, s mi hitelt adunk neki, 
a generatio, a melyről itt szó van, az emberi nem, sőt maga a 
mindenségben létező valóságos rend, de már sokkal általá-
nosabb értelemben véve, támaszkodván a Genesis következő 
szavaira: „Ezek a föld s az ég generatiói." A két versnek tehát 
az lenne az értelme : Biztosítlak benneteket, hogy ha a vi-
lág vége beköszönt, mindaz, amit nektek mondottam, iga-
zolva lesz, mert az ég és a föld elmúlnak, de az én igéim el 
nem múlnak. A XXIV-d ik fejezet egyéb helyein a világ 
végében való tan már mint ösmert van feltételezve. Az, ami-O ' 
ről a mi Urunk J . K. az idők folyamában mint bekövetke-
zendőről beszél, az nem annyira az idők vége, miről tanít-
ványai úgysem kételkedtek, hanem Jeruzsálem pusztulásá-
nak s másod ízben való eljövetelének jelei, melyek egyúttal 
a mindenség pusztulásának jelei is lesznek. Hogy pedig 
csakugyan ez a jövendölés tárgya, azt magoknak az aposto- • 
lóknak kérése is eléggé bizonyítja. 

Miután elhagyván a templomot megjövendölé, hogy kő 
kövön nem fog maradni e hatalmas épületből, az isteni mester 
az olajfák hegyére ment, honnét éppen a szent előtornáczra 
látott. Leült a templommal szemközt, s Péter, Jakab, Já-
nos és András közeledvén hozzá kérdezék tőle: Mondd meg 
nekünk, mikor fognak e dolgok megtörténni, s mily jele lesz 
eljövetelednek s a világ végének ? Az apostolok nem az után 
tudakozódnak, hogy a mindenség valaha elpusztul-e, mert 
e tekintetben egy cseppet sem kételkedtek ; meggyőző-
désük szent vala. Csak azt akarták megtudni, hogy a temp- < 
lom lerombolását mily jelek fogják megelőzni. Krisztus 
Jézus világosan felel kérdésökre, s ez a felelet képezi Máté 
ev. X X I V ik s Lukács X X I fejezetének tárgyát. Nagyon 
csalódik tehát az, aki Megváltónk szavainak eredetét a vi-
lág végére vonatkozó ez vagy amaz, többé-kevésbbé elterjedt : 
fantasztikus leleményben keresi. Krisztus Jézus nem mondja 
ki e nagy eseményt, csak annak néhány körülményeit említi < 
föl, mely körülmények sehol fel nem lelhetők. 

Jeruzsálem pusztulása a mindenség pusztulásával sym-
bolice összefügg. Szent könyveinkben, jóslataiban gyakran 
föllelhető az a jellemző részletesség, mely szerént két rész-
ből állanak: az egyik egy közeli a másik távolabb megtörté-
nendő eseményre vonatkozik ; az előbbinek megtörténte bi-
zonyítékul szolgál az egész jóslat igazságára s kezesség 
egyúttal, hogy az utóbbi rész is megtörténik, mely mindig 
igen fontos tárgyat ölel fel. Jeruzsálem, Megváltónk szerint 
a világ képmása : pusztulása tehát jele, de csak távolabbi 
jele az általános pusztulásnak. Judaea fővárosa csakugyan 
egy félszázadra az olajfák hegyén kimondott jövendölés 
után romokká lett. Az első jel tehát megtörtént. Mindenki 
belátja, hogy ez a jövendölés a föld egy népének traditiójára 
sem támaszkodott. 

A mi a világ végét megelőző jeleket illeti, mely jelek 
egyúttal a Megváltó második eljövetelének jelei is lesznek, 
benne,elég ügy etlenül,idegen traditiókatkülömböztetnek meg. 
Krisztus Jézus e borzasztó katasztrópha idejét nem hatá-
rozza meg. E bizonytalanság vájjon tekintetbe veendő-e ? 
Igen is szükséges, hogy a dologban rendben járjunk el. A 
bölcsészet és vallás álmodozói egészen másképp cselekedtek. 
Ok kijelölték pontosan az időt, midőn ez esemény megtörté-
nik. A világ teremtése s pusztulása közt Zoroaszter szerént 
12,000, Zénó saerént 300,000, a Vishnou-Pourana szerzője 
szerént 12,000 isteni év, azaz 4.320,000 emberi év múlik el. 
Kétségkívül a számoknak nem igen hittek s igy egészen 
ártalmatlanok valának. De Krisztus üme szavai határozottan 
elvetik e tanokat: Senki sem tudja a napot és órát, még az ég 
angyalai sem, csak az Atya. 

De jóllehet Krisztus Urunk nem akarta kíváncsiságun-
kat kielégíteni s megjelölni az időt, midőn a világ vége itt 
lesz; de azt mégis tudtunkra adja, hogy ez relative közel van. 
„Ezen evangelium, úgymond, mindenütt hirdettetni fog, hogy 
bizonyságul szolgájon minden népeknek : és akkor jő el a 
vég. "Az evangéliumnak tehát az egész világon való hirdetése 
az első legközelebbi jel. Szent Lukács ezt a más nyilatkoza-
tot hozza fel, mely az előbbit megerősítvén egy uj részletet 
tüntet fel: „Jeruzsálem a nemzetek által körül lesz véve 
stb." A nemzetek ideje tehát azon időköz, mely alatt a föld 
népei az evangelium tanítását elfogadják, vagy pedig az, 
mely alatt az emberinem méltóvá teendi magát arra, hogy 
a hűtelen város romlása miatt megjósolt büntetést meg-
kapja. Mindkét magyarázat nagy valószínűséggel bír. 
De ime szövegünknek értelme a következő: a zsidók nem fog-
ják viszontlátni fővárosuk mint annak urai, azon nap előtt, 
melyen Jeruzsálem a mindenséggel együtt már-már a tökéle-
tes elpusztulás pontján lesz. Jeruzsálemnek a zsidók hatal-
mába való visszajötte tehát a világ végének egy másik jele 
lesz. Beláthatja mindenki, hogy sem az evangéliumnak az 
egész világon való hirdetése, sem Jeruzsálemnek az utolsó 
napokban való helyzete, nem kölcsönöztetett a stoikusok 
vagy boudhista elméleteiből. 

A zsidókra, valamint az egyházra vonatkozó eseménye-
ket azok nem találhatták fel, akik alig ismerték a zsidókat, 
az egyházat pedig éppen nem ösmerték. Am a mindenség ne-m 
valamely népnek kizárólagos birtoka, tulajdona: tehát min-
denütt beszélhetnek róla helyesen, helytelenül. A nép a böl-
csészek, a papok képzelme, akár Indiában, akár Bactriában, 
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akár Európában, akár Amerikában nagy változatban nyil-
vánulhatott e tárgv felett. De akadt-e olyan, mely az evan-
gélium szabatosságát elérte volna ? Krisztus Urunk eljöve-
tele jelei gyanánt a physikai rend tüneményeit, a bomladozó 
természet convulsióját állítja előnkbe. A nap és hold el-
homályosodása, a csillagok lehullása, a cosmicus erők bom-
ladozása nem olyas körülmények-e, melyek egyéb népek 
idevágó traditióiban is előfordulnak ? Olvassák el csak fi-
gyelemmel, amit közlendők vagyunk, s ki fog tűnni, hogy, a 
skandinávok Voluspan-ját kivéve, az evangéliumban foglalt 
részletek egy traditióban sem találtatnak. A Yoluspanban 
csakugyan olvasható, hogy a nap elhomályosul s hogy a 
csillagok eltűnnek. Ámde a Voluspan franczia kiadója F . 
G. Bergmann bizonysága szerént e költemény a IX- ik szá-
zad terméke. Némi hasonlatosságot láthatni azonkívül a 
Jézus Krisztus által megjövendölt egyik előjel s a Bonu-
Dehesch egyik része között. A mazdeismus e szent könyve 
szerént Gaultehar üstökös az idők végén a hold alatt lévén 
a földre fog esni. Ámde jóllehet nem kevesebb vakmerőség 
hasonlatosságot találni a Gaultehar üstökös s a csillagok le-
hullása közt is, semmi sem jogosít fel bennünket arra, hogy 
elhigyjük, miszerént a Bonu-Dehesch említett helye a keresz-
tény aera előtti még. Mert a Bonu-Dehesch régi traditiók 
gyűjteménye, mely a keresztény aera harmadik s ötödik 
százada közt jött létre, azaz oly időben, midőn már a keresz-
ténység tanainak hirdetése egész Perzsiában elterjedt. Ki 
volna képes ily körülmények közt kiválogatni azt ami Zaroas-
ter tanához tartozik ? 

Mielőtt Jézus Krisztus másodszori eljövetelének jeleit 
tanítványai előtt kimondotta volna, az utolsó Ítéletet tüntet-
te fel előttük. Ezen kétségbevonhatatlan jelenetnek jellemző 
része a jók és gonosznak örökre, végleges elválasztása. Távoz-
zatok, fogja mondani a bíró a kárhozottakhoz, távozzatok át-
kozottak az örök tűzbe ! „Ámde a mazdeismus tana sze-
rént a mindenségnek végleges elégése ellenkező eredmények-
kel fog birni, a gonoszokat ugyanis megtisztítja, sőt magát 
Ahrimant is; a gonosz ezen princípiuma ugyanis átöleli majd 
Ormuzdot, a jónak, a világosságnak, a szentségnek princípi-
umát, és örökösen igy marad. Erre aztán mind a jókat, mind 
a megjavult gonoszokat illetőleg egy örökkétartó boldog 
kor fog következni. Bizonyos, hogy az ilyféle ellentét 
minden az ellentétből való kölcsönvevés lehetőségét kizárja, 
mert különben azt is lehetne következtetni, hogy az éj a 
napból keletkezik. 

Ama körülmények, melyek az evangelium szerént a 
világ pusztulásakor lesznek, távolról sem eredeztethetők egy 
általános traditióból, azon egyszerű igazságnál fogva, hogy ki-
nek mije nincs, azt nem adhatja másnak. Ez ime egy pont,ami 
szeréntünk nagyon is helyes. Ha valaki szeretné tudni, hogy a 
világ végéről való vélemény hogyan terjedt és lett köztudo-
mású a zsidók közt : kimondjuk, hogy nem kell idegen be-
folyásokhoz fordulnunk. 

Henoch könyve, daczára hogy apokryph, a főfő véle-
ményeket foglalja magában, melyek Judaeában Krisztus 
Jézus idejében széltiben-hosszában ösmeretesek valának. 
Delaunay e könyv egy helyét, mely a mi tárgyunkhoz vág 
ime a következő rövid kivonatban állítja elénk. „Ha az 
emberek Isten s Izrael ellen való gonoszságuk mértékét 

betöltötték, akkor leend a nagy kataklysmus, melynek a 
vízözön csak mintegy praeludiuma, előjele vala. Ez 
alkalommal az isteni igazságosság a legvégsőig megyen ; 
a gonosz mindenkorra le lesz győzve; a föld tűz, és 
nem víz által fog megtisztulni; egy uj égboltozat 
alatt, egy u j földön, a választottak végnélküli való or-
szága kezdődik, mely egyúttal az igazságosság, a boldogság 
s a béke országa is lesz, Isten igaz országa lesz ez, melyben 
Izrael lesz a nép királya". 

Vol tak, akik azt hánytorgat ták, hogy eme hit 
Zoroaester tanából szivárgott át, t. i. hogy a zsidók azt 
Assyria s Babylonnal való összeköttetésök érintkezése foly-
tán állították egybe. Elfelejtik azonban azt, hogy a nemzeti 
vallás épségének való megőrzésére a zsidók törvényhozója 
e népbe az idegenek kerülését, s tanaiktól való visszabor-
zadást oltotta be. A szent könyvek a legnagyobb gonddal őriz-
tettek: ennél fogva folyton menten maradtak minden profán 
érintkezéstől.E tekintetben a zsidóság csakugyan tiszta, csak-
ugyan minden külföldi elemtől ment. És mégis, sőt 
éppen ezért a világ végét illető hitigazság világosan 
fel van tüntetve a Bibliában. Idézzünk néhány példát 
a fogság előtt irt szent könyvekből. A CI-dik zsol-
tárban, a zsoltáros így szól Istenhez : „Kezdetben rak-
tad le Uram a föld alapjait . . . s éveid el nem múl-
nak." Jób az ember föltámadását az egek pusztulásával 
hozza kapcsolatba. „Igy hát, mondja, a meghalt ember nem 
kel fel, mig az ég el nem pusztul." Izaias sokkal világosab-
ban szól : Nemzetek, közeledjetek s halljátok etc. . . . És is-
mét karoljátok fel sziveteket . . . és lakói elvesznek vala-
mint minden egyéb. 

A zsidók tehát vallásos könyveikben, jóslataik hagyo-
mányaiban bírták a mindenség leendő elpusztulásának re-
velat ióját ; e hit reájok nézve régi időktől fogva közös 
vagyon, örökség vala. Hozzá kell tennünk, hogy szent íróik 
szavaihoz, kiket mint Isten küldötteit tekintették, rendület-
len ragaszkodással, idegen religiók tanai iránt pedig 
csak megvetéssel s borzalommal viseltettek. 

De azon kifejezések egyszerű egybevetése, melyekkel 
egyrészt a zsidók az ő hitüket, másrészt a pogányok kép-
zelgéseiket előadják, világosan mutat ja azt, hogy ez utób-
biaktól való kölcsönzés lehetetlenség. Mily egyszerűség, mily 
józanság s egyúttal mily ünnepélyesség, mily fölség nyilvá-
nul Dávid, Jób, Izaiás szavaiban! Valóban a látnók meg-
ragadó, de hű megindulással fejezi ki a gondolatot, mely nem 
az övé, mely neki sugallva lőn. Látnók az, ki emberi nyelven 
fejezi ki azt, amit lát, nem pedig költő, ki ujat talál fel, ki 
teremt, mielőtt énekelne. Ellenben mit tapasztalunk, ha Ju -
daeától eltekintünk ? Költőket, egyedül csak is költőket, 
akik feltüzesedett képzelmöknek szabad csapongást enged-
nek. Kölcsön vévén az emberinem közös hagyományaiból 
az eszmét: „a világ tűz által fog elpusztulni," — azt össze-vÍ3z-
sza forgatják, különféle eseményekkel felcziczomázzák, me-
lyekben a nevetséges, a borzasztó, a groteszk, a lehetetlen 
váltogatják egymást. Bizonyára, a bölcseség az ostobaság 
iskoláját nem keresi fel, vagy ha itt-ott el is követi e ba-
darságot, magán viseli annak nyomait, melyek legalább is a 
delírium jeleivel azonosak. A kritika előtt minden józan, és 
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szerű ami a Bibliában van; ez a Zend-Avesta, a P o u r â n a s az 
idegen religiók egyéb könyveivel semmi közösét nem bir. 

A keresztények dogmája a világ végét illetőleg igen 
világos dogma : egyenesen Isten szavaiból veszi eredetét. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, október 21. Örvendetes jelenségek. — Ritkán 

vagyunk abban a helyzetben, hogy ily czim alatt Írhassunk 
valamit és igy megörvendeztethessük t. olvasóinkat. Akár 
az általános kormánypolitikát, akáraz egyes minisztériumokat 
vesszük ugyanis szemügyre, hol itt, hol ott, mindig el-
szomorító, a jogot és igazságot mélyen sértő jelenségekre 
akadunk: — akadunk pedig akkor, mikor az államot jogál-
lamnak hirdetik.Most azonban részben abban a helyzetben va-
gyunk, hogy kellemetlen jelenség mellett örvendetes jelen-
ségről is tehetünk említést; és ezt sietünk megörökíteni an-
nak jeléül, hogy mi minden legcsekélyebb dolog iránt is 
elismeréssel vagyunk, melyben az igazság diadalát szem-
léljük. 

Elismerésünk kifejezésére ez izben a vallás- és köz-
oktatásügyi minisztériumnak költségvetése nyúj t a lkalmat . 
E költségvetésnek az egyetemre vonatkozó egyik pontja 
ugyanis következőleg szól : „A kiadások közül többen u j 
intézkedéseket involválnak. A hittani karnál a 8 rendes ta-
nár fizetése az eddigi 1260 f r t helyett 2500 f r t t a l van véve. 
Eddig e különbséget a vallásalap fedezte. Minthogy azon-
ban, mondja továbbá az indokolás, e fizetési pótlékok, a val-
lásalaprendeltetésével teljesen nem egyeznek meg, minthogy 
a vallásalap saját szükségleteinek sem képes megfelelni és 
mind nagyobb pénztári hiánynyal küzd ; mivel végre az 
az egyetemnek saját alapjai vannak és ezen alapoknak mind 
eredete, mind eredeti rendeltetése egyenesen ellene mond 
annak, hogy ezekből éppen a hi t tani-kar szükségletei záras-
sanak ki, midőn a hittani kar tu la j donképen az egyetem 
magvát és alapját képezi, midőn annak első alapítványai 
épen ezen kar számára tétettek, midőn egyéb tanszékek 
alapját is kath. főpapok bőkezű adományozása vetette meg: 
mindez okoknál fogva ő felsége utasította a minisztert, hogy 
a hittani kar illetékei az állami költségvetésbe tétesse-
nek át." 

Arany szavak ezek, méltók, hogy a „Religio" hasáb-
jain helyet foglaljanak. Mert mit tartalmaznak azok mást, 
mint a mit a „Religio" éveken keresztül hangoztatott ? Mit 
tartalmaznak mást, mint bevallását annak, hogy mind igaz 
az, amit a „Religio" az egyetem alapjának természetére 
vonatkozólag hirdetett ? Az egyetem katholicitásának bebizo • 
nyitására mi sem hirdettünk mást, mint a mit a miniszteri 
indokolás, melynek minden egyes állítását, minden kivétel nél-
kül, teljes készséggel aláírjuk. Hogy a vallásalapnak más ren-
deltetése van, mint hogy abból egyetemi tanárok fizetést 
húzzanak ; hogy ezek az egyetemi tanárok az egyetem 
alapjából fizetendők: az, valamint a dolog természetéből foly, 
ugy mindenki előtt világos, a ki a nevezett alapok alapítási 
oklevelét olvasta. A miniszteri nyilatkozat által nagy igaz-
ságtalanság van jóvá téve, mert két alap eredeti rendelte-
tésének adatik vissza, és Trefort ő excja nagy érdemet szer-
zett magának, hogy megszüntette az igazságtalanságot. 
Igaz ugyan, hogy az említett indokok mindig kéznél voltak, 

és azok alapján az igazságtalanságot lehetett volna elkerül-
ni; mégis azt mondjuk, hogy jobb valamikor, mint s o h a : 
mondjuk ezt a diadalt aratot t igazság nevében; de mondjuk 
azért is, mert e hivatalos nyilatkozat kiinduló pontját fogja 
egykor képezni a katholikusok actiójának, hogy a de jure 
őket most is megillető egyetemet de facto is visszaszerez-
zék az egyháznak ; mert hisz ama nyilatkozat következményei 
elől magát kivonni senkinek sem lehet. De most erről nem 
szólunk, csak köszönetünket fejezzük ki az okozott örömért, 
azt óhajtva, hogy ama helyről mennél több hasonló örömben 
részesíttessenek az ország katholikusai, mert ilyen öröm 
már nagyon is rájok fér. 

A miniszteri költségvetés ezenfelül még egy másik, 
szintén eléggé örvendetes jelenséget foglal magában. Ugyanis 
a hivatalos kimutatások szerént 129 községi, értsd közös is-
kola — öltött más jelleget. Ezek közül állami iskolává lett 
62, r. kath. iskolává visszalakult 35, gör. kath. iskolává visz-
szaalakult 2, helv. hi tv . iskolává visszalakult 7, ágost. hit-
vallásura 3, más községi iskolára bealakult 3, időközben 
szünetelt, de végkép meg nem szűnt 9, teljesen feloszlott 8. 
Ha e számokat összeadjuk, ugy kitűnik, hogy összesen 55 
iskola szűnt meg a jövőben a keresztényellenes tanokat hir-
detni. Ez t mi, mint örvendetes jelenséget jegyezzük fel és 
nagy nyerességnek t a r t juk , hogy népünk kezd kijózanod-
ni. Bizonyára felismerte már a nép a madarat tolláról és 
meggyőződött, hogy azalatt a ,községi' igénytelen czég alat t 
legdrágább kincsétől, vallásos meggyőződésétől akar ják 
megfosztani. A mámor napjai elmultak, a kijózanodás nap 
jai ellenben megérkeztek ; és ha a kellő buzgóság meglesz 
mindenütt, ahol valamely vallásos irányú iskolát közössé 
változtattak át, az esetben, ugy hisszük, hogy a még létező 
közös iskolák is. mint a hivatalos jelentés mondja, vissza-
alakulnak vallásos iskolákká, a nemzetnek nem csekély örö-
mére és hasznára, Hogy ennek itt volna az ideje, azt bőveb-
ben bizonyítani akarni felesleges; az eddig elért ered-
mények a visszaalakulás szükségességét kellőleg igazolják. 
Ez örvendetes jelenség mellett e téren még csak azt szeret 
tük volna a költségvetésben kimutatva látni, vájjon a mult 
évben hány katholikus és felekezeti iskola változtatott át 
közössé, vagy egyáltalában történt e ily átváltozás ? Mert 
ennek ismerete aztán gyengítené örömünket. De ta-
lán szabad a hallgatásból feltennünk, hogy ily átváltozás, 
vagy nem, vagy csak csekély mérvben tör tént ; és épen azért 
oly mély a hallgatás. 

Yan azonban a költségvetésnek egy pontja, melyet 
már nem mondhatunk örvendetesnek,és pedig annál kevésbbé, 
minthogy az ott említett állítás a tényleges viszonynak nem 
felel meg. A költségvetés indokolása ugyanis felemlíti, hogy 
a kiadás közt 15,000 f r t u j tételként szerepel. A középisko-
lai törvény 47-ik szakasza ugyanis kimondja, hogy a mi-
niszter támogathat oly hitfelekezeti és egyéb középiskolá-
kat, melyeknek fennállása az ország érdekében fekszik. És erre 
rögtön rá a költségvetés felemlíti a rozsnyói ág. hitv. fő-
gyimnasiumot, melynek segélyképen ama 15,000 frtból 
7000 f r t nyújtatnék. Már tisztelet-becsület, de igazság is, 
hogy ez az igazsággal nem egyezik meg. Nem pedig azért 
mert az mégis csak feltűnő, hogy egy vallásfelekezet részére 
az ország minden, bárminő vallású lakosai is contribuálja-
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nak, annál is inkább, minthogy a protestánsok ezenfelül, 
még más állami subventióban is részesülnek ; — de nem 
egyezik meg az igazsággal azért sem, mert kérdjük, minő 
,országos érdek' az, mely követeli, hogy Rozsnyón az ág. 
hitv. főgymnasium fenntartása istápoltassék ? Azt hisszük, 
hogy ilyen országos érdeket felmutatni senki sem lesz képes. 
Még csak azt sem lehet mondani, hogy e főgyimnásium 
fenntartását a vidék, vagy város érdeke követeli; mert Rozs-
nyón úgyis létezik a premontreiek által fenntartott jeles fő-
gyimnásium. Az a pénz tehát, mely az ág. hitv. rozsnyói 
főgyimnásium fenntartására fordíttatni szándékoltatik töké-
letesen felesleges kiadás, melytől az országnak úgyis túlter-
helt adózó lakosságát nagyon indokolva volna felmenteni. 
Ha a méltányosság és igazság által törültetni kivánt ez ösz-
szeg a költségvetésből kihagyatik, úgy fennebb jelzett örö-
münkön kivül lényegesebb megjegyzésünk a vallás- és 
közokt. minisztérium jövő évi költségvetése ellen nincsen. 

Budapest, október 25. Az izraelita anyakönyvek. — 
Nincs ugyan semmi közünk ahoz, hogy izraelita polgártár-
saink mikép vezetik a születési, esketési, és halotti anya-
könyvekei; meg talán nem is volna érdemes ezzel foglalkozni; 
hanem, mivel a zsidó kezekben levő sajtó oly különös elő-
szeretettel bele szokott nyúlni legbensőbb ügyeinkbe és a 
megengedettség határain tul domestikális bajainkat hiva-
tatlan ítélőszéke elé vinni kedves szokása: mi is a recipoci-
tás elve alapján az egyszer át akarunk nézni a szomszéd 
kertjébe, annál inkább, mert az ott burjánzó gyomra maga a 
kormány irányozta a figyelmet. 

Az már persze a priori bizonyos lehet mindenki előtt, 
ki nyilvános életünket csak kissé ismeri, hogy valami nagy 
dolognak kell lenni a zsidóknál, mikor a kormány hazánk 
legifjabb polgárainak, belügyeibe nyúlni magának bátorságot 
vesz: az a kormány, mely atyai gondoskodását majdnem 
irigységet keltő módon éreztette és érezteti a zsidókkal ; az 
a kormány melynek főgondjai közé tartozni látszik, hogy a 
kiválasztott nép legutolsó tagjainak egy hajaszála se görbül-
jön meg ; az a kormány, melynek papiros szócsöve ritkán 
mulaszt el egy hetet, hogy néhányszor ne irjon a zsidókról 
az elismerés sőt olykor a bámulat legmelegebb hangján ; az 
a kormány, mely terjedelmes intézkedéseket (a középisko-
lákhoz kibocsátott ukázt bezárólag) tesz, hogy a keleti faj 
erősen kifejlődött önérzetének kihívásait rosz következmé-
nyek ne kisérjék. Bizony, nagy dolognak kellett történni, ha 
mindezek daczára a kormány mégis az actió terére lép. 

Nagy dolog is az, és nem is uj! Akik évenkint katona so-
rozással foglalkoznak, mindenesetre tudnak arról, hogy a zsi-
dók nagymérvű szaporodása daczára évenkint mégis aránylag 
oly kevés a zsidó hadköteles. Már nem egyszer irtak a lapok er-
ről; hanem persze papíron maradt a panasz. Tréfort ő excljának 
szép mármarosi utja volt szükséges arra,hogy ások panasz után 
valami történjék. Egy, e tekintetben legkevésbé sem gyanús 
lap (a „Nemzet" 291. okt. 23. száma.) a miniszternek Már-
marosban tett személyes tapasztalatait így összegezi: „Csak 
kissé rendezett viszonyok közt élő államban sem lennének tűr-
hetők az ottanihoz hasonló állapotok. Léteznek hitközségek, 
a melyeknek anyakönyvei az év közepén egyetlen szülési (jel-
lemző !) esetet sem tüntetnek elő. Az anyakönyvi esetek pa-
pir hulladékokra feljegyezve őriztetnek a sakter tárczájában. 

Ezek tények. Még pedig nagyon sokat mondó tények. " Kép -
zelhetjük mármost a többit is, mit a félhivatalos zsidóbarát lap 
elhallgatott. S igy értjük, hogy a minister végre, annyi rec-
riminatió után, összehítt egy tanácskozmányt, mely Tanárky 
Gedeon államtitkár elnöklete alatt az igazság,- belügy-
és honvédelemügyi minisztériumok kiküldöttein kivül a ma-
gyar- és erdélyországi izraelita autonom-orthodox hitfeleke-
zet közvetítő bizottságának elnökéből áll. Ezen enquête elébe 
adták az izraelita anyakönyvek tárgyában szerkesztett sza-
bályrendeletet. E hó 22-én összeült a tanácskozmány és kö-
vetkező napon felfüggesztette üléseit pár napra, avégből, mint 
a N. mondja, hogy a meghívottak a szabályrendeleti terveze-
tet tanulmányozzák. Meglehet, hogy ezért; de más is történt 
ez alatt, — még pedig furcsa egy incidens. Meghitták ugyanis 
erre az enquete-re az izr. orsz. iroda főnökét is, valami 
Schweiger Mártont. El is ment, de vitt magával egy irást, 
mely sem többet sem kevesebbet nem tartalmaz, mint nyilt 
óvást a rendezés eszméje ellen. 0 emancipált zsidó, a neolo-
gusokhoz esküdött, és mint ilyen ő az emancipació talaján áll, 
értvén az emancipació alatt mindennemű függetlenséget és 
szabadságot még a kormány legkisebb beavatkozásától is.Neki 
nem kell az anyakönyvek rendezése. 0 tudja, hogy az anya-
könyveket ugyanoly lelkiismeretességgel és ugyanoly hazafias 
irányban kezelik, mint a keresztény felekezetek, és ezt írásban 
meg is megmondotta a miniszternek. De talán maga sem igen 
bizhatott abban, hogy ezen bátor enuntiatiója meggyőzi azt 
a minisztert, ki személyesen más, ellenkező tapasztalatokat 
szerzett, és azért zsidó raffineriával hatalmasabb érvhez nyúlt, 
és azt a fenyegetés és ijeszgetés bizonyos nemével oda is 
mondotta a miniszternek: „Az ily eljárás a mostani áramlat 
mellett oly következményeket idézne elő, melyek hatása előre 
nem látható". Szólt, elment és többé nem is jött vissza, sőt a 
„Nemzet bárányszelid néhány megjegyzéseire rögtön válaszolt, 
erősen ragaszkodván elfoglalt álláspontjához és egyúttal ki-
jelentvén, hogy az izr. községkerületi elnökök gyűlését f. évi 
november hava folyamára egybehívni kötelességének tart ja . 

Igy állunk ma. November hava alkalmasint a strikeolás 
folytatását hozza. Az autonomia sánczai mögé rejtőző zsidó-
ság, praetendálván az előre látható következmények be-
álltát, ellenzéki álláspontját valószínűleg fel nem adja . S a 
kormány ? ! Hiába pazarolt annyi figyelmet és gondot, annyi 
gyöngédséget és előzékenységet a zsidókra; még oly egyszerű 
dologban is, melyhez az állam érdeke és joga fűződik, sem 
nyer viszonzást. Filios exaltavi, ipsi autem spreverunt me ! 
Nagyra nőtt a szarvuk, és a gyöngéd atyai gondoskodást 
még hálátlansággal fizetik vissza ! 

Csak talált volna a miniszter katholikus papoknál ilyen 
rendellenességet, csak szólt volna igy egy kath. pap : bezzeg 
— volna anathena és mordio az összes sajtóban, hazafiatlanság 
stb. stb. De igy: Bauer, das ist ganz etwas anderes! ? 

Kassa, október hóban. Havi ájtatosság. — A kiben 
Isten után legtöbb bizodalmunk — a szűz Anya kiváló tiszte-
lőihez illőleg kedvesen, reményteljesen vettük XI I I . Leó 
pápánk egy havi időtartamra szóló abbeli rendelését, hogy 
az őszi időszakban, melyben a szent olvasónak ünnepét is üli 
az egyház, ez ünnep szellemében gyermekded bizalommal 
forduljunk havi ajtatosságunkban ahhoz, kinek istenanyai 
közvetítése sokat tehet Fiánál küzdő egyháza érdekében. — 
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A szent atya rab-élete mélyen szomorítja a katholikusok 
millióit, minden igazhivő sebzett szívvel nézi, hogy midőn 
liberális korunk mindent fölkarol és szabadságba helyez: a 
ker. civilisatiónak legfőbb őrét fogságában hagyja. Csak az 
ő számára nincsen emancipatio. Gonosz szellem behatása 
alatt van a mai politika, minek legfőbb ismérve — a fogoly 
pápa. Hová sülyedtünk! Midőn a római csatahősök főbbikét, 
Scipiót,— ki a puni háborúban kimerült hazáját nem csak ú j 
életre hozta, hanem számára a Karthágó fölötti uralmat is 
kivívta — hamis vádlói törvény elé idézték, feszült figye-
lemmel várta mindenki a nagy vádlottat. Az ünnepelt hős 
Mars fiához illő bátorsággal s nemes haragra gyúlt arczu-
latának szigorú kifejezésével megjelenvén, „Tribünök és bí-
rák! u. m.; ma van Hannibal és Karthágó leveretésének em-
léknapja; ily nagy nap nem lehet köztünk a viszály és birás 
kodás napja. Fel a Capitoliumba ! hálát adni az isteneknek, 
kik a honmentés nagy munkájához erőt, bátorságot és ki-
tartást adtak. Kövessetek ! — Hány ujabbkori Scipio (pápa) 
mentette meg Rómát a népvándorlás idején a Hannibalok dü-
hétől s állotta út ját a vandalismusnak ? ! — A hadverő 
Atila, Genzerich meghódoltak szellemi fensőbbsége előtt; 
birtokában hagyták az örök várost, melyhez ,sz. Péter 
öröksége' czímén most is igényt, jogot tart. A Scipiók há-
látlan korát éli ujabban az egyház: üldözői, a pápafosztoga-
tók az álnokság szerepét játszák, s a kik hideg közönynyel 
kárörvendve nézik eme jogtiprást, bűnrészeseivé teszik ma-
gokat s még dicshymnusokat zengnek a rabláshoz. „Et con-
venerunt ad eos, fausta adclamantes ! — Ipsi vero non erant 
de semine virorum illorum, per quos salus facta est Isra-
el." (Machab. 5.) A pápaság isteni mű, mely nélkül az európai 
műveltség pár ezer évvel hátrább volna: s a világfia mégis 
nemcsak hogy hálára nem buzdul, hanem mind azt, a mi 
Capitoliumra (Istenre) emlékeztet, hallatlan cynismussal 
repudialja. 

A közös iskola — vallás nélküli nevelés — polgári 
házasság stb. mind olyan dolgok, mik végeredményökben a 
társadalom elpegányosodását, sőt még ennél is rosszabb ál-
lapotokat idézhetnek elő. Honatyáink, a felekezetlenség uj 
eszméjének hódolva, megalkották a törvényt, „at non pro-
po8uerunt Deum ante conspectum suum." Az erkölcsi vi-
lágrend ily megtámadtatásán mit tesz az egyház ? Az imád-
ság fegyveréhez nyul, mely eddig is mindig biztosította 
számára a győzelmet. A szent atya fölhívására, millió és 
millió sziv áhítatra buzdúl. Mink, kik szűz Mária diszes 
szobrát a város közepén bírjuk, szent olvasójával kezünkben 
járunk, kelünk, szüretelünk, munkával felezett ima közt 
szállítjuk haza dércsípte hegyeinkről a maradék termést, ta-
nulunk és hivataloskodunk, az est templomban talál minket 
a nyilv. ájtatosságnál, mely e hó folytán mindig kitett szent-
ség mellett tartatik. Az imádkozok halk morajától viszhang-
zik a sötét dóm. A havi gyakorlat többekkel megkedvelteti az 
áhítatnak ez ős nemét, mit sz. Domonkos a hitveszély idején 
a bold. Szűz utasításából szerkesztett s nagy lelki haszonnal 
értékesített. Nem kis lendületet adtak e devotiónak a helyi 
dömések, kik a sz. olvasó vasárnapját — mint rendjök egyik 
fő ünnepét — bucsui solennitással tartották meg. Ok szok-
tat ták népünket az esti ájtatosságra, — az ő érdemök, hogy 
a rózsafüzér társulata számos tagot számlál itt helyben és a 

vidéken, hol eddigelé több fióktársulatok is alakultak. A 
közös imának nagy az ereje. Az ég királynéja, különféle 
időkben, rendkívüli dolgokat tőn az üdv veszélyében forgó lel-
kekért, kik buzgó tisztelői voltak. „Ipsam cole, ut a mole 
— criminum te liberet." Megható az, mit Claus Ignácz a 
theologiának licentiatusa, egyik művében (Ex vita S. Domi-
nici) följegyzett : Nobilis quaedam puella in regno Arago-
niae degebat nomine Alexandra, quaesicut prodigiosa venu-
state erat praedita, ita ad hunc florem multos fucos provoca-
bat : praecipue duo erant nobilissimi adolescentes, qui Ale-
xandram contentiose deperibant ; et quoniam unus in alte-
l'urn minus fortunati amoris culpam referebat, creverunt ri-
valium odia usque ad dissidia et pugnas, quibus efFroenati 
juvenes adeo infeliciter coliisi sunt, ut uterque lethali vul-
nere sauciatus, in arena interiret, Consangvinei, juvenum 
funesta caede irritati, dum damnum reparare non possunt, 
vindicare decernunt, suumque luctum sangvine Alexan-
drae, quae erat luctuosi infortunii causa, — eluere con-
stituunt. Subornatur siccarius, qui miseram puellam ex 
improviso occupatam, capite truncat resectumque ca-
put in puteo demergit. Quid porroevenit? Paucos post 
dies, cum S. Dominicus ea via, ubi patratum erat facinus, 
iter faceret,audit e puteo lamentabilem vocem;accedit et videt 
truncatum caput, quod confestim ab angelo extractum, mu-
tilatoque corpori conjunctum, enixe pro confessione audiri 
flagitat. Confessa et sacrosancto altaris epulo refecta, pu-
blice edixit, se sororem confraternitatis S. S. Rorarii fuisse 
tamque finalis poenitentiae gratiam intercessione Beatis-
simae Yirginis obtinuisse. Itaque sancte denuo obiit. Coram 
divino tribunali lata quidem fuit sententia, ut ilia propter 
caedem praedictorum juvenum ducentis, propter vestium 
lasciviam autem quingentis annis in purgatorii clibano ure-
retur; verum persuffragia confraternitatis et Yirginis patro-
cinium post quindecim dies vidente divo Dominico in coe-
lum gloriosa migravit.1) A csodálatos Anya most is érezteti 
irgalmát; történnek manapság is rendkívüli dolgok, miket a 
bold. Szűz tisztelői magukon észlelnek. A francziaországi 
híres kegyhely, Lourdes, világos példa rá. A sz. olvasónak 
ájtatossága alatt, a közima napjain, a társulati tagok együt-
tes könyörgése idején, győztek a keresztény seregek Lepan-
tónál és Bécs alatt. Azóta és mindig „auxilium Christiano-
rum", a „keresztények segítsége" ő. Erősen meg vagyunk 
győződve, hogy a nagykegyü és hatalmas Szűz, ki egyko-
ron a félhold hatalmát megtörte, egyházunk s társadalmunk 
ujabb ellenségeit és megrontóit is lábaihoz fogja terelni. 
Németország vasembere is megpuhult, Francziaország vol-
terianás írói beismeröleg czikkeznek"2) a ,pápa legyőzhetlensé-
géről', imáink sikere a husz ezer római zarándok, kiknek jö-
vetén megdöbbent a koronás usurpator. Istennél van a nagy, 
a szent pápa, kinek tévmentes ajkáról hangzott le az Isten-
anya-legszebb kiváltsága, az „immaculata" dogmája, s a 
kinek pártfogására szintén számíthatunk. 

Havi ájtatosságunk folyamában ültük meg királyunk 
ő felsége nevenapját, ki Szegedet a vész napjaiban elpusztu-
lásakor s most ismét fölépülésekor legmagasabb látogatá-

1) Spicilegium Concionatorium Pars. II. Venetiis 1741. Superio-
rum permissu ac privilégie. 

2) A Revue des deux mondes, okt. I. füzet. 
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sával örvendezteti. — K é t nappal utóbb következett a gyászos 
nap, október 6-ha, a tömeges kivégzések szomorú napja, mely-
nek annyi jeles hadvezérünk esett áldozatul. A hant megköny-
nyül sirjok fölött, mert a nemzet kibékült királyával, s éli 
szabadsága napjait. A prémontreiek templomában volt a 
halottas ,requieum.' Ott miséztem én is, ki Magyarország 
legszomorúbb napján a világosi várromokról néztem mene-
külő honvédtársaimmal a fegyverletételt. — Huszonöt éves 
jubileumot tar tot t a helybeli m. kir. állami reáliskola. Nem 
vonunk le senki érdeméből, de a mélyen tisztelt tanári kar-
nak egyik jeles tagját ki vegyeshitü és érzelmű collegái 
közt, mint hittanár, sok éven át dicsérettel megállotta he-
lyét, ft . Neumer J . sz. széki ülnököt,*) buzgalma, türelme s 
tapintatosságáért méltánylólag kell kiemelnünk. 

Gyászt öltött a szent olvasónak eme havában a sz. 
Orsolyáról nevezett szüzek zárdája, melynek falai közt na-
ponkint viszhangzik a Rosarium Soror Mária Ter éziafungv ári 
szül. Mikulcsó Ilon), miután betegségében a szent-fogadal-
mat. letette s a halottak szentségeivel elláttatott , októb. 11-
én, élete 25-ik és sz. testvérületének 5-ik évében, mennyei 
jegyeséhez az örök hazába költözött. A klérus imái és me-
mentó'-iba ajánljuk lelkét. — Felvidámítottak a Ferenczek 
és Kálmánok napjai. Emlékvirág. 

IRODAIM. 
= Megrendelési felhívás ily czimű munkára : „A Mes-

siás". Antilogiául Renan Jézus Életére. Irta Szegedi A. Kilit, 
ferenczrendi áldozár. " 

Nagyon megbotránkoztatta Renan az öszszes keresz-
tény világot rationalismusával ! De ha neki sikerült Jézus is-
teni alakját oly módon eltorzítani, mint ahogy a Szentírás-
ból azt is kilehet mutatni, hogy „nincs Isten"; amit Renan 
csakugyan kibölcsel : a mi feladatunk nyilvános vallást tenni 
ellenében Jézus isteni küldetéséről, és megváltói, messiási 
működéséről. 

Renan érveit és állításait önfegyverével döntögethetjük 
halomra : vagyis, ha vele — mint magyarán mondani szokás 
— ostorhegyet futunk, s helylyel közzel jól el-elpaskoljuk. 
Ezt a versenyfutást én azonnal „Jézus Élete" magyarra át-
tétele után 1864-ben már berendeztem; hanem az éppen ak-
kori mostoha idők nyomása alatt világot nem láthatott . 
Nyugnapjaimat most arra használtam fel, hogy e már kész 
munkát, revideálva újra átdolgozzam ; a mélyen tisztelt olvasó 
közönségnek óhajtván azzal tájékozást nyújtani Renan ab-
surdumai leleplezésére. 

A kézirat már sajtó alatt lévén, új évre kívánnám azt 
megküldeni azoknak, kik azt postai utánvét melletti fizetés-
sel megrendelni méltóztatnak. — A 24—25 tömött, nagy 
nyolczadrétű ivre terjedő munkának ára : megrendelőknek, 
postai utánvét mellett 2 fr t ; minden hatodik példány a gyűj-
tőknek tiszteletdíjul ajánltatván. Ezek kielégítése után a 
készlet bizományba adatik, s bolti ára 2 f r t 50 krban lett a 

*) Nekem is valaha a kassai gyimnasiumban tanárom volt. Isten 
éltesse ! Szert 

kiadó által megállapítva. — Megrendelések nyílt levélben, 
vagy levelező lapon eszközölhetők és alulirthoz Kecske-
métre intézendők. 

Szegedi A. Kilit, 
ferenczrendi áldozár. 

V E G Y E S E K . 
— Esztergomban nagy előkészületek történnek a török 

uralom megszüntetésének százados évfordulója alkalmára. 
Ő eminentiája magasztos ihletű főpásztori szózatát már kö-
zöltük. Most Sécla Ernő szentszéki jegyző urnák „A ke-
reszt diadala a félhold felett" czimű alkalmi röpiratára 
figyelmeztetjük t. olvasóinkat, melyben jeles toll avatott ér-
telemmel ecseteli az 1683-iki év keresztény diadalait, a me-
lyeknek Magyarországra nézve fénypontja az ország főpapjai 
székhelyének százados pogány rabigából való felszabadítása. 

— A darmstadti prot. egyházi tanácsban szó volt a hit-
tanra fordított órákról az elemi iskolákban. Eddig osztályon-
kint heti 4 órában tanították a hittant. Ezt többek felszóla-
lása után kevésnek találták s heti 6 órát indítványozták. Ezt 
jó lesz megjegyezni a Budapesten napirendre került hittani 
oktatás újjászervezésének napirendre kerülése alkalmából. 

— New- Yorkban f. évi szeptemberhó 25-én nyilt meg 
a IV . tartományi zsinat. A zsinatok az Egyesült-Államok-
ban kiváló jelentőséggel bírnak. E tekintetben egy franczia 
kath. lap amerikai tudósítója igy ír : „Az egyház Ameriká-
ban i f jú korban érzi magát. Mi missió országában vagyunk. 
A kánoni többé-kevésbbé van megtartva ; a trienti zsinat 
nem volt kihirdetve. De a rendbehozás ideje kétségkívül 
elérkezett". 

— Az angol katholihusoknak ezidőszerint még nincs 
kath. egyetemök. Az irhoniaknak van. Angolországban New-
man bibornok évek előtt ugy akart e hiányon segíteni, hogy 
Oxfordban tervezett egy kath. Collegiumot az ottani protes-
tans-állami egyetem mellé. Ámde Oxford nem az a hely, hol 
a katholikus ifjúság veszélyeztetve nem volna. Manning bi-
bornok önálló kath. egyetemet óhajtana felállítani, de még 
czélt nem érhetett. Az angol kath. ifjúság többnyire a londo-
ni állami felső iskolába iratkozik be, s magán uton végzett 
tanulmány után itt teszi le a vizsgálatokat. Látni való, hogy 
ez az állapot tarthatat lan. Manning bibornok mostani római 
utjának ez egyik fő tárgya. 

-j- Gyászhír. A pozsonyi társas káptalan szomorodott 
szívvel jelenti őszintén szeretett kartársának, méltóságos és fő-
tisztelendő báró Geramb Antal úrnak, b. Szűzről czimzett 
kolosmonostori apátnak, a pozsonyi társas káptalan éneklő 
kanonokának, aranymisés áldozárnak, hosszas betegség, s a 
halotti szentségek ájtatos felvétele után e hó 19-én esti 6 
órakor, élte 79-ik évében bekövetkezett elhunytát. A boldo-
gultnak hült tetemei f. hó 21-én, délutáni 3 órakor, a szt. 
Andrásról nevezett sírkert kápolnájából fognak az ottani csa-
ládi sírboltba beszentelés után örök nyugalomra eltétetni ; 
az engesztelő szt. mise áldozat pedig a megholtért f. hó 22. 
reggelli 9 órakor fog a helybeli főtemplomban a Mindenha-
tónak ünnepélyesen bemutattatni. Pozsony, 1883. október hó 
19-én. Béke hamvaira ! 

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

Nyomatott Budapesten, 1883. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt . 
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Megjelenik e lap heten - ' 
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. ' 
/ 

Előfizetési díj : \ 
félévre helyben s posta- \ 

küldéssel 5 frt. í 
Szerkesztő Za&rísa: Buda- ; 
pest, YITL, Staczió-utcza í 
55., hova a lap szellemi 
részét illető minden kül- \ 

demény czimzendő. j 

í 

R E L I S H 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

NEGYVENKETTEDIK ÉVFOLYAM. 

Budapesten, október 31. 35. 

Előfizethetni minden kir. 
postahivatalnál ; 

Budapesten a szerkesztő-
nél, és Kocsi S. utódai 
nyomdai irodájában, Mu-
zeum-körút 10. sz. alatt, 
hova a netaláni reclama-
tiók is, bérmentes nyitott 

levélben, intézendők. 

II. Félév. 1883. 

TARTALOM. Esztergom. — A pap a, betegágynál. — Lit terae apertae. — Egyházi tudósítások : Budapest. Keresztény-
ség vagy pogányság. — Temesvár. A hála, tisztelet és ragaszkodás ünnepélye a szegény iskola-nővérek anyaházában. 

— Irodalom. A kereszt diadala a félhold felett 1883-ban. — Vegyesek. 

Isten szándékai minél t i tkosabbak, annál ma-
gasztosabbak. 

Magyarország állami és egyházi, mindkét fő-
városa, Buda és Esztergom, kétszáz évnél tovább 
volt kénytelen török rabiga alatt görnyedni. 

Keresztény ország, a keresztény országok egyik 
gyöngye, az apostoli királyok szülőföldje, az Isten 
anyja Máriának pártfogolt nemzete — pogány rab-
iga alá került nagy részben! 

Nagy okoknak kellett okozniok eme, világtörté-
nelmi esemény nagyságában megjelent okozatot! 

A történelem tőről-hegyire kifejti a sülyedés 
és megaláztatás emberi okait és tényezőit; ámde 
csak remegve tisztelettől közelíthet a népek és nem~ 
zetek sorsát intéző isteni gondviselés t i tkainak lep-
léhez, mely mögött a pogány rabiga megengedésé-
nek és kétszázados szenvedés után teljes megtörésé-
nek isteni terve szövődött. 

Magyarországot helyzete a kereszténység véd-
bástyájává, a magyar nemzetet pedig a, keresztény 
ezivilizáczió szülőföldjének, a katholika egyháznak 
határőrévé avatta fel. 

Kétszáz évig nem dőlt el a koczka a kereszt és 
félhold között Magyarország felett. Kétszáz évig 
volt kétes, felfog-e még támadni a keresztény ezivi-
lizáczió határőre dermedtségéből, fel fog-e még 
emelkedni a katholicismus védbástyája romjaiból. 

Isten ú j r a megsegített bennünket! . . . És cso-
dálatosok az ő utai ! Mig a kereszténység egy másik 

védbástyája, mig a katholicismus egy másik ha-
tárőrző nemzete, a lengyel nemzet, megóván függet-
lenségét a török igával szemben, éppen akkor vesz-
tet te el nemzeti nagy létét és önállóságát s lett a 
katholicismus két halálos ellenségének a schisma-
tikus és haeret ikus két ragadozó hatalomnak zsák-
mányává, midőn a félhold fénye a Bosporus part-
jaira húzódott vissza lassú kialvásra : addig Ma-
gyarország, a kereszténység másik védbástyája , s a 
katholicismusnak a keleti schismával s a nyugat i hae -
resissel szemben álló másik határőrző nemzete, 
lassan lassan visszavívta területének is jogainak is 
épségét és tiszteletét. 

A két egyenlő hivatásu nemzet egyikének le-
suj tása, másikának pedig felemelése, a legkomo-
lyabb tanulságoktól dagadó figyelmeztetés az isteni 
gondviselés részéről mindakét nemzet számára: a ma-
gyar nemzet számára rettentő példa az iránt, hogyan 
múlhat ki, bármily fényes múl t j a legyen is, valamely 
nemzeti önálló l é t ; a lengyel nemzet számára pedig 
reménynyel vigasztaló biztatás az iránt, hogyan tá-
madhat fel nemzet kétszázados rabigából is, ha hi-
vatását megérti és követi. 

Vajha nagy elhatározásokra ragadó világos 
látássá t isztulna ki a magyar nemzet lelkében 
azon hivatása, hogy ő az igazi, semmiféle téves el-
méletek és hiedelmek által meg nem rontot t keresz-
ténységnek a védbástyája , hogy ő a katholicismus-
nak határőrző nemzete Kelet és Nyugat , Éjszak és 
Dél nemzetei között ! 

Legyen a legszentebb vallásos és nemzeti inspi-
ratiók ölelkezése által országos ünneppé varázsolt 
esztergomi örömnap a magyar nemzet eme gondvi-
seléses hivatása tisztultabb megismerésének szebb jövővel 
kecsegtető hajnalhasadása! 
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A p a p a b e t e g á g y n á l . 
Elmélkedés. 

(Vége.) 

II. Azért nem lehet nagyobb vétke egy pap-
nak, mintha beteghez szólíttatik s megtagadja Kr. 
Jézus szentséges vérét értékesíteni, e lhanyagolja a 
drága lelkeket megmenteni, amiért hivatva van. 
Minden egyéb hiba, — kedvesim, mely a lelkipász-
torkodás terén elkövettetik, többnyi re még jóvá 
tehető ; de ha valamely beteg a pap vétkes mulasz-
tása vagy késedelmezése folytán halálos biin álla 
potában költözik ki a vi lágból : ez oly nagy szeren-
csétlenség, oly borzasztó vétség, melyet a lelkipász-
tor többé semmi áron jóvá nem tehet. O a kedvező 
pil lanatot , melyet Isten végtelen i rgalma a biinös 
számára készen tar to t t , elmulasztotta, ezt már töb 
bé soha vissza nem varázso lha t ja ; mer t a lélek a 
test től való elválás u tán Isten szine előtt azonnal 
megjelenik, megítél tet ik és a kimondott Ítélet r a j t a 
kérlelhetetlen szigorral végre is haj ta t ik . Annak oká 
ért, ha az éhhalállal k imúl t szűkölködő holt teteme 
bosszúért kiált a fösvény ellen, ki neki az élet fön-
ta r tására szükséges darab kenyeret i rga lmat lanul 
megtagadta: mennyivel rettenetesebb vádat emelhet 
Isten ítélőszéke előtt az örökre elkárhozott lélek 
azon lelkiismeretlen pap ellen, ki öt éppen azon vál-
ságos pi l lanatban hagyta el, midőn neki legtöbb 
vigasztalásra, bá tor í tásra és lelki kalauzolásra lett 
volna szüksége! „Uram," — fogja az ily szeren 
csétlen lélek az isteni bírónak mondani, — „Uram, 
ime az, kit te avégre rendeltél, hogy a vi lágtalannak 
szemefénye, a bénának lába, az eltévedt vándornak 
világító és vezető szövétneke legyen, engem a leg-
nagyobb szükségben bérenczként gyáván elhagyott, 
a pásztor, kinek magasztos feladatául tevéd lelkem 
üdve munkálásá t , épp azon perczben hagyot t ma-
gamra, midőn segélyére, támogatására a legnagyobb 
szükségem lett volna. Hivatásánál fogva neki kellett 
volna tudat lanságom éjjelét a hit világító fáklyájá-
val eloszlatni ; neki kellett volna ofyengeséo-emet OJ C Ö 
támogatni , s intő, buzdító és vigasztaló szavaival 
odahatni, hogy betegségem fá jda lmai t türelemmel 
viseljem, és a halált elkövetett vétkeimért elégté-
telül Isten szt. akaratán teljesen megnyugodva fo-
gadjam. Ámde hiába vár tam és óhaj tot tam őt, nem 
j ö t t ; elhanyagolta a kedvező pillanatot, melyben 
lelkem üdvét még jókor örökre biztosí thatta volna. 
Oh ha ő, mint jóbarát és jó lelkiatya igazán szivem-
hez szólott volna, ha ő az isteni irgalom kimeríthetet-

len kincstárát , melyet a legnagyobb bűnösök szá-
mára is örömest készen tartasz, lelki szemeim előtt 
k i tár ta volna: ugy én az isteni kegyelem e vonzal-
mát bizonyára követtem és borzasztó sorsomat ki-
kerülhet tem volna; de ő ezt nem tette, hanem éppen 
azon válságos pi l lanatban lett hozzám hütelen, és 
engedett zsákmányul esni rendetlen szenvedélyeim-
nek és minden oldalról szorongató ellenségeimnek, O C ' 

midőn már -már hangzani hallottam isteni ajkaidról 
örökös sorsom végeldöntésének kihirdetését . Bor 
zasztó vád ez kedvesim ! melyre lehetetlen a lelkek 
vezetésével megbízott áldozárnak gondolni anélkül, 
hogy oda ne siessen, hova öt az emberiség legna-
gyobb nyomora, az ügy fontos volta és saját szigo-
rú felelőssége oly sürgetőleg szólítja. A hallottak 
u t á n tehát e lmondhat juk, hogy a pap, ki csak egy-
szer is megtagadja életében a beteghez való mene-
telt, tíz Judássa l fölér. „Tot occidimus" - mondja 
szt. Gergely — quot ad mortem ire quotidie tepidi 
et négligentes videmus.cc 

III. Végre hatalmasan serkentik a jó pásztort 
a betegek gondozására ama vigaszteljes lelki gyü-
mölcsök is, melyek ugy a lélek örök üdve biztosí-
tására mint magának a lelkipásztornak szellemi tö-
kéletesbülésére és hívei előtt tekintélyének emelé-
sére nézve az ily önzetlen felebaráti szeretet müvé-
ből származni szoktak. Az a természetfölött i ko 
moly bánat , melyet a beteg bűnös ily lelkiápolás 
mellet t bűnei fölö:t szivében érez, az az őszinte és 
teljes gyónás, melylyel lelkét a bűnök szenyétől és 
azok maradványai tó l megtisztí tani igyekszik, az az 
Isten akaratán való tökéletes megnyugvás, melynél 
fogva nyava lyá ja ellen nemcsak nem zúgolódik, 
hanem ezt bűneiért való elégtételül örömmel szenvedi, 
sőt óhaj t mielőbb feloszlani, hogy Jézussal örökre 
egyesülhessen, — miudezek oly drága szellemi kin-
csek, oly végtelen értékű természetfölött i gyiimöl 
csök, melyeknek édességét még csak az örökkéva-
lóságban fogja egész teljében élvezni az elköltözni 
készülő lélek ! 

Azonban nem kevésbbé becsesek azon lelki 
hasznok is, melyeket a buzgó lelkipásztor a szenve-
dők körül tanúsí tó önzetlen szolgálat műveiből ön-
tökéletesítése és megszentelése tekintetében nyer. 
Lá tván ugyanis a betegágyon kínló ló szomorú álla-
potát, buzdító alkalmul szolgál ez neki a világi javak 
hiúságának és múlandóságának megutálására, az 
emberi élet rövidsége — és a halál órája bizonyta-
lanságának és egyéb üdvös dolog és igazság komoly 
megfontolására, melyekből erőt, bátorságot és ki-
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t a r t á s t m e r í t h e t , a l e g h ő s i e s e b b ke r . e r é n y e k n e k , u . 
m . az a l á z a t o s s á g , s z e l í d s é g , t ü r e l e m , ö n m e g t a g a d á s 
és Önfe l á ldozás e r é n y e i n e k g y a k o r l á s á r a , u g y , h o g y 
a n a g y a p o s t o l l a l m é l t á n e l m o n d h a t j a : „ O m n i u m 
m e s e r v u m feci . . . . F a c t u s s u m i n f i r m i s i n û r m u s , 

u t i n f i r m o s l u c r i f a c e r e m . a ( I . Cor . 9. 19. 22 . ) É s 

m i v e l m i n d e z e n t e t t é n e k i n d í t ó o k a n e m v a l a m e l y 

t e r m é s z e t e s b a r á t i v i s zony , k ü l s ő t e k i n t e t v a g y ön-
zés, h a n e m az I s t e n és e m b e r e k i r á n t i t i s z t a és ö n -
ze t l en s z e r e t e t : oh m i l y n a g y j u t a l o m v á r j a ő t , m a j d 
h a a m i n d e n t u d ó b i r ó e lő t t , k i n e k n y o m d o k a i t az 
é l e t b e n o ly h í v e n k ö v e t t e , m e g j e l e n e n d i k ? ! „ B e a t u s , 
q u i i n t e l l i g i t s u p e r e g e n u m et p a u p e r e m ; in d i e 
m a l a l i b e r a b i t e u m D o m i n u s . " (40 . P s . 2.) 

D e az ö r ö k k é v a l ó j u t a l o m b i z t o s r e m é n y é n k i 
vi.il sok e g y é b l e l k i v i g a s z t a l á s b a n is r é s z e s ü l m é g 
a s z e n v e d ő k ü g y é t i g a z á n s z i v é n v i s e l ő j ó p á s z t o r ; 
u g y a n i s a h i v ő k ö z ö n s é g l á t v a és t a p a s z t a l v a a m a 
f á r a d s á g o t n e m i s m e r ő ü g y b u z g a l m á t , á l d o z a t k é s z -
s é g é t és ö n z e t l e n t e v é k e n y s é g é t , m e l y e t ő a b e t e -
gek k ö r ü l m i n d e n a l k a l o m m a l k i s z o k o t t f e j t e n i , ön-
k é n y t e l e n ü l is e l k e z d i ö t s z e r e t n i , s l e g n a g y o b b j ó -
t e v ő t , a t y á t és b a r á t o t i s m e r v é n f ö l és t i s z t e l v é n 
b e n n e , m i n t I s t e n a z o n s z o l g á j á b a n , k i n e k s z ive 
s e m m i r a v a s z s á g o t n e m i s m e r , és k i n e k egész t ö -
r e k v é s e h i v e i f ö l d i és m e n n y e i b o l d o g s á g á n a k v a n 
szen t e lve , p a r a n c s a i n a k f ö l t é t l e n k é s z s é g g e l e n g e -
d e l m e s k e d i k , s z a v á t , m i n t I s t e n s z a v á t , s z i v e s e n 
h a l l g a t j a , a h a l l o t t a k a t s z i v é b e n m e g ő r z i , és a z o k a t 
m i n d e n a l k a l o m m a l k ö v e t n i t ö r e k s z i k . I g y t e l j e s e -
d ik a S z e n t l é l e k ezen Í g é r e t e : „ N o n te p i g e a t v i s i -
t a r e i n f i r m u m , e x h i s e n i m in d i l e c t i o n e tirmaberis." 
(Ecc l . 7. 39. ) 

Litterae apertae *) 
ad Excel lent iss ímum Dominum 

Savam Kosanovic 
Metropolitam Ecclesiae graecae orientális. 

j * Sarajevo. 
Perlegimus encyclicam Exeellentiae Vestrae ad clerum 

suum datam, prout publicis paginis prolata erat: et propriis 
non credidimus oculig. Sicuti enim infundata est, ita et maxi-
me laedithonorabilem nostram matrem Ecclesiam romanam. 
Plena quidem est falsitatis, et aptissima ad disseminandum 
odium inter fratres unius nationis : unde majus adhuc 
dissidium exoriri, et omne conamen fraterni consensus im-
pediri potest, qui tarnen pro omnibus Bosnensibus, cujusvig 
sint religionis, maxime est necessarius, si omnes révéra 
cupiant Bosnam moraliter et materialiter elevari. 

*) G exclja az érsek ur szíves volt e nevezetes levelét a Religiónak 
közlés végett megküldeni. A levél eredetije horvát nyelven van irva. La-
tin fordításban azért közöljük, mert ez levén az egyház nyelve, külföldi 
kath. lapokban igy könnyebb elterjedést nyerhet. Szerlc. 

Archiepiscopalem animam vestram frigor torquet et 
tremor. At qua re ? quia Excellentia vestra „persuasum sibi 
habet, non multo antea constitutam esse quamdam pro Bosna 
,propagandam', quae sibi propagandae in Bosna religionis 
latinae, nec non multiplicandorum asseclarum Romae finem 
proposuit." — Quaecumque persuasio exigit rationed 
et quidem rationes graves, secus noo est persuasio, sed in-
fundata suspicio; praesupponit perscrutatum fuis3edocumen-
tum illud, cui superstrui tur persuasio. Constituta est Vindo-
bonae utique sub protectoratu suae Celsitudinis summi Prin-
cipis Albrechti societas catholica, cujus regulae et a civili 
potestate approla tae et typis mandatae sunt, cujus finis in 
omnibus majoribuspoliticis actis diurnis clare edictus est, soci-
etas inquam, cui facilitates suas nonnisi pro intentione regimi -
nis licet distribuere, societas de qua publicae paginae expresse 
dicunt, „illám minime deprecari, ut impérium nostros ca-
tholicos posthabitis aliis adamet, il lam minime desiderare, 
ut catholici juventur cum detrimento Muhamedanorum et 
asseclarum graec. orient, religionis." Vaterland. 

Révéra non intelligimus, quomodo possit Excellentia 
Vestra timore corripi prae tali prorsus légitima societate, 
cujus finis est ecclesias exstruere fundareque instituta litte-
raria, quibus civilitas Christiana propagetur. Multo minus in-
telligimus, quomodo Exeellentiae Vestrae videri possit quae-
dam vis inferri eo, si quis consentiente supremo ministerio pu-
blice coram toto mundo ab aliis catholicis cleemosynas 
colligit, illas inter alios se pauperiores distribuit eo 
fine, ut seipsos excolant. E t quomodo Excellentia Ve-
stra contra hujusmodi vim provocare possit ad thronum, 
cum ipse summus Princeps Albrechtus praesit huic socie-
tati , qui sane nullum susciperet protectoratum, si in hac re 
de aliqua vi vel contra leges ageretur. Quivis gaudere debe-
ret, et re vera omnes gaudent, quod et nos catholici incipiamus 
habere scholas superiores. Vestram vero Excellentiam frigoir 
quidem torquet et terror. Non est quidem nobis regiminis no-
mine loquendi licentia data,certiorem tamen reddere possumus 
Vestram Excellentiam, summo regimini procul dubio accep-
tissimum fore, si asseclaegr. or. religionis in Austriaco-Hun-
garica monarchia permissione supremi regiminis publice 
pecunias collegerint, vestraeque Exeellentiae miserint, ut 
pro intentione supremi regiminis nec non pro indigentia 
ipsius graec. orient. Ecclesiae in Bosna iis utatur; atque 
placeat sibi persuasum habere, nullum catholicum prop-
ter hanc asseclarum vestrarum animi excandescentiam 
corde fr ic turum esse, nec animam ullius catholici fr igore 
et terrore corripiendam iri. 

Placui t dicere, Romam se a vestra Ecclesia separasse. 
Mirabile dictu! Pr ius quam Ecclesia vestra exstitit, Ecclesia 
romana per plura jam saecula magnopere floruerat, eamque 
totum per orbem terrarum ab oriente usque ad occidentem 
distensam romani Pontifices gloriose gubernaverant. Pr ius -
quam vestra Ecclesia exorta est, omnes in oriente civitates 
cum suis episcopis, nec patr iarcha constantinopolitano exem-
pto, unitae fuerant cum Ecclesia romana; priusquam ampje-
xi sunt schisma vel haeresim, episcopi isti Roma accepe-
runt suas missiones, ita ut nemo vellet episcopum agnoscere 
ilium, qui hanc missionem non haberet. Ipse Photius variis 
modis conatus est Papam permovere, ut ilium agnosceret 



confirmaretque patriarcham Constantinopolitanum. Quid-
quid rei spirituális Photius et Mich.Caerularius, hi schismatis 
graeci patres, habucrint, Romae debetur : baptisati sunt in 
Ecclesia romana, religione Christiana instructi sunt ab Ec-
clesia romana. Separati proinde ab Ecclesia romana, quam 
antea et ipsi unice veram Ecclesiam agnoverant, ipso actu 
schismatis suificienter ostenderunt, se fundare Ecclesiam, 
cujus fundamenta Christus non posuit, Ecclesiam, quae non 
habet Deum patrem quia non matrem Ecclesiam romanam. 

Hinc patet, quam falsa sit assertio, Eomam se „ab 
unica et apostolica Ecclesia" separasse. Ecclesia romana ut-
pote Ecclesia Christi Don est contenta una plaga mundi, vel 
una natione, quia ab institutore suo Jesu Christo totam 
haereditavit terram, omnes gentes, atque instar solis illu-
minât omnes mundi partes, fructiferaeque instar arboris ra-
mos suos per totum terrarum orbem distendit, ut sub um-
bra illius omnes terrae gentes pace fruantur ; quomodo Ec-
clesia graeco-orientalis talis nominabitur, cum plures in 
Oriente et variae existant societates religiosae, quae nullo 
ad invicem vinculo conjunguntur, propriaque jam existentia 
testantur se non esse veram Ecclesiam ; hinc et id repeten-
dum, quod unaquaeque ex illis nomen sibi indiderit pro re-
ginionibus, in quibus viget, et sic exortae sunt denomina-
tiones, Ecclesia constantinopolitana. russiaca, serbica etc. 
Proinde procul dubio et Yestra Excellentia in magno verse-
tur incommodo necesse est, qualinam adornet nomine vestrae 
curae concreditam Ecclesiam, cum a Constantinopoli separata, 
domicilium vero illius non Serbia sed Bosna sit. In sic disper-
sis societatibus consequenter sermo de vera unitate esse non 
potest, et etiamsi praetermitteremus Ecclesiae graeco-orienta-
lis dilaceratam unitatem, apostolicitatem suam demonstrare 
non potest, cum non habeat ad hoc necessariam missionem. 
Potestas pascendi oves Christi est potestas supernaturalis, 
l iane potestatem ordinarie nemo accipit immediate a Deo, 
sed a legitimis apostolorum successoribus, qui nunquam in-
terrupt a sérié ab ipsis descendunt apostolis. Ast Photius nec 
non Mich Caerularius contemnentes evangelicam et aposto-
licam traditionem nemini successerunt utpote a légitima 
potestate omni destituti potestate, sed ipsi a seipsis potesta-
tem sibi vindicarunt, quam ideo sibi vindicate non poterant 
quia est supernaturalis. Frustra ergo arbitramini, vos uni-
cam esse veram Ecclesiam, vos, qui non estis in una Eccle-
sia, quia ex una plures fecistis ; frustra arbitramini vos esse 
Ecclesiam apostolicam, cum non habeatis missionem Apo-
stolicam. 

Ast encyclica Excellentiae Vestrae sicuti infundata 
est et plena falsitatis, ita et maxime laedit sanctam nostram 
Ecclesiam romanam. Annon offensa est dicere : „Experien-
tia et história nos docet : Romam, postquam defecit et se ab 
unitate unice apostolicae et verae Ecclesiae separavit, sem-
per in nostram martyrem Ecclesiam impetus fecisse, omni-
busque usam fuisse modis et mediis ad illam sibi attrahen-
dam ?" Quid aliud exprimit et illa assertio: „Archiepi-
scopalem animam nostram frigor corripit et timor, 
ne callida propagandistarum et missionariorum peritia, 
nec non potentia media largitionum promissionumque, con-
fundant mentem simplicis et ignari populi nostri, infirmio-
res, impotentiores et pauperiores personas, illosque redu-

cant ?" Nonne ludibrio habetur Secra Sedes eo etiam in 
modo, quo Excellentia vestra in encyclica ejus mentionem 
facit : „Vigilate ergo et sobrii estote in parte orthodoxiae, 
tempóra enim admodum sunt confusa et critica, quibus non 
christianitas, sed papatus praedicatur?" 

Frigor corripit et timor archiepiscopalem animam 
vestram. quod flos nobilium personaeque propter mérita sua 
per totum impérium clarae sollicitae sunt de miseria catho-
licorum, juvantque i 1 los, ut magis magisque excolantur; 
ast Excellentia vestra minime friguit, tantis illusionibus 
exponere sanctam Ecclesiam Romanam, cui clarissimae 
tum cesareae tum regiae familiae erant et sunt familiariter 
addictac, prouti história omnium temporum sufficienter tes-
tatur, nec timuit frigido corde tot injuriis afficere Romam, 
hanc immortalibus clarissimorum Pontificum operibus coro-
natam urbem. Modestia etiam adversarium commendat. Ne-
scimu3, utrum modestum sit, ejuscemodi uti expressionibus ; 
una tantum vice placeat adhuc perpendere: — nos vero id 
tantum commemoramus, históriám omnium temporum suf-
ficienter ostendere, quanta reverentia Papam acerbissimi 
ejusdem hostes prosecuti sint, prouti hoc quicunque, tantum 
velit, propriis oculis potest videre, si aliquantulum in me-
móriám sibi revocet, quomodo se recentissimo tempore erga 
S. Patrem gesserint Russia et Borussia. 

Itaque hac occasione rogamus Excellentiam Vestram, 
ut in futurum nolit hujusmodi iniuriosis uti sermonibus 
quibus nostrorum catholicorum odium provocari potest. 
Rationem sequelarum Excellentia Vestra reddet. Rejicimus 
vero solemniter calummiam Excellentiae Vestrae: nostram 
sanctam Ecclesiam unquam usam esse vel uti et inconcesso 
agendi modo et callida peritia, ut asseclas vestrae religionis sibi 
comparet. Ecclesia nostra quamlibet vim vel fraudem semper 
improbabat, licet illa aut adversarius aut aliqui catholici usi 
sint. Non potest nec licet ei vim aliquam aut calliditatem 
approbare, quia tota ejus doctrina veritati innititur, quia 
ipsa est columna et firmamentum veritatis, quia conversio 
est, gratia, quam ipse Deus dat, gratia, qua Deus quemcun-
que excitât et adjuvat eum in finem, ut cognosat veritatem, 
gratia, qua omnes, quoscunque ex teuebris ad suam perduxit 
divinam lucem, confirmât, ut in hac luce progredi nun desi-
nant, neminem, nisi qui Ipsum rolinquit, relinquens. Ideo nos 
solemniter retundimus edicta impetusque Excellentiae Vestrae 
in nostram sanctam Ecclesiam, atque rejicimus cum indig-
natione, Romam unquam eo modo se gessisse, quem Excel-
lentia Vestra in encylica commémorât. Etiamsi quis catholi-
corum hujusmodi quid fecisset, exinde minime sequeretur, 
concessuin esse, ipsam Ecclesiam posse impeti, cum nulla 
sociétés possit accusari propter illegitimum actum alicujus 
membri, propter quem et ipsa societas illum condemnat. 
Ecclesia nostra nulla indiget vi. Ilia in seipsa propter mira-
bilem suam propagationem, propter suam eximiam sanctita-
tem, et inexhaustam omnis boni foecunditatem, propter suam 
catholicam unitatem, et immobilem constantiam, irrefutabile 
habet testimonium suae divinae missionis, et ideo per se ip-
sam omnes omnium temporum homines magnopere excitât 
ad fidem sibi exhibendem. 

Nec illud possumus reticere, quod Excellentia Vestra 
commemoravit de mixtis matrimoniis. Et Excellentiae Vestrae 
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et nobis gratularemer, si Excellentiae Yestrae succederet semel 
pro semper finem faceremixtis matrimoniis inter catholicos et 
asseclas gracci orien. religionis, et hoc desideramus, non ut 
in odio sustentemus ntramque partem fratrum ejusdem san-
guinis invidia hominurn bipartitorum, nam Ecclesia Catholica 
condemnans errorem et falsam doctrinam, omnes omnino sine 
ulla exceptione amat homines, sicut nobis Dominus Noster 
Jesus Christus praecepit, ut diligeremus proximum, qui est 
omnis homo sive inimicus sive incredulus sive haereticus ; 
sed ideo hoc desideramus, ut amoveatur indifferentismus, 
quasi aequum esset, in quacunque vivere religione, quod et 
ipsa sana ratio improbat testificans, unam tantum dari veri-
tatem, et ideo unam tantum possibilem esse veram religio-
nem. Qui novit, quam severae sint hac in re nostrae leges 
ecclesiasticae et décréta, quibus contenditur impediri omne 
mixtum matrimoniuin, mirari debet, quomodo potuerit Ex-
cellentia Yestra eo dervenire, ut hoc punctum praecipuo 
cum accentu efferret. Sane non erat necessarium id 
efferre, quo multorum corda excitari possint. 

Nos a Domino nostro Jesu Christo edocti omni nostra 
charitate amplectimur omnes unius sanguinis fratres misera 
sorte a nobis separatos, et nunquam desinemus illis benefa-
cere, ubi tantum possibile fuerit, nostrumque amorem de-
monstrare. Hie ipse amor est ratio quare cor nostrum 
contristatum fuit, quando Excellentia Yestra sine ulla 
ration e nostram sanctam Ecclesiam adorta est. Nos et Vest-
rae Excellentiae personam reveremur, ast rejicimus impetus 
in nostram Ecclesiam injuste factos; et prouti nunc illos ab 
ea rejecimus, ita nos semper ad defensionem illius paratos 
inveniet, quicunque earn, columnam et firmamentum verita-
tis, cujusvis falsitatis vel iniuriae accusare tentaverit. 

In Sarajevo, mense Augusti, 1883. 
y Jose pl i a s 

archiepiscopus Vrh-Bosnensis. 

In Mostar, mense Augusti, 1883. 
Paschalis Buconjic 

episcopus Mostaro-Duvanensis 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, október 29. Kereszténység vagy pogányság. 

— Hogy Temesvár, Délmagyarország legkiválóbb városa, 
mily tragikus eseménynek volt ma egy hete színhelye, isme-
retes. Talán kevésbbé ismeretes, hogy egy nappal ezelőtt 
ugyanezen város egyik intézete színhelye volt egy rendkívül 
kedves ünnepélynek, mely ugy viszonyok a más nap reggelén 
végbement párbaj-gyilkossághoz, mint a kereszténység a po-
gánysághoz. A szegény iskolanőrérek Temesvár városába va-
ló letelepedésük 25. évfordulóját hálás volt növendékeik, kik 
nagyrészt a mostani növendékek szülői, kiváló kegyelettel ül-
ték meg f. hó 21-én. *) Más nap történt a gróf Batthyányi 
és dr. Rosenberg közötti halálos kimenetelű párbaj . Mily el-
lentétek ! 

Vasárnap a keresztény vallás virága, a tökéletesség ál-
dása, az érények iskolája dicsőíttetett: —- hétfőn a pokoli 
szenvedélyek, az emberi szív aberratiói, a nemtelen, fékvesz-
te t t indulatok ültek diadalt.— Vasárnap a keresztény önmeg-

*) Ezen szép ünnepély leirását mai számunk temesvári levele 
hozza. A szerk. 

tagadás keserű gyökerei, de édes gyümölcsei boldogították a 
szerzetes nőket, hálájuk kifejezésére ösztönözték a növendé-
keket : hétfőn a pogány önzés édesnek tetsző gyökerei, de 
keserű gyümölcsei boldogtalanságot hoztak két családra, 
gyilkosságra vitték azt, kinek szivében tanyásztak. 

Vasárnap a keresztény áldozatkészség, mely elhagyja 
atyját és anyját, testvérét, barát já t , hogy Krisztust kövesse 
és ő általa másokat boldogítson, dicső fényében ragyogott: — 
hétfőn a haszonlesés, a bírvágy, követve ördögi inspirátorá-
nak szavát, az ellenfél leteritésével megtenné utolsó, fanyar 
gyümölcsét. 

Vasárnap a csendes, de áldást hintő és békét hozó, az 
élet viszontagságaira előkészitő és elviselésükre buzdító és 
erősítő tevékenység ünnepe : — hétfő az átkot és gyászt 
okozó, egy fiatal életet kegyetlenül kioltó, az élet viszontag-
ságaitól gyáván irtózó szenvedélyesség gyásznapja ! 

Vasárnap a mennyekből leszállott és mennyekbe vezető 
szeretet: — hétfőn a pokol fenekéből felszállott és bünteté-
seire méltóvá tevő gyűlölet ! 

Vasárnap áldás, hála és béke — hétfőn átok, bosszú 
és boldogtalanság ! Vasárnap az Isten — hétfőn az ördög ! 
Vasárnap a kereszténység, hétfőn a pogányság ! 

Akárkogy is tekintjük a dolgot, annyi bizonyos, hogy 
nem a keresztény vallás talaján burjánzott ama gyom, 
melyet „párbaj" név alatt ismerünk. Egyenes negatiója ez a 
keresztény elveknek. A keresztény eszme soha meg nem 
barátkozliatot a barbár népek idejéből származó párbaj po-
gány szokásával. Az egyház törvényhozása IX. Pius „Aposto-
licae sedis" konstitutiójáig (1869. okt. 12.) világos bizonyíték 
reá. Határozottabban nem fejezhette ki az egyház álláspont-
ját, mint b. e. IX. Pius pápa tet te a következő szavakban: 
(Excommunicationes latae sententiae Romano Pontifici reser-
vataelll.) „Duellum perpetrantes aut simpliciter ad illud pro-
vocantes vei ipsum acceptantes et quoslibet complices, vei 
qualem cumque operám aut favorem praebentes, nec non de 
industria spectantes, illudque permittentes, vei quantum in 
illis est, non prohibentes, cujuscunqe dignitatis sint etiam 
regalis vei imperialis." 

Pogány eszmékből fejlődött pogány álláspont az, melyet 
a párbaj elfoglal, és pogány, a kereszténység előtti állapotok 
inanguratiója annak terjedése. 

Ez korunknak egyik, de nagyon jellemző signaturája. 
A kereszténység tagadása és kizárása a magán és nyilvános 
életben, a család és az iskola megfosztása keresztény jellegé-
től szükségkép a — pogányságra vezetnek. A keresztény-
ségnek nincs surrogatuma. Keresztény népeknek nincs más 
műveltségük, mind az, melyet a kereszténység hozott. Ha 
ezt elvetjük, nincs más. Minden más vallási rendszer túlhala-
dott álláspont. Ha megszűnünk keresztények lenni, nem le-
szünk sem zsidók, sem mohammedanusok, sem közönséges 
pogáffyok, leszünk — istentagadó pogányok. Pogányok, kik 
nem ismervén vagy nem akarván elismerni az egy élő Istent, 
bálványokat alkotnak magoknak, melyeket imádnak és melyek 
imádásában csúful elpusztulnak és tönkre jutnak. 

Keresztény népekre nincs más út : vagy vissza' Krisz-
tushoz, vagy előre az enyészet örvényébe ! 

Ha ezen belátás érvényre nem jut , minden hiába. A sok 
beszéd és irás, mely a mostani és hasonló esetekben tör-
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ténik, feljajdulása a fájdalmainak súlyát érző betegnek, de 
nem orvoslása a mindinkább növekvő gyötrelmekben sinlődő-
nek. Orvoslást csak az nyújthat, ki mint medicus coelestis 
ad magnum infirmum venit. Non est in alio aliquo salus ! 

Minden fgyéb nem más, mint talán jóakaratú, de ügyet-
len kontárkodás, siker nélküli kísérlet, hiú reménykedés. El-
odázása, de nem megoldása a kérdésnek. Ámítás, de nem ja-
vulás. 

Mindig vissza fog térni, mindig elutasithatatlanul fog 
mutatkozni a kérlelhetetlen alternativa: kereszténység vagy 
pogányság ! 

Tertium non datur ! 
Utinam inteliigerent et saperent et novissima provide-

ren t ! ?. 
Temesvár, október 24. A hála, tisztelet és ragaszkodás 

•ünnepélye a szegény iskola-nővérek anyaházában. — Hogyha 
az emberek hallgatnak, a kövek fognak kiáltani — és ki-O " Ö 
ált va hirdetni Csanád nagynevű főpásztorának páratlan ál-
dozatkészségét. Az intézetek, templomok és iskolák kövei a 
vidéken, a terjedelmes, szép egyházmegye számos helyein, 
— ama kövek, melyekből a szegény iskola-nővérek józsefvá-
rosi, palotaszerű anyaháza készült itt helyben. Hogyha az 
emberek hallgatnának, ezek szólanának. De nem, az embe-
rek nem hallgattak ; szólottak, hangosan szólottak, és sza-
vuk elnémította a rágalom, a hálátlanság, a hitszegés por-
ványaiból olykor-olykor kiemelkedő hangokat. 

Szóltak azok, kik érzik és érezték a kifogyhatatlan 
bőkezűség áldásait, szóltak néhány nap előtt újból oly fé-
nyesen, hogy kár volna ezen hangokat ki nem bocsájtaui az 
ország minden vidékére, e haza minden polgárának tudo-
mására. 

Szokottnál gyakrabban emlékeznek most hazánk és 
a külföld lapjai városunkról. Egy mélyen elszomorító, iszo-
nyú elvadulást jelző, tragikus esemény, mely városunk te • 
rületén e hit elején lefolyt, szolgáltatott erre bőséges alkal-
mat. Erről nem szólok. De egy más, örvendetes eseményről 
kivánom értesíteni e becses lap tisztelt olvasóit, mely a leg-
kellemesebb benyomásokat szülte mindazok szivében, kik 
szem- és fül tanúi valának. Mások erről hal lgatnak; hadd O 3 

pótolja rövid tudósításom ezek mulasztását; több öröme, vi-
gasza és épülése lesz a nyájas olvasónak ebben, mint a véres 
dráma kegyetlen phasisaiban. 

A hála. tisztelet és ragaszkodás lélekemelő ünnepélye 
folyt le e hó 21-én a szegény iskola-nővérek józsefvárosi 
anyaházában. 

1858. október havában történt, hogy a b. emlékű Csa-
nádi püspök, az Isten szive szerinti főpap, Csajághy Sándor 
városunkba bevezette a legelső iskola-nővéreket. Nőnevelé-
sünk ezzel egész más irányt nyert. A szabadság terjedésével 
terjeszkedő hithidegség és közönyösség napjaiban a buzgó nő-
vérek által vezetett intézetek a vallásosság házai, az erények 
iskolái, a műveltség melegágyai lettek. Terjedt jó hirük, 
mint a nap éltető sugarai és mindenfelé keletkeztek ujabb 
fiókintézetek, elvivén terjedelmes egyházmegyénk számos 
pontjaira áldásaikat. Inter vicissitudines liujus saeculi et cou-
solationes Dei multak a hónapok, az évek: elmúlt huszonöt 
esztendő. De nem multak el számos növendékeik szivében a 
hála és kegyelet érzelmei, sőt mély gyökereket vervén gon-

dosan nevelt szivükben a tisztelet és ragaszkodás gyümöl-
cseit megérlelték, melyek egyik kedves példányát láttuk 
a f. hó 21-én tar tot t ünnepélyen. A huszonöt éves mű-
ködés áldásainak fényes meghálálása, a vett jótétemények-
ért érzett köszönet tartozásának ünnepélyes lerovása e nap 
jelentősége. 

Nem akar ták elmúlni engedni ez alkalmat a hálás 
volt növendékek, és kérésüknek, ismételt kérésüknek kellett 
engednie a jámbor nővérek alázatosságának és szerénysé-
gének. Hisz oly ri tka a kegyelet és hála virága napjaink-
ban, hogy ezt kegyetlen kézzel széttépni nem szabad ! Meg-
engedték az iskolanővérek, mit nem akadályozhattak ; tűr-
ték — Isten nagyobb dicsőségére — mit nem kerestek, nem 
kivántak. Az ünnepély megvolt. 

Vasárnap pompás őszi napunk vala; mintha az ég is ün-
nepelni akart volna, mintha a nap sugarai versenyre kiván-
tak volna kelni az örömtől és hálától sugárzó vidám arczokkal, 
mintha az őszi nap melege fokozni óhajtotta volna a hála-
datosság szent tüzét, hogy el ne hidegüljön soha, hogy a 
kemény tél fagyai őt ne érjék soha. 

Istennek illett, mint minden jóság kútfejének és min-
den jótétemény forrásának, először is hálát adni. Diszes kö-
zönség tölté be a tágas intézeti kápolnát, a volt és a mostani 
növendékek képezték a legnagyobb contingenst : a szülők, 
kik önmagukon tapasztalván az áldásos nevelés jótékony 
hatásai t gyermekeikkel együtt , kiket oly nyugodtan bíznak 
a kipróbált nővérek kezeire. Es az oltárhoz lépett, kit mind-
nyájan jól ismernek, ki huszonöt év óta a nővérek mellett 
mint hitoktató, tanár, gyóntató és most mint igazgató annyi 
odaadással, soha meg nem változó buzgalommal, oly atyai 
jószivű indulattal működik, az érdemekben megőszült, de 
erőben friss, években még nem is öreg : ft . Jaeger Adám, 
kanonok és püsp. t i tkár ur ő nga. 

A gyönyörű ének szelid hangjai egybeforrtak a szivek 
mélyéből tömjénillat gyanánt felszáló buzgó imákkal és az 
angyalok arany csészékben mutat ták be az igazak imáit a 
mindenség kegyes Atyjának ! . . . 

Vége volt a szent misének . . . és az ünnepély másik 
része kezdődött. 

Színhelye az ünnepiesen feldíszített intézeti nagyte-
rem vala, hol a két püspök-atya képe pompázott: annak a 
képe, ki a kezdeményező vala és annak, ki a megkezdett 
művet nagyszerűen folytatá ; annak, ki érdemeinek juta lmát 
Kiár meglelte és annak, ki érdemeinek hervadhatatlan ko-
szorúját nap nap után egy diszes levéllel öregbíti : Csajághy 
Sándor és Bonnaz Sándor, az előd és az utód képei. 

Es a nagy terem is megtelt ; a volt és a jelenlegi nö-
vendékeken kivül ott voltak : ft. Németh J . vál. és cz. püs-
pök ő mlga, f t . Geml J , apátkanonok ő nga, ft. Dobó M. 
apátkanonok és egyházm főtanfélügyelő, f t . Oltványi Pal , 
prépost, pápai kamarás, f t . Folly Emil cz. kanonok és püsp. 
szertartó ő ngaik, a város képviselői, az állami fő- és segéd-
tanfelügyelők stb. 

Tizenegy óra volt, midőn sokakra nézve váratlan 
örömben részesültek az egybegyűltek. Megyénk nagynevű 
főpásztora, ft. Bonnaz Sándor ő excellentiája érkezett a te-
rembe. Akik tudják, mily ritkán részesülnek még városunk 
lakói is abban a szerencsében, hogy fenkölt szellemű és fá-
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radhatat lanul alkotó, de fájdalom ! gyöngélkedő püspökün-
ket színről színre lássák, azok képesek megítélni, mily nagy 
tisztelettel, mily mély hódolattal fogadták a szeretett fő-
pásztort Hatalmas „éljenek" a közös öröm és köszönet ki-
fejezései valának. 

Jaeger Ádám ő nga ő excellenc ziája elé lépve egy 
hosszabb alakilag és tar ta lmilag gyönyörű beszédben em-
lékezett meg a szegény iskola-növéreknek Magyarországba s 
különösen Temesvárra történt behozataláról, kiemelve boldog 
emlékezetű Csajághy püspök érdemeit, melyeket az iskola-
nővérek behozatala által a keresztény nőnevelés érdekében 
magának szerzett,— majdszent Gellért püspök székének jelen, 
legi tulajdonosáról emlékezve meg, a hála, elismerés és tisz-
telet hangján emelé ki azon férfiúnak nemes szívjóságát, fő-
] api nemes intentióit, példátlan áldozatkészségét, ki a nő-
nevelés érdekét a legnagyobb anyagi áldozatokkal törekedett 
és törekszik fejleszteni, ki a belvárosi kisebbszerű és szűk-
nek bizonyult zárda mellett e fényes palotaszerű épületet 
emelteté. Visszatekintett a nővérek áldásos működésé-
re is, kiemelve, hogy azok, kik a külföldről mint idegenek 
jöttek 25 év előtt ez országba, ma már mint e honnak gyer-
mekei s legnagyobb részt a magyar nyelvet elsajátítván, ma-
gyar nyelven nevelik növendékeiket Isten és a haza szereteté-
ben.Büszkeséggel emlité fel,hogy a tisztelendő iskola-növérek 
működésének áldásos volta következtében s a nagylelkű fő-
pásztor áldozatkészsége folytán az egyházmegye területén 
Lúgoson, Lippán, Perjámoson, Verseczen, Nagybecskereken, 
Szegeden és utolsó időben Földeákon is hasonló intézetek 
keletkeztek és állnak fen, hogy a legutóbbi napokban koro-
nás fejedelmünk, urunk-királyunk ő felsége szerencséltető 
a szegedi iskola-növérek zárdáját. Szép és kegyeletes szavak-
ban emlékezett meg ft. és ngos Oltványi Pá l prépost ur ál-
dozatkészségéről is. Végül felemlité, hogy az iskola-növérek 
rögös de magasztos pályáján a keserűségek sem maradtak 
el, mert volt idő, midőn egy ellenséges áramlat fenyegeté 
működésöket, kik egész Önzetlenül életöket a nevelés 
ügyének szentelik. Az ellenséges áramlat kénytelen volt 
azonban vitorláit bevonni s a mai ünnepély legfényesebben 
tanúskodik amellett, hogy az iskola nővérek működésével a 
közönség meg van elégedve. 

O Ö o 
Nagy tetszéssel és helyesléssel fogadták e remekbeszédet 

melyet a szónok azzal fejezett be, hogy felszólítá ifj. Ormos 
Zsigmondné és Várnay Ernőné asszonyságokat, kik szintén 
az iskolanővéreket a teremben való megjelenés iránt felszó-
lítani szíveskedjenek. 

Nemsokára megjelent az említett hölgyek kiséretében 
a még életben levő négy iskola-nővér, kik 25 év előtt ha-
zánkba jöt tek : M. Abundantia (főnöknő) és M. Gabriella 
(jelenleg Temesvárott) M. Sigismunda (Szegeden) M. W u -
nibalda (Földeákon.) Eljenzésekkel fogadták őket a vendé-
gek, és miután az intézet jelenlegi növendékei Kölcsey hym-
nusát nagy tűzzel elénekelték, előlépett Bessenyei Ferenczné 
úrhölgy és a következő kedves és igen rokonszenvesen foga-
dott beszédet intézte hozzájok: 

„Mélyen tisztelt nővérek ! 
Nem ragyogó beszéddel kívánom Önöket üdvözölni, ha-

nem egyszerű igénytelen szavakkal, melyek szívből jönnek és 
szívhez kiváunak szólni! 

Ma önök Temesvárott való működésének 25-ik évfordu-
lóján kedves kartársaim bizalma folytán nekem jutot t a meg-
tisztelő szerencse, hogy az itt jelenlevő, mint a távollevő 
egykori növendékek hálája, szeretete és tiszteletének kifeje-
zést adjak. Érzem a pillanat magasztosságát és ettől áthat-
va, hangosan és lelkesedéssel óhajtanám az egész világ előtt 
Önök ügvszeretetét, Önök érdemeit kiemelni, Önök dicsősé-
gét, türelmét, kitartását, buzgóságát hirdetni és magasztalni, 
ha nem tudnám, hogy ezt kifejezni a szó nem képes és hogy 
igénytelen tehetségem annak hirdetésére csekély, és ha ma-
gok a tények és az Önök fáradságteljes munkájának eredmé-
nyei nem a leghangosabban hirdetnék Önök érdemeit. 

Szeretet volt és szeretet az Önök egész élete és valója, 
önök szeretetet vetettek és szeretetet aratnak ! A földön ez 
a legszebb jutalom, mely Önöknek osztályrészéül szolgálhat, 
az égben pedig a jó Isten jutalmazza Önöket egykor érde-
meik szerint. 

A kedves gyermekkort emlékemben felidézve, hálával 
emlékezem meg ezen intézet nagylelkű jótevője Bonnaz Sán-
dor püspök ur ő exczellencziájáról, kinek atyai szivjósága és 
kegyteljes nyájassága gyermeki szeretetteljes ragaszkodásra és 
hálás tiszteletre ragadott bennünket, kinek határ t nem is-
merő jótékonysága és áldozatkészsége folytán volt lehetséges 
hogy az intézet ma ezen palotában honol: kit vidékünk valódi 
jótevőjének nevezhetünk. Az ég áldását kérjük reá s adja a 
mindenható, hogy mint az emberiség jótevője, sokáig éljen 
és működhessen. 

Fogadják önök mélyen tisztelt nővérek ezen babérko-
szorút ; megilleti az önöket, s ez a babérkoszorú emlékeztes-
se önöket, hogy önök, mint egykori kedves tanitóink irányá-
ban való szeretetünk, hálánk és tiszteletünk sziveinkben élni 
fog mindaddig mig élünk!" 

Eme beszéd után három volt növendék-kisasszony 
által égszínkék bársony vánkosra helyezett ezüst babérkoszo-
rú a t. nővéreknek ünnepélyesen átnyujtatott . Az ezüst ba-
bérkoszorú aranyozott csokrán a következő bevésés látható : 
„A szegény iskola-növéreknek huszonötéves működésűk em-
lékére hálás növendékeik. Temesvár, 1883. október 21." 

Miután még egy mostani növendék társai nevében 
hálaszózatot mondott, válaszolt az intézeti főnöknő. Szívhez 
szóló gyönyörű beszédjében kiemelte a szülők bizalmát, a 
növendékek ragaszkodását, valamint azt is, hogy a nehéz 
viszonyok daczára működésük eredménytelen nem volt. Is-
ten oltalma után a szülők jóakaratának köszönik fennmara-
dásukat, intézetük terjedését és virágzását pedig a nagymél-
tóságú főpásztoruak, ki határtalan jótékonyságával annyi 
áldozatot hozott a nőnevelés ügyében. 

E gyönyörű beszéd alat t alig volt szem, mely nem 
könyezett. Szólott még ft . Németh József ő mlga szokott 
ékesszólásával és hóditó előadásával, valamint Jaeger A. 
kanonok u r ő nga. 

Vége volt az ünnepélynek, de mielőtt távoztak volna, 
seregesen tódultak a nagyméltóságú főpásztorhoz, hogy 
atyai kezeit csókjaikkal eláraszszák. 

S ő excellentiája újból lát ta a gyermeki ragaszkodás és 
hódolat legbensőbb érzeteinek őszinte nyilvánulásait, látta, 
hogy kifogyhatatlan atyai bőkezűségének már most rójják 
e a rajongó tisztelet, igaz hála és köszönet adóját: és a főpap 
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fenkölt lelke a minden jónak kegyes jutalmazójára gondolt. 
Mily jó lesz az Isten, mily nagy az ő jutalma, ha a világ, 
melyet széltiben hálátlanságról vádolnak, kénytelen ilyen 
nagyszerűség és szívjóság előtt meghajolni is hálaszózatokra 
nyilni. 

Rövid kis szeretetlakoma egyesité a volt növendékeket 
kedves tanitónőikkel és az öröm érzetétől ragyogó arczok 
visszatükrözték a boldog gyermekkori édes reminiscentiák 
kedves érzeteit. 

Sok ily bőkezű és áldástosztó főpap, sok ily buzgó és 
odaadó szerzetesnő, sok ily hálás és kegyeletes növendéket 
adjon Isten édes hazánknak ! 

IRODALOM. 
-I- A kereszt diadala a félhold felett 1883-ban. Eszter-

gom felszabadulásának kétszázados évfordulója alkalmából. 
ARX STRIGONIENSIS METROPOLITANA HVNGAR1AE 
SEDES TVRCIS ERIPITVR. Esztergom, 1883. Nagy 8-rétű 
38 lap. 

E fényes monographia, melyről már tettünk jelentést 
t. olvasóink előtt, Séda Ernő főszentszéki jegyző ur jeles 
tollából méltó irodalmi megörökítése a főm. és ft . Simor 
János bibornok herczeg-primás ur ő emja magasztos szelle-
mű inspiratiója alatt kezdeményezett felszabadulási ünne-
pélynek, melylyel Magyarország felszabadítása a török iga 
alul fényesen megindult. 

Legtalálóbb ismertetője e becses terméknek maga az 
Előszó, melyet magyar Sionunk nagy napjának e helyütt is 
megünneplésére szóról-szóra ide iktatunk. 

„A habsburgi dynastia székhelyén, úgymond, mult hó 
12-én folytak le az ünnepélyek, melyek a keresztény világ 
figyelmét lekötötték. 

Bécs két század előtt e napon nagy horderejű esemé-
nyek színhelye volt, melyek a kereszténység rettegetett ellene, 
a török uralom bukásának nyitányát képezék, és a késő jövőt 
felölelő eredményeikben Európa térképét megváltoztaták. 

A világuralomra törő mozlimek által 1683-ban ostrom-
lott Bécs falai alatt vivott harczokban a kereszt ara tot t 
diadalt a félhold felett. 

Míg azonban Európa az itt lefolyó véres dráma iránt 
csak közvetve volt érdekelve, addig ez hazánkat és neveze-
tesen városunkat közvetlenül érinté, amennyiben Esztergom-
nak a török járom alól való felszabadulása annak következ-
ménye volt. 

Esztergomban született és kereszteltetett meg sz. 
István, első királyunk, ki a honalkotás dicső müvét a keresz-
ténység behozatala által koronázva, nemzeti nagylétünk 
alapjáit megveté. 

I t t ringott a kereszténység bölcsője ; itt gyökeresedett 
és izmosodott meg nemzeti életerőnk terebélyes fája, mely 
egy ezredév (viharaival megküzdött. 

Volt idő, midőn Isten sújtó jobbját érezteté elődeinkkel 
midőn Esztergom várában a királyok nagylelkűsége s 

érsekek buzgalma által épített templom romba dőlt ; midőn 
a karcsú minareteken fénylő félhold ősi dicsőségünk haldo-
kolását hirdeté. 

Az élő nemzedék sajgó szívvel vizsgálja e korszak 
szenvdéseit, melyek csak 1683. okt. 28-án értek véget. 

Esztergomra nézve e napon ütött a szabadulás órája. 
Az emberiség sorsát szabályozó s Bécs alatt csodákat mivelő 
Gondviselés itt folytatólag működött. 

Midőn a nemzeti s vallásos kegyelet által ösztönöztetve 
városunk felszabadulásának kétszázados évfordulóját megün-
nepelni készülünk, idézzük vissza egyszersmind az események 
összefüggő lánczolatát, melyek azt megelőzték és kisérték!" 

= Megjelent és beküldetett : István bácsi naptára, va-
gyis családos házigazdáknak és gazdasszonyoknak, népne-
velőknek, helységi elöljáróknak, iparosoknak és földmive-
lőknek való képes kalendárium 1884-ik évre. Alapítá Majer 
István, szerkeszti Kőhalmi Klimstein József. Közlemények-
kel Sujánszky A., Tóth Mike, Nimpfer János, Morvay Li-
pót, Nyulassy Antal, Somogyi Gyula, Zelliger Alajos, Er -
nyei Pál , dr. Komlóssy Ferencztől stb. X X I X . évfolyam. 
Sok képpel. Tar ta lma : I . Az erkölcsi világ. I I , Gazdák 
naptára. I I I . Népnevelők naptára. IV . Történeti naptár. V. 
István bácsi a hazában és a nagyvilágban. VI . Művészet. 
V I I . Tréfák mezeje. Ára fűzve — 50 kr. 

V E G Y E S E K . 

— Esztergom, okt. 28. A török iga alól való felszaba-
dulás ünnepét Magyarország prímásainak székhelyét meg-
illető fénynyel és pompával ünnepeltük meg, tömérdek 
helybeli és vidéki nép jelenlétében. Az ünnepélyek már 
szombaton kezdődtek a sz. Benedek-rendiek gymnasiumá-
ban. Ma gyönyörű verőfényes napra i virradtunk. Mintha az 
ég is velünk ohajtot t volna örvendeni! A városi testületek, 
a megyei és állami tisztviselők, a lelkészkedő papság, szóval 
a mit Esztergom említésre méltót felmutatni képes, az mind 
díszmenetben vonult fel Sionunk hegyére, a magasztos bazi-
likába. Az isteni tiszteletet, mely alat t a hatalmas templom 
minden zuga színig megtelt, mga ő emja tartot ta. Szent mi-
se után szintén mga ő emja lépett szószékre. Beszéde törté-
neti beszéd volt, melynek vallásos és hazafiúi inspiratiója 
alat t a bíboros szónok szemei épp ugy, mint a hallgatókéi 
könybelábbadtak.Meghatóbbat még nem tapasztaltam.Oemi-
nentiáját, a mint a templomból kilépett, hatalmasan megél-
jenezték. Ezzel az egyházi ünnepély végett ért. Következtek 
a városi és polgári ünnepélyek. A nagy nap hírét emlékérem 
fogja a legkésőbbi utókornak hirdetni. 

7 Gyászhír. A nyitrai székesegyházi káptalan fájdal-
mas megilletődéssel jelenti nagyságos és főtisztelendő Gyúr-
esek János, b. Szűzről czimzett madocsai apát, nyitrai szé-
kesegyházi olvasókanonok, a nyitrai püspöki papneveldében 
a hittani és bölcsészeti tanfolyam pro-directoi'a, hittudor, a 
budapesti k. m. tudományegyetem hittani kara bekebelezett 
tagjának, zsinati vizsgálónak stb. stb. érdem- és áldásdús 
élete 70-ik évében, a haldoklók szentségeinek ájtatos felvé-
tele után folyó hó 26-án esti 8y 4 órakor hosszas betegség 
után történt jámbor kimultát . A boldogult hűlt tetemei 
folyó hó 29 ik napján — hétfőn — délelőtti 9 órakor fog-
nak a nyitrai székesegyház sírboltjába a feltámadás remé-
nyében nyugalomra letétetni ; az engesztelő sz.-mise-áldoza-
tok pedig ugyanakkor a nyitrai Székesegyházban a Minden-
hatónak bemutattatni. Nyitrán, 1883. évi október hó 27-én. 
Az ö. v. f. n. ! 

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

Nyomatott Budapesten, 1883. Kocsi Sándor utódai nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt . 
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T A R T A L O M . Még egyszer arról, hogy kell-e az áttérő protestánsokat „in foro externo" feloldozni? — Aristoteles a Sko-
lasztikában. — Egyházi tudósítások: Budapest. Tizenhatéves liberális gazdálkodás. Budapest. A szabadkőművesek nagy-

gyűlése. Kassa. Mária-cultus. Klézse. Meglio tardi che mai. — Vegyesek. 

Még egyszer arról, hogy kell-e az cáttérö pro-
testánsokat „in foro externo 4 feloldozni? 

Nincs kel lemetlenebb helyzet, min t mikor ten-
ni kell és nem t u d j u k hogyan. Fokozódik e kelle-
metlenség, midőn nyi lvános egyházi t énykedés t 
kell végeznünk, és szertar tásos könyveinkben nem 
ta lá lunk e l járás i módot, mely szerint cselekedve 
nyugodtak lehetnénk, hogy helyesen, az egyház 
szándékának megfelelöleg j á r t u n k el. 

Képzelem a „Religio" hasábja in ') panaszkodó 
„Egy p lébános" zavar tságát , melyet neki az egy-
házba visszatérni óhaj tó pro tes táns a tyánkf iának 
felvétele okozott, midőn a szerkönyvben felvétel i 
fo rmulá t kereset t és nem talál t . 

Kellemetlen helyzetéből kiszabadulandó, ta-
nácsot ké r t egyiktől is, másiktól is ; de utbaigazi-
tás helyet t ugy j á r t , min t egykor X e r x t s perzsaki^ 
rály, aki kilencz u t ta lá lkozásánál nem t u d t a merre 
menjen. Tanácsadói abban egyeztek meg, hogy egy-
másnak el lentmondva zavar tságát méginkább nö-
velték. 

Gyakori lévén nálunk az eset, hogy eretnek-
ségben születettek j e l en tkez tek az egyházba való 
visszavételre, azért nem lesz indokolat lan, ha az 
„Egy plébános" panasza nem hangzik el még egy 
hozzászólás nélkül . 

Az 1858-iki esztergomi zsinat, mely a r i tua-
léra is ki ter jesztet te figyelmét,2) igen jól tud ta , 
hogy eretnekek is fognak az egyházba visszajönni ; 
sőt tudnia kellett , hogy a visszatérők legnagyobb 
számát az eretnekségben születet tek fogják az egy-

Láed a Religio 30-ik számát. 
2) Decr. et act. Cone. prov. Strig. 1858. Tit. I I I . 1. 

De Sacr. 5. 

háznak szolgál tatni , azért felvételi formuláró l meg-
feledkeznie határos lett volna a lehetetlenséggel. 
Kedvező alkalom is kinálkozot t volna u j fo rmula 
felvételére a szer tar tásos könyvbe, mer t az, ugyan-
csak a zsinatnak évében, ú jonnan ki le t t adva. De 
nem tö r t én t e tek in te tben semmi. 

Ha tehát a zsinat az eretnekek felvételére kü-
lön fo rmulá t nem rendel t cl, és i r t elő, nyi l tan és 
ké t ségk ívü l azon e l járás i módot aka r t a használ ta t -
ni, mely az egész egyházban divik, szabadságában 
hagyván egyszersmind a megyés püspöknek sa já t 
megyéje számára külön jogi e l já rás t előirni. 

Melyik tehá t amaz ál ta lános el járás , mely sze-
r in t a je lentkező eretnek felveendő, hacsak a me-
gyés püspök máskép nem intézkedik ? 

Müller ezt m o n d j a : , .Quando val ídum iudica-
t u m fuer i t Baptisma, sola recipi tur abiurat io seu 
fidei professio, quam absolutio a censuris sequi-
t u r " 3) 

A ius dioecesanum Esztergom és Győr egyház-
megyékben ezen á l ta lános el járási módon annyiban 
vál tozta tot t , amennyiben feloldozásért pro foro ex-
terno folyamodni nem kell. „Tn A. D. Strig. e dis-
p o s i t i o n dioecesana 1822 die 13. J u n . ad c lerum 
cu ra tum dimissa non debet recursus fieri ad epi-
scopum pro facul ta te absolvendi ab haeresi : si aca-
tholicus ab acatholicis paren t ibus na tus et in hae-
resi educatus ad fidern or thodoxam conver ta tur , 
terrríinataque legali instruct ione, haeresim abiure t , 
fideique professionem eliciat ; sed eum quiscunque 
sacerdos iur isdict ione gaudens absolvere potes t . u 4) 

3) Müller, Theol. Mor. Lib. I I I . T. II . §. 161. Y. ö. S. 
Congr. S. Officii die 20 Julii 1859. In Collectione Lacensi 
Concilior. Tom. I I I . pag. 550. Friburgi 1875. 

4) Y. ö. Kremnicska, Instr. oract. Confessarii. Posonii 
1847. Pars. II. pag. 131. 
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Ennélfogva helyesen járunk el a felvételnél, ha a 
felveendővel a hitvallást — professio fidei — el-
mondat juk , és meggyóntatván megáldoztatjuk. 
Elégséges, ha az eset az év végén jelentetik be az 
ordinariatusnál. 

Ha a felvételt ünnepélyessé akarjuk tenni, 
tu ta conscientia használhatjuk azon eljárási módot, 
melyet az esztergomi szerkönyv a hitehagyottak 
visszavételére elöir, elhagyván a végén a feloldo-
zást pro foro externo. 

Tartalmát tekintve ezen formula majd szóról-
szóra megegyez azon eljárási móddal, melyet az 
eretnekek ünnepélyesebb visszavételére más köny-
vekben találunk. Felütöttem tekintélyeknek elis-
mert szaktudósok munkáit, melyek vagy azon for-
mulát tartalmazzák az eretnekek visszavételére, 
mely az esztergomi szerkönyben az apostaták visz 
szavételére van elöirva, vagy hivatkoznak reá. Igy: 

Schneider „Manuale Sacerdotum" czimü mun-
kájában 5) van egy a megtértek felvételénél hasz-
nálandó formula, mely az esztergomi szerkönyvé-
vel teljesen megegyez ; egyedül a czimben van el-
térés, amennyiben nem az „Ordo recipiendi et pu-
blice absolvendi apostatas" feliratot viseli, hanem 
ez a czime : Modus professionem fidei a neoconver-
sis excipiendi eosdemque in grémium Ecclesiae ad-
mittendi." Schüch „Lelkipásztorkodástana" az eret-
nekek visszavételére az esztergomi ritualénak azon 
formuláját ajánlja, mely a 86-ik lapon található. 
Ez pedig az ,.;Ordo recipiendi . . . apostatas." Igaz, 
hogy az intelemben egyes kifejezések fordulnak 
elő, melyek inkább a hitehagyottra vonatkoznak, 
de ezen egy rövid alkalmi beszéddel lehet segíteni. 
Az ünnepélyesség, melylyel az ily áttérés össze-
kötve szokott lenni, ezt meg is kívánja. 

Hogy pedig hitehagyottak, eretnekek és szaka-
dárok felvételénél egy és ugyanazon formulát lehet 
használni, a „Pontificale Romanum : í-ból tanuljuk, 
mely mindezek felvételére csak egy formulát tar-
talmaz, ily felirattal : „Ordo ad reconciliandum 
apostatam, haereticum et schismaticum/*'* 

Az „Egy plébános" óhaja, hogy a ritualéba 
formula vétessék, mely az eretnekek visszavételét 
szabályozza, semmi esetre sem méltánytalan. Addig 
azonban, mig ezen óhaja ténynyé válik, tétessük le 
a jelentkezővel a hitvallást, és tegyük ezen tényke-
dést vagy az említett módon, vagy pedig a lelki-
pásztori bölcseség határai között a hivek előtt em-
lékezetessé. Varga János. 

5) Pars II. Liturgica et. Pastoralis. Pag. 638. Editio 
septima. Coloniae. 

Aristoteles a Skolasztikában. 
Irta : Gyürky Ödön. 

Valamint egyes nemzetek és népek életében vannak 
nagyon is változó időszakok, midőn majd a dicsőség és ha-
talom ragyogványa övedzi körül a nemzet homlokát, majd 
az elnyomatás vagy a szolgaság fekete fátyla borítja be ; 
ugy megvan az emberi szellem bizonyos alkotásainak és 
eszméinek is a maguk története. Mert miként azon nemze-
tek, melyek gondviselésszerű szerepet játszanak a földön, bár 
időre elnyomatnak is teljesen el nem tűnhetnek : szintúgy 
az emberi szellem azon gondviselésszerű eszméi és rendsze-
rei, melyek az emberiség nemesítésére, vallásában, erköl-
cseiben való megszilárdítására vaunak hivatva, bár néha 
mintegy elfelejtve is látszanak lenni, újra előtörnek, hogy 
folytassák vagy befejezzék erkölcsi és társadalmi miszszió-
jukat. Ennek példáját látjuk megtörténni napjainkban a 
skolasztikái filozófiában. 

E rendszer, a középkor ezen magasztos alkotása, a 
keresztény szellem büszkesége, mely mint az óriási góth 
templomok csúcsivei merészen emelkedett az ég felé, midőn 
testvérei e góth templomok a hit viszály idején elhagyatva 
lőnnek, maga is leszorult a világ színpadáról. Csak kevesen 
őrizték meg azt, még kevesebben vallották és védelmezték ; 
alkotói a 13 és 14 század nagy szellemóriásai pihenni tér-
tek, s a tanítványok oly törpék voltak, hogy meg nem értve 
e szellemek maradványait, fekete szőnyeget terítettek az 
ivrétű kötetekre, e szót írva rá : sötétség. S most, midőn 
már kevésbbé komoly szellemek is kezdik érezni, hogy azon 
szellemi zűrzavarban, melyet a filozofia legújabb története 
előttünk felmutat, inogni kezd lábaik alatt a föld, az egyház 
fejének egy szavára mintegy halottaikból feltámadva újra 
előtörnek sírjaikból, fényt és világosságot hintve el minde-
nütt s az igazság filozófiáját hirdetve a világnak. 

Alig pár éve, hogy megindult csak e mozgalom s már 
is érezhető nyomokat hagyott maga után. Igaz, hogy e ha-
ladás és terjeszkedés kezdetben igen nehezen megy. Minden 
lépést erővel kell elfoglalni, százados, megkövült ráfogáso-
kat, előitéleteket kell előbb legyőzni. Delassan ez is sikerül-
ni fog. Jelen sorainknak is az a czélja, hogy két, egymásnak 
ellentmondó ráfogást és vádat semmisítsünk meg, melyek 
talán legnagyobb akadályai a skolasztika elterjedésének. 

Sokan ugyanis mit sem akarnak tudni és hallani a 
skolasztikáró , mert az nézetük szerint nem is volt filozofia 
vagy önálló rendszer, csak Aristoteles vak utánzata. Ezek az 
antiaristotelisták. Szerintük az aristotelesi bölcselet ezen 
uralma volt oka, hogy a fílozofiai gondolkodás a közép kor-
ban semmi előmenetelt nem tett, hogy semmi önálló filozofia 
sem létesülhetett. Sőt azt állítják, hogy ezen szolgai ragasz-
kodás Aristoteleshez még az keresztény igazságoknak is ár-
tott, mert ennek a pogány filozófiával való összeelegyítése 
volt az oka minden későbbi tévelynek és haeresisnek, vala-
mint forrása a rationalismusnak és pantheismusnak. 

Ezen panasz és vád az aristotelizmus ellen nemcsak a 
legújabb időben hangzott fel talán legelőször; hosszú száza-
doknak újra és újra megujuló vádja ez. Már a skolasztika 
virágzása korában ócsárolták némelyek Nagy Albertet, sőt 
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Aquinói szent Tamást magát is s ezen kor más jelesebb ta-
nárait, hogy a keresztény dogmák tárgyalásában az aristo-
telesi bölcseletet használják, s ez által a Theologia tisztasá-
gát elhomályosítják. A 15. században aztán általánossá lesz 
ezen vád. A platonikusok és a humanisták, mint Gemistbus 
Pletho, Marsilius Ficinus, Giovanni Pico de Mirandula, Lo-
renzo della Valla, Pomponatius s ezek számtalan követői 
erős harczot indítottak a skolasztika ellen.1) S minden más 
gyalázáson kivül, melylyel a peripatetikus iskolát az ő bar-
bár nyelve és hideg formalizmussá miatt elhalmozták, újra 
és újra visszatérnek arra, hogy a skolasztikusok Platót és 
minden tudományos letéteményét az ókornak mellőzve, szol-
gai módon egyedül Aristoteleshez ragaszkodtak, s annak 
iratait is nagyobb részt rosszul és hamisan értelmezték. 
Hogy mily szenvedélylyel és dühösséggel vívatott ezen küz-
delem, megismerhetjük azon kifejezésekből, melyekkel a 
scotisták és thomisták egymást elhalmozták. Leggyakoriab-
bak voltak ezen szép czímek : „meri immitatores ac vere 
servorum pecus," „verveces aut juvenci omnis iudicii ex-
pertes dueuntuf ad lanienam," quo s nemo vere doctus, ne-
que docti viri, neque philosophi nomine dignos arbitratur.2) 
A humanizmustól a protestantizmus örökölte ezen gyűlöle-
tet a peripatetikus iskola ellen. Luther kifakadásai az aris-
totelizmus ellen ismeretesek. Az egyetemeket gyalázván 
Aristotelest a többek közt „vak pogány mesternek" nevezi.3) 
A későbbi protestáns tudomány szelídebben tárgyalta ugyan 
az aristotelesi filozofiát, de az egyszer kimondott vádat senki 
sem vonta többé vissza. 

Ugyan ezen ellenséges álláspontra helyezkedett az 
ujabb filozófia is. Descartes, ez uj filozófia atyja bölcseletének 
karakterisztikonja épen ebben a régi iskolával való szakítás-
ban állott, Descartes ugyanis alapjában akarta a tudományt 
ujjá alakítani, uj princípiumokat ohajtott feltalálni, mert 
szerinte Aristoteles hamis elvei minden tudományt meg-
rontottak4) S a ki a karteziusi iskola működését a 16 és 17 
században ismeri, azelőtt nem lesz megfoghatatlan, miképp 
lett végre mintegy axiómává a tudományosság történetében, 
hogy a középkor csak vak aristotelizmus volt. 

Falamint nem csodálkozhatunk, ha ezen vádat a mult 
század bölcseleti történetirónál is feltalálhatjuk. Brucker: 
„História eritica philosophiae" czimű művében egész feje-
zetet ír a skolasztikusok „'AçiOTOTeXouavia"-járói. Szent 
Tamásról pedig igy nyilatkozik : . . mancipii instar ser-
vire Stagiritae coactus est et veritatem quoque illi tyranno 
servire coëgit." 5) Buhle, ki pedig a skolasztikusokat saját 
tanulmányozásából ismerte, szintén sok helyen beszél az 
Aristoteleshez való vak ragaszkodásról s Albertus Magnus 
nagy tudománya előtte egyedül „gyűjtői szorgalom", „kinek 
saját theologiai vagy filozofiai rendszere nem is volt." 6) 
Szelídebben ítélt a scholasztikáról Leibnitz, ki oly sokat 

') Bővebben ír erről Werner nagy művében:Der heil. Thomas v. 
Aquino. III. Bel 466. 1. 

2) Nizolius: Autiharbarus seu de veris principiis et vera ratione 
philosophandi contra pseudophilosophos czimű művébe'. 

3) Lubrich: Neveléstörténet. II. rész I. kötet. 412 1. 
4) „Unde concludendum est — irja ő — eos qui, quam mininum 

didicerunt eorum omnium, quae hactenus nomine philosophiae insigniri 
soient, ad veram percipiendam quam maxime esse idoneos." Opera philos, 
in praef. Amstelodami. 1677. 

6) Tom. III. periódus II. par III. lib. II. c. 3. 
6) Geschichte der Philosophie. Bd. I. p. 857. 

tanulmányozta a skolasztikát és oly sokat tanult tőlük, 
hogy Jourdain szerint könyvet lehetne írni e czimmel : 
„Leibnitz disciple de S. Thomas " De szava elhangzott 
minden eredmény nélkül; csak a franczia ecclecticus is-
kola tagjai, mint Cousin, Haureau, Michelet, Jourdain, 
Barthélémy St. Hilaire látszottak őt megérteni. Ezek 
közöl az utolsó Kant filozófiáját bírálván igy nyilat-
kozik : „Tekintettel a logikai levezetések azou renge-
teg apparatusára, azon találékony és haszonnélküli ne.i-
logismusra, a végnélküli alakzatok pazarságára. nem vo.-
na-e jobb a középkori skolasztika örvényeire vissza-
térni?"7) De még ezek sem bírták magokat teljese'?, 
kivonni a kór szelleme alól, s maga Cousin ugy nyilatkozik, 
hogy a ragaszkodás Aristoteleshez oly nagy volt, miszerint 
kevésbbé mult, hogy az egyház által nem kanonizáltatott ;8) 
s Rousselot szent Tamásról véleményét így fejezi ki : 
„S. Thomas est un homme du passé en philosophie, il mar-
che aveuglement sur les pas d'Arrstote et des Arabes sur-
tout."9) Sőt még sok, magát kereszténynek neveztetni akaró 
író is ugyan ezen vádat hangoztatja. Igy a jelen század el-
ső felében annyi port vert bölcseleti irányok képviselői, mint 
Hermes, Günther, valamint az olasz ontologisták, Gioberti, 
Rosmini és mások. 

A másik ellenvetés pedig az, hogy miután a skolaszti-
ka filozofiája ugy sem más, mint aristotelizmus, tanácsosabb 
a tiszta aristotelizmust fogadni el a jövő bölcseletének alap-
jául. Ez irány azóta kezd különösen érvényre emelkedni, 
mióta a különböző, egymásnak ellenmondó bölcseleti elmé-
letek hullámzásában, maga a bölcselet kezd már hitelvesz-
tetté lenni; midőn éppen ezen örökös nyugtalanság és ellen-
mondás megingatja annak alapjaiban való hitet : mióta a 
komolyabb szellemek kezdik észrevenni, hogy a filozofia oly 
útra jutott, melyen nincs kitérés csak visszatérés a mult 
valamelyik filozófiai rendszeréhez, mint közös kiinduló pont-
hoz, melyre, mint szilárd alapra lehetne aztán felépíteni a 
jövő bölcseletet. S szerintük ezen rendszer Aristoteles filo-
zofiája. S tagadhatatlan is, hogy Aristoteles az ujabb időben 
mindinkább előtérbe kezd lépni. A kezdeményezés dicsősége 
kétségkívül a porosz Trendelenburgot illeti, ki nemcsak 
Kant „tiszta alaki észtanát" szorította le a német egyete-
mekről, helyébe állítván a Stagirita hét ezredéves logikáját, 
de kiszorította azt a jogtudomány szentélyéből is.10) S az igy 
megkezdett irány valóban igen sokakat magához vont. Tren-
delenburg köré csoportosultak: Heyder Károly, Kym , 
Überweg, Brentano, Hertling és mások, ugy, hogy igaza 
volt Eucken baseli tanárnak, midőn székfoglaló beszédében 
ezen tünemény okaival foglalkozva, következőképen nyilat-
kozott : Mig a mult században a nagy Stagiritának csak 
egyes iratai birták befolyással, s maga Kant a hajdani mes-
ter tanának nevezetes pontjaiban nem ment félreértésektől : 
a mFszázadunk első tizedei óta az érdeklődés annak összes 
világnézete iránt újra felébredett, s azóta annyira fokozó-
dott, hogy Aristoteles stúdiuma a bölcsészi mozgalmak elő-
terébe lépett. Sok nevezetes, a legeltérőbb irányhoz és isko-

') Barthélémy st. Hilaire: De la Metaphys. Paris. 1879. 107 1. 
8) Cours de l'hist de la Philos. 
") Etudes sur la philos, du moyen âge. Introd. Paris. 184 1. 
I0) Trendelenburg: Elementa logicae Aristoteleae. Berolini. 1868. 
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láboz tartozó férfiút a régi gondolkozó nemcsak magához 
vonzott, de tartósan le is kötött. Sőt miután az önnálló 
speculativ működés merev és ellentétes rendszerekre szakadt, 
s a culturalis népek mindinkább el-eltérő utakra húzódtak 
szét, az aristotelikus bölcsészet oly irányt nyitott, melyen 
minden nemzet képviselői és buvárlói együttes, szépen gyü-
mölcsöző működésre egyesülhettek. S igy az aristotelikus 
tanulmányozás felvirágozása a mai bölcselet főjellemvo-
nása." 1 ') 

Ezen ellenvetésekkel szemben a skolasztikái filozofia 
védőinek nem legutolsó feladata tehát, kimutatni a valódi 
heh et, melyet Aristoteles a skolasztikában elfoglalt, s ezzel 
rnegczáfolni mind a két ellenvetést, vagyis kimutatni, hogy 
a skolasztika több valami volt ; mint Aristoteles puszta szol-
gai utánzása, s másodszor, hogy a puszta aristotelizmus nem 
szolgálhat biztos alapul, a skolasztika nélkül, a jövő filozó-
fiájának, kimutatván azt, mit Morgott ír, hogy: „A skolasz-
tika rendszere magában foglalja Aristotelest, s vele mind-
azt, mit a pogányság az igazságból birt, de magában fog-
lalja azt is, mit az Istentől megvilágított ész, egy sz. An-
zelm, egy hippói püspök, valamint az egyház más fénylő 
oszlopai által igazságban nyert, s ez okból a középkor tu-
dományos gondolkozása sokkal messzebb terjed, mint Aris-
totelesé, s ennélfogva a skolasztika nagy mestereinek tudo-
mánytára sokkal alkalmasabb az újkori tapasztalat i tudo-
mányok gazdag kincseinek befogadására, mint Aristoteles 
tudomány-épülete. Ez a dolog természetében is fekszik. A 
mindent átölelő rendszerek, melyeket egyes hatalmas szelle-
mek alkotnak, melyekhez a századok tudományos eredményei 
is csodálatos egységben egyesülve fűződnek, magokat ki 
nem zárhatják, s önmaguknak nem mondhatnak ellen, sőt 
ellenkezőleg egyiknek a másikat magába kell zárni; s a kö-
vetkező magában foglalja az előbbenit, csak hogy az gazda-
gabb, terjedelmesebb, és nagyszerűbb. A skolasztikái rende-
sen magában foglalja az aristotelesit, csakhogy gazdagabb 
minden oldalon. A jövő rendszerének is, melyet a szellemek ke-
resnek, magában kell foglalnia a középkor rendszerét, csak-
hogy annak még dúsabbnak, szebbnek, és tökéletesebbnek 
kell lennie. A skolasztikához kell tehát csatlakoznunk, ha 
azon bölcselethez akarunk jutni, melynek szükségét annyira 
érezzük.12) 

Egyes keresztény bölcselők sokszorosan és fényesen 
meg is oldották már ezen feladatot. Kleutgen, Stöckl, San-
severino,Schneid és mások műveikben fényesen és bizonyítólag 
szólnak a dologhoz. Mi különösen ez utóbbinak dr. Schneid-
nek „Aristoteles in der Scholastik" czimű művére támasz-
kodva, s azt bár önállóan is követve, akar juk eme feladat 
megoldását megkisérleni, s pedig ugy, hogy mindenek előtt 
vázolva az aristotelizmus állását Európában, annak műve-
lését és tekintélyét a skolasztikusok előtt, vizsgálni fogjuk, 
miként használták fel tudományos törekvéseikben a skóla 
férfiai Aristotelest, s egyszersmind, hogy miképp és mennyi-
ben emelték rendszerüket a nagy Stagiri ta rendszere fölé. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, október. 29. Tizenhatéves liberális gazdál-
J1) Über die Bedeutung der aristotelischen Philosophie in der Ge-

genwart. Berlin. 1872. Idézve: Haberern Aristoteles Ethicájának fordítá-
sához irt előszavában. XIII - XVII. 1. 

12) Dr. Morgott, Der Katholik. Mainz. 1874. 1. k. 463 1. 

Jcodds. — Hogy valaki tévesen ne értelmezze levelünk czí-
mét, sietünk kijelenteni, hogy a liberalismusnak nem anyagi 
gazdálkodásáról akarunk szólani, ez hozzánk nem tartozik, 
de különben is az anyagi gazdálkodás ismeretes mindnyájunk 
előtt; kifejezve találjuk ezt az évenkint meg-megujuló de-
ficitekben, melyek háztartásunkból eltűnni semmiképp sem 
tudnak; kifejezve talál juk továbbá ezt az országnak éven-
kint milliókkal szaporodó adósságában is; — érezzük továbbá 
saját zsebeinken, hová évről évre mélyebben kell benyúlni a 
rendes és rendkívüli kiadások, az egyenes és nem egvenes 
adók fizetése végett; látjuk végre e gazdálkodást a paupe-
r i s m s általános terjedésében. 

Figyelmünket tehát nem az anyagi, hanem a libera-
lismusnak az erkölcsi téren végbevitt gazdálkodása veszi 
igénybe, és ha e tekintetben diplomát kellene a liberalismus 
részére kiállítani, valamint anyagi, ugy erkölcsi téren végbe 
vitt gazdálkodásnak calcul usául oda irhatnók, hogy az 
kitűnően rosz. Anyagi téren milliókat tesz koldussá, erköl-
csi téren millióknak okozta lelki kárát, és valamint anyagi, 
ugy erkölcsi téren is mindennap közelebb ju t e jobb sorsra 
érdemes nemzet a tönkhöz. Es mindez miér t? Csak azért, 
hogy a nemzet, a külföld hitetlen libéralisai előtt rosz hirbe 
ne jöjjön, és meg azért, hogy az itthoni liberálisok, az erköl-
csileg tönkre tet t nemzet körében, az anyagi téren annál 
szabadabban gazdálkodhassanak; mert az kétségtelen tény, 
hogy egy erkölcsileg megrontott nemzetnél az enyém és 
tied közti fogalom is meglazulva levén, a rape-cape hajla-
mok is könnyebben értékesíthetők. 

Megdöbbentő valóban, hogy 16 év alatt mily pusztí-
tást volt képes véghez vinni hazánkban a liberalismus er-
kölcsi téren. De talán mi sötét szemüveget tettünk fel és 
azért nem lát juk kellő világításban állapotunkat, talán azért 
nem Ítélünk helyesen? Mit sem óhajtunk inkább, mint hogy 
ezt valaki nekünk kézzelfoghatólag bebizonyíthatná ; de 
félünk, hogy ez lehetetlen, mert számok ellen nincsen okos-
kodás, ezek a számok pedig, mint azt a legújabb statistikaí 
kimutatás tanúsítja, azt igazolják, hogy az illetékes állami 
bíróság előtt a mult félévben harmincz százalékkal szapo-
rodtak a házassági perek a mult év ugyanazon időszakához 
képest, és százötven százalékkal a tiz év előtti időszakhoz ké-
pest. Nem megdöbbentő képét nyujt ják-e az idézett számok 
az erkölcsi téren okozott pusztításnak? Ide, ugy véljük, nem 
kell sötét szemüveg; a számok magok elég sötétek. Bár ne 
volnának ilyenek! 

Ha pedig az adott számokra nézve azt kérdezzük, hogy 
mi okozhatta, hogy egy félév alatt 30 százalékkal, 10 év pedig 
150 százalékkal szaporodott a házassági perek száma: ugy 
annak megfejtésére keresve sem találunk más okot, mint a 
liberalismust, mely a keresztény, kinyilatkoztatott tannal 
szembe állítva nem egyéb, mint haeresis, s mint ilyen min-
den téren aláásni törekszik a keresztény népek erkölcsét. 
Állításunkat tagadhat ja bár a liberalismus, de a tények mint 
szerzőre ő rá utalnak. Tény mindenekelőtt az, hogy sülye-
dést és nem emelkedést jelent erkölcsi téren a házasfelek 
elválása, tény továbbá az, hogy az elválások számának 
szaporodása a liberalismus korszakába esik és igy bármenyire 
akarná is, nem képes a liberalismus eltagadni, hogy ennek az 
erkölcsi siilyedésnek okát, semmiben másban nem lehet 



feltalálni, csak ő benne. De ha körültekint a liberalismus 
maga körül, nem is tagadhat ja , hogy ő egyedül az, és nem 
más, mely e megdöbbentő sülyedésnek okozója; mert ő az, a 
mely nem csak folyton gunynyal támadja az egyház tanát 
a házasság felbontathatatlanságáért, hanem törvényeivel rá-
mutat az útra is, melyen az elválások eszközölhetők; ő buz-
dít ja a nemzet fiait apostasiára a ker. kath. hittől, hogy ily 
módon megkönnyítse az elválást,melylyel előmozdítja az er-
kölcsi pusztulást. Magyar népünk, a magyar nemzet még 
csak fogalommal sem bírt arról, hogy az Isten oltára előtt 
örök időre letett hűség oly könnyen felbontható; erre, és igy 
a laza erkölcsre csak a liberalismus tanította meg, és törvé-
nyeivel mintegy egyenesen felhivá, hogy hagyjon fel szigorú 
erkölcseivel, azaz legyen erkölcstelen. 

Hogy a liberalismus további uralmával a rombolás 
az erkölcsi téren még fokozottabb módon fog folyni, az 
kétségtelen; ugyanazon ok, ugyanazon körülmények közt, 
ugyanazon eredményt szüli: és igy készen lehetünk, hogy 
egy félév múlva, az elmúlt félévhez képest a házassági pe-
rek ismét szaporodni fognak 30 százalékkal, vagyis a mult 
évhez képest, tehát egy év alatt az emelkedés, helyesebben 
a sülyedés 60 százalékot fog tenni és igy rövid idő alat t 
oda fogunk jutni , hogy csak fehér hollóként mutathatunk 
egyes házasfelekre, kik lelkiismeretesen megtar t ják azt, 
mit Isten oltára előtt fogadtak. A liberalismus néhány év 
alat t oly felforgatást, a családi viszonyoknak oly össze-
visszakuszálását fogja előidézni, hogy hozzáhasonlót a tör-
ténet még a pogány korban sem mutat fel. A nemzetre ily 
állapotból kifolyó következményekre mi csak rettegve gon-
dolhatunk. Lehet-e oly nemzet jövőjében bizni, melyben 
meg van rendítve éppen a társadalom alapját képező csa-
ládi élet? Melyben mit sem adnak többé az Isten előtt te t t 
Ígéretre ? Melyben a család tagjai t képező gyermekek, az 
elválás következtében a családból mintegy kitaszítva, a szü -
lői szeretet melegét, gondos ápolását mellőzve, sivár, rideg 
lélekkel és szívvel lépnek az életbe ? A liberalismus igy a 
nemzet megsemmisítésén működik, és eme czélja felé, 
mint a tapasztalat igazolja, óriási léptekkel halad elő. 

Megakasztani e gazdálkodást, megtörni erejében a 
liberalismust, ez kötelessége mindenkinek, a kinek némi ér-
zéke van a nemzet fennmaradása iránt, az kötelessége ugy 
a katholikusoknak, mint a többi keresztény vallás felekezetek-
nek. Nem sokára ezredéve lesz a hon megalapításának; a 
kereszténység biztosította mindez ideig e nemzet fennállását, 
mert erkölcseiben keresztény volt: — a liberalismus a nem-
zetnek nem ígér, mert nem Ígérhet jövőt, övé csak a rom-
bolás műve. Egy második ezredévet e nemzet csak ugy ér-
het meg, ha visszatér arra az alapra, melyen első ezredévét 
átélte. Aki tehát hazáját igazán szereti és annak jövőjét 
biztosítani akarja, az minden alkalmat használjon fel, hogy 
a kereszténység a liberalismus felett hazánkban diadalát 
mielőbb kivívhassa. 

Budapest, november 1. A szabadkőművesek nagygyű-
lése. — Rég hallgatott már a krónika a vakandok módjára 
vakoló testvérekről.Legalább mi ujabban nem igen olvastunk 
róluk.Tegnap azonbana „ P . L l o y d " és a „Nemzet",az előbbi 
hosszabb, az utóbbi csak rövid kis közleménynyel, újból na-
pirendre hozták a szabadkőművesség ügyét. Október 28-án 

t a r t á Magyarország „nagy páholya" évi gyűlését Pulszky 
F . nagymester elnöklete a la t t . A „Nemzet" (okt. 31. 299. 
reggeli sz.) jelentése szerint elfogadtatott a kiküldött bizott-
ságok javaslata, mely a „nagy Oriens" és a „nagy páho ly" , 
„az ország e két leghatalmasabb szövetkezete" „symbolicus 
nagy páholylyá" leendő egyesülését czélozza. A „P. L loyd" 
(okt. 31. 300. reg g. sz.) ezen lakonikus hirhez commentárt 
szolgáltat, melyet „jónak vélt" az évi gyűlésnek beadott 
jelentésből kivonni. „Fájdalom, úgymond az évi jelentés, az 
elmúlt év gazdag volt oly eseményekben, melyek bizonyít-
ják, hogy széles mélység és ür létezik a mi eszmekörünk és 
a lakosság nagy részének észjárása között, és melyet a mi 
elveink kitölteni képesek nem valának." — Valószínűleg az 
antiszemita zavargásokr a gondolhattak, mert fá j la l ják to-
vábbá, hogy „a szenvedélyek által élesztett mozgalom, mely 
az alaptörvények által biztosított jogegyenlőség ellen tör, 
kétségen kívül helyezi, hogy a magyar szabadelvű törvények 
szelleme mindenütt még nem győzött, és hogy még sokan 
vannak, kik a jogszerűen fenálló viszonyok megváltoztatásá-
ra törekednek." De „nemes" fá jdalmuk nem reménynélküli ! 
Nem félnek, mert biznak „az intéző tényezők bölcsességébe, 
kik a fenálló rend visszahanyatlását meg nem engedik," 
annyival is inkább, mert „az államhatalom mind amaz eszkö-
zök birtokában van, melyek a törvényeknek megszerzik az 
illő tiszteletet," és „fog is mindenkit azok tiszteletben ta r -
tására kényszeríteni." De hát sajnálják a felmerülő tünete-
ket, melyek „elég anyagot adnak a gondolkodásra, és nem 
tagadhat ják , hogy egy erős áramlat tért hódítani iparkodik, 
mely az emberi társadalomban szakítást kíván létesíteni, és 
az erőszak szükségeltetett alkalmazása mutat ja , hogy amaz 
erények hiányoznak, melyek nélkül az emberek békés és ba-
rátságos együttléte nem gondolható." Ezen jelenségek kö-
vetkeztében szükségesnek t a r t j ák a „testvérek," hogy a 
szabadság és egyenlőség mellett a „testvériséget" jobbau 
ápolják, mert enélkül az emberek közelebb egymáshoz nem 
hozatnak. 

Törekedtünk rövid, de mégis kimerítő vonásokban 
visszaadni, mit a „P. Lloyd" idézett számában erre vonat-
kozólag talál tunk. Ezekből először is az látható, hogy a 
szabadkőműves testvéreknél a dolgok nem állhatnak valami 
nagyon fényesen. Mert miért terveznék a két szövetkezet 
egyesülését ? H a mindegyikük elég erős volna, talán nem 
kellene azokat egyesítni; minden összetétel az önmagukban 
elégtelen részek nagyobb hatás előidézésére irányuló egye-
sülését czélozza. U g y látszik, hogy az alsóbb fokokra már 
nem bir valami nagy vonzóerővel a szabadkőműves szem-
fényvesztés; vagy talán nem ugy foly a segélyezés és pártolás 
mint azt a t i tkokba be nem avatott tagokkal elhitették.Talán 
sokan csalódtak, mások meg talán megunták a nagy és kis 
gyermekeknek való komédiát, melynek nevetséges volta 
mögé-rejtőzik a szabadkőművesség igaz lényege és tulajdon-
képeni czélja. Lehet, hogy az egyik, vagy a másik ok, vagy 
mindakettő csökkentette a „testvérek" számát, et hinc illae 
lacrymae. De az sincs kizárva, hogy az egész panaszkodás 
csak ámítás akar lenni. Nem volna az első eset, hogy pórt 
hint a szabadkőművesség a világ szemébe, hisz az a mester-
ségük. 

Quid quid sít, egy mégis csak igaz. Nemcsak azért, 



mert a „nagy páholy" évi jelentése mondja, de azért is, 
mert sok egyéb tény és körülmény erre világosan utal. A 
szabadkőművesség érzi közeledni legnagyobb ellenségét — 
a socialismust. Mi nem ta r t juk ugyan azonosnak az antise-
mitismust a socialismussal ; sok antiszemita kétségkívül ir-
tózik a socialismustól. De hogy a socialismus jelenleg sok 
helyütt az antisemitismust felhasználja, hogy vele terveit 
maszkírozza, ezt kétségbe vonni nem mérnők. Mi azon véle-
ményben vagyunk, hogy az antiszemitismus, éppen a napvi-
lágra került legutóbbi események miatt, mai nap igen ked-
ves alkalom és ürügy, hogy a socialismus propagandáját 
tovább folytassa. 

És innét a szabadkőművesek panaszai. A zsidókat 
úgyis oltalmukba vennék, az bizonyos ; hisz' akárhányszor 
történt, hogy a zsidóság a szakadkőmüvességgel és megfor-
dítva ez amazzal teljes solidáritásban lépett fel. A zsidóság 
érdekét keresi a szabadkőművességben, ez meg amazt czél-
jaira felhasználja. Eme nobile par f ra t rum között valódi 
entente cordiale uralkodott mindeükor. De a zsidó és nem-
zsidó szabadkőművesség el nem t i tkolhat ja maga előtt, hogy 
egyaránt vészteljes mindakettőre nézve ama közös ellenség, 
mely jelenleg per accidens az ..antisemitismus" bőrébe bujt : 
t. i. a socialismus. 

Ez ama nagy veszély, ez az a halálos ellenség, mely 
mint a szabadkőművesség természetes ostora és büntetése 
egyre terjed és erősbül. A szabadkőművesség — bármeny-
nyire is tagadja azt a világ előtt —minden néven nevezendő 
tekintélynek, akár vallási, akár egyházi, akár állami legyen 
az, háborút izent, és azért jelszava: szabadság, egyenlőség 
és testvériség ! Csak egy tekintélyt hagyott még, csak egyet 
kiván fenntartani, ez a tőke tekintélye, ez a pénz hatalma. 
S mivel a szabadkőművesség eme, napjainkban különösen 
oly kirivólag fellépő, válaszfalhoz oly görcsös szívóssággal 
ragaszkodik, azért hazugság, mit a világgal elhitetni akar . 
Hazugság a „szabadság" az ő szájukban, mert csak az ókori 
pogány állapotokhoz hasonlítható ama helotismus és rab-
szolgaság, melybe a capitalisants uralma következtében a 
lakosság nagy része jutot t ; hazugság az „egyenlőség" az ő 
szájukben, mert a tőke sokkal nagyobb válaszfalat von a 
társadalom két osztálya, a mindinkább meggazdagodó ki-
sebb rész és a mindiukább elszegényedő roppant nagy rész 
között, mint az valaha csak fennállott. Es azért üres phra-
sisnál és hazugságnál nem egyéb a testvériség hangoztatása, 
mely soha sem fog létesülni a kényurak és a rabszolgák, a 
tőke hatalma következtében áthidalhatatlan űr által el-
választott társadalmi osztályok között. A socialismus, mely 
a szabadkőművesség destructiv művét egy lépéssel tovább 
vitte, az utolsó consequentiát rontá le a szabadkőművesség 
által felállított előzményekből. Neki nem kell a tőke ha-
talma, amint a szabadkőműveseknek nem kell isteni és em-
beri tekintély, egyházi és állami felsőbbség. 

Igy állanak a dolgok, és azért ér t jük a szabadkőmű-
vesség panaszait. E r t j ük azt is, hogy az államhatalomhoz 
appellált, mert ez volt mindig taktikája ; ha csel és árulás 
nem használt, akkor mindig az erőszakhoz folyamodott. De 
nagy és talán nem alaptalan a félelmünk, hogy eme, oly 
gyakran használt „ultima ratio" valamikor csütörtököt fog 
mondani. Minél jobban terjed a szabadkőművesség szelleme, 

annál közelebb állunk ez időponthoz. A felforgatás szel-
leme már úgyis megmételyezett majdnem minden társadal-
mi osztályt ; csak szenvedjen még többet a tekintély, csak 
legyen még élesebb az ellentét, csak legyen nyomasztóbb az 
actio, majd létrehozza azt az iszonyatos reactiót, mely tár-
sadalmunk teljes felforgatásában fog véget érni. 

Csak olvassa valaki a nagy franczia forradalom tör-
ténetének előzményeit és lefolyását, majd meglátja, mily bor-
zasztó világításban tűntek ott fel a szabadkőművesség jel-
szavai : a liberté, égalité et fraternité ! Hasonló okok hason-
ló okozatokat szülnek, annál gyorsabban, mentől jobban el 
van készítve a talaj . 

Pessimisták nem vagyunk, de szemünk van és akarunk 
látni, és akarjuk, hogy mások is lássanak. Reményünk nem 
nagy, mert az egyedüli biztos és czélra vezető eszköz: a né-
pek erkölcsi regenerálása a keresztény vallás által, ugy 
látszik, csak egy borzasztó nagy katasztropha után fog vég-
bemenni. Már nagyon messze jutot tunk a lejtőn. ? 

Kassa. Októberhóban. Mária-cultus. — „Dignare me 
laudare Te virgo sacrata!" A tárgy fontossága, időszerűsége 
— kivételesen megkettőzteti velünk a hónapos közle-
ményt. Teszük ezt annyival inkább, mivel ez ájtatosság a 
más hiten lévők figyelmét is magára vonta. Okát érdeklő-
déssel tudakolták tőlem is ; de minden látszatos rokonszen-
vük mellett sem t i tkolhat ták el az idegenkedést, holott e 
cultus nagyon is természetes, észszerű, az egyház ős szoká-
sán, történelmén alapszik. Szomorúan kell i t t megjegyeznünk, 
hogy hitfeleink közt is többen már csak névleg ismerik e 
cultust, s t a r tunk tőle, hogy az ujabb generatio, a mostani 
tanrendszer s némely tanférfiaink szelleme mellett, végképp 
fog decatholizáltatni. 

Urunk megígérte egykoron taní tványainak: „A mit 
kérendetek az Atyától az én nevemben, megadja nektek." 
Ez ígéret folytán, havi ájtatosságunk alatt kértük mi is az 
Atyát , kértük Jézus nevében, s hogy imánk sikerdúsabb le-
gyen, kértük szűz Mária által. Mindent akart nekünk az 
Atya adni Jézus nevében — mondja sz. Bernárd — de 
mindent Mária által ; magát a Megváltót is Mária által 
adta. Méltán tiszteljük tehát, legkivált mi magyarok; hisz 
ő nemzetünknek különösen Nagyasszonya, ő édes hazánknak 
védangyala, őt boldog-emlékő apáink is buzgó szivvel 
emlegették, tisztelték, magasztalták. A régi korból, a ke-
resztények ájtatos életéből a szűz-Mária-tisztelet és ájtatos-
ság, a szűz Mária iránti lelkesedés és buzgóság mintegy 
végtelen tenger nyílik meg előttünk.Melyik kath.pap ne me-
rítsen belőle a hitszomjas nép számára, melyik egyházi író ne 
mártsa belé tollát, hogy védiratával a hittévelyre világot 
fényt derítvén, a jobb meggyőződést felköltse ? ! Hisz legelső 
s legnagyobb magyarjaink, sz. István, sz. László, szintén hí-
vei voltak e cultusnak, melyet, fá jda lom! nemzetünk egy li-
berális töredéke, hitehagyott sarja ignorál. 

A fényes nap leszállta, Kr . Urunknak Atyjához visz-
térte után az apostolok, Mária, mint kedves anyjok, mint a 
napszállat után, fennmaradt esti csillag körül gyülekezve és 
imádkozva kapták a Szentlelket. — Azonnal az első szá-
zadban, Ker . sz. János tanítványai Kármel hegyén, az apos-
tolok Názáretben, közel Tábor hegyéhez, sz. Mária tisztele-
tére templomot emeltek, mint a történet mondja. — Említ-
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scm-e Helena császárnét és fiát Konstantint ? Említsem-e 
Leó császárt, ki maga a szűz Anyának három templomot 
emelt ? S mind ez, az anyaszentegyház első korában, ugy, 
hogy az istenanya kitűnő tisztelete oly régi, mint maga az 
egyház, oly régi, mint maga a kereszténység, ugy, hogy 
szűz Mária tisztelete nélkül keresztény népet nem találunk. 
Vájjon nem igaz-e tehát, hogy a kik a szűz Anya tiszteletét 
elvetették, egyszersmind az igaz kereszténységet vetették 
el magoktól? Valamint sz. Mária nélkül nincsen Megvál tó : 
ugy, hol a Megváltó, ott van édes anyja is, Mária. H a oly 
szívvel, ragaszkodással leszünk a Megváltó iránt, mint volt 
Mária, akkor leszünk valódi keresztények. Igy tehát , hogy 
Krisztusnak kedves tanítványai lehessünk, szűz Mária szive 
körül kell gyülekeznünk, e szívnek érzületét magunkba 
színi igyekeznünk. Szűz Mária cultusából emelkedik az igaz 
ker. élet, mint lilom-kehelyből a kellemes illat, szűz Mária 
tiszteletéből fejlődik a Megváltó teljes tisztelete, mint gyü-
mölcs a virágból. 

Emlitsem-e azon ájtatotos királyokat, kik népeiket a 
szűz Anya pártfogásába ajánlották ? Mi volt sz. István ki-
rályunk halálá ágyán utolsó imá ja? Népét, országát sz. 
Mária oltalmába helyezte. Egy XV- ik századi magyar or-
szággyűlés, midőn a római pápától a török elleni háborúra 
segélyt kért, levelében igy kiáltott fel a kereszténység közös 
atyjához: „Szentséges atyánk! Mária, a magyarok Nagyasz-
szonya, velünk lesz a csatában." De nem csak ezt, képeket 
is találunk, melyeken már az első keresztények ájtatossága 
tündöklik, melyekből szűz Mária tisztelete mintegy felénk 
sugárzik. Sz. Lukács evangélistáról mondatik, hogy első 
festette sz. Mária képét. — Sz. Gergely pápa a ker. hit 
miatt tömlöczben ülő barát jának nem gondolt kedvesebb 
ajándékot küldhetni, mint két képet: az egyiken a Megváltó, 
a másikon sz. Mária volt ábrázolva. — Sz. Gellért csanádi 
püspökről olvassuk, hogy mit sem tudott megtagadni, 
mit tőle szűz Mária nevében kértek. Nevezetes nagy 
Lajos királyunk, ki alat t Magyarország dicsősége tető-
pontján volt. Törökök elleni csatáiban szűz Mária 
képét hordozta magával, s midőn Bolgárországban leg-
hevesebben folyt a csata, ő addig, mintegy második Mó-
zes, egy dombon szűz Mária képe előtt téi'delve imádkozott, 
győzelemért esedezve. O első volt Európában, ki akkor a 
törökön győzedelmeskedett. 

Kinek tulajdonítá e győzelmet, megmuta t ta , midőn 
azon templomot építtette Mária-Czellben, mely bucsujárásai-
föl monarchiánkban a legnevezetesebb. Harczias ruhá ja , 
harczias ingje, vallásos nejének selyem öltönye és pár tá ja 
most is ott van avval a képpel együtt,melynél oly buzgón 
imádkozott a hős király ! — Emlékezzünk csak a közép-
korra, az úgynevezett lovagkorra, melyet sokan csak a re-
gényekből ismernek; de ne feledjük, hogy ama kor lovagkard-
jának kereszt volt a markolatja, olvasó volt kard-bojtja,s a lo-
vag mell vasa alatt nyakáról szűz Mária képe diszlett. . . . 
Igen, mivel ámbátor a katholikus Máriá t nem imádja, de ugy 
tiszteli, érette annyira buzog, lelkesül, hogy majdnem 
imádja. Még a költő is szent hevülettel lantol róla : 

„Előttem a képed, ah mindig előttem, 
A nap sugarában, a kék levegőben, 
Téged lát lak ülni a rózsa-levelen, 

Csillagul fényleni a zugó tengeren. 
Es a szellő a jka nevedet sóhaj t ja ." 

Jézus szivének kiömlött véréből'szülemlett az egyház, 
Jézus szivéből sarjadzott ő ; és e szív, e vér, mely termő 
magja volt az egyház életének, vájjon nem a bold. Szűz 
vére, teste volt-e ? Egyházunk a bold. Szűzben mindenkor 
saját képét lá t ta , szemlélte. Valamint Mária méhében hor-
dozta az Üdvözítőt, ugy hordozza az egyház is; miként 
Mária felajánlotta egyetlen fiát az emberi nem váltságáért, 
ugy fe lmutat ja az egyház is; és miként a bold. Szűz szep-
lőtelen, ment a bűn szennyétói, oly szeplőtelen az egyház is, 
mentve az eretnekség és tévely mocskától. A sz. Szűz tisztelete 
vérében van az egyháznak. Eme kiváló tiszteletről tanús-
kodnak a kereszténység első századai, muta t ják egész éven át 
előforduló ünnepei, sz.Ambrus, sz.Ágoston, aranyszájú sz. J á -
nos, sz. Epiphanius dicsbeszédei, mutat ják a tiszteletére emelt 
templomok, a 34 millió tagból álló Mária-társulat; és a ki 
mentől ájtatosabb, buzgóbb, Máriának annál nagyobb tisz-
telője. 

Csodálhatjuk e, ha őseink nem csak magokat, család-
jaikat , nem csak lakhelyeiket és hazájokat a bold. Szűznek 
felajánlották, de a napokat, heteket is neki szentelték ? Reg-
gel és este, vagyis a hajnal és alkonyat volt azon sajátságos 
idő, melyben belső indulatból kötelezettnek érzi magát 
mindenki a bold. Szűzhöz fohászkodni, mert ő benne pil-
lantot tuk meg üdvösségünk hajnalát , és életünk alkonyán 
ő egyedül az, ki reményt, vigaszt csepegtet aggódó szi-
vünkbe. Hány bűnös, ki bűneinek sokassága miatt már-már 
a kétségbeesés küszöbén volt, ébredett és kelt fel igaz ker. 
életre szűz Mária karján ? Hány bűnös nyugodtan adta lel-
két a mennyei bírónak haldoklásában, mivel szűz Máriához 
buzgón fohászkodott ? — Méltán imádkozzuk tehát az „Ur 
angyal"-át reggel és este. Ele tünk tikkasztó hevében ő az 
enyhítő: azért a munkás kéz és fáradt kebel a déli harang-
szóra örömmel emeli kar já t az egek királynéjához, ki midőn 
mi a munkának nekidőlve az Istenről mintegy elfelejtkez-
tünk, addig érettünk imádkozott. 

De nemcsak a napnak három részét, de a szombatot 
egészen, mint szűz Mária napját tar t ja a ker. ájtatos ember. 
Vasárnap, mely az U r napja, szombatból fejlődik. Krisztus 
Urunk, ki a vasárnap, szűz Máriától született; Mária ölén jöt t 
hozzánk Megváltónk, mint szombatból a vasárnap. Szombat 
megelőzi a vasárnapot, sz. Mária először tűnt fel mint, a meg-
váltás hajnala, utána Krisztus Urunk. A szeretet leleményes 
igy lelte fel azt is, hogy a szombat sz. Mária napja legyen/ 
A szerető szív szeretett tárgyát véli mindenütt feltalálni, 
mindenütt annak képét és hasonlatosságát lá t ja : így va-
gyunk a szűz Anya iránti tisztelettel is. Vasárnap a nyuga-
lom napja; a ker. ember szombaton bevégzett munkáján 
vasárnap nyugszik; nyugodott Mégváltónk is szűz Mária 
méhében születése előtt, nyugodott sz. Mária ölén kereszt-
feszitése után; de a szombat be is zárja a hetet, ugy mint 
midőn a trombita harsogása bezárandja egykor a földi éle-
tet, és az élőket a holtakkal Ítéletre hivandja, ott álland a 
szűz Anya, i rgalmat fog esedezni a reszkedő s félelemtől 
csüggedő lelkekre utol jára . . . Szűz Máriában kezdődött a 
megváltás, ő benne fog végződni is. A teremtés szombaton 
végződött. „Az U r orvoslásának munkája, miként azt sz. 



Ambrus mondja, szombaton kezdeményeztetett, hogy ott kez-
dődjék az uj teremtés, hol a régi végződött." Sz. Máriában 
pedig tünt fél először az u j teremtés; de valamint neki kö-
szönjük Megváltónkat : ugy midőn mindennek vége szakad, 
még egyszer mindnyájan hozzá folyamodunk: irgalom 
anyánk, i rgalom! és akkor jő a nagy vasárnap, az U r nagy 
napja,az itélet borzalmas napja.Igy éli a keresztény a napot, 
igy a hetet, és ha igy éli, akkor csak keresztény mó-
don éli. 

íme szűz Mária tisztelete az ős korban, melyen havi-
ájtatosságunk alapszik, s melyre püspökünk ő excjának 
X I I . számú körlevele is utal : „U t avita fidelium in Dei-
param Virginem pietas reviviscat, maxima in populum 
christianum per Rosarii Mariani prece3 collata bénéficia 
recolantur, et ipsae preces hac olim in patria nostra pluri-
mum usitatae ad propubandamala quaecunque implorandum-
que auxilium divinum singulari studio adhibeantur, SS. 
Dominus Noster Leo divina providentia P . P . X I I I eximius 
beatissimae Virginis Cultor, non secus ac Supremus in his 
terris Pastor animarum nostrarum subnexas edidit litteras 
Encyclica3, quarum ad executionem dispono." etc. Kik Má-
ria cultusát perhorrsscálják, az emberi természet igényeit 
nem ismerik. Mária nélkül volna Atyánk az égben, de nem 
lenne anyánk, ki az apai szigort anyai gyöngédségével sze-
lídítse. Boldogok mi, kik az üdv nagy dolgában szent tö-
rekvésünkben gyátnolul ily anyát bírunk és tisztelhetünk. 
Magváltónk adta, Megváltónk hagyta őt anyánkul, a ke-
resztről igy szólítván meg kedves taní tványát : „ íme! a te 
anyád." Jánosban mindnyájan fiai vagyunk. Jánosban mind-
nyájunknak anyja ő. Sub Tuum praesidium confugimus, san-
cta Dei Genitrix; nostras d°precationes ne despicias in neces-
sitatibus nostris, sed a periculis cunctis libera no3, semper Vir-
go gloriosa, et benedicta Domina nostra, Mediatrix nostra, 
Advocata nostra, Tuo Filio nos reconcilia, Tuo Filio nos 
commenda, Tuo Filio nos repraesenta ! Emlékvirág. 

Klézse, október 9-én (ó napt. szerint) 1883. Meglio tardi 
die mai!— E jelentéktelen falujában mai Romániának a ka-
tholikus szentegyház és falu szeráfi sz. Ferencz védelme 
alatt áll, körülbelül 100 év óta a parochialis anyakönyvek 
nyomán. E védszentünk ünnepén egy év előtt a római szent 
szék és szent atya kegyes parancsából szeráfi szent Fe -
reneznek hétszázados születését ünnepeltük háromnapi á j ta-
tossággal, de a szünetlen hullámzó eső miatt csakis a hely-
beliek buzgólkodhatták, a vidékiek elmaradván, szomorkod-
tak lakjaikban. Hanem ez évben szép kellemes napfény de-
rülvén, korán reggel hullámozni kezdettek a messze távol-
ból is ájtatoskodók, kik gyónásaikat végezve annyira szapo-
rodtak, hogy szük és egyetlen utczánkon alig férhettek el, 
és csak némi tolakodással vehettek részt a buzgó körmenet-© 

ben. Ezt végezve a bulcsue három keresztig, és vissza, a jó-
ságos szentegyházunk megtelt buzgólkodókkal. Ezerekre 
ment a kin maradottak nagy számú sokasága; sokan kény-
telenek voltak az egyház kerítésén is kívül maradni: benn a 
szószékről tartott szent tanítást a forrófalui nagy érdemű 
lelkésze, minorita atya Migliorati Domokos, úgynevezett 
csángómagyar nyelven lelki örömére a buzgolkodó népso-

kaságának. Ezt követte az ünnepélyes szent-mise-áldozat, 
három kerületi lelkész segédletével díszítve, a boglárfalvi 
érdemdús lelkésztől bemutat Vftj egek Ura Istenének, mit 
Oltáriszentség áldása zárt be. A Tantum ergót magyarul 
követve énekelték a betanult leányok, kiknek ezüst hangján 
e végszavak ismétlésére: „Háromságban egy szent Istent áld-
jon minden nemzetség" nagyon sok szemekből örömkönnyek 
csordultak, miket a szent buzgalom sajtolt ki. Erre a lebo-
rul t buzgó néptömeg nagy buzgósággal vette harangok zú-
gása közt a legszentebb titok szent áldását. Ezt bizonyítja 
egy méltatlan, de hűséges fia szeráfi sz. Ferencz atyánknak. 
Imádkoztunk ez áldozat alat t szentséges atyánkért, kirá-
lyunkért, az anyaszentegyház felmagasztalásáért a keresz-
tény uralkodók közötti egységért, minden élő és meghalt hí-
vek üdvösségeért, szent Ferencz rendeinek gyarapodásáért ! 

Némi tájékozásul csak ennyit jegyezünk most fel, hogy 
akármi vélemény terjedjeD az itteni katholicismusról, annyi 
bizonyos a régi adatok nyomán, hogy a kereszténység legel-
ső évszázadaitól fogva akármi viszonyok között máig fenn 
állott itt üdvözítő hitünk sz. Nicetás és sz. Márton által e 
honfiak közé behozva evangeliumi világát. E föld pedig 
Ati l la és Árpád nemzetének bölcsője volt évezredek óta, bi-
zonyítván ezt évszázadokon át fenálló, és még a románok-
tól is fentartott helynevek, melyekből némelyeket rövidség 
okáért megemlítünk. 

Ugyanis Arpadest, Gyiulest, Hubasest, Kunclest, Bul-
csest, Almás, Uricsest, Urhely, Saskányi stb. 

A keleti történelmek búvárainak nagy mező nyilik i t t 
sok tekintetben.*) 

V E G Y E S E K . 
— Megtérések a kath. egyházba, ujabb időben, ör-

vendetes gyorsasággal következtek egymásután. Hazánkban 
legújabban gyakran hoznak lapjaink hirt izraeliták megté-
réséről. Ezért is hála legyen az Istennek; de quid haec ad 
tantem sitim, melybe a magyar nemzet az elhatalmasodó 
zsidósággal szemben került ! Augolországban szépen folyik 
az előkelők conversiója. Éppen most olvassuk a loudoni Ca-
tholic Times hírei közt, hogy Langdon Károly, az oxfordi 
University College neveltje és legutóbb plymouthi protes-
táns lelkész, visszatért az anyaszentegyház kebelébe. 

-• Bonnechose bibornok, roueni érsek, f. évi okt. 28-án 
elhunyt. A boldogult született 1800. május 30-án Párisban. 
1848-ban carcassonei, 1855-ben evreuxi püspökké, 1858-ban 
roueni érsekké lett, végre 1861. dec. 21-én bíbornoki 
méltóságra emelkedett. 

— A premontreiek egyetemes káptalant tar tot tak, ez 
őszön Bécsben. Egyetemes apáttá vagy rendfőnökké ft . S tar y 
Zsigmond apátot választották, mgs és ft. Kaczvinszky V. 
jászói praelatus ur és de Swert arsz. János, tongerlooi apát 
Belgiumban, általános helynökökké választották. A rend 
proluratora lett van den Bruel a sz. Norbertről nevezett 
rendház főnöke Rómában. Ezelőtt a prémontrei apát ipso 
facto egyszersmind főnöke, főapátja volt az egész rendnek. 
Az imént említett legutulsó egyetemes káptalan azt hatá-
rozta, hogy ezentúl a rend főnök szótöbbséggel választassék 
és székhelye addigi méltóságának székhelye maradjon. 
(Catholic Times.)] 

*) Legyen szerencsénk máskor is. Szerte. 

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

Nyomatott Budapesten, 1883. Kocsi Sándor utóda nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt . 
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TARTALOM. Bibornok herczeg-primás ő emjának főpásztori beszéde. — A papnevelésről. — Aristoteles a Skolasztikában. 
— Egyházi tudósítások: Budapest. A zsiványok Helikona. New-York. Tartományi zsinat.— Irodalom. Catechismus grae-

co-latinus. — Vegyesek. 

Bibornok herczeg-primás ö emjának fő-
pásztori beszéde, 

melyet Esztergom fölszabadításának évfordulati nagy ün-
nepén az esztergomi bazilikában f. évi október hó 28-án 
mondott, hű s lehetőleg teljes feljegyzés alapján igy szól : 

Mult hónapban fényes ünnepélyeket tar tot tak 
Bécsben. Miért? Annak emlékére, hogy 200 évvel 
ezelőtt Bécset a török be nem vette. 

Miért nem ünnepelte meg Bécs inkább azt, 
hogy 1809-ben a franczia hadaktól megmenekül t? 

Ennek lélektani indoka van. A franczia és tö-
rök ellenségnek jellegező tulajdonságai különbözők. 
A franczia ellenség keresztény ellenség volt, mely 
tudta, hogy nem szabad mindazt tenni, amit a vad 
szenvedély sugal l ; hogy nem szabad a nemzetközi 
jogokat lábbal tiporni, nem szabad a házakat fel-
gyújtani , a lakosokat otthonuktól megfosztani, az 
asszonyokat és leányokat megbecsteleníteni. 

Az 1683-ban Bécsig nyomuló török csordák 
5000 várost és fa lut perzseltek el. Enyészet és 
pusztulás hirdette uralmukat . 

A bécsiek jól tud ták , mi fog velők történni, 
ha török uralom alá ju tnak. 

A török hadsereg fővezére, Kara-Mustafa kiált-
ványa megérteté velők jövendő sorsukat. 

Tekintsünk Konstantinápolyiba, mi tör tént ott 
akkor, mikor a győzelmes törökök 1453-ban bevo-
nul tak? Nyolcz órán át tar to t t a rablás, mészárlás 
és gyilkolás. A Sophiatemplomba menekült 100,000-
nyi lakos sírját, leié ott, a nemesség a piaczra ve-
zettetett, és ott gyermekeikkel és feleségeikkel 
együtt felkonczoltattak. 

Bécs, Német- és Magyarország, sőt a keresz-
tény Európa jól tudta, hogy az ő sorsa sem lesz 

egyéb, ha a törökök diadalt aratnak, mint volt 
Ázsia s Afr ika azon részeinek sorsa, melyeket a 
romboló törökök elfoglaltak. Carthago s Ephesus 
nyomtalanul e l tűn tek ; Alexandr iav i lághi rükönyv-
tára a fürdők fűtőanyagát szolgáltatta féléven át. 

De ti azt mondhatnátok, mi közünk nekünk 
Bécshez, hisz mi esztergomiak vagyunk. 

De midőn az 1683-iki eseményekről beszélünk, 
Bécset Esztergomtól elválasztani nem lehet ; ugy 
függnek ezek össze, mint ok és okozat. 

Ha Bécs elesik, akkor Esztergom soha sem 
szabadul meg a törököktől ; vagy ha igen, csak ne-
hezen és csak századok múlva. 

Ha Bécs elesik, Magyarország léte is kérdéses-
sé válik. 

Esztergom volt az első erőd, mely Bécs felmen-
tése u tán visszafoglaltatott. Ez volt a Bécsnél kivi-
vott sikernek első gyümölcse. 

De kik voltak e korszakot alkotó győzelem fő-
tényezői ? 

I. Lipót, ki mindent megtett, hogy fenyegetett 
birodalmát megmentse. 

Ha nem többet, bizonyára annyit tett XI. Incze 
pápa is. O volt az, ki Európa minden fejedelmét 
felszólítá, hogy a török ellen fegyvert ragadjanak. 
O szerezte meg Lipótnak Sobieskit, III. János len-
gyel királyt , ki különben XIV. Lajos franczia ki-
rálynak szövetségese Volt. 

J ó l tud juk , hogy Párisban volt a rosznak fész-
ke. A pápa érdeme, hogy Sobieski XIV. Lajost el-
hagyta és a birodalmi és császári hadseregekkel 
lépett szövetségre. 

E pápa volt az ki egy millió és kétszázezer 
aranyat küldött a császárnak és a királynak hadi 
czélokra; ki gondoskodott a lengyel katonákról ; ki 
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60 000 aranyat fizetett a kozákok fővezérének, hogy 
ne támadja meg Bécset. 

A mit Incze pápa tett, azt tette minden pápa , 
Magyarországnak soha sern volt jobb barát ja a 
pápánál. 

Alig foglalta el a török Konstantinápolyt, már 
három évre rá 1456-ban Belgrádot ostromolta, 
mely Magyarországnak egyik része volt. Ha a pápa 
Kapisztrán Jánost nem küldi, ki a pápa parancsára 
hirdette a keresztes háborút, harczosokat hozott 
Hunvadi János segélyére, Belgrád elesik. 

Mátyás király tudta megfékezni a törököt ; de 
vájjon tehette volna e ezt a pápa segélye nélkül, ki 
minden hónapban 45,000 aranyat bocsátott rendel-
kezésére ? 

Sixtus pápa 200,000 aranyat küldött. Ulászló 
király 100,000 aranyat, gabonát, lőport, fegyvere-
ket, ágyukat kapott Rómából. II. Lajos 400,000 
arany forintot és 14.000 pápai katonát kapott, kik 
közül 12,000 vérzett el Mohácsnál a magyar sza-
badságért. I. Ferdinand 400,000 aranyat nyert Rj 
mából, II. Miksa az egész világhoz folyamodott se-
gélyért, és csak a pápa küldött neki pénzt és ka-
tonát. 

VIII. Kelemen 1695-ben 10,000 pápai harczost 
rendelt ide saját testvérének vezetése alatt. Hóna-
ponkint 50,000 tallérral támogatta a császári had-
sereget. Csakis igy sikerült visszaszerezni a törö-
köktől Esztergomot és Visegrádot. Az 1596-iki po-
zsonyi országgyűlés VIII. Kelemen pápához levelet 
intézett, melyben a főrendek kijelentik, hogy a csá-
szári fejedelmeken kivül senki sem gondoskodott 
róluk, csak ö szentsége. Bárcsak ju tnánk oly sze-
rencsés helyzetbe, — így szóltak ők, hogy hálánkat 
nem csak szóval, hanem tettel is kimutathatnók. 

VII. Sándor pápa szintén katonákat és 400,000 
aranyat adott. 

(Vége köv.) 

A p a p n e v e l é s r ö l . 
{Beszéd.) *) 

B e v e z e t é s . 
Méltóságos és főtisztelendő püspök, nagyprépost ur, nagyságos 

és főtisztelendő kanonok urak ! 

Hogy ő excellencziája kegyelmes püspök urunk 
egyik püspöki alapítványi, vagyis a hetedik kano-

*) Egyházi beszéd, melyet kanonoki székfoglalási ün-
nepélye alkalmával a csanádi egyházmegye székesegyházá-
ban 1883-ik évi október 9-én mondott dr. Spéth Károly, 
csanádi kanonok, papnev. igazgató. 

noki székre csekélységemet szemelte ki, és ö csász. 
és apóst, királyi felsége legkegyelmesebb urunkhoz 
legfelsőbb kinevezés végett engemet kijelölni, és 
felterjeszteni méltóztatott ; én ezt püspöki kegynek, 
és ő felsége királyi kegyelmének, nem pedig vala-
mely érdememnek tulajdoníthatom, és köszönöm. 
Mert a csanádi egyházmegyében számosan vannak 
a kitűnő egyházi férfiak, kik tekintve korukat, tu-
dományos miveltségük-, erényes életük-, valamint 
készültségüket, a különféle szónoklatban, és az édes 
haza iránti lángoló szeretetük- és tekintélyes befo-
lyásukat, átalában bokros érdemeiket, tízszer inkább 
megérdemelték volna a kitüntetést, melyben mind-
ezek mellett én vagyok oly szerencsés részesülni, 
mint látszik azon döntő oknál fogva, mivel kegyel-
mes megyés püspök urunk, a növendékpapok inté-
zeti helyes neveltetésöket illetőleg, irántam némi 
bizalommal viseltetni kegyeskedik. Eme körülmény 
talán igazolást igényel. . . . 

Az engemet igen megtisztelő, és ő excellentiája 
iránt hálára kötelező, s hivatás-hűségre buzdító 

' Ö 
püspöki bizalom mindenesetre utmutatóm azon 
tárgy irányára nézve, melyre kanonoki székfoglalá-
som mai ünnepélye alkalmából előadásom tartalmát 
terelnem kell, t. i. szólani a papi helyes nevelésről. 
Erről nyilatkoznom annál inkább időszerűnek lát-
szik, mivel a nagyméltóságú püspök ur, a „megye 
reményei' ' nek, a papnövendékeknek leendő szent 
hivatásukra való előkészítését, tüzetesen azoknak 
a papi pályára való nagy fontosságú nevelését a 
főtisztelendő káptalan egyik püspök alapítványi 
tagjára bizta, s ebből folyólag a kátalanftak termé-
szetes joga. eme nevelés eszközlését, és kezelési 
módozatát megítélni és ellenőrizni; mindenesetre 
pedig bölcs tanácsával a papneveidei igazgatót is-
tápolni, és, ha kell, útbaigazítani. 

Erinek okáért, ugy hiszem, nem leszen sem a 
hely szentségének ellenére, sem eme kanonoki beig-
tatási ünnepélylyel összeütköző az eljárásom, ha a 
főtiszt, káptalan kegyes engedelmével, érinteni fo-
gom a főelveket, melyekhez képest kell, nézetem 
szerint, a kispapok nevelését gondozni, és igazgat-
ni ; a főt. Káptalan nagytekintélyű tagjait bizalom-
teljesen felkérvén, miszerint az esetre, lia egyes, 
előadandó pontokra nézve nézeteim tévesek volná-
nak, jóakaró bölcs útbaigazítás által engemet, kire 
jelenleg a papnevelde igazgatása bizva van, meg-
segíteni méltóztassanak ; mire nézve kérem becses 
figyelmez ésüket. 
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T á r g y a l á s . 

Az egyházi történelem tanúsága szerint a XVI. 
század óta felmerült mostoha körülmények miatt 
Németországban az egyházi méltóságok meg lévén 
fosztva világi hatalmas állásuk- és befolyásuktól 
a közoktatás és nevelés megalapítása s igazgatásá-
ra, valamint a gazdagság eszközeitől, és így a lehe-
tőségtől is oly intézeteket a lapí tani , melyekben 
nagyobb számú fiatalokra, kik a papi pá lyára lép-
tek, az egyházi nevelés szabványait alkalmazhatták 
volna: ugyanot t nem is voltak semináriumok felta-
lálhatók, melyek a helyes papnevelésre nézve min-
taképeink lehetnének. 

Csak u j abb időben a francziaországi és bel-
giumi egyházmegyékben, a jó hívek bő adakozásai 
folytán feláll í tott Convictusok min tá ján keletkez-
tek Német- és Magyarországban kisebb semináriu-
mok, melyeknek alapszabályaiból kivonhatók az 
elvek, mikhez képest lehetett a házi nevelés sokféle 
hiányait a növendékekben nagyrészt pótolni, és 
bennök a jó szellemet meghonosítani. 

Ez i rányban még többet t anu lha tunk nagy-
nevű prímásaink, érsekeink és püspökeink által a 
hazában i t t-ott emelt papneveldéink intézményei-
ből ; és ezekhez van jelenleg idomítva a csanádi 
papnevelő-intézet is ; melynek helyes igazgatására 
dicső püspökeink kiadták az alapszabályokat, me-
lyekben mint kincstárban vannak összegyűjtve a 
helyes papnevelésnek gyémánt-elvei. 

Ezeket tanulmányozni és helyes értelmezésök 
felett elmélkedni, volt bő alkalmam, midőn a husz-
harmincz év előiti időszakban a helybeli papnevel-
dében részint mint tanulmányi felügyelő, részint 
h i t t anár , mintegy tizenhárom évig, szolgáltam. 
Utóbb a tapasztalás velem is megismertet te az em-
beri hajlamok és fogyatkozások különféle alakza-
tait, és al élektan u jabb kimerítőbb tanulmányozása 
némi mértékben felvilágosított a szellemnek kifej-
lődése törvényeire nézve, melyeknek a tudományos 
oknyomozás hosszú u t j án lett megfigyelése az indi-
viduális képzések számtalan változatosságáig elő-
segítette bennem a némi képességet a papneveidei 
alapszabályokat a növendékek egyéni szükségleteire 
alkalmazni, és a helyes nevelés i rányát és módoza-
tát illetőleg el járásomra nézve megállapodásra jutni . 

Altalános elvem tehát az, hogy a fennálló se-
minariumi alapszabályokat, ezeknek helyes értel-
mezése szerint, zsinórmértékemül fogom tekinteni ; 
és azok szellemébe behatva, a növendékeket szere-
tettel minden jóra szzktatni, s bennök lassanként 

azon meggyőződést kidomborí tani : miszerint bárki 
a p i p i pályán csak ugy lehet megelégedett, és a jó 
Istentől nyerendő bő ju ta lom édes reményében bol-
dog is, ha minden körülménye közt megszívleli 
azon igazságot, hogy a világ minden gyönyöreivel 
múlékony, és kielégítés nélkül elmúlik, a kik pedig 
szeretik az Istent, örökké fognak é lni : „ transi t 
mundus, et concupiscentia ejus, qui autem amant 
Deum, manent in aeternum." Azért tehát nem kell 
a világot, és azt a mit az ád, túlbecsülni ; hanem 
abban mindent a szentély mértéke szerint: „ jux ta 
mensuram sanctuarii ; t megítélni ; azután pedio; 
meggondolni, hogy tudományos miveltség nélkül, 
az ember sem Isten előtt nem kedves, a szent-
írás kinyilatkoztatása szerint : „mivel te a tudo-
mányt visszautasítottad, én is eltaszítlak tégedet, 
„quia tu scientiam repülisti , repellam te" ; sem pe-
dig a mai világban becsülésre igényt nem tar that , 
mert a tudományokban való haladás a jelszó 
mindenü t t ; a tudományos miveltség hatalom, mely 
az ellen t fegyverletételre kényszeríti, annak hiánya 
pedig a társadalmi lenézés rabságába ejti a papot. 
A fent említett meggyőződést igyekezni fogok ki-
terjeszteni annak igaz voltára is, hogy bármennyi 
ügyességgel öltöttük is fel a tudomány arany ruháza-
tát , ez még nem elég az üdvösségre, mert a szent-
írás szavai szerint : hi t nélkül nem tetszhetünk Is-
tennek, „sine fide impossibile est piacere Deo.í4 Ha 
tehát a tudomány bir tokában letérünk az Isten ál-
tal csinált ú t ró l ; és saját utainkon járván, ezekben 
keressük földi pá lyafu tásunk czéljait: szemlátomást 
eltávozunk a józan ész ösvényéről; mivel az Isten a 
legfőbb ész önmagában ; és ekkor papi ál lásunk 
daczára e l ju tunk az apostosia, a hithagyás kárhoza-
tos mélységeihez. Ugyanazért fogom ajánlani, mi-
szerint megmaradván a tudománynak szentelt élet 
mellett, alázatossággal haladjunk az erkölcs pályáin, 
lassan ugyan, de őrangyalaink kiséretében annál 
biztosabban, előre a mennyország nyitot t kapuja 
felé, és azon édesen megnyugtató bizonyossággal, 
hogy oda szerencsésen bejutunk, sziveink fel fognak 
buzdulni ki tar tásra a tiszta erkölcs megőrzésében. 

Kész leszek minden alkalmat megragadni, hogy 
növendékeimet azon meggyőződésre is ju t tassam, 
mikép az ur Istennek atyai gondviselése mellett , 
ha kötelmeinket tel jesí t jük, még ha ezért félre is-
mertetnénk, bántalmaztatnánk, sőt némikép üldöz-
tetnénk is, ki tartó hivatali hűségünknek végtére még 
is győznie kell, és meg leendünk vigasztalva: csak 
gyúj t suk meg Isten iránti szeretetünknek szent tü-

37* 
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zt't a ke re sz t f án l e g i n k á b b m u t a t k o z ó i s ten i sze 
r e t e t n e k l á n g j a i n . E czé l r a s z o k j a n a k n ö v e n d é k e -
ink azon á j t a t o s ó h a j t á s g y a k o r t a m e g ú j í t á s á h o z , 
m i k é p t e s t i l e lk i t ehe t sége ike t leendő p a p i á l l á s u k -
ban I s t e n n e k á l d o z a t u l f e l a j á n l h a s s á k , és k e z d j é k 
m e g ezen ó h a j t az á l t a l beveze tn i , h o g y I s t e n i r án -
t i s ze re te tbő l , nem p e d i g az e g y h á z i á l l á s e g y e n r u -
h á j á n a k m e g t a r r h a t á s a mia t t , e l ö l j á r ó i k i r á n t m i v e l t 
« 'mberhez il lő t i sz te le t t e l , és a j ó fiatal e m b e r t szé-
pen j e l l emző e n g e d e l m e s s é g g e l a k a r j a n a k is, f o g n a k 
is v i se l t e tn i ; t o v á b b á , h o g y a k a r a t j o k n a k s z i l á r d -
s á g o t s z e r z e n d ö k , m á r az in téze t i é l e tben h o z z á f o g j a -
n a k m a g u k n a k c s e k é l y e b b k ü l ö n f é l e ö n m e g t a g a d á s i 
c se l ekede t ekben va ló g y a k o r l á s á h o z , v é g r e , h o g y he-
lyes t a n u l m á n y o z á s á l t a l i p a r k o d j a n a k sze l lemi tehet-
ségeik m e l l é megsze rezn i az e leven ösz tön t , és az ér-
d e k e l t s é g e t a t u d o m á n y o k n a k b ő v e b b e l s a j á t í t á s á -
r a ; ez á l t a l is sok rosz t á r s a s á g t ó l f o g v á n m e n e -7 o ö 
kü ln i , és m a g u k a t a v i l á g veszede lmes c s á b j a i t ó l 
n a g y m é r t é k b e n m e g ó v n i : „ seme t c u s t o d i r e i m m a -
c u l a t u m ab hoc seculo.c4 

(Vége köv.) 

A r i s t o t e l e s a S k o l a s z t i k á b a n . 

I r t a : Gyürky Ödön. 

I. 
Aristoteles Európában az arabok által lett ismere-

tessé. . . . Ismeretes volt már azelőtt is mint logicus — irja 
Jourdain, — de csak a 13. század kezdetével, midőn meta-
physical és természettudományi művei az arabok által be-
hozattak, csak akkor lett ő princeps philosophorum, a phi-
lo3ophusok fejedelme." Az arabok pedig az abassidák uralma 
alatt (750.) különösen Al-Mamum kalifa idejében ismerked-
tek meg Aristoteles bölcseletével. Syriai keresztények, 
nagy részt nestoriánusok voltak azok, kik e megis-
mertetést eszközölték. Ezek ugyanis nagyrészt mint 
orvosok működtek az arabok között, s miután Aristoteles 
bölcselete a természetre irányuló jellegénél fogva különösen 
összeegyező volt az orvosi tudományokkal, azért leginkább 
ezt tanulmányozták, forditották, és az arabok közt elterjesz-
teni iparkodtak.1) S ez volt aztán oka annak is, hogy 
az arabok kiválóan Aristoteleshez ragaszkodtak s Platót 
csak alig vették figyelembe. Műnk szerint Platónak csak 
kevés műve volt lefordítva arabra, s ami volt is, az sem 
igen volt elterjedve.2) Maga Djemal Eddin al kifti is, —-
miként Lewes megjegyzi — ki a tizenharmadik században 
a „Philosophusok szótára" czimű művét irta, Plató alatt 
csak a Respublica, a Törvények és Timaios fordításait em-
líti.3) Miért is éppen nem lehet ez Aristoteleshez való ra-
gaszkodásukat gyakorlati elme-irányuknak tulajdonítani, 
vagy nagyobb tudományos arravalóságuknak, de még elő-

*) Stöckl, A bölcselet története. II. k. 501—502 1. 
2) Münk, Melanges de Philosophie Juive et Arabe 240 1. 
3) Lewes, A philosophia története. II. k 240 1. 

szeretetnek sem, mert nem szólhatni előszeretetről ott, hol 
választani nincs módunkban. Az arabok, miként Renan he-
lyesen irja, azt a kulturát fogadták el, melyet nekik nyúj-
tottak, Plátót pedig nem nyújtották, sőt még Plotinost sem 
említik sehol, kinek nézeteit pedig bőven befogadták fiiozo-
fiájokba.4) 

Aristoteles műveinek fordításai azonban nem közvet-
lenül a görög eredeti szövegből önnek készítve, hanem elő-
ször syrre, s azután ebből fordították le arabra. Legelőször 
Al-Ma mum kalifa megbízásából Ibn-al-Batrik János felü-
gyelete alatt fordították arabra Aristoteles műveit, később 
pedig Motavakkel idejében Honéin Ibn Izsák (Johannitius 
1876.) felügyelete alatt, ki Bagdadban egy interpretáló is-
kolá élén állott. A 10. században aztán Jakhaben Adi és 
Isa-ben-Zara részint uj fordításokat készítettek, részint pe-
dig a már meglevőket javították. 

Az e fordítások által elterjesztett bölcselet a 9. és 
10. században nagy lendületet nyert az araboknál. Tulaj-
donképeni megalapítója az arab aristotelizmusnak Al-Kendi, 
az „arabok bölcse", mint őt kortársai nevezni szokták. Az 
általa kezdett nyomon haladtak továbbá Al-Tarabi, ki a ze-
néről írt művei által is kitűnt, s végül az arab aristoteliku-7 o 
sok keleten leghíresebbje Avicenna, kit Bacon Boger az 
arabok tanítványa, „princeps magnusnak" nevez.5) Avicenna 
a 8tagirita bölcseletét legnagyobb részben magáévá tette, 
s nemcsak az eszmékben, de még a szavakban is kö-
vette őt, bár nem ritkán uj utakat is keresett. A kalifák 
előmozdították eme bölcseleti törekvéseket, s iskolákat emel-
tek, melyek csakhamar nagy hírre tettek szert. Al-Mamum 
és Harun al Rasid (az igazságos) tűntek ki ebben is legin-
kább. Ez utóbbi Bagdadban, Banorában. Kufaban és Bok-
harában állított iskolákat és könyvtárakat. S valamint ké-
sőbb Páris és Bologna felé vonult ezrenként az ifjúság, úgy 
zarándokolt akkor seregesen kelet iskoláiba, különösen pedig 
Bagdadba, mely ezek közt a legnevezetesebb vala.6) 

Még nagyobb virágzásra emelkedett az arab-aristote-
lesi bölcselet Spanyolországban a |2. század elején, Sokan 
ugyan azt állítják, hogy már a 10. században, az Omajádok 
alatt, kivált pedig II. Hakem idejébeu léptek fel híres böl-
cselők Spanyolországban, s szerzőnk maga is, ugy látszik; 
szintén ezen nézetet követi, amennyiben e virágzás kez-
detét I I . Hakem idejére teszi. Ez az állítás azonban semmi 
alappal sem bír, mert sem ez állítólagos bölcselökről, sem 
az ő tanaikról nem tudunk semmit, sem a későbbi irók nem 
említik őket. Lewes pedig, ki e tekintetben igenis megbízható, 
azt mondja Avempace-ról, ki a 12. század elején élt, hogy 
„O az első spanyolországi honfitársai között, ki mint filozo-
fus tett nagy hírre szert." A spanyolországi arab bölcselők 
közt legnevezetesebb és a legismertebb egész Európában, 
különösen pedig a skolasztikusoknál : Ibn-Roschd vagy 
Averroes. 

Averroes majdnem bálványozó tisztelője volt Aristo-
telesnek és szolgai követője minden nézetének. „Minden 

4) Ernest Renan, Averroes et l'Árerroisme, Paris 1852 p. 71. 
5) „Princeps Magnus, qui semper in libris sapientiae vocatus, 

princeps Abholasi ipse iterum revocavit philosophiam in Arabico et ex-
posuit opera antiquorum. Bacon Roger, Opus tertium." CYTIII. p. 24, 

6) Jourdain, Recherches critiques sur les anciennes traductioues 
latines d'Aristote. p. 89. 
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tudományt — irja ő maga — Aristoteles kezdeményezett és 
Aristoteles fejezett be, mert az őt megelőző irók közöl egy-
sem érdemel említést, mert az őt követő irók közöl egy sem 
adott hozzá valami fontos ítéletet, egy sem födözött fel va-
lami lényeges tévedést." Három rendű Commentárjaiban 
különféle módon értelmezte és magyarázta Aristoteles mű-
veit s mint magyarázó csakugyan versenytárs nélkül áll. 
Tekintélye majdnem korlátlan volt századokon át, s mint Le-
wes megjegyzi, a filozofia meghatározása Spanyolországban 
és a skolasztikusoknál (?) hosszú időre való érvénynyel ily 
szavakba foglalható : „A természet magyarázva Aristote-
lestől; Aristoteles magyarázva Averroestől." Pedig Aver-
roes nem is ismerte Aristotelest eredetiben, csak a syr 
után készült arab fordításokból, mert az az állítás, hogy ő 
volt volna az első, ki Aristotelest görögből arabra fordí-
totta, minden alapot nélkülöz, mint azt Vives Lajos s leg-
újabban Münk és Renan napnál világosabban kimutat-
ták. 7) 

És éppen ez a körülmény, hogy Averroes valamint a 
többi arab bölcselők harmadik kézből vették csak Aris-
totelest, teszi érthetővé azt, miért van az arab és görög 
Aristoteles között oly óriási különbség. Aristoteles ugyanis 
a syr fordítók és értelmezők által nem a maga tisztaságá-
ban, hanem az u j platonizmus ruhájában került az arabok-
hoz, úgy, hogy az araboknál Plotin és Porphyrius, s az uj 
platonizmus más követőinek majdnem minden alaptana fel-
lelhető. Egyformán tanítja valamennyi az emanatiót, a világ 
örökkévalóságát, minden ember felvilágosítását az intellec-
tus separatus által, a végzetet, és igy tovább. Joggal hatá-
rozza meg tehát Renan az arab filozofiát ugy, miszerint 
az nem más, mint Aristoteles tana, módosítva bizonyos u j 
platonikus elméletek által. „C'est la doctrine d'Aristote, 
modifiée par l'influence de certaines theories néoplatonici-
ennes."8) 

Ez a filozofia azonban, kivált az uj platonikus ele-
mek miatt, melyek azt elhomályosították, éppen nem hang-
zott össze mindenben a Korán tanaival. Beismerték ezt ma-
guk a filozofusok is; azért iparkodtak a mennyire lehet a 
bölcselesi eszméket összhangzásba hozni a vallással. S e 
végre két utat kísérlettek meg. Azt állították ugyanis, hogy 
a vallás ugyan igazságot foglal magában, hanem ezen igaz-
ságot képekbe burkolja, mert a nép csakis képekben élvez-
heti az igazságot. S éppen ezért a religio csakis a népnek 
való. A bölcseletnek ellenben az a feladata, hogy az igaz-
ságot a képek ruhájából kivetkőztesse, és az ész utján emel-
kedjék fel az igazság ismeretére a naga teljes tisztaságában. 
Miután azonban a vallás és bölcselet közti viszonynak ilye-
tén felfogásával nem voltak képesek mindenütt boldogulni, 
egy más módhoz folyamodtak. Azt állították, hogy a Korán-
ba ütköző tanok az ész és bölcselet szempontjából igazak 
ugyan és jogosultsággal is birnak, ellenben a religio szem-
pontjából okvetetlen hamisak azok. A filozofia azt kutatja, 
ami az ész szerint igaz, a mihez pedig nem szükséges, hogy 
a religio és hit szempontjából is igaznak ismertessék el, va-
gyis kimondották azt az elvet, miszerint az ész ellenkezik a 
religióval, mi Avicennánál, és Averroesnél egyformán fel-

7) Ludovici Vives: Opera 141. Basel. 1555. Münk. Renan I. m. 
8) Dictionnaire des sciences philosophiques, t. III. art. lbu Roschd. 

található.9) Ily nyílt vallástalanság mellett nem lehet tehát 
csodálni, hogy e bölcselők az araboknál csakhamar gyűlöle-
tesekké lettek, s a mohammedanizmus orthodox hívei ugy 
tekintették őket, mint vallástalanokat és a vallási gyakor-
latok nyílt ellenségét. A motekallemíuek (vagy mutekall.) 
érős harczot indítanak meg ellenük, a filozofia rokon értel-
mű szó lesz a hitetlenséggel és eretnekséggel, Aristoteles 
hírhedt név lesz az izlamban. A filozofusokat száműzik, 
műveiket megsemmisítik. Ha egy szultán népszerű akar 
lenni, csak a filozofusokat kell üldöznie. Averroes és vele 
többen számkivetésbe kerülnek. A muzulmának eme ellen-
szenve a filozofia iránt volt oka azonban annak is, miként 
helyesen irja Renan, hogy az arab bölcselők saját bölcseleti 
nézeteiket műveikben és kommentárjaikban egészen elha-
nyagolták, vagy pedig azt, mint az uj platonikus nézeteket 
is magának Aristotelesnek tulajdonítják, és mint ilyet fejte-
getik és magyarázzák.10) 

Az arabok eme ellenszenvéből magyarázható meg to-
vábbá az is, hogy Averroes az arabok közt csak igen kevés 
követőre tehetett szert. O, kit négy századon át tiszteltek a 
zsidók, nagyra becsültek a keresztények, alig hagyott hátra 
némi nyomot an arabok elméjében. Hitsorsosai műveit elé-
getésre ítélték, s lehetőleg mindent megtettek, hogy világ-
szereplésének útját állják. S meglehet, hogy még talán neve 
sem maradt volna fel az utókor számára, hacsak egy másik 
nép nem karolja fen eszméit, mely nép joggal nevezhető a 
keleti filozofia közvetítőjének nyugaton, mely nép helyzeté-
nél, szokásainál elterjedésénél fogva a legalkalmasabb is 
volt eme hivatás betöltésére : t. i. a zsidóság. 

A zsidók legnagyobb bölcselője, ki az aristotelesi filo-
zofiát teljesen átvitte a zsidóságba : Maimonides Mózes 
volt, ki joggal nevezhető második vagy zsidó Averroesnek 
is. Ez annyira feltüzelte hitsorsosait az averroistikus tanok 
érdekében, hogy mint Auvergnei Vilmos megjegyzi, különö-
sen a saraczén uralom idejében alig volt valamire való zsidó,ki 
eme tanoktól érintetlen maradt volna.11) Maimonides tana is 
azonban sokban, igen sokban ellenkezett a zsidó vallás alap-
tanaival, s azért az orthodoxok őt is üldözni kezdték, iratait 
elégették s neki magának kétszer is futnia kellett. Egy 
hosszú századig tartott ellene és iskolája ellen a küzdelem, 
mig végre az a filozofia győzelmével végződött, s a zsidóság 
a rationalizmus hordnokává lett. „Elle (victoire) eut pour 
résultat de faire du peuple juif le principal représentant du 
rationalisme durant la second moitié du moyen âge."12) 

A zsidók azonban nemcsak maguk közt terjesztték el 
ezen arab aristotelismuson alapuló bölcseletet, de ők vitték 
át azt nyugatra is, s ők voltak főeszközlői annak, hogy az 
arab filozofia az európai kulturára hatással volt. A zsidók 
ezen filozofiai szerepléséről nem igen szoktak megemlékezni. 

Stöckl J. m. II. k. 304—306 1. 
10) Renan, I. m. 57 1. 
u ) De leg. c. 1. PostquamCaldail sive Babyloniis et genti Arabum 

commixti sunt (Judaei) miscuerunt se studiis eoriun, et philosophiae et 
secuti sunt opiniones philosophorum nescientes legis suae credulitates. 
. . . Hinc est quod facti sunt in lege erronei et in fide ipsius Abrahae 
haeretici, maxime postquam regnum Sarracenorum diffusum est super 
habitationem eorum. Exinde enim aeternrtatemmundi et alias Aristotelis 
errores secuti sunt multi eorum. Hinc est quod pauci veri Judaei, hoc est 
qui non in parte aliqua credulitatis suae Sarraceni sunt aut Aristotelicis 
consentientes erroribus in terra Sarracenorum inveniuntur de his qui 
inter philosopbos commorantur. 

12) Renan, I m 183 1. 



•294 

Pedig ez a történelem által bebizonyított tény. O általuk 
és nem az arabok által lesz Averroes mint a legnagyobb fi-
lozóf üdvözölve, ők tekintik őt ugy, mint anima és intelli-
gentia Aristotelist. Műveit a 13. és 14. században számta-
lanszor lefordítják, kommentálják, tanulmányozzák és el-
terjesztik a messze nyugaton is. „Hogy pedig oly sikeresen 
lehettek a zsidók az arab kultura fordítói — ir ja Lewes — 
és követői, sokféle segítette őket ebben. Gyűlölték és üldözték 
ugyan őket, de tehetségeik és kitartásuk által szükségessé 
tudták magukat tenni mindenütt a fejedelmekre és előke-
lőkre nézve. A nép alsó rétege, mely a művelődés szükségét 
nem érezte és arra sem számithatott, hogy pénzt kapjon tő-
lük kölcsön.átengedé magát a zsidók féktelen gyűlöletének; az 
előkelők azonban elzálogosították birtokaikat zsidó pénzköl-
csönzőknél és rábízták testüket a zsidó orvosokra, a tudó-
sok pedig gyanú nélkül bizták elméjöket a zsidó elmélke.-
dőkre és fordítókra. A könnyüség, melylyel a zsidók nyel-
veket tanultak, azonnal tolmácscsá tette őket a muzulmán és 
a keresztény között. Es az ő fordításaik és önálló elmélke-
dőik, mint Avicebron (Ibn Gebirol) és Maimonides Mózes 
hatása következtében vette föl magába a nyugati műveltség 
a keleti gondolatokat." 13) 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, november 5. A zsiványok Helikona. — E 

hangzatos czím alatt közöl a tegnapi „Nemzet" (303. sz.) 
mellékletében egy hosszabb czikket, mely jóakarattal írva 
sok igazat mond, de még többet elhallo-at. Az utóbbi körül-O * O ö 
mény provokált a szerkesztő részéről egy kis interlinearis 
megjegyzést. Nekünk több megjegyzésünk volna. Nem arra, 
mit a czikkező a magyar ponyvairodalom selejtességéről 
mond. Teljesen osztozunk nézetében, hogy a magyar ponyvai-
rodalom, melyből népünk legalsó osztályának egész tömege 
összes olvasmányát és okulását meríti, még most is az, mi 
évtizedek előtt: nagyrészt a betyárok és ziványok Helikona, 
a magyar köznép erkölcsének megrontója stb. Igazat adunk 
neki abban is, hogy a „zsivánv-historiák" és „a nyomorultak 
közzétett arczképei" bizonyos hírességet és dicsőséget sze-
reznek az illetőknek, mely irigység tárgya lévén, másokat 
is hasonló lépésekre bír. Az is áll, hogy a bűntények 
aprólékos részletezése valódi utasítás gyanánt szolgál hason-
ló bűntényekre, és hogy „a bűntények feléhez az első impul-
sust hasonló olvasmányok adták." Aláír juk azt is, hogy na-
gyobb gúnyt a közerkolcsiséggel űzni nem lehet, mint az 
által, „ha a bün tetszetős alakban állíttatik elő, és zsiványok, 
betyárok a hősök nimbusával." tündöklenek. Magunkévá 
tesszük ama óhaját is, hogy orvosszert kell alkalmazni. 

De az Isten szerelmeért, miért nem alkalmaztak már 
eddig is orvosszert ilyen gyalázatos métely ellen?! Hisz ma-
ga a czikkező is hivatkozik az 1848. sajtótörvény I. fej. 5. 
§-ára, mely világosan mondja: „Ki a nyilvános köz- és val-
lásos erkölcsiségből s a tisztességes erkölcsökből csúfot űz : 
egy évre terjedhető fogsággal és 400 forintig emelkedhető 
pénzbirsággal büntettetik." Miért nem szereztek érvényt 
ennek a ma is jogérvényben levő törvénynek? Kin mult az ed-
digi tétlenség ? Há t mire való a kormány és annak közegei ? 

13j Lewes, I. m. II. k. 280 1. 

Vagy nem tudták az ilyféle állapotok létezését, — mit 
ugyan senki sem fog állítani, — vagy nem akarták alkalmazni 
a törvény szigorát, mi kétségkívül nagy és meg nem bo-
csátható mulasztás. Tert ium non datur. Látni , mindennap 
tapasztalni a törvénybe ütköző gaztettek egész sorát és mit-
sem tenni ellene, az mindenesetre súlyos kötelességmulasz-
tás, mit persze félhivatalos közlönyben constatálni nem sza-
bad. Hiába biztatja a hatóságot, hogy legyen „elég hazafias 
és bátor a magyar sajtó e burjánzatának kitépésére"; ha ennyi 
szomorú tapasztalat sem adott „elég hazafiasságot és bátor-
ságot", félő, hogy a „Nemzet" egy czikke sem lesz nagyobb 
hatással ; hiába hívja fel a kormányt és törvényhozást, hogy 
„e mételytől becsületes haj lamú népünket megmentse," — 
ha az addig adott törvényeket kellőkép, sőt semmikép sem 
foganatosítottak, félő, hogy ujabb törvényes intézkedések is 
csak irott malaszt maradnak. 

Nekünk ugy látszik, hogy az illető tényezőkben hiány-
zik az erkölcsi komolyság. Nem veszik a dolgot oly szigo-
rúan, amint kellene. Az eddigi tünetek, ugy látszik, még 
nem birták megérlelni ama meggyőződést, hogy az erköl-
csiség meglazulása, és ami azt természetszerűen megelőzi, a 
vallás ócsárlása és megvetése, társadalmi tönkre vezet. Még 
igen sokat látszanak bízni a rendőrség és katonaság szuro-
nyaiban, melyekkel minden kórtünetet könnyen leverhető-
nek vélnek. Pedig hát eme kórtünetek nem orvosoltatnak, az 
állapotok jobbra nem fordít tatnak sem rendőrség, sem kato-
naság által;czek egy időre elfoj that ják a mozgalmakat,de az ő 
hatalmuk is abban az arányban hanyatlik,a melyben nő a kór-
tünetek általánosítása és terjedése Szuronyokkal az er^ízakot 
meg lehet torolni, de erkölcsös népet nevelni nem. Csak le-
gyen meg az illető tényezőkben, a kormányban épp ugy, 
mir'!; ennek közegeiben, az erkölcsi komolyság, mely nagyra 
becsüxi a közerkölcsiség kincsét:akkor tartózkodni fog minden 
olyan lépéstől, mely a közerkölcsiséget még jobban megin-
gathatná és alkalmazi fog minden törvényes eszközt az el-
lentétes mozgalmak megfenyítésére. Félszegség vagy plane 
tétlenség csak növeli a bajt . 

De a mit a N. czikkezője a ponyvairodalomról mond, azt 
mi kitei'jesztendőnek véljük az összes sajtóra. És miért nem? 
Miért akarja kivenni a politikai sajtót és miért akar ennek min-
den szabadságot megengedni ? Talán csak erre is áll ama 
1848-iki szakasz, melyet a ponyvairodalomra reá olvasott? 
Ubi lex non distinguir, nec nos distinguere debemus. Furcsa 
magyarázata az a törvénynek, hogy a ponyvairodalom ne 
tartalmazzon semmit, ami a közerkölcsiséggel ellenkezik, 
a politikai sajtónak pedig szabad legyen minden. Há t a po-
litikai sajtó fel van mentve minden kötelesség alól ? Vájjon 
ez a sajtó nem ronthat semmit a maga körében ? Ha a go-
nosztevők mind a legalsóbb néprétegekből kerülnének 
ki ; ha nem volnának sikkasztok, csalók, tolvajok és 
gyilkosok között a műveltebb osztályokhoz tartozó 
egyének is : akkor még volna némi látszata ennek a 
distinctiónak ; de mig az ember ember marad, mig a 
művelt emberben is meglesz a roszra való hajlandó-
ság, és a szenvedélyek hatalma, addig a művelt körök-
nek szánt sajtóban is a közerkölcsiség megsértése éppen 
ugy, mint a ponyvairodalom terén kárhoztatandó és bünte-
tendő marad A valláson alapuló erkölcsiségnek surroga-
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tuma a külső műveltség nem lehet; tények, mindennap mu-
tatkozó tények igazolják ezt. Gazember kikerül a műveletlen 
tömegből és a műveltek sorából, és amint azt nem éppen 
csakis műveletlensége vitte a büntetre, ugy emezt művelt-
sége egyedül nem mentette meg a gaztettől. 

Ne csináljunk azért különbséget; ne tű r jük a közer-
kölcsiség megsértését sem az egyik, sem a másik téren. Mo-
zogjon a sajtószabadság ama határok között, melyeket az 
erkölcs, a család és tulajdonjog szentsége von. Eme határok 
megtartása biztosítani fogja az igazi szabadságot ; e határok 
megvetése csak a gonosztevők és a gazemberek ura lmát fog-
ja megteremni. ? 

New-York. Tartományi zsinat. — Mac Closkey bibor-
nok érsek a new-yorki egyháztartomány püspökeivel sz. Pa-
trik főszékesegyházában f. évi szeptember 23-ától 30-áig tar-
tományi zsinatot tartott . Mielőtt a zsinati atyák szétoszlának, 
egy közös főpásztori levelet irtak alá, melyből, nagyfontos-
sága miatt , néhány részletet ismertetünk. 

Miután constatálták ama nagy kifejlődést és haladást, 
melyet a kath. egyház az utolsó 20 év alatt e vidéken te t t ; 

a püspökök, igy folytatja a körlevél, nem tehetik, hogy 
sajnálatukra, a következő megszorításokat ne tegyék a fenti 
elismerésre. 

„Nem akarjuk korunkat rágalmazni, midőn kijelent-
jük, hogy számos elv, számos törvény, számos szokás, mely 
ellentétben van a kereszténység szellemével, napjainkban 
nem csak megtüretik, de el is van fogadva. Manap nem 
csupán egyes ágazatait a ker. hitnek vették tagadásba 
az emberek; de már annyira mentek, hogy kivonják magu-
kat mind az alól, mi az isteni kinyilatkoztatáshoz tartozik : 
megvetik a szentirás tekintélyét, a természetfölötti világ 
eszméjét, sőt visszautasítják magát a személyes és független 
Isten eszméjét is." E szomorú nyilatkozat után, a zsinati fő-
pásztori szózat több fejezetben szól a keresztény házazság-
ról, az elválásról, a vegyes házasságokról, a ker. nevelés 
nagy jelentőségéről, a szülők ez iránti kötelességeiről, azu-
tán átmegy a katholikus sajtó nagy fontosságú ügyére, mely 
részlet, mivel a kath. sajtó-ügy Eui'ópában is az égető kér-
dések sorában egyike a legelsőknek, megérdemli a terjedel-
mesebb ismertetést. 

„Mily leczkét adnak nekünk ez ügyben, igy szólnak 
az amerikai főpásztorok, az egyház ellenségei! A sajtó által 
mindenfelé bőkeziileg hintik szét a rosz elveket. Nem retten-
nek vissza semmiféle áldozatoktól, hogy az i f júság szellemét 
hatalmukba kerítsék. Rendelkeznek írókkal minden ízlés szá-
mára, és sajtójuk termékeit bűvös erővel ruházzák fel az illu-
stratio igénybe vétele által. Mi pedig,mi mindezekkel tétlenül, 
ölbe tet t kezekkel állunk szemben ! Lá t juk , miként nyelik le 
gyermekeink a mérget : és mi hagyjuk őket a mérget le-
nyelni. 

„Filii tenebrarum prudentiores sunt filiis lucis." 
A halhatatlan lelkek elvesznek a rosz könyvek hatása 

következtében: és mi semmit vagy csaknem semmit sem te-
szünk, hogy e lelkeket megmentsük ! Másrészt a keresztény 
atyák és keresztény anyak lelki furdalás nélkül nézik ezt a 
látványt ! Gyermekeik a legocsmányabb termékeket csak 
ugy nyelik, sziveiket a legrendetlenebb ingerek zaklat ják, 
— és ezek a keresztény szülők nem képesek feljajdulni ! 

Na g y csata dul körülöttünk, gyilkos fegyvereket forgatnak 
ellenünk, a sajtó minden oldalon megtámad bennünket : és 
a katholikusok tekintélyes száma még csak nem is igyek-
szik magát e támadások ellen védeni, sőt annyira mennek, 
hogy fegyver és védelem nélkül hagyják magukat egész az 
ellenség sorainak kellő közepébe ragadtatni. 

A szabadság e honában, hol millió eszköz áll rendel-
kezésünkre avégett, hogy az igazságot mindenki szeme előtt 
ragyogtassuk, a ki azt keresi, mi e kötelesség alól kivonjuk 
magunkat, akár egykedvűség, akár gondatlanság, akár ön-
zésből, és lelkifurdalás nélkül megfosztani engedjük ma-
gunkat attól a hatalmas fegyvertől, melyet a sajtóban bir-
hatnánk. 

Vájjon ily eljárás mellett elmondhatjuk e, hogy igazán 
korunk veszélyei tudatának magaslatán á l lunk?! 

Ellenségeink nem mulasztanak el egy alkalmat sem az 
öröm egész elragadtatásával kijelenteni és hirdetni, hogy a 
katholikusok nem szeretik a tudományt. Ez, hát igaz vol-
na-e ? Mi, a ti püspökeitek és főpásztoraitok, Istenre kérünk 
benneteket, hogy e hazug állításoknak téves voltát bebizo-
nyítsátok, jó könyvek terjesztése és a józan és katholikus 
irodalom támogatása által ! 

Gyakran történtek válalkozó kiadók részéről lépések 
olcsó közlemények iránt és a kath. irodalom terjesztése vé-
gett, és ők csakugyan népünknek valóban bámulatos műve-
ket adtak a kezébe és olyanokat, melyek a társadalom min-
den osztályának Ízlését teljesen kielégítik. Bizonyára nem 
igen hizelgő a katholikus közönség egy részére nézve, hogy 
mind e törekvéseket kárba veszni engedte. 

Van több katholikus lapunk és folyóiratunk ; ámde 
mily jelentéktelen a támogatás, melyben részesülnek ! 

Gyakran panaszkodtok, hogy a katholikus sajtó-ter-
mékek nem érdekesek. De hát ki ennek az oka ? Lelkesítsé-
tek csak jobban a kiadókat és irókat támogatástok által, és 
meg fogjátok látni, hogy ők mihamar oly helyzetbe fognak 
jőni, hogy nektek sokkal érdekesebb olvasmánynyal fognak 
szolgálhatni. Legjobb irőink kényszerítve vannak a világi 
sajtó számára írni. Ok bizonyára semmit sem ohajtauak in-
kább, mint azt, hogy tehetségöket nemesebb ügyek védelmé-
nek szentelhessék, csak mi igyekezzünk hathatósabban tá-
mogatni az ő törekvéseiket ! 

H a minden katholikus család egy vagy két katholikus 
lapot rendelne meg, gyermekeitek képesítve lennének megfe-
lelni mindazokra a tetszetős ellenvetésekre, melyeket hitök el-
len emelnek; a nehézségek megoldatnának ós a kételyek elosz-
lanának. Nincs oly szegény család, mely képes ne volna elő-
fizetni, egy kis gazdálkodás mellett, legalább egy katholi-
kus napilapra.*) 

Egyébiránt vannak lapok ebben az országban, melyek 
a katholikus névvel parádét űznek, melyek katholikusoknak 
vannak szánva, melyeket nagy részben katholikusok is tar -
tanak fen, és a melyek — mégis egyenesen antikatholikus 
elveket vallanak és a legszentebb dogmákat és az egyház-
nak legkétségbevonhatatlanabb tanait ostromolják. 

Kell-e még mondanunk, hogy ezek csak névleges katho-

*) Ez, persze, amerikai viszonyokat tételez fel, hol sokkal nagyobb 
a pénzbőség a nép között, és a uéplapok sem hiányzanak, melyeknek egyik 
íokelléke az olcsóság. Szerte. 
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likusok és hogy az igazság és jhazafiság álarcza alatt nem 
tesznek egyebet, mint kizsákmányolják népünk nemes ösz-
töneit, megdönteni törekedvén a tekintély és törvény tisz-
teletét és lármát csapván hazájok álszeretetével, hogy sok 
őszinte szivü hazafit örvénybe ragadjanak. A socialismus 
és communismus legrosszabb faját h i rdet ik ; a gyilkosságot 
és a legbünösebb tetteket mentegetik ! Megmérgezik az igaz-
ság életforrásait, megrontván az emberi sziv legnemesebb 
ösztöneit! Az egyház törvényei iránt ellenszegülést tanúsí-
tanak és hirdetnek ! Lelkipásztoraik megvetésére ösztönöz-
nek, kik szent hivatásuk kötelmeinél fogva kénytelenek 
gonosz eljárásukat leleplezni ! 

Sem királyok, sem papok, még a római pápa sem ma-
radhat me r t aljas megtámadásaiktól. 

Az ily lapok, bármily név alatt adják is ki, valamint 
a katholikus ugy a hazafiúi érdek szempontjából egyaránt 
sokkal veszélyesebbek a ti lelketekre nézve, mint ellenségei-
teknek legrosszabb lapjaik. Rósz, álnok barát sokkal veszé-
lyesebb és könnyebben ejthet halálos csapást, — mint nyilt 
sisakkal harczoló ellenségünk !" 

Ez utóbbi sorokban, világos, hogy Amerika főpászto-
rai az Irhonban pusztító de Amerikában is erősen pártolt 
tanokra vonatkoznak. 

IRODALOM. 
X Benti Petri Canisii. Soc. Jesu theologi Catecllismus 

yraeco-latinus. Opera R. P. Georgii Mu.yr eiusdem Soc. 
Textum recognovit atque appendicem precum adjunxit 
Ignatius Bányik item Soc. Jesu sacerdos. Coloczae, 1883. 
73 lap. Ára 30 kr. 

I f juságunk páratlan nevelői és tanítói, a jézustársasá-
giak, leleményességökben kifogyhatatlanok a ker. művelő-
dés és nevelés magasztos czéljának előmozdítására. B. Ca-
nisius Peter kátéjának görögre fordítása s görög-latin 
imákkal megtoldott uj kiadása, igazán szerencsés gondolat-
nak mondhaté, tekintve a kettős czélt, mely tiszt. Bányik 
J . atya szemei előtt lebegett- Mintegy játszva megkedvel-
teti az ifjúsággal az örök ifjúság bájaitól ragyogó görög 
nyelvet s a mellett a lelket égfelé segíti. Nagyreményű, 
klassikus műveltségre törekvő ifjúnak igen alkalmas aján-
dékul szolgálhat e csinos kis könyv. De az élemedettebb 
kor is élvezetet talál abban a nemes egyszerűségben, mely-
lyel itt a nagy keresztény igazságok és erkölcsi elvek At -
tika és Róma mintaszerű nyelvén megszólalnak. Azért 
mondja Bányik atya ajánló versében 

Multi illum legere viri. juvenesque, senesque, 
Pjur imus et comitem iunxit adusque sibi 

Tégy, nyájas olvasó, hasonlóképp! 

~ Tcttey Nándor és társa könyvkereskedésétől azon 
értesítést nyertük, miszerint a Zöllner ev. János által kia-
dott és Talabér János által fordított egyházi beszédek 4 
kötetét, melynek bolti ára eddig 12 frt 40 kr volt, a fenn-
maradt néhány példányt — mig a készlet tar t — 8 frton 
szolgáltatja példányát. A munka czime : 

A kath. kereszténység az ö szt. cselekményeiben idői-

ben és helyiságeiben vagyis egyházi beszédek a 'kath. vallás 
ossz*.? szertartásairól. I . egyh. évfolyam. Bevezetés az utolsó 
kenetig. Az egyházi ;rendtől a bucsujárókig. 2 kötet I I . 
egyh. évfolyam. Advent első vasárnapjától pünkösd után 
utolsó vasárnapig. 2 kötet. Jó szalgálatot vélünk tenni lel-
készi közönségünknek ezen jelentés közhirré tételével. 

= Bekildetett : Egyházi beszéd, melyet kanonoki szék-
foglalási ünnepélye alkalmával 1883. okt. 9-én mondott dr. 
Spéth Károly, Csanádi kanonok, papnev. igazgató. Temesvár, 
1883. 8-r. 14 lap. Közöljük. 

= Megjelent és beküldetett ; Vallás bölcseltti füzetek 
uj sorozatának I I I . füzete eme czím alatt : A kereszténység 
védelme. Dr. Hettinger Ferenez würzburgi egyetemi tanár-
tól Az ötödik javí tot t és bővített kiadás után fordítá Bé-
pássy János egri főegyházi szónok és képezdei tanár. I . köt. 
193—288 lap. Az öt kötetre terjedő mű ára 12 frt, tetszés 
szerinti részletekben törlesztve, vagy megfelelő intentio. 

= Megjelent és beküldetett : Révai Miklós élete. I r t a 
Csaplár Benedek k. r. t. I I . köt. Budapest, 1883. 8-r 416 
lap. Ara 3 frt 

Nemzeti irodalmunk vajúdó korszaka történetének e 
kincses bányáját ismertetni fogjuk. 

X Beküldetett : Bendkivül érdekes mii a Luther-ünne-
pély alkalmára. Megjelent : Reformatorenbilder, historische 
Vorträge über katholische Reformatoren und Marthin Luther, 
von dr. Constantin Germanns. E mű a kath. világirodalom-
ban korszakot fog- alkotni. Az egész Lutheranismust Luther o o 
hiteles és eredeti idézeteikkel halomra dönti. Egyelőre 
ennyit. y. 

V E G Y E S E K . 
— Fgyházi kitüntetés. O felsége Barts Ferenez erdélyi 

székesegyházi nagyprépost és püspöki helynöknek, a köz-
ügyek terén szerzett érdemei elismeréséül, I I I . osztályú vas-
korona-rendet díjmentesen adományozta. 

— Az orosz schismatikus egyház híveinek száma 
63.132,740. Érdekes a-schismára történt áttérés statistikája. 
E szerint 1881-ben volt összesen 10,872 áttérés, és pedig 
áttért a schismára róm. katholikus 1027, görög egyesült 1 
( ? ? ? ) , örmény 11. protestáns 700, raskolnik 3295, izraelita 
572, másvallásu 5206, (kik közt bizonyára legtöbb a gör. 
egyesült.) A schismatikus papság létszáma: 1439 archi-
presbyter, 2 protopresbyter, 2 fő tábori lelkész, 35,978 áldo-
zár, 7706 diakónus, 48,623 acolytus. Szerzetesek, és pedig 
férfiak :]385 rendházban 6438 rendtag és 3675 laikus test-
vér ; nők : 167 rendházban 4759 rendiag és 14,071 laikus 
nőtag. Templom van : 630 cathedralis és 41,047 nem ca-
thedralis, mely utóbbiak közt 31,456 parochialis A hadse-
reg és tengerészet rendelkezésére áll 117 álló, és 231 hor-
dozható templom vagy kápolna. Megjegyzendő, hogy a tem-
plomok és kápolnák igen nagy számban fából épültek. A 
kő és fa templomok száma közt levő arányt mutat ja az 
1881-ben mindkét anyagból épült templomok száma. Ké-
szült t. i. kőből 174, fából 222 templom, kőből 33, fából 
103 kápolna. 

KEGYELETES ADAKOZÁS. 
A kispesti r. k. hitközség egyházi szükségleteire 

Kézbesített B. V 3 frt. • 

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

Nyomatott Budapesten, 1883. Kocsi Sándor utóda nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt . 
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TARTALOM. Bibornok herczeg-primás ő emjának főpásztori beszéde. — A papnevelésről. — Egyházi tudósítások : Buda-
pest. Luther-ünnepély Magyarországban. Budapest. Meg lesz-e vagy nem? Bôma. Hirek a kereszténység fővárosából. — 

Irodalom. Kezdj buzgón, s már sokra menél ! . . . — Vegyesek. 

Bibornok herczeg-primás ö emjának fő-
pásztori beszéde. 

(Vége.) 

Ismét visszatérek Xí. Incze pápára, ki Buda 
felszabadítására egy millió és háromszázezer ara-
nyat ju t ta tot t . 

Ismételve kérdezem : kinek köszönheti a ke-
reszténység e győzelmet ? 

Bécset végveszedelembe sodorta Kara-Mustafa,  
kit azért jelölt ki a szultán a nagyveziri tisztségre, 
inert meg volt győződve kegyetlenségéről. E nagy-
vezir ugyanis egy lengyel falu lakosait leszuratta 
s kitömette. E szörnyeteget küldte a szultán Ma-
gyarország és Bécs meghódítására. 

Bécs falai már meg voltak rongálva, aláak-
názva, a katonaság négy ezerre leapadt, a polgárok 
türelme megtörve, a pénz utolsó fillérig elköltve. 
Az utolsó pénzt a legnagyobb szükségben Szelep-
csényi esztergomi érsek adta, ki Bécs felsegélyezésé-
re 500,000 forintot szentelt. Erről az érsekről t ud juk 
azt is, hogy egész vagyonát (700,000 f r t ) Ma-
gyarország felszabadítására hagyományozta. 

Ily állapotban volt Bécá*A fővezérek kimon-
dot ták: „mi nem segíthetünk, csak az Isten segít-
het." Szeptember 12-ére volt kitűzve a döntő csata. 
E nap reggelén volt jelen a lengyel király a sz.-
misén, hol ő egy kapucinusnak ministrál t . A len-
gyel király ugyanekkor fiával, Károly herczeggel 
és a többi vezérekkel együtt gyónt és áldozott, azu 
tán megkezdették a csatát Jézus-Mária sz. nevének 
segélyül hívásával. És mi lett a harcz vége? A törö-
kök megverettek és megfutamodtak, ugy, hogy 
Kara-Mustafa másnap Győr körül jár t . 

Hát Esztergom kinek tula jdoní that ja megsza-

badulásá t? Amint Bécsben a hadsereg munká j á t 
befejezé, azo inal lejött Magyarországba. A császári 
tanács szerint nem Esztergomot, hanem Érsekúj-
várt kellett volna ostrom alá vennie. De végre is 
abban állapodtak meg, hogy mindenekelőtt Eszter-
gomot fogják visszafoglalni. E vállalat eleje nem 
jó volt. A lengyelek vakon nekimentek s igy az el-
rejtőzött törökök által okt. 7-én megverettek. De 
okt. 9-én jött Károly herczeg. Ez volt a fő hős, en-
nek kell tulajdonítani leginkább Esztergom felsza-
badítását. E nagy emberről mondá az ő legnagyobb 
ellensége, XIV. Lajos franczia király, hogy ő volt a 
legbecsületesebb. A történelemből tudjuk, hogy ő 
korunk egyik legnagyobb hadvezére volt. O ősatyja 
a mi dicsőségesen uralkodó dynast iánknak, mintha 
csak azért jö t t volna, hogy örököseinek visszasze-
rezze az országot. Okt. 9-én volt az iszonyú öldök-
lés. Sobieski erre vonatkozólag azt irta, hogy a 
Duna vize félmértföldnyire piros volt. Továbbá a 
régi római hadvezér szavaival élve: „venimus, vi-
dimus, vicit Christus." (Jöt tünk, lá t tunk, győzött 
Krisztus !) Ez volt ama hősök meggyőződése, akik 
ismerték a törökök erejét, az általa felidézett vesze-
delem nagyságát. 

Esztergom volt az első vár, mely megadta 
magát. A török annyira megijedt a szenvedett vesz-
tességek után, hogy okt. 26 - 27 közötti éjjel kö-
veted küldöt t a ker. táborba, ki a törökök nevében 
békét kért azon kikötés mellett, hogy életöket meg-
hagyják. A keresztények elfogadták e feltételt, s a 
törökök 28-án kivonultak a várból. A törökök más-
kép szoktak volt cselekedni. Jól tudjuk, hogy mi-
dőn Cyprus megadta magát, a meghódoltaknak a 
törökök részéről szabad elvonulás biztosíttato' t : és 
mit tet t a török fővezér? Maga elé vezetteté az el-

38 
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lenség fővezérét, orrát, fülét levágatta és elevenen 
megnyúzatta. Nem igy tettek a keresztények ; a < 
meghódolt török őrség szabadon elvonult. Tudjuk 
továbbá azt is, mit tett Hamzsabég Szapáry Péter-
rel, ki Bécs falai alatt kapott sebei következtében 
török fogságba esett ; megkötözteté, talpára 200 
korbácsot veretett, börtönbe vetette, penészes ke-
nyérrel etette, azután pedig Budára küldötte, hol 
eke elé fogva, szántatott vele. De Szapáry Péter -
nemsokára kiszabadult; a budai basa ugyanis egy 
agát fontos követségbe küldött, kit útközben Bat-
tyány elfogott, és csak azon föltétel alatt v>lt kész 
szabadon bocsátani, ha Szapáryt érte kiszolgáltat-
ják. Nemsokára Hamzsabég is a keresztények kezébe 
esett, és Károly herczeg elé vezettetett . A her-
czeg azonnal maga elé hivatta Szapáryt s igy szó-
lott hozzá : „Neked adom a béget, aki annyi keresz-
tényt megöletett, téged annyira kínzott, tégy vele 
amit akarsz." Szapáry erre igy szólt a béghez : 
„Elégtételt, boszut veszek magamnak, és pedig 
olyant, amilyent Jézus Krisztus parancsolt. Eredj, 
szabad vagy!" A bég meglepetve válaszolt: „Na-
gyobb a te Istened az enyémnél, de kegyelmeddel 
nem élhetek ; azt véltem, a te Istened is olyan, mint 
a miénk. Én mérget vettem be.CÍ A bég megkeresz-
teltetett s 3 heti szenvedés után Szapáry karjai 
közt adta ki lelkét. Ez a keresztény erkölcs. 

Mi is 200 év után ama meggyőződésünket 
nyilvánítjuk, hogy Esztergom alatt is Isten győ-
zött. Az itt lefolyt csatában első sorban Károly 
herczeget, a másik sorban Sobieskit illeti a di-
csőség. 

Mi azért jelentünk meg itt, hogy hálát adjunk 
Istennek, hogy magyar hazánkat, városunkat annyi 
szenvedéstől, nyomortól megszabadította. 

Es midőn én e szószékre léptem, feltettem 
magamban, hogy szeretett magyar hazánk és sze-
retett királyunk iránti hűségre foglak kérni és 
buzdítani. 

Magyar szól hozzátok: mi a szeretetet és kegye-
letet királyunk és hazánk iránt anyáink emlőin 
szivtuk magunkba, őseinktől örököltük ; e szeretet 
és kegyelet hatja át nemzeti valónkat, tölti be tör-
ténetünk minden lapját. Mentsen Isten minket a 
veszélytől, melyet hazánkra hozhatna a kozmopoli-
tismus. Sok ember nem akarja hazáját szeretni, 
nem akar érte szenvedni, sőt elhagyja azt, hazaáru-
lóvá lesz; de mi kérve a Mindenhatót, Tőle erőt es-
dünk, hogy lelkünk mélyéből, hűségesen és kitar-
tóan szeressük magyar hazánkat, királyunkat, ki 

nemzeti multunknak büszkesége, jelenünk öröme 
és jövőnk reménye. 

A p a p n é v e l é s r ö l . 
(Beszéd.) 

(Vége.) 

Ezek azok, főtisztelendő káptalan! miket a pap-
nevelés igazgatásában, hogy a növendékekben az 
egyházi szellem kiképeztessék, irányadó elvek gya-
nánt fogok követni; és miket átalánossági irányban 
előadni bátorkodtam. 

Különösen pedig: 
Először. Szükségesnek tartom, miszerint emez 

elvek alkalmazásában a Rectorral a tanárok és töb-
bi elüljáró társak a fent említett nevelési czélokra 
közreműködjenek; s eme közremüködésökben le-
gyenek ..egy szív és egy lélek" ; — egymásnak se-
gédkezzenek. És itt felemlítem, inikép áldom az is-
teni gondviselést, és köszönöm kegyelmes püspök 
urunk atyai gondoskodásának azon kedvező körül-
ményt, hogy a mennyire pár nap előtti eljövetelem 
óta papneveldéi hatásköröm körülményeivel megis-
merkedni volt alkalmam, a jelenlegi nittanárok és 
elöljáró társaim oly kitűnő egyházi miveltséggel, 
és tudományos képzettséggel ékeskednek, s annyi 
jó akarattal vannak Istentől megáldva, hogy az 
óhajtott közös czélokra a közreműködési készséget 
vélem bennök feltalálhatni ; és e tekintetben meg 7 o 
volna az első feltétel, a „conditio sine qua non" a 
helyes papnevelés sikerének megközelítésére. Ez 
pedig igen örvendetes körülmény nehéz feladatom 
kezdetében. Mert ha ellenkezőleg azok, kiknek velem 
közös a hivatásuk, hogy növendékeinkben valláser-
kölcsi érzelmeket ébresszünk, hogy erkölcsös életű 
jellemeket képezzünk, hogy a semináriumi fiatal-
ságban — a megyének eme nevelési kertjében — 
jó elveket terjesszünk, mindezen tekintetben feltűnő 
nagy hiányban szenvednének ; akkor azon egyszerű 
természeti oknál fogva, hogy azt, a mivel, mint tu-
lajdonunkkal, magunk nem rendelkezünk, másoknak 
sem adhat juk; mivel „nemo dat quod non habet" : 

szó sem lehetne az egyházi nevelés sikerteljes esz-
közléséről oly intézetben, hol a közreműködők, 
szellemi értelemben, kertet mívelnek és benne a 
kertészek nemes gyümölcsöt akarnak ugyan ter-
meszteni, de nem tudják, hogy melyik fán terem az 
édes gyümölcs, melynek élvezetébe jutni óhaj-
tanak. 

Másodszor. Hogy papnevelő intézetben meny-
nyire szükséges a helyes nevelés czéljainak elére-
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sere a körültekintő és minden lényeges mozzanatra 
kiterjeszkedő felügyelet- és megfigyelésre kitartó 
gondot fordítani, azt bizonyítja a külföldi kis semi-
náriumokban divó gyakorlat : mely szerint minden 
ily intézetben a fiúk nagyobb számú egész ra ja 
négy vagy öt, egyenkint ötven növendéket szám-
láló, -csoportra van felosztva; minden egyes csoport 
élén pedig nevelő gyanánt áll egy pap ; és ennek 
az a teendője, hogy a fiúkkal ugyanazon teremben 
egyaránt tartózkodik ; a feladott leczkét magyaráz-
za, és kikérdezi tölök ; a mi valamely fiúnak homá-
lyos, azt neki felvilágosítja és tanulmányozását elő-
segíti; a fiúk beszédeire és cselekedeteikre felvi-
gyáz; őket inti, s ha kell, dorgálja is ; a fiúkkal egy 
asztalnál eszik; egy szobában tölti az é j je l t ; velők 
imádkozik ; velők kisétál ; szóval köztük van min-
denkor, s lehetőleg szoktatja őket minden jó ra ; de 
visszaélést nem tűr meg. A napi rendnek pontos 
megtartását sürgeti ; a fiúk hajlamait megfigyeli; és 
jellemükhöz képest idomítja a velők való jó bánás-
módját is. Mindezen tekintetben mind a négy cso-
port-vezető s nevelő a közös igazgatónak körülmé-
nyes jelentést ad ; és ettől kapja mindegyik a házi 
szabályok értelmében a kellő utasítást. A közös fő-
nök mind a négy nevelőt tanácsadással t ámogat ja ; 
őket türelemre, kitartásra buzdítja ; igazgatja az 
egész intézetet ; és minden hóban az intézeti élet 
állapotáról a püspök urnák előadást teszen, és a vett 
rendelethez képest működését folytatja. 

Ezek nyomán fogok én is a papnevelő intézet-
ben a fiatalokra hasonló figyelmet fordítani, hogy 
hajlamaikat jó irányba tereljük ; az ő saját jobb 
jövendőjüket előkészítsük, s őket Isten és emberek 
előtt kedvesekké tenni, közreműködjünk; a legfon-
tosabb teendőkre nézve főurunk, püspökünknek a 
kellő előterjesztést tenni, kötelmeim lényeges ré-
szének tartván, és a nyerendő utasítás szerint el-
járván. 

Harmadszor. Az elébb megbeszélt intézeti élet-
re való részletes felügyelet és megfigyelés alkalma-
zása, annak is bizonyítéka, hogy a vallásos neve-
lésnek sikeres előmozdítására mindennemű szokta-
tás a jóra, elkerülhetlenül szükséges. Evvel össze-
vágólag egyik főelvem a helyes nevelés tekinteté-
ben abban áll, hogy az embert szoktatni kell a jó-
ra, és ha van, elszoktatni a rosztól. Egy praktikus 
angol iró, a nevelés mivoltáról értekezvén, erről azt 
állítj a, hogy a nevelés szokások összegében áll. A 
jó nevelés tehát, szerinte jó szokások eltulajdoní-
tása; a rosz nevelés pedig rosz szokások megtürése, 

avagy elsajátításában áll. És ez lélektani igazság ! 
Mert a szokások tárgyilag észlelhetők lévén, ha 
azoknak forrását keressük, azt az alanyban, és en-
nek hajlamaiban találjuk fel. A hajlamok t. i. mu-
tatkoznak a szokásokban: a hajlamok, melyek az. 
egyéniségben mint elrejtett qualitások lappangnak, 
az inkább tárgyilagos szokásokban tűnnek elő. 

Ám de a hajlamok, a szellem örök törvényei 
szerint, bárminemű és alakú cselekedetek gyakori 
ismétléséből erednek. Ha másokra oly befolyást 
gyakorlunk, hogy ezek bármily cselekedetek gya-
korti ismétlésére vezettetnek, hajlamokat növesz-
tünk bennök; a mennyiben pedig eme hajlamoknak 
megfelelő szokásokra vezetjük őket, szoktatás által 
neveljük őket: tehát jó irányú szoktatás által jó 
nevelést ; rosz szokások élesztése által pedig rosz 
nevelést adunk. 

Ha továbbá jó szoktatás u t ján fejlődnek a jó 
hajlamok, ezekben már élni fog a szellemi ösztön; 
az azoknak megfelelő jó cselekedetek minél gyako-
ribb ismétlésére ; evvel pedig bekövetkezik az 
ügyesség a jó ösztön irányához mért maradandó 
jó tulajdonok megszerzésére; és minthogy az em-
ber azt, mit ügyesen mivel, és gyakorlás által saját 
magának tulajdonává tett , mint saját acquisitióját 
szereti; az Úristen pedig a jó cselekedetek gyakori 
ismétlését nem csak parancsolja, de meg is jutalmazza: 
az ember, a jónak gyakori ismétlése által Isten 
szeretetére felbuzdul. Mert, a mit Isten szeret és 
parancsol, a jót, azt az ember szokása és az ebből 
eredő ösztöne miatt, könnyen és ügyesen cselekszi, 
annak gyakorlása tulajdonságává, saját acquisitió-
jává leszen; és szeretve azt, mit Isten szeret, a jóra 
való szoktatás által Isten iránti szeretetre felbuz-
dul az ember: és ekkép kifejlődik benne az ösztön 
és indok, mindent Isten iránti szeretetből cseleked-
ni. Evvel végre az emberben kialakul a jámborság, 
mely Isten iránti gyermekded szeretetből teljesíti 
kötelmeit, és őt vétekkel megsérteni irtózik ; ki-
alakul a lelkiismeretesség, mely minden tapaszta-
lati körülmény között ösztönözve érzi magát Isten 
akaratát legjobb hite szerint állhatatosan és ponto-
san teljesíteni ; kialakul benne végre a buzgóság is, 
mely felebarátunk üdvösségét, jó eszközök alkal-
mazása által, okkal-móddal előmozdítani törekszik : 
s ekkép befejeztetik a helyes nevelés szoktatás 
útján. 

Ezekhez képest legfőbb igyekezetemet oda fogom 
irányozni, hogy a szent Imréről nevezett intézet nö-
vendékei és a papnövendékek, „a megye reményei", 
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naponkint ismétlődő imák, elmélkedések, a tanulás 
helyes és szorgalmas gyakorlása, az ételekbeni mér-
tékletesség megtartása, az engedelmességnek szii-
n j t nélküli folytatása, a szentségekhezi gyakoriabb 
ájtatos járulás, a nagi rendnek fegyelmes megtar-
tása és az önmegtagadási könnyebb gyakorlatok 
által minden jó rendhez szoktattassanak : ekkép 
bennök jó szokások megszerzése által, dicséretes 
hajlamok alakuljanak; és ezek révén ösztönt és in-
dokokat a jóra, ügyességet az erkölcsös életben, és 
életbölcsességet szerezzenek ; szerénységet, és alá-
zatosságot elsajátítsanak ; követelők ne legyenek ; 
a mulatságot mindenek felett ne keressék; hanem 
tanulmányozás által ösztönt a tudományos életre 
nyerjenek ; jámborság-, lelkiismeretesség- és buz-
góságra törekedjenek, hogy kedvesek legyenek Is-
ten és emberek előtt. 

(Következik a zárszó, mely ismét alkalmi, 
mint a bevezetés.) 

E G Y H Á Z I T U D Ó S I FÁSOK. 
Budapest, november 6. Luther-ünnepély Magyarország-

ban. — A németországi Luther-ünnepélyek viszhangra ta-
lálnak hazánkban is. Amint ott, ugy itt is, dicsőiteni fogják 
a férfiú nevét, ki ezelőtt négyszáz évvel született. Nem is 
lehet tagadni, hogy Luther születésnapja bizonyos értelem-
ben nevezetes nap; de a ki nem pártszenvedély, nem részre-
hajlás. hanem a történeti igazság nyomán fogja vizsgálni 
azon eseményeket, melyek e nap hősével összefüggésben 
vannak, az kénytelen lesz bevallani, hogy e nap nem illik 
be ama napok sorába, melyeket az emberiségnek oka van meg-
ünnepelni, nem illik be ama napok sorába, melyeken az em-
beriségnek oka van örvendeni. Az a nevezetesség, mely e 
naphoz fűződik, az emberiség történelmének egyik gyász-
lapját képezi, melylyel az örvendezés, a diesőités semmiké-
pen sem fér össze. Inkább gyászt ölteni tehát, mint örven-
dezni kellene Luther születési napján. 

Nem sorozzuk feladatunk közé, hogy minden részle-
teivel igazoljuk állításunk igazságát; elég lesz rámuta t -
nunk, hogy Luther működése, ugy vallási, mint nemzeti 
szempontból, káros volt az emberiségre. E két főszem-
pont mellett a többiek mintegy eltűnnek. Midőn Luther is-
meretes thesiseivel fellépett, hogy, mint állítják, a vallást 
eredeti tisztaságára visszavezesse, a művelt emberiség, a 
keleti schismát leszámítva, egyetlen vallásnak, a katholicis-
musnak volt híve; ennek tanai és elvei szolgáltak irányadóul a 
gondolat és érzelem világában, a magán és nyilvános életben. 
Az emberiség hitt és benső meggyőződéssel vallotta, hogy 
a vallás tanai isteni kinyilatkoztatott igazságok, melyek hi-
teles értelmezője csak a Szentlélek által kormányzott kath. 
egyház. Hogy tehát mit tartozik hinni, mit tartozik tenni 
az ember örök üdve érdekében, arra nézve mindenki tisztá-
ban lehetett, mert az egyház mindenütt ugyanazon egy tant 
adta elő, Yolt hitegység a népek és nemzetek életében; volt 
hitélet, volt keresztény erkölcs, a keresztény felebaráti 

szeretet ; ki volt zárva a kétely, a bizonytalanság, a zűr-
zavar a hit dolgában. E megbecsülhetetlen áldás, mely az 
embert embertársához, mint testvért a testvérhez fűzte, Lu-
ther fellépése után az emberiség kebeléből eltűnt. A hit-
egység széttépetett, létrejött helyette a quot capita tot sen-
sus; mit addig az emberiség mint vallási igazságot hitt. az 
kétségbe vonatott; mit egyik ,reformátor' igaznak hirdetett, 
azt a másik kétségbe vonta: a hit terén bizonvtalansáo-, ké-O ^ O ' 
tely, zavar állott be. és mint ezeknek következménye bekö-
vetkezett a hithidegség, a népek és nemzetek elerkölcsi zilált-
sága. Olv tények-e ezek, hogy szerzőjük dicsőítést érdemel? 
Oly tények-e ezek, hogy szerzőjük mégérdemli születése 
napjának ünnepelését ? -

A vallási egység eltűnése azonban csak egyik f'őkö-
vetkezménye volt Luther működésének; & másik, & nemzetek 
beléletében és viszonyában tűnik fel. Mi sem bizonyosabb, 
mint az, hogy az egy hit közelebb hozza az embereket egy-
máshoz. Hol a hitegvséo- megszakíttatik, ott hideo-séo-,ellen-ĉ«/ o O O o ' 
ségeskedés lép az előbbi szeretetteljes viszony helyébe; p'árt-
harezok, véres üldözések, szóval mindaz, mi a szeretetlenség-
nek következménye, — uralkodnak. Talán más egyebet ta-
lálunk a történelemben Luther működésének eredményeüi 
följegyezve ? Nem, a hitegység kettészakítását követte a 
nemzetek meghasonlása.Luther fellépése üszök volt, a nemze-
tek közé dobva, mely ugyanazon nemzettestet is ketté sza-
kította, és mint két ellenséges tábor állottak ugyanazon 
nemzetnek fiai egymással szemben. A szeretet, a béke eltűnt, 
és véres harezokba bonyolultak azok, kik a hitegység mellett 
békében fértek meg egymás mellett. A nemzetek békéje 
gyorsan feldulatott, és a jólét, mit századok munkássága 
szerzett össze, áldozata lett a pártszenvedélynek, ama párt-
szenvedélvnek, melynek tüzét Luther akkor gyújtot ta meg, 
midőn a hitszakadást létrehozta. Ki állíthatja, hogy e ténye-
kért azok szerzője dicsőítést érdemel ? hogy születésnapja 
a megünneplést megérdemli ? Vagy nem inkább sötét fá-
tyolt kellene-e borítani e napra, melynek emléke országok 
feldulását, annyi milliók boldogságának megrontását okozta 
a nemzetek közt, annyi századon keresztül ellenségeskedést 
szült, annyi könynek és nyomornak szülő anyja volt? 

Ez általános és csak futólagosan érintett szomorú kö-
vetkezményei Luther működésének, amint külföldön, ugy 
hazánkban is éreztették kihatásukat, és ha valahol, ugy ép-
pen hazánkra>nézve volt e férfiú fellépése, vallási, ugy, 
mint nemzeti szempontból századokra kiható vészes követ-
kezményű. A hitegység minden nemzetre nézve nagy áldás 
ugyan, mert a nemzet tagjai közt összetartó kapcsot képez; 
kétszeres áldás azonban oly csekély számú, oly és anv-
nyi ellenségtől körülvett nemzetre, mint mi magyarok va-
gyunk. Luther fellépése e hitegységgel nálunk is széttépte 
egyszersmind a nemzet testét is; a vallási egyenetlenség 
megszülte a nemzet fiai közt a politikai egyenetlenséget; 
azok, kiknek a legnagyobb összetartásra vala szükségük, 
éppen akkor szakadtak szét, midőn a nemzeteta legnagyobb 
veszedelem fenyegette. Hogy e szétszakadásnak mi volt 
következménye hazánkra nézve jól tudjuk ; a történet 
megtanít bennünket arra, hogy a nemzet ennek következ-
tében századokon keresztül folytonos belharczokba volt Lo-
nyolulva. és idegen; nem keresztény hatalom igája alatt 



nyögött. Azt kérdezzük tehát itt is. hogy indokolt-e hazánk-
ban Luther születésnapját megülni, kinek nevéhez a nem-
zet leggyászosabb emlékei fűződnek? 

Vallási, ugy, mint nemzeti szempontból, mi helytele-
nítjük az ünneplést, mert nem tudjuk helyeselni sem a val-
lási, sem a nemzeti egység kettészaldtását. mert nem tud-
juk helyeselni, hogy a régi sebek felszakíttassanak, a régi 
viszály feleleveníttessék. Tartunk, nagyon tar tunk tőle, is-
merve a protestáns ünnepélyek irányát, hogy e négvszáza-
dos ünnepély ismét viszályra, elkeseredésre, a nemzeti erők 
szétforgácsolására fog vezetni; pedig Hannibal ante portas, 
és igy a legnagyobb összetartásra és mindannak elkerülésére 
volna szükség, ami az összetartást megzavarhatná. A pro-
testantismus feltűnése alkalmával a török invasio, ma pedig 
egy másik invasio fenyegeti hazánkat, melynek elhárítá-
sára közös erővel kell közreműködnünk, hogy hazánkat a 
jövőnek f -ntartsuk : ami csak ugy történhetik, hogy lega-
lább, ez a minimum, a jelen állapotot ne bolygassuk; hiszen 
azt, amit lelkünk melyéből óhajtunk, a mi a nemzetnek 
egységes erejét egészen visszaadná, a hitegység visszaállí-
tását, ma még nem remélhetjük. Ez, hisszük és erről meg 
vagvunk győződve, egv jobb jövőnek van fenntartva. Az 
ünnepélyezőkhöz tehát csak az az egy szavunk és kérésünk 
van: ugy ünnepeljenek, hogy azt ne legyen oka megbánni a 
nemzetnek; ugy ünnepélyezzenek, hogy az ne viszályra, 
hanem az egyesülésre vezessen; és a nemzetnek egykor oka 
legyen erre örömmel visszagondolni. Va jha így legyen ! 

Budapest, november 8. Meg hs2-e vagy nem ? — Meg-
lesz, — már t. i. ,,a zsidó házasság." Nem azért mondjuk mi 
ezt újból, mintha kételkedtünk volna létrejöttén, de azért, 
mert egy kis története van ennek a házasságnak.Mult szomba-
ton ugyanis a bécsi főzsidólap. a „Neue Freie Presse" leve-
let Íratott magának Budapestről, melyben az mondatott, 
hogy a rég tervezett „zsidó házasságból" nem lesz semmi, 
még pedig azért, mert a kormány, egyik bizalmas embere 
által (Prileszkv képviselőre gondoltak), vissza fogja venni a 
javaslatot, mivelhogy a közelgő választásoknál a papság 
hatalmas közreműködését nélkülözhetni nem véli. S mert 
„jól értesült" forrásra hivatkozott a bécsi zsidó főorganum, 
Pauler miniszter egyik legbizalmasabb emberére, figyelem-
re méltatták e hírt a budapesti lapok is. A „Pesti Hí r -
lap" zsidói kétségbe vonták e hírt, a „N. P. Journa l" még 
keményebben neki rontott, egyik kath. laptársunk rózsás 
reményeket kezdett táplálni, — a hivatalos vagy félhivata-
los budapesti lapok pedig hallgattak egész tegnap estéig. 
Ekkor a „Nemzet" jónak látta a hallgatást félbeszakítani, 
és a bécsi levélre bécsi választ hozott. A félhivatalos lap 
tegnap este (306. sz. okt. 7.) Bécsből azt í rat ja magának, 
hogy teljesen megbízható forrás szerint a kormány eljárá-
sára vonatkozó hír teljesen alaptalan. A magyar kormány 
ma is ugyanazon állásponton áll, melyet a miniszterelnök az 
ülésszak elején a mult hónapban a szabadelvű körben és 
azután a házban elfoglalt. A kormány komolyan ragaszko-
dik a javaslathoz és nincs szándékában ennek törvény-
erőre való emelését megakadályozni , lévén már a tár-
gyalásra a nap is kitűzve. Ebben kulminál a félhivatalos 
dementi, mely ugyan kissé soká váratott magára, amiért is 
a „Pol. Volksblatt" és mások nagyon nehezteltek, de hát 

en fin ! szívesen veszik még most is, és a „P. Lloyd" mai 
száma bizonyos megelégedéssel sorozza ezen félhivatalos de-
mentit entrefiletjébe. Meglesz —nincs kétség benne, — é s sa-
j á t informáczióink szerint is azt mondhatjuk, hogy Pauler mi-
niszter ur a törvényjavaslat visszavonásáról mit sem tud. 
Kell zsidó pénz, meg zsidó vér: két lényeges kellék a pénz-
ügyileg és erkölcsileg tönkre ju to t t nép számára. 

Vájjon meg lesz-e aztán ez a kettő, az már más kérdés. 
Nem akarjuk kutatni azt, vájjon fog-e találkozni sok olyan gaz-
dag zsidó, ki odaadja leányát keresztény férfinak, hogy ilv 
„belle alliance" által rendezze pénzügyeit ; vannak, k ik ' re-
m e i k , legyen nekik hitük szerint! Nem akar juk kutatni, 
lesz-e javára a nemzetnek a tervezett keresztnélküli „ke-
resztezés", vagy valósulni fognak-e az „Osservatore Ro-
mano" aggodalmai, melyeket a zsidófaj Jgörvélyességére 
(scrufulosiU) alapít; ezt a jövő fogja megmutatni.Mi, őszintén 
mondva, sem az egyiket, sem a másikat nem reméljük. Azt 
azonban újból megmutatta kormányunk, hogy a zsidókra 
nagy szüksége van, illetőleg, hogy jóindulatukra nagy súlyt 
fektet; — persze, mikor állandó pénzügyi zavarainkból meg-
szabadulni nem birunk csak a zsidók „jóakaratú" közremű-
ködésével, nem lehet az másképp. El lehetünk készülve, 
hogy a legközelebbi tárgyalás alkalmából zengzetes dics-
hymnusokat fogunk hallani a kormánypárt padja i ról ; sőt 
annál jobban fognak kitenni magukért a mamelukpárt i 
zsidó-patronusok, minél inkább jóvá kívánják tenni a szél-
tiben terjedő antiszemita mozgalom által okozott sérelme-
ket. Győzelem lesz — de köszönet nem lesz, amint nem volt 
az emanczipáczió kimondása után. A kormány, miután egv-
szer már szakított a keresztény alappal, miután nem egv 
tekintetben hálára és viszontszolgálatra kötelezve érzi ma-
gát a zsidóság iránt, miután az antiszemita mozgalmak ál-
tal pártállás-foglalásra mintegy kényszerült, meghozza ezt 
az első áldozatot az atheistikus állam bálványának, kilá-
tásba helyezvén azt, hogy a „kevesebb" elfogadása után a 
„több" is megadatik, mint a N. indigitálja, vagyis, hogy 
ezt a törvényjavaslatot később az egész házassági jog „álla-
mosítása", mint a terminus technicus mondja, fogja követni. 

No, még csak az szükséges, hogy az államnak leg-
elemibb és leglényegesebb alapja, a házasság és az ebből 
eredő család megingattassék ; biztosabb ut az ország elpusz-
tulására, a nemzet tönkrejutására nincsen. Csak rajta, előre 
a megkezdett pályán, és gyönyörűséges mák virágok fogják 
koszorúzni e törekvéseket, és egy nép erkölcsi elvadulása, 
tönkremenetele lesz emléke eme fáradozásoknak. ? 

Róma, okt. 28. Hírek a kereszténység fővárosából. — Mgr 
Gangéi bauer bécsi érsek mult héten érkezett ide. O exclja 
meg volt bizva az apostoli felség és az egész uralkodó csa-
lád részéről a legélénkebb hála érzelmeinek tolmácsolásával 
ő szentsége előtt azért a nagy érdeklődésért, melyet a szent-
atya Bécs felszabadításának évfordulati ünnepe iránt tanu-
sítotti-Az érsek egyúttal gazdag adományt hozott péterfillér-
ül, melyet az okt. 27-iki kihallgatáson volt szerencsés ő szent-
ségének átnyújtani. E kihallgatás alkalmával fejezte ki ő 
exja X I I I Leo pápa előtt igen részletesen azt a föltétlen 
odaadást és bölcs buzgóságot (le dévouement absolu et ' le 
zèle éclairé, irja egy belga lap római levelezője), melylyel ő 
csász. és apostoli királyi felsége Ferencz József minden 
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iránt viseltetik, ami az egyházat és különösen az apostoli 
szentszék jelenlegi helyzetét illeti. A szentatyának nemso-
kára alkalma nyílott e tekintetben több egyházi férfiú előtt 
örömét nyilváníthatni, és igy történt aztán, hogy a bécsi ér-
seknek adott kihallgatásról részletek is jöttek a nagv kö-
zönség tudomására. 

Nagy a valószínűség, hogy a legközelebbi consistori-
umban mgr Gangelbauer a bíbornoki kalapra érdemesítendő 
egyházfők között fog szerepelni. 

A bécsi érsek által hozott nemes adományokhoz egy 
másik is járult e napokban, abban a 70,000 frankban, melyet 
mgr Dabert périgueuxi püspök ad limina tett útjában ma-
gával hozott és egyházmegyéje nevében a szentatyának át-
nyújtott. 

A Vatikánba érkezett legújabb örvendetes hírek re-
mélni engedik, hogy a tárgyalások Oroszországgal rendesen 
fognak folyhatni. Biztosan jelenthetem, hogy BouteniefF, 
orosz megbízott a szentszéknél, a ki szerencsésen vezetve a 
tárgyalásokat mult évben az első egyezségét hozta létre t. i. 
az üresedésben levő püspöki székek betöltése iránt, nemso-
kára mint teljhatalmú minisztere és megbízottja kormányá-
nak fog visszatérni a Vatikánhoz. 

A mi a Poroszországgal folytatott tárgyalásokat ille-
ti, e napokban az a hír keringett, hogy a berlini kormány 
hamarább óhajtván bizonyos engedményeket elérni, szándé-
kozott Hohenlohe bibornok oly sokféle magyarázatra adott 
útját kiaknázni. Szóba jött volna e hír szerint az is, hogy 
ő emjának valamely üresedésben levő porosz püspöki szék 
felajánltassék, hogy igy a szentszék a személyes téren en-
gedmények tevésére birassék a többi száműzött püspökségek 
betöltését illetőleg is. Ámde az ily híreket jól át kell ros-
tálni; mert a mi a szentszék intentióit illeti, ezek inkább oda 
irányulnak, hogy mindenek előtt teljesebb szabadságot nyer-
jen az egyház papnövendékeinek nevelésére,s azután, hogv a 
megürült plébániák mennél előbb betöltessenek. Csakis e két 
lényeges pont iránt nyert biztosítékok alapján lenne a szent-
szék hajlandó formai engedményeket tenni a személyes kérdé-
sekben. 

A mi Hohenlohe bibornok utazásának magyarázgatá-
sait illeti, annyi bizonyos, hogy ő emja egyrészről az alba-
nói püspöki székről lemondott, másrészről, hogy a szent 
atya eddig még nem tartotta időszerűnek e lemondást elfo-
gadni. Az is bizonyos, hogy ő emja kért is kapott is enge-
délyt a szent atyától az utazásra, és hogy tulajdonképp 
nem volt szó csak néhány heti utazásról, körülbelül olyan-
ról, a milyet a bibornok többször tett már Németországba, 
a hol rokoni kötelékkel van fűzve számos főrangú család-
hoz, magához a hohenzollerni uralkodó dynastiához is. 

A mi a bibornok által Münchenben az olasz követ-
nél tett látogatást illeti, arra nézve jó forrásokból a kö-
vetkező magyarázatot adhatom. A müncheni olasz követ 
érdekelt fél volt a bibornok egyik szolgájának ügyében : 
tehát hogy ebben az ügyben felvilágosítást adjon, adta 
visäza a bibornok Barbolani gróf visitjét. Adjuk a dolgot, 
ahogy hallottuk. 

Döllingernél tett visitjére vonatkozólag, köztudomásu 
dolog, hogy abban az időben, midőn az ókatholicismus tit-
kos feje tudományos hírnevének teljes fényében ragyogott, 

tanítványai között volt Hohenlohe Gusztáv Adolf herczeg 
is, a ki nem más, mint a mostani bibornok. Minthogy pedig 
legújabban jelek kezdtek mutatkozni az iránt, mintha az 
ókatholikusok főembere jobb útra akarna térni, Hohenlohe 
bibornok legalább is menthetőnek tartá ily körülmények 
közt meglátogatni egykori tanárát. Es ezt a magyarázatot 
megerősíteni látszik, legalább részben, a Moniteur de Rome 
következő nyilatkozata: 

„Egy valaki szíves volt velünk ő emja Hohenlohe bi-
bornok levelét közleni. Ebben a levélben a bibornok figyel-
meztet, hogy eddig, valahányszor csak évek óta München-
ben megfordult, az olasz követnek és Döllingernek a látoga-O 7 o o 
tást mindig visszaadta. Ö eminentiája meglepetését és bosz-
szankodását nyilváníja a fölött, hogy a sajtó ez évben oly 
értelmet akart tulajdonítani e látogatásoknak, melyekkel 
azok nem birnak." 

Két örvendetes eseményről értesíthetem még a keresz 
ténység fővárosából. Az egyik az, hogy Mindenszentek napján 
szentelte fel Hassoun bibornok a XII I . Leó pápa által nyi-
tott uj örmény Collegiumot. A másik még csak jövőben fog 
megtörténni, t. i. most karácsonkor fog a szintén pápai ren-
deletre épített szentszív temploma az Esquilin hegyen fel-
szenteltetni. 

Ámde az egyház ellenei sem nyugszanak. Dúlnak- fúl-
nak s ha egyebet nem tehetnek, epés kifakadásokban, a 
Sátánra mondott toasztokban, s más dühös manifestatiókban 
öntik ki antipapalis és antikeresztény érzelmeiket. E tekin -
tetben szolgálhatnék egy példánynyal Crispi exministernek 
a palermói Democratico szerkesztőjéhez irt szózatában, me-
lyen valóságos garibaldista szellem ömlik szét. 

IRODALOM. 
Kezdj buzgón, s már sokra menél ! . . . 

Jeleztük a Religio 27. számában, hogy a budapesti 
papnövendékek jó hirű magyar egyházirodalmi iskolájának 
ezévi kiadványa megjelent; említettük azt is, hogy a Mun-
kálatok ez idei kötete a szokott becsen felül áll s egyúttal 
megígértük, hogy azt behatóbban fogjuk méltányolni. 

A Munkálatok előttünk fekvő kötetében különösen 
két dolgozat vonja magára az olvasó figyelmét: az egyik for-
dítás, — ésczime:„A kereszténység válsága"; a másik eredeti 
s tisztán magyar vonatkozású monographia, mely a ,n Ka-
tholikus vallásos költészetünk a jelen században" felírást 
viseli homlokán. 

„A kereszténység válsága" — Hettinger műve, azé a 
Hettingeré, kit a német katholikus apologéták méltán val-
lanak fejőknek, s tartalma meg is felel az iróhoz kötött vá-
rakozásnak. Tudjuk, hogy Németország mostanában nagy, 
bár feltűnően erőltetett mozgalmaknak, ünnepélyességek-
nek tanuja. Luthernek, a „nagy vallásalapitónak" ülték 
négyszázados születésnapját ; ünnepelték az úgynevezett re-
formatio nagyon is ephemer becsű diadalát. Ez üdvriadalom 
lehűtésére s a csalfa látszat és üres külsőségek által félre 
vezetett emberiség felvilágosítására katholikus részről kü-
lönösen két tudós Balan és Hettinger vállalkozott. Balan 
műve a Documenta Lutherana még meg sem jelent, s a né-
met protestáns lapok már is jajgattak, hogy „ezzel Ró-
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ma találós csapást akar mérni a protestantismusra." 
Bizony az elég baj, mikor valakire múltjának hü fel-
derítésével halálos csapást lehet mérni. S éppen e fa-
tális múltból indul ki Hettinger is „A kereszténység 
válságában." A mű czélját látszólag Hartmannak „Az öntu-
datlan" czimmel bíró s a komoly bölcseimi művek közöl az 
őrjöngök naplójai közé sorolandó művének czáfolata képezi; 
tényleg azonban Hettingernek sokkal mélyebbre ható czélja 
volt. Ő Hartmann absurd elvét „az Isten nem válthat meg 
engem, hanem én válthatom meg az istent" , s annak 
még ziláltabb bizonyítását a maga meztelenségében mutatá 
be, de csupán csak azért, hogy kitűnjék, mily szörnyszü-
löttek anyjává lehet az isteni tekintély alól emanczipált ész, 
s hogy rámutathassunk a biblia szabad magyarázásának el-
vén alapuló felekezetek tarthatatlanságára, ámításaira ; fé-
nyesen kimutatja, a mit már annyiszor bebizonyítottak, s 
mit a komoly bölcseleti alapon álló emberi ész a priori is 
belát és a történet szomorú lapjai a való tényekből oly czá-
folhatlanul tüntetnek elénk, hogy e felekezetek az életele-
möket képző rationalismus utján a hitetlenség örvényébe ro-
hannak. Ö Hartmann bölcseleti rendszeréről bebizonyítja, 
hogy ez a protestantismus elmaradhatatlan következménye. 
— Czéljának megfelelően s egyúttal a dolog természetét 
tartva szeme előtt, művét két részre osztja. Az első részben 
(5—62 lap) a protestantismus alaki elvéből indul ki s át-
térvén az inspiratióra leírja annak fokozatos sülyedését, a 
rationalismus eszméinek megfelelő módosulásait egész azon 
pontig, melyen túl menni már nem lehet, a hol Krisztus 
megszűnik történelmi személy lenni, s a melyre már a pro-
testáns kereszténység quintessentiáját feltaláló eklektiko-
platonikus Celsusnál, az ab]ü-t}g Xóyog szerzőjénél rábuk-
kanunk. A második rész (62—125 1.) a protestantismus 
anyagi elvén kezdi s elősorolván annak folytonos válto-
zásait, hanyatlását, azzal végzi, hogy az elkerülhetetlen 
közvetítési theologia szükségképen „Krisztus, a keresztény-
ség, Isten, meny ország, s a megváltás tagadására veze-
tett. " A könyv feltűnő hatását azonban leginkább 
Hettinger előadásának modora képezi. O nem bizo-
nyítgat, nem taglal, nem bocsátkozik hosszú polémi-
ákba; ő csak a protestáns irók tanait idézi természetsze-
rű lánczolatban, ugy, a hogy azok egymásból fejlődtek, egy-
másnak logikai előzményei illetve következményei voltak. 
Tárgyalása egész nagyságában csak akkor tűnik elő, midőn 
a vallásától megfosztott nép előtt a kath. hitelvet fejtegeti. 
De éppen az írási modor eme sajátságos volta nehezíté meg 
a fordítók dolgát. Ámde az iskola tagjai ennek is megfeleltek. 
A fordítás általában hű és szabatos, s a mi fő, zamatos ma-
gyarsággal van adva. Csak itt-ott látszik, mily nehéz küz-
delembe került a magyar nyelv bölcseleti és hittudományi 
műszavainak hiányában e kiválóan bölcseimi rendszerben 
előadott „dogmatico-historicumot" magyar attilába szorí-
tani. Oly könyv ez, mely soha alkalmasabb időben nem je-
lenhetett volna meg, mint éppen az idén s melynél jobban 
és lesújtóbban még eddig senki sem rántotta le a történet-
hamisításokból szőtt, de a komoly és valódi tudomány előtt 
szétfoszló fátyol, a protestánsok vallási meggyőződéséről.— 
Kiválóan ajánljuk olvasóink becses figyelmébe. 

A Munkálatok gyöngyét mindazonáltal az eredeti 

dolgozat képezi. „Kath vallásos költészetünk a jelen szá-
zadban" czíme ezen irodalomtörténeti monographiának, 
mely kitűnően választott tárgyánál fogva hézagpótló hiva-
tással bír. 

A költészet az élet zománcza. A mint a zománczozott 
ékszer nem teljes, ha e zománcztól megfosztjuk, ugy az em-
berélet is költészet nélkül sivár és puszta. A költő az em-
beriség nemtője, a szivek fejedelme. A költővel együtt lel-
kesedünk, együtt érezünk, együtt búsulunk és örülünk. 
„Carmina vel coelo possunt deducere lunam : carminibus 
Circe socios muta vit Ulyssei". Vallás és költészet két nagy 
hatalom; ha egyesülnek, nincs a ki ellenálljon. Az egyház 
tudta, érezte ezt kezdettől fogva s egyesíté őket. Ezóta a 
bölcsészet képe megváltozott s valódi költő csak vallásos 
ember lehet. Goethe moudja ezt : 

Wisset nur, dass Dichterworte 
Um des Paradieses Pforte 
Immer leise klopfend schweben 
Sich erbittend ew'ges Leben. 

Az egyház mint mindenben, e téren is következetes 
maradt: fejleszté, apolá a költészetet, ugy, hogy ma már az 
igazi költészet, de kivált a y.ax' êio/t'iv vallásos költészet 
pargása együtt jár a vallásos élet hanyatlásával, a mint azt 
— fájdalom, de igaz — hazánk szomorú példája mutatja. 
A jelen munka szerzője, érezvén, hogy „éltünk rögös hatá-
rain két génius vezet: Remény s Emlékezet", a multak fel-
újításával akart hatni, s oly mű létesítéséfe vállalkozott, 
mely sajátos kritikus szellemével forrásba hozza a zsibbadt 
ereket ; munkára, kitartásra serkenti a csüggedőket; erőt, 
bátorságot ad az i f jú sasok nagyratörekvő röptének. O 
maga is még ez utóbbiak közé tartozik, de szilárdult elvek-
kel, tiszta, a dolgok mélyére látó tekintettel, bámulandó 
szorgalommal s ritka tehetséggel megáldva. fA nagy mun-
kát nagy bátorsággal kezdé, nagy kitartással folytatá, de 
nagy sikerrel is végezte. „Oly bevégzett tökeletes munka ez, 
mely csak több évi ernyedetlen és buzgó fáradozásnak lehet 
eredménye" — mondá róla egy a kath. irodalom terén jó 
hirrel dicsekvő iró. 

Egy irodalomtörténeti monographia, mely a jelen szá-
zad kath. vallásos költészetének mozgalmait, haladását, vál-
tozásait adná elő, várva várt mű volt a magyar irodalom 
terén. Ma e vágy ténynyé vált s az érdem jó részben a bu-
dapesti középponti papnövendékek magyar e. i. iskoláját il-
leti, mely meg nem feledkezve régi irányáról, tagjait az 
egyház ezen ifjú levitáit, nemcsak lelkesedni, de tenni is 
megtanítja. Mégsem oly avult intézetek tehát e semináriumi 
magyar iskolák, mint azt sokan hangoztatják. Haladjon az 
iskola e téren tovább is; az igaz törekvés mindig tárt ka-
rokra talál. 

Maga a monographia két részre oszlik : a szabadság-
harcz-előttire 1800—1850-ig (174—242 1.) és a szabadság-
harcz utánira 1850. napjainkig (242—426 1.): az előbbit a 
vallásos költészet, az utóbbit pedig az egyházi költészet 
időszakának nevezi a szerző. E felosztás természetes, eléggé 
megfelel a tárgynak.*) Az 1848-iki forradalmak megráz-

*) Mindazon felosztások, melyeket a mű méltatásakor a kritikusok 
ajánlottak, szerzőnknél úgyszólván kivihetetlenek voltak. Van azok kö-
zött olyan, melynek alapos keresztülvitelére a jelen viszonyok között sok-
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k o d t a t t á k Európát, meg hazánkat is ; kivívták a politikai 
szabadságot, de a vallás-erkölcs hanyatlásának árán. Ily 
mozgalom nem hagyhatta érintetlenül a költészetet sem. 

Azon élénk mozgalom, mely e század elején a tudo-
mányos téren nyilvánult , egy Pázmándi Horváth Endrét, 
Szabó Imrét, Czuczort, Sujánszkyt s többeket adott a val-
lásos költészetnek. 48 után, az ötvenes évek elején egy-két 
folyóirat tartá fenn a szundikáló szikrát, mely csak a hat-
vanas években tudott ismét lángra kapni, hogy egy dicső 
egyházi költészetet teremtsen. Szerző mindezen körülmé-
nyek és viszonyok alakulásait nem téveszté szeme elől. Dol-
gozatának mindkét részét hét hét fejezetre osztja, melyek-
ben sor szerint az általános irodalmi, közművelődési viszo-
nyokat s a társadalmi közállapotokat, mint a költészet ténye-
zőit tárgyalja. A harmadik fejezet az időszak általános át-
tekintését, a negyedik a vallásos költészet képviselőit, az 
ötödik az énekköltészetet,a hatodik a fordításokat tárgyalja, 
mig a hetedik az egész időszak méltatását foglalja magába. 
A költészet képviselői külön-külön vannak tárgyalva s a 
nevezetesebbek költői működését velős, rövid életrajzok elő-
zik meg. Ez a mű rövid vázlata. 

A költői művek ismertetése széles olvasottságról és 
beható tanulmányról tanúskodik: őszinte és jóakaró véle-
ményének kimondásában, igazságos és alapos Ítéletének ho-
zatalában. Hogy itt-ott tévedések fordulnak elő, azt a mél-
tányos kritika ily eredmény mellett szívesen megbocsátja. 
Az uttörés munkája nem szokott hiányok nélkül lenni. Fi-
gyelme a legkisebb dolgokra is kiterjed, ugy, hogy — vé-
leményünk szerint — az elérhető legteljesebb irodalomtör-
téneti és itészeti szemlét nyujt je. Innen van, hogy egy má-
sik jelesünk e monographía és az ujabban i t t-ot t elszórtan 
megjelent s e tárgyra vouatkozó kísérletek között párhuza-
mot vonva, mint az értésünkre esett, az előbbinek Ítélte oda 
a pálmát. „Határozott előnyt "vívott ki szerző magának, — 
mondja ő,— vegyük akár a költők szellemébe való mélyebb 
behatolását, akár műveik előnyeinek és hiáuyainak méltány-
lását, meg sem említve az irály szabatos szépségét, mely 
azt kritikai komolyságában is fenkölt költeménynyé Vará-
zsolja át." 

Szerző végzett: most raj tunk a közönségen a sor meg-
hálálni fáradságát. A budapesti magyar e. i. iskola külön 
lenyomatban is kiadta e két műve t : a „Kereszténység vál-
ságát" (ára 1 frt.) és a „Katholikus vallásos költészet a je-
len században" monographiát (ára 1 frt 70 kr.);i hogy meg-
könnyítse megszerzésöket. Ujolag ajánljuk mindakettőt ol-
vasóink figyelmébe. E két munkának egy tanult ember 
könyvtárából, egy művelt család asztaláról sem volna sza-
bad hiányoznia. Adja Isten, hogy úgy legyen. 

A „Munkálatok" többi helyét az előbbi kettőhöz mél-
tó dolgozatok foglalják el. Első sorban megemlítjük Kál-
mán Károlynak az Akadémia által is kiválólag méltányolt, 
s még az iskola falai közt készült kitűnő zsoltárfordításából 
közölt néhány mutatványt. Ezt követi „A német kath. iro-
kal hosszabb idő kivántatott volna, mint a mennyit a szerzőtől kíván-
ni lehet. 

dalom főbb époszi alkotásai jelesül a Dreizechlinden czí-
mű rövid, de világos és sikerült ismertetése, s abból néhány 
gyönyörű mutatvány, melyet az iskola tagjainak részint 
eredeti, részint fordított költeményei követnek. Mindannyi 
sikerült és tehetséges szerzőre váll. 

A tagok dolgozatait Rosty Kálmán Jézus-társasági 
atyának az iskolához intézett magasröptű ódája előzi meg, 
melylyel a nagynevű költő tiszteletbeli tagságát kegygyei 
köszönte meg. 

S ezzel bevégezhetnek ismertetésünket, ha a kötet egy 
nagy fontosságú s az iskola történetében korszakot alkotó 
emlékét hallgatással mellőzni véteknek nem tartanok, s ez 
Jacobini bibornoknak szentséges atyánk X I I I . Leó pápa 
meghagyásából az iskolához irt levele. Az iskola tagjai 
ugyanis egyesületük 50 éves fenállásának emlékére kiadott 
„Emlékkönyvöket" hódoló tiszteletök s fiúi ragaszkodásuk 
zálogául a szentséges atya lábaihoz tették. A szentséges 
atya megdicsérte az egyesület buzgó törekvését, atyai ke-
gyességgel fogadá a kiadványt s az iskolára kiváló apostoli 
áldását adta. 

Ez a budapesti papnövendékek magyar e. i iskolája 
által kiadott idei „Munkálatok" képe. Méltó elődjei buzgal-
mához és biztos záloga a jövőnek. Crescas, vireas, floreas, 
exspectationi Ecclesiae eatisfacias ! 

VEGYES, 
— A kispesti kurdtus, nt. Ribényi Antal, ur három 

rendbeli nyilatkozatot tesz közzé. 1. Beszámolt a legújabb 
könyöradományokról. Adakoztak t. i. u jabban: tek. Urbáu 
József ur és neje Budapest 10 frt, f t . Khál József nyug. 
pléh. Pécs 2 frt , Seifert Anna Kispest 30 kr, Pócs Mariska 
gyűjtése Baján 1 frt, „Magyar Állam" szerkesztősége utján 
5 frt , Wegscheidler Pá l Kispest 5 fr t . Egy nagyszombati 
névtelentől a szolgabiróság utján érkezett egy tiszaszabályo-
zási kölcsön szelvény 2 frt . A „Religio" szerkesztősége utján 
(okt.27-ig) befolyt 17 frt. Ehhez járul a f. é. szeptember 25. 
nyugtázott összeg 55 frt Összesen 97 fr t 50 kr. Azonfölül ft .  
Trautwein János ur az oltár-egylet részéről küldött 2 pluvi-
alét, 1 velumot, 2 czingulust, 1 füstölőt töméntartóval, Schaf-
ranek Mária adott 2 oltárvánkost, Ott Mária 2 virágpoha-
rat, Janovszky Borbála csengetyüzsinórt, 1 kazulát, 1 paci 
ficalét, 1 oltárterítőt, 1 albát, 1 karinget, Tóth Józsefné ő 
nagysága Budapestről adott 2 karinget, 16 purificatorinmot, 
12 törlőkendőt és egy hímzett csengetyühuzót. — 2. Felszó-
lítja „a haza azon róm. kath. polgárait", kik belügyminisz-
teri engedélylyel egy féléven át eszközlendő könyöradomá-
nyok gyűjtésére válalkozni óhajtanak, hogy jó bizonyítvá-
nyokkal ellátva, nála (Kispesten) jelentkezzenek. A fárado-
zás a gyűj töt t összeg 39 százalékával lesz honorálva. — 3 
Kérelmet intéz „az ország összes róm. kath. lelkészeihez", 

• r í 
kérve a belügyminiszteri rendelettel eszközlendő gyüjtesben 
erkölcsi támogatásukat. Ez a támogatás abban fog állani, ha 
a ft. lelkész és segédlelkész urak, m i h e l y t a kispesti plébános 
őket értesíteni fogja, hogy 10 — 12 nap múlva a gyűjtő kö-
rükbe érkezik, a közbeeső vasár- vagy ünnepnapon híveiket 
meleg szavakkal adakozásra buzdítani fogják, azután pedig, 
ha a gyűj tőt tanácsuk és utasításaikkal vezérelni szives-
kednek. — Minthogy a kispesti róm. kath. hitközség szük-
ségletei, meggyőződésünk szerint, csakugyan rendkívüliek és 
a könyöradományok nélkülözhetetlenek, ismételten a lehető 
legmelegebben ajánljuk ez ügyet t. paptársaink szives érdek-
lődésébe és hathatós pártfogásába. Mi ugy mint eddig, ezu-
tán is szívesen közvetítjük a netán hozzánk beküldött kegyes 
adományokat. 

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

Nyomatott Budapesten, 1883. Kocsi Sándor utóda nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt . 
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Előfizethetni minden kir 
postahivatalnál ; 

Budapesten a szerkesztő 
nél, és Kocsi S. utód 
nyomdai irodájában, Mu 
zeum-körút 10. sz. alatt 
hova a netaláni réclama 
tiók is, bérmentes nyitót 

levélben, intézendők. 

Budapesten, november 14. 39. II. Félév. 1883. 

TARTALOM. A püspökök és szerzetesek ügyeit intéző sz. congregatio egy határozata. — Összefér-e a hit és a tudomány? 
— Nyilt szó a protestánsokhoz. — Egyházi tudósítások : Budapest. Reflexiók néhány Luther-czikkre. Budapest. Mendl 
István fővárosi kath. polgár egyházi kitüntetése. Csanádi egyházmegye. A Miasszonyunkról nevezett szegény iskolanénék 

egyetemleges éskülónleges jubileuma. — Irodalom. A nagy áldozat. Fő-veszedelmünk. — Vegyesek. 

A püspökök és szerzetesek ügyeit intéző sz. 
congregatio egy határozata. -) 

A püspökök és szerzetesek ügyeit intéző sz. 
congregatio t i tkári hivatalából 1876. jun. 27. 

Főtisztelendő Patrizi bibornok ur ő eminentiá-
jának, a jó pásztorról czimzett női congregatio pro-
tectorának. 

A püspökök és szerzetesek ügyeit intéző sz. 
congregatio a Chilében létező, jó pásztorról cz. 
zárdaszüzek zárdái rendes gyóntatóinak a sz. 
jakabi püspök által főlterjesztett panaszát (Be-
schwerde, olaszul il reclamo) arra nézve, ki enged-
heti meg a nővéreknek a sz. áldozást olyan napo-
kon, mikor azt a szabályok nem rendelik, s ki tilt-
hat ja el őket akkor, mikor a szabályok a sz. áldo-
zást rendelik, — a legbehatóbb vizsgálat alá vette 
(con la possibile sollecitudine ha preso in esame). 
A chilei zárdák tar tományi főnöknője ugyanis azt 
állí t ja, hogy az engedelem megadása vagy asz. áldo-
zás megvonása a sz. szék által jóváhagyott szabályok 
erejénél fogva a főnöknőt illeti. Ez ellen nevezett 
gyóntatók azt vi tat ják, hogy a sz. szék által kibo-
csájtott határozatok folytán a gyóntatónak, mint a 
nővérek lelki vezetőjének a dolga ezeknek a sz. áldo-
záshoz való gyakoribb já ru lás t megengedni, vagy 
ha őket disponálva nem találná, tőlök a szabályok-
ban rendelt napokon a sz. áldozást megvonni. Ne-
vezett sz. congregatio továbbá vizsgálat alá vette 
azon javaslatot, melyet eminentiád, min táz említett 
női congregatio protectora a mi megkeresésünkre 
f. é. jan. 28. k. szives át iratában e panaszra nézve 

*) Szóról szói-a közöljük a „Wiener Dioecesanblatt" 
nyomán, amely azt a münsteri Pastoralblat t 1877. évi fo-
lyamából vette át. Lásd „ W . D.« 1877. N. 10, 12, 13, 14. 

tett , s amelyben nézeteit minden körültekintéssel 
kifejti. — Ez alkalommal a sz. congregatio kiter-
jeszté vizsgálatát a jó pásztorról cz. zárdaszüzek 
szabályainak némely más czikkeire is és azt találta, 
hogy azokban a nővérektől elvárják, sőt hogy nekik 
elrendelik, miszerint főnöknőjük előtt lelkiismereti 
á l lapotukat felfödözzék oly módon, amint az, avisz-
szaélések miatt, amelyek különösen női congrega-
tiókban ebből származtak, a sz. szék által most már 
többé meg nem engedtetik. A lelkiismereti ál lapot 
ezen felfözéséről szó van a szabály 26. fej. 2. §. és 
35. fej. 2. §. 

E vizsgálat u tán a sz. congregatio az egé-
szet határozathozatal végett ő szentsége elé ter-
jesztette, miután neki alul i r t t i tkár a f. é. ápri lhó 
28. nyert kihallgatáson pontos relatiót adott vala. 
És a sz. atya a sz. áldozásra nézve megparancsolta 
(ha prescritto), hogy a jó pásztorról nevezett zár-
daszüzek szabályai összhangzásba hozassanak a köz-
joggal (col diri t to commune), amint az a sz. szék 
által kiadott decretumok alapján dívik, s amint azt 
eminentiád is a fönemlített jan. 28. javaslatban 
gondosan fölemlíti . Eszerint a sz. atyának az az 
akaratja, hogy a szabály 35. fej. 9. §. eltöröltessék 
és egészen megsemmisíttessék és hogy a rendszabály 
5. fej. 3. §. oda módosittassék és megszoríttassék, 
hogy a főnöknőnek csak abban az egyetlenegy eset-
ben legyen joga eltiltani valamely nővért a sz. áldo-
zástól, ha az az utósó gyónás után némileg súlyos, 
nyilvános, a többi nővér előtt igen föltűnő hibát 
követett volna el, és pedig csak addig, mig eme nő-
vér ismét meggyónt. A lelkiismereti állapotnak előbb 
említett felfedezésére nézve a sz. atya rendelé, hogy a 
jó pásztorról cz. zárdaszüzek társaságában ezen-
túl következő átalános szabály legyen érvényes : 

39 
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Manifestatio conscientiae in praesens restringitur tantum 
ad publicam constitutionum transgressionem et ad pro-
fectum in virtutibus, et quidem non obligaiorie, sed fa-
cultative, és hogy a rendszab. 35. fej. 2. §. ugy tekin-
tessék, mintha nem volna a szabályokban, és hogy a 
26. fej. 2. §. oda módosittassék és megszorittassék, 
hogy a nővérek, ha akarnak, a főnöknő előtt felfe-
dezhetik a szabályok megtartásában és az erények-
ben való előmenetel ellen elkövetett nyilvános vét-
ségeiket. Ha a szabályok említett fejezeteiben még 
egyébkint is előfordulnának kifejezések, melyek a 
sz. széknek eme határozataival ellenkeznek vagy 
kétesek, ugy mostantól fogva ugy tekintessenek, 
mintha a szabályokban nem is léteznének, illetőleg 
eme határozatok értelmében magyaráztassanak, és 
mindez daczára azon körülménynek, hogy a rendsza-
bályokat b. e. XIV. Benedek 1741. szept. 26. kelt 
brevével (In supremo militantis Ecclesiae solio) in 
forma generica approbálta. 

Kegyeskedjék eminentiád e pápai határoza-
tokat a jó pásztorról cz. zárdaszüzek társasága áta-
lános főnöknöjének átszolgáltatni, miszerint az azo-
kat minél előbb társaságának minden főnöknőjével 
és kivált a chilei sz. jakabi zárda tartományfőnök-
nöjével közölje és azoknak pontos megtartását szí-
vökre kösse. A római zárdák főnöknőivel eminentiád 
azokat directe közölheti. — Tiszteletteljes kézcsók-
kal eminentiádnak legalázatosabb szolgája Ferrieri 
J. bibornok, — Sbarretti Eneás t i tkár. 

A határozatban idézett szabályok czikkei így 
szólnak: 26. fej. 2. Misem feküdjék ugy szivökön 
(a nővéreknek) mint az, hogy bensejöket a főnök-
nőnek teljesen kitárják, és e czélra évenkint nyissák 
meg előtte mint jó anyjuk előtt szivöket, nyilvá-
nítván előtte az ima gyakorlataiban, az erények és 
a lelki életben tapasztalt mind gyarapodásukat és 
haladásukat, mind fogyatkozásukat és hiányaikat, 
hogy megvigasztalódjanak, megalázódjanak és meg-
erősödjenek, s hogy behatoljanak a szent lelki gyer-
mekségbe (status parvulorum), melyet Urunk any-
nyira ajánlott. — 35. fej. 2. §. Ö (a főnöknő) anyai 
és jóakaró keblét minden leánya előtt egyformán 
tárja ki, hogy ezek teljes bizalommal hozzá me-
nekedjenek kételyeik, aggályaik, zavaraik és kisér-
teteikben ; minden erejével tartsa meg a szabályo-
kat és rendeleteket anélkül, hogy bármely kiilöncz-
ködést gyakorolna, anélkül, hogy többet engedne 
magának a ruházatban, huseledelek vagy egyéb dol-
gokban ; ö vele is ugy bánjanak, mint a többivel, 
aszerint, amint azt a szükség követelni fogja. — 

35. fej. 9. §. Ö (a főnöknő) ne adja meg könnyen az 
engedelmet arra, hogy valaki többször áldozzék, 
mint ahogy ezt a szabályok rendelik, attól tartva, 
nehogy egy szeretet-és tiszteletteljes áldozás helyett 
több végeztessék utánzás, — vetélykedés (Scheel-
sucht). túlságos önbecsülés és hiúságból. — 5. fej. 
3. §. Amennyire ők (a nővérek) tehetik, ünnep- és 
vasárnapon két miséjök legyen ; az egyik legyen 
hét órakor a betegesek kényelmére, és a második, 
mely a zárda miséje legyen, mondassék nyolcz vagy 
kilencz óra felé ; ez utóbbi legyen, ha lehetséges, 
énekkel kisérve, és e misén járul jon a commu-
nitas az Ur asztalához, hacsak a főnöknő másképp 
nem intézkedik. 

Az itt közlött decretum mint ilyen csak a jó 
pásztorról cz. zárdaszüzek társaságának szól. Azon-
ban benne átalános fontosságú elvek jönnek alkal-
mazásba, amiért méltó dolognak látszik, hogy azokat 
közelebbről megbeszéljük. 

(Folytatjuk.) 

Összefér-e a hit és a tudomány? 
(Példákkal felvilágosítva.) 

Tudjuk, hogy az az állítás, mely szerint a tu-
domány és a hit össze nem fér, csak sophistikus 
szólam, és csak azok használják, kik vele a hit ügyé-
ben való tudatlanságukat, vagy szivük gonoszságát 
akarják palástolgatni,avval a számítással,hogya nagy 
tömeg vallástalanságukból azonnal nagy tudomá-
nyukra tegyen következtetést, mintha ezek kétség-
telenül viszonos fogalmak volnának.De hogy eme szó-
lam valóban csalfa, már csak onnét is világos, mert ép-
pen annak hangoztatásánál az illetők a tudomány 
és hit fogalmát egészen disparát tárgyakra vonat-
koztatják ;*) ily esetben pedig teljes esztelenség 
összeférhetetlenségről szólani. Miután a tárgy dispa-
rát, természetes, hogy a tudás neme is különböző 
lehet. Másképp végre még azt az oktalanságot is le-
hetne állítani, hogy a történelem s a természetrajz 
szintén össze nem fér. 

De elhagyva most a tárgy bölcsészeti taglalá-
sát, lássunk néhány példát! 

1859-ik évi apr. 4-én Montpellier-ben meghalt 
az ismert franczia mathematikus és fizikus Ger-
gonne korának 88 ik évében. A montpellier i egye-
tem rectora, Gervais, a halott sírjánál a kitűnő 
tudós érdemeit dicsőítvén, a többi között ezeket 
mondá róla: „Gergonne magas korában idejét a 

*) Azoknál, kik ama szólamot hangoztatják, ez a leg-
gyakoribb eset; a másik esetnél egyebet felelnék. 



•307 

tudomány s a vallás között megosztá: amannak elő-
haladását folytonosan követte, a másikban pedig az 
édes vigasztalást kereste és meglelte ." 

„Natur und Offenbarung" czimü folyóirat 6 ik 
kötetének 96 ik lapján ez o lvasható: „Mult év dec. 
havában Francziaország legnagyobb tudósainak 
egyike, a nevezetes mathematikus és mechanikus 
Poinsot halt meg Párisban. Temetésénél a nemzet 
legmagasabb méltóságai s az összes tudományos 
testületek képviselve voltak. A sirnál tartott ra-
gyogó beszédben elismert tudományát magasztal-
ták. Örömmel ismételjük a tudósító jelentését , hogy 
„Poinsot mint hivő keresztény élt és k imúlása előtt 
teljes öntudatánál a val lás vigasztaló szereiben ré-
szesült." 

1873-ik év január 18-án Párisban Francziaor-
szág legkitűnőbb tudósainak egyike s a tudományos 
akadémiának 55 év óta tagja a mechanika osztályá-
ban Dupin Károly meghalt életének 89-ik évében. 
Az akadémia elnöke e halálesetet a tudományos tes-
tületnek je lentvén ezt a megjegyzést teszi: „Dupin 
ur te l jes öntudattal halt meg, türelmesen, nyu-
godtan, a hit által megerősítve, az egyház szentsé-
geivel el látva és teljes bizalommal Isten irgalmas-
ságában." 

Leonhard Euler's Briefe über verschiedene Ge-
gendstände aus der Naturlehre. Von Friedrich Kries. 
Leipzig 1792. czimü munkának 1 ső kötete XX. 
lapján ez olvasható Euler-ről : „O kora l egnagyobb 
és legfeltűnőbb embereinek egyike volt, ki a legfo-
kozottabb erőmegfeszítéstől s a legkitartóbb mun-o o 
kától sem riadt vissza, kinek szelleme a mathema-
tikának egész nagyságát átkarolta, de egyszersmind 
több más tudomány mélységeibe is behatolt, nagy 
mennyiségű, fölöttébb hasznos és elmés iratokat 
szerzett s a tudományt a legfontosabb fölfedezé-
sekkel gazdagította." . . . Es ez az Euler, mint a jel-
zett mű XV-ik lapján olvasható: „1747 ben köny-
vet adott ki Berlinben, mely a religiónak védelmét 
tartalmazza." A XIX. lapon pedig ez olvasható 
róla: „Minden este maga köré gyűjtötte unokáit, 
tanítványait és szolgáit, a szentírásból egy fejeze-
tet olvasott fel nekik s e felolvasáshoz intelmet és 
buzdítást is csatolt." Igy beszél Kries a protestáns 
Eulerröl. 

A berlini bölcsész, a protestáns Trendelenburg, ki 
néhány év előtt halt meg s ki a mi korszakunk 
bölcsészei közt első rendű tekintély, „Naturrecht 
auf dem Grunde der Ethik. Leipzig 1868.Ci czimü 
munkája 388-ik lapján azt mondja, hogy „minden 

emberi lélek érzi a religio szükségét." S hogy e re-
l igio alatt a „rel igio positiva" t érti, kitűnik az idé-
zett mű 390 — 396 lapjain. 

A franczia Guizot tudománya előtt meghajol-
nak liberálisaink is. Ö protestáns volt, de rá nézve 
mi katholikusok elmondhatnók : „Talis cum sis, uti-
nam noster esses" ; mert Guizot mindvég ig erősen 
ragaszkodott val lásfelekezetéhez, mondhatnók nya-
kasan, konokul ragaszkodott hozzá, s míg munkái-
nak nem egy helye a legszebb apologia a katholi-
c ismus mellett, addig ő maga mint protestáns halt 
meg (1874. szept. 12.), mintha ez által val lásfelei-
nek eleget akart volna tenni azért, hogy je les mü-
vei gazdag tárházát képezik a legkitűnőbb érveknek 
azon történelmi hazugságok megczáfolására, melye-
ket éppen a protestantismus költött. „Meditations 
sur la rel igion chrétienne dans ses rapports avec 
l'état actuel des sociétés et des esprits" cziinű mun-
kájára utalok csak. Ebben a szerző elmondja, hogy 
a kereszténység a czivil izáczió szülője, hogy a tu-
domány vele nem ellenkezik, hogy a mi vele ellen-
kezik, a tudat lanság, hogy a függet len morál hatá-
rozottan képtelenség, stb. 

Tóth Mike S. J. 

N y i l t szó a p r o t e s t á n s o k h o z . 
A valódi reformatio és Luther. 

(Két czikkben.) 
November 10-dike az a nap, melyen a protestánsok 

Luther Márton születésének négyszázados évfordulóját, 
mint az előkészületekből látszik, nagy mérvben akarják 
megünnepelni. Nem hisszük, hogy e nap ünnepélyét az ön-
tudatos felfogás vezérelné mindenütt. Azért jónak láttuk e 
sorokban kimutatni, mi az, amit a protestánsok Luther ta-
nában annyira becsülnek, hogy szerzőjének születése évfor-
dulóját oly fénynyel ünneplik. Protestánsokhoz szólok; azért 
oly térre lépek, melyet ők alapul elfogadnak : Luther és a 
protestánsok irataira alapítom jelen nyilt szózatomat. Es 
pedig első czikkemben közlöm kutatásom eredményét a Lut-
her által létesített reformatio lényegéről és hatásáról ; má-
sodik czikkemben pedig magát a reformátort ismertetem az 
ő és protestáns párthivei müveiből. Megjegyzem azonban 
itt, hogy a czikk terjedelmes voltánál fogva e helyen nem 
közöltem a nagyszámú eredeti forrásokat, melyekből merí-
tettem ; azonban, ha bárki is némi kételyt támasztana a két 
czikkben foglalt állítások egyikének vagy másikának hite-
lessége iránt, az illetőnek a t. szerkesztőség közvetítésével 
szívesen jelölöm meg az illető forrást. 

I. A valódi reformatio. 

A valódi reformationak első kelléke, hogy javít és 
nem rombol; épít az alapon, de magán az alapon nem vál-
toztat; egvesít és nem bont; megőrzi amit örökölt és nem 

39'" 



•308 

szórja szét. Ily reformot idézett elő a kath. egyházban a 
századok folyamán a sok közt egy Nagy Gergely, aki látván 
valamint az egyháziakban, ugy a rájok bizott hivekben a fe-
gyelemnek itt-ott lazulását, minden erélylyel oda hatott,hogy 
az a hit- és erkölcstan alapjain, melyeket érintetlenül ha-
gyott, javíttassék; ezeken az alapokon épité föl a népekben az 
igazi vallásosság és erkölcsiség épületét; ezen az alapon egye-
sité a műveletlen népeket a keresztény civilisatió egységében 
s megőrzé Krisztus fönséges tanait a maguk eredetiségében, 
amint azokat az apostolok utján örökölte. 

Mit tett Luther reformatiója ? Nem az embereket 
akarta reformálni, akik az alapról, mely maga Krisztus, 
eltértek, hanem magát az alapot bontotta szét, uj tant hoz-
ván be, mely elüt Krisztus tanától, a megigazulás, akarat-
szabadság stb. tanainak a Kisztus egyházával nyilt ellen-
tétben álló magyarázatával;, nem egyesité a népeket a hit-
és vallásban, hanem a szabad kutatás elvének érvényesítése 
által annyi elemre bontotta szét azokat, ahány egyedből ál-
lanak; a Krisztustól nyert örökséget ennek folytán, a katho-
lieismus hit- és erkölcstanát szétszórta. 

A valódi reformatiónak egy második kelléke, mely az 
elsőből természetszerűleg foly, hogy érvényt szerez a termé-
szetjogoknak, melyekkel Isten az egyedeket felruházta és 
mely természetjogoknak a kereszténység csak szentesitését 
képezi. Ilyen első sorban a népek és egyének szabadság-
joga. A katholika egyház mindenkoron védelmére kelt an-
nak az absolutismussal szemben; és a valódi reformátorok fön-
séges feladata volt e szabadságot a hatalmaktól kieszközöl-
ni. Igy a fentebb említett Gergely birt annyi erélylyel, hogy 
a spanyol királynak e szavakat írja : „Ne hidd, hogy min-
dent szabad tenned, aminek megtevésére hatalommal bírsz"; 
és a frank királynak tudtára adja, hogy sohasem fog Isten-
nek tetszeni, ha határt nem szab önkényének. 

Es mit tesz a 16. századbeli reformátor!? Felhívja a 
világi hatóságokat, hogy „nyomják el és terhekkel igázzák 
le az embereket". A valódi reformatio tiszteli a tulajdonjo-
got. Es Luther? Azt kivánja, hogy „a zsinagógákat és zsi-
dók iskoláit az utolsó falig leégessék, ami pedig nem ég, azt 
másként tegyék a földdel egyenlővé. Felhívja a fejedelme-
ket és városi hatóságokat, hogy „vegyék el az egyház va-
gyonát". Igy működött közre a dán királynál is, hogy az a 
püspökök vagyonát elvegye. A brandenburgi herczegség is 
igy keletkezett egyházi vagyonból, 

A valódi reformatio egyik fővonása biztosítni azt, ami 
a földön legbecsesebb, az életet. Es Luther ? Azt kivánja, 
hogy a fellázadt parasztokat, „mint veszett ebeket agyon 
kell ütni. Oh Ur Isten — igy ir ő — mennyire ideje annak 
hogy azok megfojtassanak! Azért fojtogasson, gyilkoljon, 
aki csak teheti, nyilvánosan és titokban." „En Luther Már-
ton, én öltem meg minden parasztot, mert én parancsoltam 
meg azok megöletését." 

A valódi reformatio tiszteletben tar t ja és megóvni 
kivánja a családi kötelék szentségét. És Luther? Azt 
mondja, hogy „a házasság politikai dolog." ,.A kettős há-
zasságot nem tartja megtilthatónak." 

A valódi reformatio harmadik kelléke az erkölcsi és 
társadalmi rend tiszteletben tartása. És Luther ? Azt mond-
ja, hogy „nem árt a kereszténynek, akár teljesíti a törvényt, 

akár nem." „A vasárnap megünneplése csak külsőleges, lé-
nyegtelen intézmény. Aki nem akarja azt megtartani, dol-
gozzék." Luther felhívja a papokat, szerzeteseket az enge-
delmesség megtagadására, s a fejedelmeket a császártól való 
függetlenítésre indítja. 

A valódi reformatio művelőleg, nemesitőleg hat. Es 
pedig a) a valódi felvilágosodást terjeszti. Es Luther? A 
civilisatió első feltételét, a kereszténység elfogadását is 
szükségtelennek tartja. „Aki — úgymond — nem akar 
megkeresztelkedni, hagyja abba." „Az értelem vadállat, 
melyet meg kell fojtani a hit által, szamár, melynek otthon 
kell maradnia, vak veszett bolond, melynek be kell fogni a 
száját, és piszszennie sem szabad, ha mindjárt azt kiáltanák 
le felülről hogy kettő és öt az nyolcz." b) a bünt ostorozza. 
Es Luther? „Nem lát a bűnben semmit, ami Istentől elvá-
lasztana." „A törvényre ne hallgass. A törvény azt mondja 
neked, bogy ne vétkezzél; de Krisztus azt mondja, hogy fel 
vagy mentve bűneidtől." Megengedi továbbá néhány col-
legiatusnak, hogy bűnös életet éljenek szabad személyekkel. 
„Aki — úgymond — az ördög által zaklattatik, az gon-
doljon egy szép leányra, vagy a torkosságra vagy egyébre, 
vagy adja át magát a harag indulatának." c) az erények 
virágát plántálja a szivekbe. Es Luther? Bóra Katalin ama 
kérdésére : „Doktor ur, hogy van az, hogy mi a papság 
alatt oly hévvel és szorgalommal imádkoztunk, most pedig 
oly hideg imánk és oly ritkán imádkozunk ?" igy felel : „Az 
ördög szolgái szorgalmasak az istenitiszteletben." A jócsele-
kedeteket bűnnek nevezi. 

A valódi reformatio jótékony következmények szülője. 
Es nézzük Luther tanának következményeit. O maga igy 
í r : „A mi evangélikusaink hétszer roszabbak, mint előbb 
voltak, mert miután megtanulták az evangéliumot, lopnak, 
csalnak, hazudnak, falnak, iszákoskodnak és mindennemű 
bünt elkövetnek." Wittenbergát, a protestantismus szülő-
földét, Sodornának nevezi. Melanchton igy ír, miután kife-
jezte aggodalmát a protestantismus következményei i ránt : 
„Oh mily nyomorult a mi egyházunk képe; nyomor és 
botrány födi!" Specker igy i r : „Hányan fognak az ítélet 
előtt állani, akik egy forintot sem mutathatnak fel, amit a 
szegényeknek adtak volna ? ! Ellenben hallanunk kell majd 
nagy összegekről, sőt egész tonnákról, melyeket ezektől el-
raboltak, vakmerően eljátszottak." Erasmus, Luthernek ba-
rátja, pedig igy ír : „Roszabbul soha sem ment a dolog a vi-
lágon : semmi szeretet, semmi hit a földön." 

A valódi reformatio hatása megnyugvás, és a boldog-
ság érzetével tölti el annak megalkotóját. Aki a kath. egy-
ház történetét olvassa, épülni fog ama túlvilági boldogság-
on , melylyel legnagyobb reformátoraink a végfeloszlás 
óráját várták. Mondhatni, éltök utolsó napjaiban egy túlvi-
lági öröm képét tükröztették vissza. Az emberi természet-
ben rejlik, hogy a közügy javára hozott áldozatok tudata 
már magában nagy jutalom. Nézzük most Luther és köve-
tői állapotát! Luther igy panaszkodik : „Az ördög gyakran 
jő hozzám és szememre veti, hogy sok rosz és botrány szár-
mazott tanomból. És valóban aggodalommal tölt el, annyira 
hat rám vitájával, hogy a félelem verejtéke ömlik el raj-
tam." Sokan azt gondolják — igy ir továbbá, — hogy ró-
zsákon lépdelek, midőn néha vidámnak mutatom magamat; 
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de l9ten tudja, miként vagyok életemmel. „Örvendezzetek 
— laetamini — igy irok és prédikálok : de magam sem is-
merem e mesterséget, midőn kísértetem." „Éppen nem bir 
magával az ember, midőn szomorú és egyedül áll, ha mind-
já r t jól is el van látva irási-idézetekkel" „Inkább a serté-
sekhez megyek, mintsem egyedül legyek." „Roppant nagy 
szomorúságomban, ha az emberek társaságát felkerestem, 
gyakran a legcsekélyebb szolgáló is megvigasztalt." „Néha 
oly hideg és kedvetlen vagyok, hogy nem tudok imádkozni; 
akkor magam elé állítom a pápának hálátlanságát, és isten-
telenségét, haragra és gyűlöletre lángolok és igy imádko-
zom : Oh uram, megszenteltessék a te neved stb." . . . „Nem 
tudok imádkozni, káromkodnom kell e mellett, mert azt is 
kell mondanom : átkozott, kárhozott, gyalázatos a pápisták 
neve ! Valóban igy imádkozom mindennap szájjal és sziv-
vel, szakadatlanul". — Bullinger igy jellemzi L u t h e r t : 
„Irata nem egyéb, mint tombolás és szitkozódás legnagyobb-
részt." Egyik iratában felhív mindenkit, aki csak mozogni 
képes, Róma ellen oly hangon, melyet Döllinger a részegítő 
italok, vagy a tébolyodásig fokozott düh kifolyásának nevez. 
Egy más helyen annyira panaszkodik az ördög ellen, aki őt 
háborgatja, hogy sokszor „azt sem tudja : létezik-e Isten ?" 
Melanchton panaszkodik egy levelében, hogy Luther mellől 
meg kell szöknie, efféle kisértetek zaklatják. Dietrichnek 
pedig igy í r : „Te tudod, mily nagy volt zsarnoksága már a 
te idődben; most Luther sokkal rosszabb." — Gyanakvása 
egész a babonáig terjedt. Egy faluhoz érvén, hideg szelet 
érez ; és azt gondolja, hogy ezt a zsidók küldötték reá. I ly 
lelkiismereti állapot gyötörte tanítványait és utódait is. 

Ez tehát a Luther által létesített reformatio lényege. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, november 12. Reflexiók néhány Luther-csikk-

re. I . — Ezen is tul volnánk ; elmúlt a Luther-ünnepély. 
Németorszég nagy fénynyel ülte meg, volt is oka reá. A 
protestáns császárság nem volna, ha Luther nincs. Ez volt a 
prot. császárság legelső alapvetője. I t thon az egész Luther -
ünnepély a prot. templomokra és néhány gyülekezetre szo-
rítkozott volna, ha a lapok nov. 10. és 11. napját fel nem 
használják mindennemű czikkek megeresztésére. Mi nem 
lépnénk ki eddig tanúsított tartozkodó állásunkból, ha anv-
nyi nyilt és titkos támadás, annyi ferdítés és hamisítás nem 
volna eme czikkekben, melyeket ugyan már százszor meg-
czáfoltak. De ha mindazonáltal újból felelevenítik, mi sem 
akarjuk restelni a fáradságot, hogy nyugodtan és tárgyila-
gosan azokra megteygük reflexióinkat. 

Aziránt ugyan nem forog fen kétség, hogy a protes-
tantismust dicsőíteni nem lehet a katholicismus meggyalá-
zása nélkül. Lu ther katholikus volt, szerzetes volt. Ez tény. 
ö felmondta az engedelmességet törvényes elüljáróinak, ő 
megtagadta az engedelmességet az egyház fejének. Ez is 
tény. S törvényes felsőbbségnek megtagadni a köteles en-
gedelmességet, az lázadás. Luther személyes eljárása egész 
művére reányomta a bélyeget. Mint a katholicismus elleni 
forradalomból fejlődött vallási rendszer, a protestantismus 
egész lényegében olyan, hogy a kath. vallás és egyház nega-
tiója nélkül nem existálhat. A protestatio lényegesen taga-
dás, a tagadás pedig lényegesen és szükségképen a tagadás 

substratuma ellen irányul. Per quos causas res generantur, 
per easdem et conservantur. A protestantismus a kath. val-
lás és egyház tagadása és támadása által keletkezett: ugyan-
ez a tagadás és támadás biztosítja és támogatja létezését és 
fenmaradását.Mihelyt erről a térről lelép, elvesztette létjogát. 
És innét, tanrendszere lényegesen negativ, iránya aggressiv, 
politikája offensiv. A protestáns offensiva kihívja a katho-
likus defensivát, és azért nem véljük elmulaszthatónak a la-
pokban megjelent Luther-czikkek legalább egynémelyikére 
megtenni reflexióinkat. 

Kezdjük a „Pesti Napló" (nov. 10. 309 sz.) vezérczik-
kével. A mi igaz lenne, azt elfogadjuk, sőt örülünk, hogy 
némely tekintetben a P . N. a correct félfogásnak adott kife-
jezést. Igy midőn mondja, hogy Luther forradalmat idézett 
elő az egész nyugati kereszténységben, melynek kihatása 
akkoron óriási volt az államra és e hatás a mai napig eltart , 
A vallásujitást vallásháborúk követték . . . s a keresztény-
ség hajdani egysége végképp s alighanem örökre felbom-
lott." Ugy van; „forradalmat idézett elő" Luther , amelynek 
„óriási hatása" vájjon az állam és társadalom hasznára és 
javára volt-e, megmutatják a nyomban következett vallás-
háborúk. Már az is önmagában véve nagy baj és szerencsét-
lenség, hogy mint a P. N. is beismeri, Luther fellépése ál-
tal „a kereszténység hajdani egysége végképp és alighanem 
örökre felbomlott." Nem volna-e nagyobb áldás és szerencse 
Európa népeire nézve, ha ugyanazon egy hitben, remény-
ben és szeretetben egyesülve, mint testvérek nyújtanának 
egymásnak baráti jobbot? Mi azt hisszük, hogy igen, és a 
P . N. sem fog nem-et moudani. És ha Luther megsemmisí-
tette eme vallási egységet, miképp mondhatja a P . N., 
„hogy „a vallásalapítók sorában Luther Márton a legutolsó 
nagy ember?" Nagy ember nevére méltó-e az, ki az egység 
helyett meghasonlást, az egyetértés helyett czivakodást, a 
barátság helyett gyűlölködést támasztot t? 

Ugyan mivel igazolná a P . Napló ama további állí-
tását, hogy „a nemzetek függetlensége és a vallás szabad-
sága lőnnek a reformaczió eredményei?" Mely nemzet füg-
getlenségét eredményezte az úgynevezett reformáczió ? Váj -
jon a protestantismus által lett-e független a német, a fran-
czia, az angol, az olasz, a spanyol nemzet ? Németalföld is 
nem a protestantismus, hanem a spanyol királyok elleni 
lázadás által vívta ki magának függetlenségét. Hazánkról 
később szólunk. A „vallásszabadságot" oly értelemben elis-
merjük a protestantismus eredménye gyanánt, hogy ennek 
talájából és ennek mintájára számos felekezet keletkezett, 
melyek a meghasonlást vallás dolgában a legszomorúbb 
módon terjesztették és melyek iránt végre a kormányok is, 
a hitközönyösség nyomása alatt , türelmet tanúsítottak. De 
vájjon oly eredmény-e ez melyre örvendve lehetne mutatni ? 
Vájjon áldásos eredmény-e ez ? . . . 

.Még tarkább a P . Napló az az ál l í tása: „A népies 
nyelvek virágzása onnét veszi kezdetét, mióta (a holt latin 
nyelv monopoliuma megszüntetett templomban és iskolá-
ban." Valóban igen naiv egy állítás! Ha a „nepies nyelvek" 
alatt, mint nem kételkedhetünk, a nép száján élő nyelveket 
érti, akkor ilyen állítás után ítélve vajmi rosszul ismeri az 
irodalomtörténetet. Hát német nyelven nem irt-e már Lu-
ther előtt, eltekintve a korábbi kezdeményezésektől, egy 
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Hartmann von der Aue, egy Wolf ram von Eschenbach, egy 
Gottfried von Strassburg, egy Wal the r von der Vogel-
weide? A sz. Grálról irt költemény, a Parcival, Trisztán 
és Isolde, a Gudrun, a Niebelungen ének stb., nem létez-
tek-e már századokkal Luther előt t? Há t a német próza 
nem talált-e lelkes művelőket, különösen a 12. századtól 
kezdve számos iróban, úgymint regensburgi Berthold, Tau-
ler János, Suso Henrik, Eckard, strassburgi Miklós, Meer-
schwin Rudolf és másokban ? Lyrikus és epikus költemé-
nyek, lovagregények és keleti utleirások, történeti munkák 
és törvénykönyvek, népies iratok és szentbeszédek, biblia 
fordítások és káték, nemcsak nagy számban, de igazi remek 
kivitelben léteztek még mielőtt Lutherről csak álmodott a 
világ. J ó volna, ha'a P. N. czikkezője jobban kissé forgatná a 
nemzetek irodalomtörténetét.Megtalálná abban az adatokat a 
német valamint a többi népekre nézve, kik mindnyájan 
nemzeti irodalommal birtak, mikor „a holt latin nyelv mo-
nopoliuma" templomban és iskolában uralkodott. Különben 
nagy kérdés, vájjon nem volna-e jobb, ha különösen poly-
glott országben egy közösen elfogadott nyelv uralkodnék, 
amint pl. jelenleg a diploinatia terén a franczia nyelv. A la-
tin nyelv sem okozott akkor nagyobb bajt, sőt a tudomá-
nyosan képzettek és műveltek irodalmi működésük világ-
forgalmának hathatós egységes eszköze gyanánt igen jó szol-
gálatot tett, mit a protestánsok, legalább kezdetben, ma-
gok is gyakoroltak.' 

A következő kirívó ellenmondásokra elég lesz csak 
röviden uta lnunk: „Az uj császárság felhasználja a Lu the r 
emlékezetét, hogy . . . még egyszer a vallás háborúját hir-
desse a hitetlenség és csalhatatlanság dogmái ellen. (Sic!) 
Ezért , a porosz dinasztia vezetése alatt , a német Luther 
ünnepélyek oly nagyszerűek. A vallási jelleg azonban hát-
térbe vonal ezeknél s a történelmi és politikai momentum 
lép előtérbe." Ez ugyan különös ! Vallásháborút hirdetni 
és mégis háttérbe vonul a vallási jelleg — ilyent csak übe -
ralis logika mondhat. Nem kevésbé furcse az, mit a magyar-
országi viszonyokról mond. „Nemzetiségi jellege ezen egy-
háznak nincs", és a 4. sorban r eá : „A pánszlávizmus a lu-
theránus papok közt ujabb keletű és nincs ötven éves. Sajnos, 
hogy annyira elterjedhetett." Hát van pánszlávizmus, mely 
nagyon is elterjedt, de azért azon egyháznak nemzetisége, 
jellege nincs! Ez is logika. De nem; hisz tud ő okot is reá 
mondani : „Mert Luther nem volt szláv, az ő emlékezete 
sem alkalmns arra, hogy Czirill és Method ünnepélyként 
ülessék meg." Ez ugyan hatalmas érv. Mert a kath. egyház 
a két nagy szláv apostolt mint szenteket, mint az evangeliom 
hirdetőit tiszteli, azért talán pánszlávizmust hirdet ? No, 
ha ez áll, akkor Luther tisztelői nem gondolhatok panger-
manismus nélkül. 

Amit végre hazai viszonyainkról mond, az a közönsé-
ges, a protestánsok által terjesztett és gondosan ápolt, még 
iskolai könyvekben is található felfogásból eredt . „A pro-
testantismus küzdelmei és önvédelmi harczai a legújabb 
korig gyakran valának az egész nemzet szabadságharczai 
az idegen elnyomás ellen." Régi nóta! A protestánso-
kat azonosítani a magyarsággal, a törvényes király elleni 
lázadást a szabadsággal, a török szövetséget és barátságot 
a haza függetlenségével, a protestánsok aspiratióit a nemzet 

szükségleteivel,ezt már nagyon . . . megúntuk.No de azért, ha 
százszor is ismétlik a régi hazugságokat, soha sem csinálnak 
belőlük igazságokat. Amikor igazán fenyegette az „idegen 
elnyomás" hazánk alkotmányát, vagy létét, nem hiányoztak 
soha a katholikusok. Ott voltak a Veranchichok, Pázmá-
nyok, Szelepcsényiek, Széchényiek, Gubasóczyak, Pál fyak, 
Forgáchok, Erdődyek, Eszterházyak, Batthányiak és számo-
san mások az egyházi és világi rendből „a legújabb korig," 
kik „az egész nemzetszabadságharczaiban" kitűntek. Ezeknek 
éppen az okozott legtöbb fáradságot és bajt, miből a protes-
tánsok nagyobbára támaszukat és erősségüket vették : a 
mozlim hatalom, mely talán sohasem terjedt volna el annyira 
hazánkban, soha nem vert volna oly mély gyökereket és oly 
soká nem tar that ta volna fel uralmát, ha éppen azok, kik 
mint a nemzeti szabadság és függetlenség hősei akarnak 
szerepelni, szövetségüket nem kérték és nem keresték volna. 
Ez a mi véleményünk — és ez az igazság is. ? 

Budapest, nov. 8. Mendl István fővárosi kath. polgár 
egyházi kitüntetése. — 

Mennyire megérdemlette a kitűntetett — kegyelmes fő-
pásztoruuk főm. és főt. Simor János bibornok herczeg-pri-
más ur magas figyelmét, és a szentatya ritka kegyel-
mét, arra nézve mi csak egyetlenegy, csekélységnek látszó, 
de igen jellemző körülményt hozunk fel. Felfr issí t jük pedig 
annak emlékétannál inkább, mert külső megjelenésének cse-
kélysége miatt bizonyára kikerülte a közfigyelmet. 

Mikor egy obscuru3 falusi róm. kath. hitközség, a kis-
pesti, könyöradakozásra szólító felhívását a fővárosi sajtó-
ban közzé tette, az első kath. kebel, melynek a katholikus 
ügyek iránt mindig ébren őrködő figyelme a testvéri segély-
kiáltást észre vette és megszívlelte, Mendl István fővárosi 
bizottsági tag nemes keble volt. A remény és aggodalom 
közt vajúdó kispesti lelkész kezeihez Mendl István adomá-
nya érkezett elsőnek ; ő ment itt is előre, mint sok más 
jóban. 

Az ily elsőség a jóban, melyre az illető nem is gondol, 
méltán megérdemli azt, hogy mások gondoljanak vele, s a 
rejtőzködő érdemet napfényre hozzák, s az elismerés és dicső-
ség sugaraival övezzék körül. 

Mendl István kitüntetésében kettős elv ülte d iadalá t : 
az Isten és egyház szent ügye körül szerzett alázatos érdem 
kihívta azoknak a figyelmét, kiket a Szentlélek állított az 
egyház kormányára; és viszont, a vallás és egyház szent 
ügyének legmagasabb őrei leszáltak az ő támogatásukra 
szentelt munkásság- megkoszorúzására. 

O Ö 
Fővárosunk még messze van attól, hogy a katholicis-

musra nézve az legyen, a minek országos helyzeténél fogva 
lennie kellene. Az oly hitéleti mozzanatok szaporodása azon-
ban, melyeknek megkoronázása vala mintegy Mendl István 
feldiszitése, lassan-lassan talán majdcsak felemelik Budapes-
tet oda, hogy a katholikus élet pezsgésének is főhelye és em-
poriuma legyen, mint már főhelye és emporiuma a protes-
táns, liberális és zsidó szellemnek és életnek. 

Hatni, alkotni kell a katholicismusnak Budapesten, 
megfeszített erővel, hangya-szorgalommal, czéljának világos 
tudatában lévő, jól átgondolt taktikával; mert különben 
csaknem elmondhatjuk majd azt, hogy Budapest katholikus 
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város volt, de hogy lesz-e és milyen lesz, azt egy kicsit bajos 
megmondani. 

Mendl István kitüntésének ünnepélyében három jelen-
ség domborodott ki monumentális jelleggel. A szentatya 
magas kegye és levele, a herczegprimás nagy tette és nyilat-
kozata, és a fővárosi hatóság és polgári körök közreműkö-
dése egy pápai érdemkereszt kitűzésében. 

A főváros jelenvolt lelkipásztorai méltán örvendhetnek 
a sikernek, a bibornok herczeg-primás küldött je és tolmácsa 
pedig a legszebb babérok egyikét tűzte be érdemkoszorujába. 

A nap emlékére i t t közöljük mi is először a pápai, 
azután bibornok-herczeg-primási okmányt. 

I . „Dilecto filio Stephano Mendl. 

L E O P P . X I I I . 
Dilecte Fili, Salutem et Apostolicam Benedictionem. 

Cum ex gravissimo Strigoniensis Antisti t is testimonio com-
pertum habeamus, te, dilecte fili, tuum erga religionem Stu-
dium et hanc b. Pe t r i Sédem obsequium, recte factis con-
firmare, Nos, quibus nihil est potius quam ut vera virtus 
splendidis illustretur honoribus, propriam ac praecipuam 
tibi propensae erga te voluntatis Nostrae significationem 
deferendam idcirco censuimus, ut tuorum habeas meritorum 
praemium, ad majora praestanda incitamentum, simulque 
exemplo ceterorum aemulationique praefulgeas. Peculiari 
te igitur prosequi benevolentia volentes, et a quibusvis ex-
oommunicationis et interdicti, aliisque ecclesiasticis senten-
tiis, censuris et poenis quovis modo vei quavis de causa la-
tis, si quas forte incurreris, hu j us tantum rei gratia absol-
ventes et absolutum fore censentes, te hisce Li t ter is Equi-
tem Ordinis S. Gregorii Magni classis civilis eligimus, fa-
cimus, teque in ornatissimum illum Equi tum coetum coop-
tamus. Proinde tibi, dilecte fili_ concedimus, ut propriam 
Equi tum hujus Ordinis vestem induere ac proprium item 
insigne, nempe Crucem auream octogonam rubra superficie 
imaginem S. Gregorii Magni in medio referentem, quae tae-
nia serica rubra extremis oris flava sinistro pectoris latere 
ex aliorum Equitum more dependeat, gestare libéré ac li-
site possis et valeas. Ne quod vero discrimen tam in veste 
quam in Cruce gestanda contingat, appositum schema tibi 
tradi ju8simus. Datum Eomae apud Sanctum Pet rum sub 
Annulo Piscatoris die I I . Octobris M D C C C L X X X I I I . 
Pontificatus Nostri Anno Sexto. 

(L. S. Suae Sanctitatis Th. Card. Mertei 
Leonis XIII.) 

I I . „Tekintetes Mendl István urnák, a fővárosi tör-
vényhatóság bizottsági tagjának Budapesten. 

Híveimnek lelki üdvét szivemen hordozva, élénk figye-
lemmel kisértem a hitélet jelenségeit, melyek főleg az utolsó 
években szeretett hazánknak központjában, Budapesten le-
folytak. Meleg érdeklődéssel és megelégedéssel szemléltem 
a fővárosi polgárok nemes buzgalmát és áldozatkészségét, 
melynek következtében legutóbb két templom épült Isten 
nagyobb dicsőségére. 

Hivatalos közegeim lelkiismeretes előadásainak alap-
ján meggyőződést szereztem magamnak arról, hogy e tekin-
tetben számos más nemes szivü, a hit és erkölcs eszméiért 
lelkesülő polgárokon kivül uraságod önzetlen törekvéseinek 

és ügyszeretetének fényes jeleit adva, kiváló tevékenységet 
fej tet t ki. 

Ezek által indíttatva óhajtván egyrészt uraságod ér-
demeit főpásztori elismerésemmel jutalmazni, másrészt pe-
dig uraságodban a főváros polgárságát k i tünte tn i : urasá-
godnak érdemeiről szerzett tapasztalataimat tudomására 
hoztam X I I I . Leo pápa ő szentségének, ki személyes föl-
terjesztésemre uraságodnak a sz. Gergely-rend lovagkereszt-
j é t legkegyelmesebben adományozni méltóztatott. 

Midőn a kinevezési okmányt a rendjellel együtt átkül-
dőm, egyúttal kívánom, hogy e kitüntetés ösztönül szolgál-
jon erényeinek és érdemeinek gyarapítására, hogy Isten ke-
gyelme kisérje uraságodnak az egyház és haza érdekeiért 
való nemes lelkesedését. 

Főpásztori áldásom mellett uraságodat jóakaratomról 
biztosítva, maradtam Esztergomban, 1883. évi november 
hó 6-án 

Herczeg-primás Simor János.11 

Csanádi egyházmegye. A Miasszonyunkról nevezett sze-
gény iskolanénék egyetemleges és különleges jubileuma. — 
Az 1883-ik év emlékezetes helyet foglaland el minden-
koron a M. Á.-ról nevezett szegény iskolanénék congregatió-
jának történetében, amely iskolanénék a Csanádi egyházme-
gyében is eleddig immár 11 városban és nagyobb községben 
birnak egy-egy fiókházzal, feddhetetlen élettel s buzgó önfel-
áldozással terjesztvén a kath. neveiés-oktatás áldásait a 
magyar alföldön. Nekik az idén jubileumi évök volt, még 
pedig a csanádegyházmegyeieknek in specie egyszerre ket-
tős. Ugyanis 1833-ban történt, hogy a jámbor életű s feled-
hetetlen emlékű Wittmann püspök és Jób Sebestyén nevű ál-
dozár, nem különben egy igénytelen, de szent buzgalmu vi-
lági tanítónő (Mária Terézia néne, az első egyetemes fő-
nöknő) lankadatlan igyekezetének, lelkesíttetvén a ker. ne-
velés szentsége s áldásos kihatása által, sikerült az említett 
üdvös női congregatiót létre hivniok, s illetve ennek hely-
benhagyását mind a münchen-freisingeni érsek, mind később 
a római szentszéktől is kieszközölniük. S igy a jelen év-
ben ülte meg a tanítás és neveléssel foglalkozó szegény is-
kolanénék congregatiója üdvö'i működésének 50 éves jubi-
leumát. Valamely szerzetes rend vagy egyházi congregatio 
életében félszázad ugyan nem sok idő; de ha azt a kiszámítha-
tatlan áldást és hasznot tekintjük, mely félszázados ernyedet-
len s egyedül az Isten dicsőségére végzett működésök nyo-
mában máris fakadt; ha méltán csodálkozva lát juk, hogy 
az említett iskolanénék intézetén is teljesült, mit az Ur az 
ő egyházáról megjövendölt, hogy az kicsiny mustármagból 
terebélyes fává fog fejlődni, ugy, hogy az iskolanénéknek 
most már a világnak mind az öt részében számosnál számo-
sabb fiókházaik vannak :*) valóban el kell mondanunk a 
zsoltáx'ossal : Mirabile est hoc in oculis nostris. quia Domi-
nus fecit illud ! 

1858-ban meg b. e. Csajághy püspök alatt jöt t le 
Münchenből és telepedett meg Temesvárott a szegény isko-
lanénék első csapata, s igy annak, hogy ők a csanádi egy-
házmegye területén működnek, a jelen évben éppen negyed-

*) Hány fiókházuk van összesen, most nem mondhatom, hatá-
rozottan, nem levén nálam egyetemes névtáruk ; de az ezeret aligha meg 
nem közelítik. 
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százada: ünneplik tehát a csanádi egyházmegyebeliek ne-
gyedszázados örömévöket. 

Ám tartsunk sorrendet. Rövid közlést adok az 50 éves 
egyetemleges, s a 25 éves különleges jubileumról. Ilyesmit 
nyomtalanul eltűnni hagyni, s a „Religio" hasábjain meg-
nem örökíteni, bűnös mulasztásnak tartanám. 

Az 50 éves jubileum a fő-anyaházban Münchenben 
ületvén meg, ez bennünket magyarországiakat részletesen 
ugyan nem érdekel; mégÍ9 tudomásomra ju tot t egypár em-
lékezetesebb mozzanata annak ünnepléséből is közlök, bő-
vebb értesítést adva a Temesvárott m. hó 21-én végbement 
25 éves jubileum lefolyásáról. 

A f. évi augusztus végére az európai zárdák majdnem 
összes főnöknői, számra 130-an gyűltek össze Münchenbe, 
a csanádi egyházmegyéből 8-an. Sz. Ágoston püspök ünne-
pét előzőleg, mint kinek szabályait a congregatio követi, 5 
napon át lelki szent gyakorlatok végeztettek a müncheni 
főanyaházban, mindennap négy-négy előadással Ugyanezen 
idő alatt a házi kápolnában naponkint reggeli 6 órától este 
fél nyolczig monstrancziában imádásra ki volt téve a leg-
méltóságosabb o. szentség. Sz. Ágoston napján pedig mint a 
sz. gyakorlatokat befejező ünnepen az összegyűltek mind-
nyájan sz. áldozáshoz járul tak, amikor is az illető nénék sz. 
fogadalmaikat megújították. A záradékot képezte az ünnepies 
zene- és szavalati előadás, melyet hogy egyházi s világi te-
kintélyek nagy számmal látogattak, ugy, hogy a nagy dísz-
terembe a vendégek be sem férhettek, természetes. S hogy 
ezen ri tka ünnep alatt az egész ház, főkép pedig a különben 
is ékes házi kápolna s a folyosók is rendkívüli díszben ra-
gyogtak , szintén a nagy örömünnep ritkaságából kell kö-
vetkeztetnünk. 

Ennyit a legrövidebben erről. 
(A különleges jubileumról egy másik igen tisztelt tu-

dósitónk már referált. Lásd a Rel. I I . 35. sz.) 

IRODALOM. 
= A nagy áldozat. I r t a Tóth Mike, Jézus társaságá-

nak tagja. Hatodik és bővített kiadás. A bibornok herczeg-
primás Simor János ő eminentiájának főpásztori jóváhagyá-
sával. Kalocsa, 1883. 96 1. Ára 25 kr. 

= Fő-veszedelmünk. I r t a lóth Mike Jézus társasává-n 
nak tagja. Harmadik kiadás. O eminentiája a bibornok 
herczeg-primás főpásztori jóváhagyásával. Kalocsa, 1883. 
92. lap. Ára 22 kr. 10 példány 1 f r t 70 kr. 

A népszerűség ama magasabb, lélekemelő hangján, 
melyet az alsó néposztály is megért, a műveltebb lelkek is 
gyönyörrel és nagy lelki haszonnal élvezhetnek. Jézus tár-
saságának magyar tagjai igen becses hitbuzgalmi termé-
kekkel gazdagítják irodalmunkat. A fent idézett két kis 
mű is ezek sorába tartozik. 

Az a nagy, valóban nagy áldozat, melyről az első he-
lyen említett mű szól, a szent-mise áldozat. A szent mise-

áldozatban való részvevés, annak hallgatása, — a keresztény 
isteni tisztelet középpontja, a vasár- és ünnepnapok meg-

8zentelésének leglényegesb alkotó része, a vallás-erkölcsi 
életnek leghathatósabb emeltyűje. Vérző szívvel lehet csak 
elgondolni a szent-mise-hallgatás és az evvel egybekötött 
áldások elhanyagolásának következményeit népünkre s 
egész társadalmunkra. A lelkes szerző e messze kiható ke-
rssztény kötelesség tudatának ébresztésére és teljesítésének 
mennél szélesebb köröket átható megvalósítására kíván köz-
reműködni. 

A második helyen említett művecske főveszedelmünk-
nek, a magyart sújtó annyi baj és csapás főokának s méltán 
a mintegy nemzeti bűnünknek mondható káromkodás ellen 
száll sikra. Az ima-férfiának szava hathatós : csak lelki-
pásztoraink terjesszék. í rni , vagy a hitéletet ápoló irodal-
mat terjeszteni, bold. Stolz Albán szerint napjainkban a lel-
kipásztorok szoros kötelessége. 

VEGYESEK. 
— Az amerikai érsekek és püspökök római conferen-

cziái magának a pápának elnöklete alatt fognak tartatni. 

— IX. Pius sirját halottak estéjén a hívek ezrei láto-
gat ták meg S. Lőrincz vértanú bazilikájában. Róma és 
Olaszország-nevében koszorúkat tettek le a nagy pápa sír-
jára. Tervben van nagyobbszerű siremlék. Casoni eziránt 
tett indítványát a nápolyi kath. eongressus lelkesedéssel fo-
gadta. Világszerte fognak reá gyűjteni . 

— Egy katholikus lap félszázados jubileuma. F . hó 4-én 
volt ötven éve, hogy az Univers első száma megjelent. Ala-
pította abbé Migne 1833-ban. A tekintély azon magas fo-
kái'a, melyet a kath. jurnalisztikában elfoglal, a genialis 
Veuillot Lajos emelte, ki 1842-ben kezdett benne czik-
kezni. 

— Mindenünnen csak ellenségeskedésről hallani a kath. 
egyház ellen. Romániai lapok szerint az ottani szakadár 
papság nagy értekezletre akart összegyűlni, hogy „a katho-
likus propaganda" ellen igénybe veendő eszközökről tanács-
kozzék. A román g. k. metropolita azonban a tervezett gyű-
lést eltiltotta. Arománoknak nemhogy ellenezni nem kellene 
a Rómával valö egyesülést, sőt azt minden kitelhető eszköz-
zel elő kellene segíteni — jövőjük érdekében ! 

— Az egyház és vallás bántalmazásának vagy fenye-
getésének meg szokott lenni az az üdvös hatása, hogy ak-
cziót szül a vallás és egyház védelmére. Igy történt ez leg-
újabban az argentínai köztársaságban, Dél-Amerikában. 
Az alsó kamra, szabadkőműves nyomásra, kimondta az 
iskolák laicisatióját, azaz elszakítását a ker. vallástól, a 
kath. egyháztól. Nagy volt a tősgyökeres katholikus társa-
dalom felháborodása. Maguk a nők tömegesen írták alá a 
senatu8 elé terjesztendő tiltakozást. Es ez a mozgalom egy 
vallástalan törvényjavaslat ellen katholikus körök szervezé-
sévé nőtte ki magát az ország számos vidékén. Igy nyert az 
egyház az argentínai köztársaságban — salutem ex inimi-
cis. Az alkalmak felhasználása ben van az isteni gondvise-
lés terveiben ; fel nem használásuk megbosszulja magát. 

Sajtóhiba. Ft. dr. Spéth K. ő ngának beszédében a 37. sz 291. 
lap, első old. 14. sor alulról olvasandó: „az ujabb lélektan kimerítőbb 
tanulmányozása stb. 

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

Nyomatott Budapesten, 1883. Kocsi Sándor utóda nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt . 
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J Előfizetési díj : 
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; küldéssel 5 f r t . 
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\ Szerkesztő lakása: Buda.-
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\ demény czimzendő. 

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

NEGYVENKETTEDIK ÉVFOLYAM. 
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j ? 

\ Előfizethetni minden kir. \ 
í postahivatalnál ; 
\ Budapesten a szerkesztö-
í nél, és Kocsi S. utóda f 
? nyomdai irodájában, Mu-
> zeum-körút 10. sz. alatt, 
? hova a netaláni reclama-/ 

\ tiók is, bérmentes nyitott 
j levélben, intézendők. 

Budapesten, november 17. 40. II. Félév. 1883. 

TARTALOM. A püspökök és szerzetesek ügyeit intéző sz. congregatio egy határozata. — Nyilt szó a protestánsokhoz. — 
Egyházi tudósitások : Budapest. A conspiratio. Budapest. Reflexiók néhány Luther-czikkre. Klézse. Templom-szentelés. — 
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A püspökök és szerzetesek ügyeit intéző sz. 
congregatio egy határozata. 

(Vége.) 

1. A szerzetesek legfontosabb és egyszersmind 
legnehezebb gyakorlata az engedelmesség; a legfon-
tosabb azért, mivel tőle inkább mint bármely más-
tól függ a tökéletességben való igazi előmenetel , a 
legnehezebb, mivel az akaratnak szakadatlan teljes 
áldozata,szüntelen való megalázadás és önmegtaga-
dás utján hozható. Ez okból éppen e gyakorlat 
az elüljárók részéről a l eggyöngédebb és légkörül 
tekintőbb kezelést igényl i , és az ebben tett balfogások 
könnyen a legrosszabb következményeket vonják 
magok után. Miután a sz. szék az ujabb szerzetes 
társaságokat (instituta), melyek a kánoni értelem-
ben vett régibb rendek mellett alakultak és fölöttébb 
gyorsan és szaporán a szentegyháznak mindig ter-
mékeny talajából sarjadoztak, különös gondjaiba 
fogadta, — (kezdetben ugyanis mint a szerzetesekről 
szóló kánoni határozatokon k ivül állók csakis a 
püspököknek, kiknek megyéjében keletkeztek,gond-
jaira hagyattak) — mindig azon volt, miszerint az 
i lyen balfogásokat megakadályozza, azáltal, hogy 
lehető pontossággal megállapította a főnökök joga-
it.1) Ez okból a sz. szék akarja, hogy a főnöknő 

0 kómának erre vonatkozó jelen paxisát legjobban 
megvilágítják a S. C. Epp. et. Reg. azon nyilatkozatai, 
amelyekkel a különféle társaságoknak megerősítés végett 
eléje terjesztett szabályait „animadversiones" czím alatt 
megváltoztatás végett visszaküldte. Eme congregatio tit-
kárától a titkári hivatal használatára kiadott „Methodus, 
quae a S. Congr. neg. et consult. Epporum et Regül, propo-
sita servatur in approbandis novis institutis votorum simpli-
cium", huszonegy különböző társaság 1858—1861-ig jóvá-
hagyás végett föl terjesztett szabályaihoz tett „animadver-
siones"-t közöl. A jelen értekezésben előforduló hivatkozások 
eme „methodus"-ból merítvék. 

választva nem pedig kinevezve legyen,és pedig csak 
bizonyos időtartamra (nem 6 éven tul), és követeli , 
hogy legalább 40 éves legyen és legalább nyolcz év 
óta a társaságban. (Sufficiens haudes t aetas triginta 
annorum pro Moderatrice Generali, nec expedit, ut 
ea in suo munere semper confirmari possit.) Azután 
mindig gáncsra talál az, ha „auctoritas Moderatri-
cis Generalis nimis ampla et absoluta apparet," és 
ennek kellő korlátozására a fogadalmaknak pl. a 
szegénységének fontossága szabatosabban megha-
tároztatik („votum s implex paupertatis non privat 
professam dominio rerum, sed tantum usufructu." 
„Cum corporis valetudo nul lám habeat relationem 
cum voto paupertatis, supprimenda erunt verba, 
quibus exprimitur, sorores donare valetudinem ip-
sam Instituto"). A társaságból való elbocsátás és a 
fogadalmak alól való fölmentés az apostoli sz. szék-
nek föntartatik. (Dimissio sororum ob infirmam va-
letudinem caritati adversatur stb.) Ide czéloznak 
ama határozatok is, melyek egyrészt a főnöknő 
mel lé assistensek vagy tanács czime alatt értelmes és 
tapasztalt nővére ket rendelnek,kiknek beleegyezésé-
hez a főnöknő bizonyos fontosabb ügyekben kötve van, 
v a l a m i n t másrészt a gyóntató tanácsához is, k i t s e m a 
nővérek nem választhatnak, sem a főnöknő ki nem ne-
vezhet, hanem kit a püspök rendel. (Exorbitans a jure 
est, concedere superiorissae facultatem nominandi et 
proponendi confessarios . . .Libertás re l inquendaest 
Eppis . . .) A fent közlött decretum ezt a pontot 
illeti, amiért is közelebbről akarjuk tekintetbe 
venni. 

2. A lelki igazgatás fölöttébb nehéz és fontos 
hivatalára senkisem alkalmasabb, mint az áldozár, 
je lesül a gyóntató. Evek során át, kivált a morális 
és aszketikában tett theologiai tanulmányai , a lel-
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készetben egyátalán és kivált a gyóntatásban nyert 
tapasztalatai, a mély tekintet, melyet lelki gyer-
mekének, kivált ha ez gyakran jár a szentségekhez, 
egyéni lelki állapotába nyer, végre és mindenek-
előtt az ordóban nyert szentségi malaszt képesitik őt 
lelki orvossá és lelki vezetővé. Azértis soha sem ruház-
ta az egyház e hivatalt laicusra ; de sőt ezt nem is 
tehette, mivel maga Krisztus a munus pastoralét 
a tanító, nem pedig a hallgató egyházra bizta. A 
szerzetesek, amennyiben nem áldozárok és kirendelt 
gyóntatók, ez alól kivételt nem képeznek. 

Más oldalról a szerzetes eltiljáróknak, m é g ha 
nem áldozárok is, tehát a női társaságok főnöknői ' 
nek főfeladata lényegi leg abban áll, hogy az enge-
delmesség fogadalma által nekik alárendelt egyé-
neket a szerzetes szabályok szel lemébe bevezessék, 
őket azoknak hű és lelkes megtartására tanítsák és 
buzdítsák, és ezáltal a tökéletességre emeljék. E 
czélból a szerzetes szabályok szükségképp foglal-
nak magukban olyatén határozatokat, melyek e te-
kintetben a nővéreket engedelmességre szorítják. 

Amennyire jó és szükséges az i lyen útbaigazí-
tás minden szerzetes község számára, mégis, nehogy 
éppen az ellenkező eredményt hozza létre, a főnöknő 
részéről nagy emberismeretet, magas bölcseséget és 
mindenekelőtt okos mérsékletet tételez föl. Korlá-
tolt körültekintés, amely lényegest lényegtelentől , 
gyöngeséget rosszaságtól,hízelgő magaviseletet gyer-
meki nyíltságtól , a je l lem komolyságát és szilárd-
ságát elzárkózottság és akaratosságtól megkülön-
böztetni nem birja, uralkodó lelki hangulat, amely 
mindig az első benyomásnak enged, túlságos buz-
góságjamely minden társnőt egy nap alatt hősi szentté 
akarna tenni, öntudatlan uralomvágy, amely mivel 
sokat kell kormányozni, mindent akar kormányozni, 
a legjobb akarat daczára is veszedelmes balfogá-
sokra vihetnek, kivált ha a rendszabályok határo-
zott és szilárd korlátokat nem raknak. A hivatallal 
való visszaélés természetesen kevésbbé mutatkozik 
addig, mig a tökéletesség után való törekvésnek 
tevőleges előmozdításáról van a szó, mint ott, hol a 
látszólag vagy valóban lanyhák és tévedöknél a be-
tegségnek tulajdonképpi forrását felfödözni és el-
távolítani kell. Itt azután csakugyan annyira jöhet 
a dolog, hogy a szükséges feddés meg nem engedett 
lelkiismereti viszgálattá lesz, s hogy a méltányosan 
elvárható gyermeki nyí l tság helyett ab első kísértések 
és vétkek megvallása követeltetik: orvossá vetik fölmagu-
kat, orvossá, aki a diagnosist tenni, és az életrendet 
valamint az orvosságot egészen a szentségekhez való 

járulás igkirendelni és szabályozni akarja.nem törőd-
ve azzal, hogy Krisztus és az egyház a rendelt gyón-
tatóban régen kirendelte a tanult és approbált lelki 
orvost. Ezen a ponton a bitorlás (Anmassung) any-
nyira mehet,hogy még azt is ő akarja eldönteni, vájjon 
az alattvalók kétes esetekben megelőző gyónás nélkül 
mehetnek-e áldozni vagy nem, hogy meghatározni 
akarja, mit és mi módon gyónjanak kivált az aggá-
lyos és szorult lelkűek, és mit ne, meddig időzze 
nek a gyóntatószékben, vájjon a gyónás után a 
gyóntatóhoz visszatérhessenek-e stb. Szóval a gyón-
tatónak egész hivatalát lefoglalják, számára csak 
az absolutio megadását hagyván; és mindezt, mint 
vél ik, az Isten nagyobb dicsőségére és a lelkek üd-
vösségére a szabályokban oly melegen ajánlott 
szerzetesi engedelmesség alapján. Hogy e czim 
alatt a lelkiismereti kényszer ennyire és még to-
vább is vihető, a jansenismustó l megmételyezett 
franczia zárdák belső története e léggé bizonyítja 
Tudvalevő dolog pedig, hogy a praktikus askesis-
ben való jansenist ikus r igorismus sokkal tágabb 
körökbe elhatolt, mint a jansenist ikus téves tan.2) 

2) P. Ballerini S. J., a római collegiumban az erkölcs-
tan volt tanára, Guryhez adott egyik jegyzetében (II. köt. 
341. sz. Ed. Pom. 1876.) éles szavakban nyilatkozik az 
érintett visszaélésekről. Kiindulván annak vitatásából, váj-
jon és mennyiben tiltsa el a gyóntató az engedelmesség meg-
próbálására a sz. áldozást, minden komolysággal rosszalja, 
ha e téren a főnöknők jogot bitorolnak : „Quod vero in re 
praesenti prorsus intolerabile videri merito debet, illud est, 
quod facultatem concedendi aut negandi accessum ad sa-
cram Communionein temere sibi usurpare non dubitent etiam 
feminae, quae in monasteriis . . . potestatem forte aliquam 
exerceant vel in moniales sibi subjectas vel in puellas. . . 
E ferdeség forrásának mondja a jansenismust : „Iste nimi-
rum abusus olim jansenianis fraudibus in aliqua Galliae 
monasteria invectus, nescio quomodo haud minima ex parte 
sensim sine sensu recentiores praesertim feminarun congre-
gatione8 pervasit, ut magister'um spiritus ac quemdam veluti 
episcopatum feminae sibi vindicent.íl Erre kimutatja, meny-
nyire visszás dolog az, mikor laicusok vagy nők bitorolják 
a benső lelki vezetést : „Atque ita, dum regimen animarum 
a s. Gregorio ars artium nominatur ; dum Synodorum dé-
créta ac Pontificiae Constitutiones ad spirituálém huiusce 
coetus culturam deputari praecipiunt leetissimos quosque 
e clero . . . atque adcD Eppx non confessarios omnes, sed 
paucos quo8dam ad id muneris . . . approbant ; dum in Or-
dinibus Religiosorum ad Patris Spirituális officium nonnisi 
gravissimi . . . deliguntur ; dum . . . fatemur omnes, in ipsis 
theologicis disciplinis difficillimam earn partem haberi, 
quam asceticam vel mysticam nuncupant . . . : nihilominus 
gravissimum hoc difficillimumque officium subinde jam 
fere totum imbecillitati et ignorantiae feminei ingenii com-
missum cernimus." Es ennek következményei ? . . . „ Vidis-
ses (mint egykor a jansenianus zárdákban) ad hoc omnem 
industriam conferri, ut moniales confessariorum curae, in-
struction^ directioni subtraherentur ; quo scilicet totum 
spiritus magisterium a veneranda omnium matre tanquam 
ab unica fonte haurieretur", mintha gyóntató csakis a fel-
oldozás megadására volna. S itt említi a tudós tanár, hogy 
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Ny i 11 szó a p r o t e s t á n s o k h o z . 
A vulóűi reformatio és Luther. 

(Két czikkhen.) 
I I . 

Korszakot alkotó események főszereplőinek egyénisége 
fontos tényező az események alakulásában. Azért midőn a 
protestantismust bemutat juk, jellemeznünk kell egyszer-
smind magát a „reformátort" saját nyilatkozataiból. Luther 
egyéni jelleme még világosabb feleletet fog adni arra a kér-
désre, amit az első czikkben már megfejtettünk. 

Vizsgáljuk mindenekelőtt azt a kérdést : miképp iga-
zolja Luther az ő reformatori missióját. Ez első és jogos 
kérdés, melyet az emberiség hozzá intézhetett. A reformátor 
csak törvényes uton, vagyis isteni küldetésnél fogva nyerheti 
missióját. Luther e kérdést igy oldja meg: Beismeri ő maga 
is, hogy a reformátornak Istentől kell missióját nyernie, sőt 
azt csodákkal is megerősítnie ; de mig egyrészt egy csodát 
sem mutat föl, másrészt hivatásáról igy ir: „Ki hivott téged 
hirdetni az evangéliumot ? Szivem reszketett bennem és e 
kérdést intézte hozzám : Csak te volnál egyedül okos, és a 
többi mint tévedett ? És oly sokáig tévedett ? Hátha te té-
vedtél és annyi sokat tévedésbe vezettél, akik örökre el fog-
nak kárhozni ? !" 

Lássuk Luther állitásait az ő egyéni meggyőződésének 
Ítélőszéke előtt ! 

A protestánsok a kath. egyházban történt „visz-
szaélések" közt első helyen említik mesterök után a búcsúk-
kal való visszaélést. Meggyőződött-e Luther e visszaélések 
valóságáról? E kérdésre igy felel: „Amily igaz, hogy engem 
Jézus Krisztus megváltott, oly igaz, hogy nem tudtam, mi 

alattvalóiktól követelték a főnöknők, miszerint lapsus etiam 
et peccata sibi manifestent. „Et quod omnem fidem praeter-
greditur . . . levitas vei imprudentia muliebris eo usque 
progressa fuerit, ut et quae pertinent ad vitia castitati 
contraria, ea femineae curiositati enarrari in familiari col-
loquio deberent . . . Qui quidem abusus quam similes forent 
confessionibus, quas a moniälibus suis celeberrima Mon-
donville (ut tradit história Janseniani instituti S. Infantiae) 
solebat excipere, facile quisque videt." Ezek után P . Balle-
rini ismét visszatér annak megbeszéléséhez, mennyire visszás 
dolog, ha a főnöknők birják a jogot, megengedni vagy el-
tiltani a sz. áldozást. „Caeterum ex spirituali hoc magiste-
rio conscientiarumque inspectione moderatricibus istis com-
missa ecce illud incommodum, unde huius notae occasio 
sumpta est. T. i. amit a szerzetes szabályok a legszigorúb-
ban tiltanak, hogy az elüljárók a lelkiismeret felfedezéséből 
nyert tudomással a ház külső kormányzásában ne éljenek 
— haud huius freni patiens sperari poterat ingenium femi-
neum. Innen eredt, hogy amit a gyóntató tartozik meghatá-
rozni, ki hányszor menjen áldozni, azt arbitratus mulierculae 
határozza meg. Es innen még egy másik visszaélés származik. 
Nam quae tamquam gravissima poena olim gravioribus pecca-
tis atque atrocioribus criminibus per synodorum canones judi-
cio episeoporum infligi subinde consueverat, ut delinquentes a s. 
synaxi arcerentur, hoc tanquam telo feminea mens eriterii 
inops ad leviuseulas quasdam eulpas, sive veras, sive pban-
tasticas, ulciscendas utitur." A tudós jezsuita emez éles de ta-
láló megjegyzései után arra vagyunk bátrak figyelmeztetni, 
hogy ő könnyen férhetett minden országban lévő szerzetes 
társainak észleletei és tapasztalataihoz, s azért belőle mint-
egy a köztapasztalás szólt. 

a bucsu." ő magát az egyház tekintélye fölé helyezte, mi-
dőn kijelentette, hogy az ő „evangéliuma az emberek és 
conciliumok fölött áll," sőt azt az angyalok fölé is helyezte. 
E tanáról egy helyen azonban igy ir: „Alig tudtam az utol-
só argumentumot nagy aggódás közt legyőzni." Azon taná-
ról pedig, hogy „egyedül a hit üdvözít", igy nyilatkozik : 
„Csodálkozom azon, hogy én magam sem értem ezt a tant; 
és az én tanítványaim mégis azzal dicsekednek, hogy tűhegyre 
megértették;" és: „Én 25 éven át prédikáltam és még sem 
értem e helyet : iustus ex fide vivit." Midőn Antonius Musa, 
Rochlitz-ban lelkész, arról panaszkodott L. előtt, hogy nem 
érti, amit másoknak prédikál, ily vigaszt nyert tőle : „Hála 
Istennek, hogy más is igy van a dologgal ; azt gondoltam, 
hogy csak magam vagyok." 

Ha továbbá e tan egyes tételeit az egyetemes gondol-
kodási törvények ítélőszéke elé visszük, melyek következe-
tességet követelnek, ugy Luther e téren is következetes ma-
gához. I g y : Luther a szabad kutatás elvét hirdeti, de meg-
támadja Schenket, egyik tanítványát, mert ez nem tudta 
Luther tanát a lelkiismerettel megegyeztetni. Igy tett Me-
lanchthonnal is, akit pedig más helyen a püspökök, pápák 
fölé helyez. A juhokra bizza megítélni, vájjon a tanitók 
Krisztus tanát hirdetik-e, máskor pedig igy szól : „Minket 
— Luthert — illet meg az Isten szavát megítélni," továbbá 
kiállhatatlan vakmerőségnek mondja, hogy az emberek az 
egyház tekintélye ellen feltámadnak. Egyszer azt mondja, 
hogy a bibliát „egy 9 éves gyermek is megmagyarázhatja" 
oly könnyű és világos az, máskor pedig: „Senki se gondolja, 
hogy az írást megízlelte (konyít hozzá) : nagy és csodálatos 
dolog az Isten szavát megérteni." Egyszer Krisztus jelenlé-
tét az Oltáriszentségben a sz. Atyák könyveiből bizonyítja, 
akiket „kedves szent atyáknak" nevez; máskor pedig azt 
mondja, hogy ők ugy elrontják Isten igéjét, mint elrontja a te-
jet az, aki azt szenes zsákon átszűri. Azoknak a fejedelmeknek, 
akik protestánsok, rendelkezési jogot ad az egyház ügyeibe; 
a császártól — aki katholikus — megtagadja azt. Maurer-
brecher azt mondja róla, hogy e dogmája a helyzettel válto-
zik. De elég ennyi. 

Nézzük az eszközöket és utakat, melyeket czéljaira 
használ. A valódi reformátor egyik kelléke, az alázat, igy 
nyilatkozik benne : „Ismeretes vagyok az égben, földön és 
pokolban. Tekintélylyel birok. Nem elég-e határozott aka-
ratom hitelességére kezem vonása ? ! Midőn azt mondhatni : 
ezt doktor Luther Márton irta, Isten nótáriusa !" „Engem 
a pápa szamárnak nem tekinthet" . . . „én tudósabb va-
gyok mint ő, és minden szamara." Chrysostomus szerinte 
eredmény nélkül tanított ; Ambrus könyvei „ostobák." Sem 
Tamás, sem összes tanítványai nem értettek egyetlenegy 
fejezetet Aristotelesből . . . „Sőt kész vagyok megesküdni, 
hogy egyikök sem ért egyetlenegy fejezetet sem a bibliából." 
„Melanchthon — akiről bevallja, hogy bűnös — a Jeromo-
sok, Hilariusok, Makariusok ezrei fölött áll, akik nem mél-
tók arra, hogy Fülöpömnek saruszijját megoldják." „Előt-
tem semmit sem tudtak, sem azt, mi legyen az evangelium, 
sem azt, mi Krisztus, mi a keresztség, mi a gyónás, mi a 
szentség, mi a hit, mi a lélek, mi a test, mi a tiz parancso-
lat, mi az urimádsága . . . mi a házas élet stb." „En töb-
bet reformáltam, mint ők talán öt conciliummal reformáltak 
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volna." „Nem tűri, hogy akár az angyalok is Ítéletet mond-
janak tana fölött." De elég a sokból ennyi. 

Az igazi reformátor egy másik eszköze az egyenes ut, 
az őszinteség és igazságérzet. Luther e téren igy jellemzi 
magát : Midőn Rómába idéztetik, felkéri Szász Frigyest, 
hogy tiltaná meg neki a Rómába utazást, és biztonság oká-
ért tegye a dátumot aug. 23-diki időre. Cajetán bibornok 
előtt késznek nyilatkozik alávetni magát a pápának ; de éj-
jel megszökik és azt i r ja ugyanazon időben barátainak : „in-
kább megsemmisülök, mintsem visszavonjam azt, amit oly 
kitűnően irtain." Miltitz pápai küldött előtt is ugy 
nyilatkozik,hogy kész visszavonni tanát ,„ha egy püspökökből 
álló bizottság kivánná", ugyanakkor másrészt igy i r : 
„A visszavonásból semmi sem lesz." X . Leó pápának eze-
ket i r j a : „Legszentebb a tyám! lábaid elé borulok . . . 
éleszsz . . . ölj meg . . . hivj vissza az életre . . . a te szava-
dat Krisztus szava gyauánt ismerem el." Es ugyanazon hó-
napban igy ir Jodocu3nak: „törekvésem kiirtani az egész ed-
digi theologiát, philosophiát, decretumokat, kánonokot stb." 
A szentírás fordítását meghamisította ; a Róm. 3. 18. idé-
zetében, melyben a hit üdvözitő erejéről van szó, de egészen 
más jelentményben, mint Luther magyarázza, betoldotta az 
„egyedül" szócskát és két helyen (Rom. 5.15—3.20) a 
„csak" szócskát ; és kérdőre vonatván ezért, igy felel : „Ha 
egy pápista sok dolgot csinál abból, (t. i. e hamisításból) 
ugy mondjátok neki : doktor Luther Márton ugy akarja : a 
pápista és a szamár egyek." Sic volo, sic iubeo. Nála a czél 
szentesíti tz eszközöket. Midőn Melander Fülöp, háromnejü 
prédikátor, Fülöp bigamiájára áldását adta, a dolog Luther 
akarata ellenére, aki a kettős házasságra csak ugy adott en-
gedélyt, hogy az esküvő titokban tartassék meg, napfényre 
jött, és Luther , abbeli félelemben, hogy a durva parasztok 
is követni fogják e példát, e kérdést veti fel egy bizalmas 
tanácskozmányban : „Mi történnék, ha valaki egy jó erős 
hazugságot követne el ?" Buzer kijelenti, hogy a czél (a 
prot. egyház java) szentesíti az eszközöket . . . Krisztus is 
rászedte — úgymond — ellenségeit. 

A valódi reformátor az igazság érzetében megtart ja 
a méltóságteljes nyugodt hangot, mely missiójának ma-
gasztosságához illik, Luther modoráról már némileg megem-
lékeztem; álljon még itt egy két kitétel. A pápa kiközösítő 
bullájára igy felelt : „Én mondom doktor Luther Márton, a 
mi Urunk Jézus Krisztusnak méltatlan evangélistája, hogy 
e tant hagyják helyben a római császár, a török császár, 
a tatár császár, a perzsák császára, a pápa, minden cardina-
lis stb. stb. az egész világ minden ördögével, és a pokoli 
tűz szálljon fejökre." Majd ismét kivánja, hogy a püspökök, 
cardinalisok, megölessenek, nyelvök kitépessék és hátul nya-
kukra köttessék. 

Luther magánéletét is leírja műveiben. Álljon itt né-
hány idézet. Asztalbeszédei sok vonást tüntetnek fel. In 
vino Veritas. E beszédek oly természetűek, hogy azokat 
részletesebben nem reprodukálhatjuk. „A hit azt is eszközli 
— úgymond — hogv a sz . . . nem büdös." Az iszákosságot 
nem egyszer magasztalja, a torkosságra nézve szükséges, 
hogy kövér doktort adjon — úgymond — a férgeknek; ő el-
lenkezőjét teszi annak, amit az ördög parancsol ; az ördög 
azt parancsolja, hogy tartóztassa meg magá t ; ő pedig azért 

iszik, . . . a Jézus Krisztus nevében. Ezzel indokolja, hogv 
erősebb borivásnak adja át magát, „szabadabban fecseg és 
gyakrabban vesz részt az éjjeli tivornyákban." „Ö jókedvű 
asztaltárs, aki, ha egy korsó sör van előtte, egy hordót ki-
ván" stb. 

Erkölcsi tisztaság nála nem található. Aki, mint már 
többször jeleztük, tulteszi magát minden törvényen, aki ma-
gát a tiz parancsolatot is mellőzni kivánja és friss bünt jó-
nak talál: az, ha következetes — pedig van valami termé-
szetes következetességi viszony az „abundantia cordis" és 
„os" között — ugy is tesz, amint beszél. Egyébiránt tény, 
hogy a szökött apáczákat házába fogadta. És igy dicsekszik: 
„Van három feleségem, az egyik balkaromon ;" egy másik 
alkalommal : „Ágyasomnak haja közé vagyok fonva." De 
elég ezekből. Fa j ta lan életét párthívei is elitélik. 

A Lutherről mondottak vagy igazak, vagy nem ; ha 
nem igazak, ugy czáfoljanak meg; ha igazak, akkor hagyják 
el e tannak hivei, akikhez e sorok eljutnak, hagyják el azon 
tant, mely csak szégyent hozhat követőire Isten és a józan 
ész előtt. 

Még egy szavunk van.Luthert a németek hazafiságból Í3 
ünneplik, mint hazafit. Szolgáljanak Luther hazafiságának 
illustrátiójául a következő idézetek : 

„Germanus habet gestum gladiatorium, incessum gal-
linaceum, vultum effrenem, vocem balbam, mores feroces, 
habitum dissolutum. . . . Erga exteros agrestis, inhospita-
lis . . intolerabilis." 

„A mi német népünk vad nép ; félig ember, félig ör-
dög. Jól ismerem az én kedves németeimet : a disznókat." 

Dr. Germanus Konstantin. 

EGYHÁZI TUDÓSI TÁSOK. 
Budapest, november 8. A conspiratio. —• Alig múlik 

el nap, hogy lapjaink ujabb és ujabb conspiratiókról, 
összeesküvésekről nem hoznának tudósítást; majd itt, majd 
ott működik a conspiratorok keze, dynamit, nitro-glycerin 
és ki tudná mi mindenféle öldöklő alakban. Mindezeknek a 
conspiratióknak az a különös tulajdonságuk van ; hogy léte-
zésüket csak akkor veszik észre, midőn már tettekben nyi-
latkoznak, de hogy kik azoknak szerzői, arra csak nagy rit-
kán és akkor is csak utólagosan jön rá a rendőrség.Legújabban 
azonban sikerült —és ez nagy szerencse a világra, főleg pedig 
Magyarországra, — felfedezni egy veszedelmes conspiratiót, 
mielőtt az még tettekben nyilatkozott volna. A felfedezés 
dicsőségét azonban kénytelen s honi rendőrség az osztrák 
rendőrségnek átengedni, e dicsőségben csak az által osztoz-
kodhatván, hogy készpénz gyanánt fogadja a felfedezés hi-
rét, — vagy, helyesebben mondva a conspiratio felfedezésé-
nek dicsősége nem is az osztrák rendőrséget, hanem az osz-
trák sajtót illeti, melyben részesülni el nern mulasztja a 
magyar liberális sajtó sem, az által, hogy hitelt ád osztrák 
collégáinak. 

Már e conspiratio, bár kik legyenek is conspiratorok, 
elég fontos, hogy önmagára vonja a figyelmet. Fontosságában 
azonban emelkedik, ha annak, habár csak részben is, tagjait 
egyháziak és főpapok képezik. És az osztrák sajtónak ilyen 
conspiratiót sikerült felfedezni, - hála érte aző ügyességének! 
Magyarországon, melynek hirét azután itthon, vezérczik-
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kekben közlik, elrémítésére minden olvasnitudó magyar 
embernek. Nem kevesebbről van t. i. szó, mint a írói, hogy a 
főpapok izgatnak a keresztények és zsidók közt kötendő házas-
ság ügyében beadottt törvényjavaslat ellen, és hogy czélt 
érhesenek, e végből conspirálnak a szabadelvű párt tagjai-
val, fenyegetik a kormányt, hogy ha ezt a javaslatot tör-
vényerőre emelteti, akkor lesz harcz és háború a választások 
idején. E felfedezés már csak azért is fontos, mert, mint mon-
datik, a conspiratio az állam bekéje ellen van intézve. De a 
tromfot a liberális sajtó egy másik nagyobb tromffal üt i 
vissza, azt mondván, hogy ő a törvényjavaslat keresztül vite-
létől még a kulturharcz árán sem riad vissza. 

Hogy a liberális sajtó sok mindenféle nevetséges ko-
holmányt össze-vissza firkál hasábjain a kath. papságról, ez 
már régi dolog. De nevetségesebbet még nem nyomatott le, 
mint ez az úgynevezett conspiratio. Ha ilyesmi csakugyan 
létezik, akkor bizonyára nem mulasztotta volna el a liberá-
lis sajtó kifürkészni és közönségével közölni, hogy hol, mi-
kor, kiknek jelenlétében történtek a titkos összejövetelek, 
melyeket a conspiratio fogalma feltételez; de mindezekről 
hallgat e mindentudó sajtó. De nincsen is szükség e titok-
zatosságra és conspiratióra, biszen azt mindenki jól tudja, 
hogy a kath. főpapság, és a papság általában, ellenezni fogja 
e házasságot, hisz nem elleneznie nem lehet.Ezt az ellenzést a 
katholicismus, a kereszténység elvei követelik, melyek pedig 
ismeretesek, nincsenek véka alá rejtve. A katholikus sajtó 
ezt már nem egy izben kifejezte, a kath. papság pedig az 
országgyűléshez intézett petitióiban e meggyőződésének 
nyíltan kifejezést adott. Mit beszélnek tehát a liberális la-
pok a főpapok conspiratiójáról ily nyilt és világos álláspont 
mellett ? H a ez a törvényjavaslat megbukik, és hogy meg-
bukjék, azt minden keresztény gondolkozású embernek óhaj-
tani, erre közreműködnie kell, nem állítólagos főpapi con-
spiratio miatt bukik meg, hanem megbukik azért, mert az a 
liberálisoknak sem kell, — nem kell pedig azért, mert ők 
még többet akarnak, t. i. a kötelező polgári házasságot, mint 
annak a törvényjavaslat bizottsági tárgyalása alkalmával 
többen kifejezést adtak. Ilyen nézetű emberekkel a főpapság, 
eltekintve attól, hogy egyáltalában nem természete a con-
spiratio, csak nem fog conspirálni; ezt semmiféle józan eszű 
ember sem fogja elhinni, hanem inkább nevetni fog az ily 
ügyetlen állítás felett. 

A nevetségesség azonban fokozódik, ha lát juk, hogy a 
liberális sajtó, a keresztények és zsidók közt kötendő házas-
ság kérdését az állami béke kérdésévé fúj ja fel és azokat, 
kik e törvényjavaslatot ellenzik, ugy tünteti fel, mint az 
állami béke ellenségeit. A kath. főpapok tehát először is 
conspiratorok, azután pedig az állam békéjét akar ják fel-
forgatni! Igazán, ennek a hirnek felfedezője megérdemelné, 
hogy kalitkába zárva pénzért mutogassák. Az állam defi-
cites kasszájába legalább hozna valamit és — egyúttal nem 
zavarná az állam békéjét; mert ha valaki az állam békéjét 
zavarja, világos, hogy ezt nem az okozza, aki a nemzet nagy 
többségének meggyőződését védelmezi, a ki a házasság ke-
resztényjellegét fentartja,a ki a jelenlegi alapot megőrzeni tö-
rekszik, hanem az, aki mindezt felforgatni akar ja . Az állam 
békéje mindezideig nem zavartatott meg, hanem fenállott, 
daczára annak, hogy nem volt megengedve a keresztények 

és zsidók közt a házasság. Ez a béke csak azóta kezd csorbát 
szenvedni, mióta a keresztény népre érzületével ellenkező 
institutiókat akarnak erőszakolni, mióta azt akarják, hogy 
keresztény gondolkozásáról, meggyőződéséről egy pár el-
züllött liberális kedveért mondjon le.Ezeket, igen,ezeket kel-
lene és lehetne jogosan, mint az állam békéje elleni conspi-
ratorokat bevádolni és elzárni. Mi nem is hisszük, hogy az 
állami béke e kérdéstől függne, mert ez annyit jelentene, 
hogy az állam léte is e kérdéstől függ; ezt állítani pedig 
mégis csak nagyon nevetséges, a mi csak liberális agyban 
születhetik meg. 

A legeminensebb különben, minden komolynak lát-
szani akarás mellett, az egész conspiratió-historiában és 
mindabban ami vele összefügg, az, hogy a liberálisok komo-
lyan hiszik ezt a conspiratio-mesét, ami kitűnik abból, hogy 
kulturharczczal fenyegetik az egyházat, ha sikerülne a tör-
vényjavaslatot megbuktatni. Mit akarnak az ilyen gyerme-
kes fenyegetéssel a liberálisok ? Talán arra számítanak, 
hogy a kath. klérus megijed és azonnal beadja a derekát a 
liberális követeléseknek ? H a ez a számítás, ugy abban 
nagyban tévednek ; a kath. klérus éppen olyan kevéssé fog 
megijedni a kulturharcztól, mint nem ijedtek meg külföldi 
testvérei; hanem igen is fognák sajnálni, mélyen sajnálni a 
nemzet érdekében, mert ebben a harczban a nemzet kultu-
rá ja ^elveszne, léte koczkáztatva lenne és legfellebb el-
lenségei örvendenének e belharcznak. Felfoghatat lan is, 
hogy kulturharczczal éppen azok fenyegetőznek, kik az ál-
lami békét oly nagyon látszanak szivükön hordozni, és mig 
ez állami békét fenyegetve lát ják, ha a keresztények és zsi-
dók közt a házasság nem engedélyeztetik, addig a béke fel-
forgatásától nem félnek a kulturharcz által. Nem ellenmon-
dás, nem következetlenség ez ? Ott, hol harcz van, ott nem 
létezik béke, és e békét a kulturharcznak már neve is kizárja: 
mikép lehet tehát ily emberek szavainak egyátalában hin-
ni ? Mikép lehet hinni, midőn a kath. főpapokat conspira-
tióról és pedig az állami béke ellen szőtt conspiratióról vá-
dolják ? Mikép lehet ily emberek szavai után indulni, mi-
dőn egyik szavukkal az állami béke szükségességét han-
goztatják, a másikkal pedig ugyané békét alapjában felfor-
gatással fenyegetik? A nemzetnek mi azt óhaj t juk, szivünk-
ből, hogy Isten mentse meg őt az ilyen békebarátoktól, és ad-
jon neki minél több olyan „conspiratort", mint a kath. főpa-
pok, s akkor békéje ós felvirágzása mindenkorra biztosít-
va lesz. 

Budapest, november 15. Reflexiók néhány Luther-
ezikkre. II. — Aki e napokban elég türelemmel bírt, hogy 
a Luther-ünnepély alkalmából írt mindenféle czikket elol-
vassa, az más benyomást nem nyerhetett, — ha gondolkodva, 
minden előitélet nélkül olvasott, — mint azt, hogy sok czik-
kező fejében annyi a téves és felületes nézet, annyi a já ra t -
lanság és tájékozatlanság vallástörténeti téren, mint a gom-
ba nyáron jó eső után. Utolsó levelemben egyet-má9t már 
bemutattam ; most folytatni akarom, még pedig a német 
félhivatalos főzsidó orgánum második vezérczikkének bon-
czolásával. A „Pester Lloyd" nov. 10. 310. száma sok olyant 
t a r ta lmaz , miről nem tudom, mely kategóriába esik, 
abba-e, mely a tudatlanság bélyegét hordja magán, vagy 
abba, mely a nevetségesség átkára méltó. Német és hozzá 
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még zsidó szemüvegen nézi a P . Lloyd a Luther-ünnepélyt. 
Szerinte a harmadik rend emancipatiója Lutherrel kezdő-
dött. Mily naiv egy állítás! Eddig a franczia forradalomnak 
vindikálták e dicsőséget, eddig az 1789. junius 17-én ala-
kult nemzeti gyűlésnek tulajdonítottak, hogy a nemesség 
és papság mellé a polgárok képviselete, mint a közügyekre 
befolyást gyakorló rend, csatlakozott. A P. Lloyd szerint a 
lutheranismust követő háborúk és pusztítások eredménye : 
politikai szétdaraboltság és a szellemi magábatérés (geis-
tige Sammlung). A német nép szerinte „a tehetetlenség álla-
potába" került és „inkább a gyámoltalan, sajnálatraméltó 
nézőnek szerepét" játszotta. De azért néhány sorral reá 
mégis csak állítja, hogy „a német hadseregek dicsősége is-
meretlen maradt volna a világ előtt, ha a X V I . század a 
tulajdon nyelv, szokás és történet, egyszóval a haza iránti 
szeretetet a népbe oly ki ir thatat lanul be nem véste volna." 
Különös! Az úgynevezett reformáczió politikailag tönkre 
tette a népet, és mégis ugyanez a nép az úgynevezett reformá-
czió által ápolt hazafiság következtében dicsőséggel teljes 
hadseregeket állított ki. Wie reimt sich das ? 

A mit a P . N. a német nyelvről és Luther erre vonat-
kozó érdemeiről mond, mindaz csak ugyanazon tá jékozat-
lanságot árulja el, melyet már utolsó levelemben a P . N. 
idevágó czikkében kiemeltem. De specificuma a Lloydnak 
megint az, hogy zsidó szemüvegén keresztül tekintve a 
dolgot, Lutherben nem lát pártembert. Mily értelemben, 
világosan olvasható a sorok között. Stöcker et consortes le-
beghettek a szémi czikkiró lelki szemei előtt, mert ő meg 
nem engedheti, hogy valaki Lutherre való hivatkozás mellett 
a „hanyatlás és egyenlőtlenség" tanait hirdesse.Mi valamivel 
scrupulosusabbak vagyunk. Mi ugyan nem tudjuk, mit tett 
volna Luther,ki oly fulmináns epistolat eresztett meg a lázadó 
parasztok ellen, ha az ő korában a gazdasági helyzet oly éles 
ellentétekben lett volna kidomborodva. Mi Luther szereplésé-
vel meg nem férőnek tar t juk, hogy a „filoszemiták" között 
foglaljon helyet. 

De már jobban senki sem üthet te agyon a Luther-
cultust, mint a P . L., midőn azt állítja, hogy a Luther-ün-
nepélyen nemcsak minden hitvallásbeli ember, de még min-
den hitetlenség és nemzetiséghez tartozó ember részt vehet, 
(jedes Unglaubens und jeder Nationalität.) Fenséges egy val-
lomás! Há t hivő és nemhivő „hálával" részt vehet a Luther -
ünnepélyben? Há t valóban olyan gumi elasztikum ennek a 
„vallásalapítónak" a rendszere, hogy ebben helyet talál hivő 
és hitetlen egyaránt ? Es Luther mindamellett mégis csak 
„Gottesmann", mégis csak a „tiszta evangelium" hirdetője ? 
Ki t egyenlő joggal dicsőithet az is, ki Istenben nem hisz, 
ki az evangelium ostromlója és tagadója! Ha nem tételez-
hetnénk fel annyi járatlanságot, azt kellene mondani, hogy 
a P. L. igen nagy igazságot mondott. Valóban az a Luther , 
kinek emlékét „hálával" ülheti hivő és hitetlen, az az igazi 
Luther. Elvei, bármennyire hangoztatják is az „egyedül 
üdvözítő hitet", utolsó sorban mégis csak a hitetlenség kar-
jaiba vezetnek, megdöntvén minden ingadozatlan tekintélyt, 
és az egyéni felfogásra, a „szabad kutatásra" bizván a hit 
szabályának felállítását. 

No ezt ugyan meg nem köszönik a P . Lloydnak L u -

ther igaz hivei, sem a fekete-fehér sorompókon innen, sem 
ezeken tul ! ? 

Klézse. (Moldva-Oláhország.) Október 21. 1883. Felső 
Rekecsinben, Klézse filiáljában,október 16-án az ó-naptárunk 
szerént igen kellemes őszi nap derülvén lélekre ható ünne-
pet tartottunk. Lelki örömtől áthatva ünnepeltük e jelen-
téktelen hegyek közé települt faluban a boldogságos szűz 
Máriát . Ide menekültek néhány év óta sokfelől híveink a 
nyomortul szabadulni akarván, s talán még többre találván; 
hanem a balsors minden akadálya daczára is a magok fillé-
rein szentegyházat alakítottak, s azt a keresztények segít-
sége az áldott szűz Mária tiszteletére szentelték.Ma az u j Kál -
várián a keresztúti áj tatos körmenetre, ide lelki vigasztalá-
sunkra mindenfelől összehullámzott hű népünknek magya-
rul szólalt meg a szent tanítás Jézus szenvedéséről, és szűz 
Mária oltalmáról. Miután a forrófalui érdemes lelkész, ün • 
nepélyes szent-mise áldozat végén, az oltáriszentséggel ál-
dást adott, elzengvén orgona szó mellett a Tantum ergot 
magyarul, csendes mise-áldozat alatt részesültek a buzgó 
gyónók a Jézus drága szent testében. Az ájtatosság végén 
zengette a buzgó nép az annyira kedvelt Idvezlégy Máriát , 
az áldott Szűz segegelmére bizván e népet és szentegyházát. 
Áldott szűz Mária, Jézus anyja, keresztények segítsége, ma-
gyar néped gyámola, oltalmazója ! Gyámolítsd e hü népe-
det ez életben, és nyisd meg az ég a j t a já t a mennyei dicső-
ségben, ezért sóhajtunk, kik tiszta szívvel könyörögtünk ma 
előtted a kereszténység védelmeért, az élő és megholt hívek 
örök üdvösségeért. Vedd be áldott Szűz buzgóságunkat, 
miért könyörgöttünk tiszta szívvel-lélekkel előtted e szent-
egyházban . 

IRODALOM. 
A legújabb Luther-irodalom nevezetesebb 

termékei. 
= Jak. Wohlgemuth, Dr. Martin Luther. Ein Charak-

terbild. 2. Aufl. Trier, 1883. 8-r. 136 1. 

= Rev. Wil l iam Strang, The life of Martin Luther. 
Compiled from reliable sources. New-York et Cincinnati. 
Pustet, 1883. 12-r. 112 1. 

= Dr . Ant. Westermayer, Luthers Werk in Jahre 1883, 
oder : Der heutige Protestantismus in seinem Verhältnisse 
zum Katholicismus und Christenthum. Mainz, Kirchheim 
1883. 8-r. 160 1. 

= Die Berechtigung der Reformation. Den Verfassern 
der alten und neuen Lutherschrif ten von einem protestanti-
schen Theologen. 3. Aufl. Frankf . a. Main, 1883. 8-r. 43 1. 

= Briefe aus Hamburg. Ein W o r t zur Vertheidigung 
der Kirche gegen die angriffe von sieben Läugnern der 
Gottheit Christi. 7 füzet, Berlin, a Germaniából utánnyo-
mat, 1883. 

= Georg G. Evers, (volt lutheránus lelkész.) Martin 
Lnther. Lebens- und Charakterbild, von ihm selbst gezeich-
net in seinen eigenen Schriften und Correspondenzen. Mainz, 
Kirchheim, 1883. Több füzet. 

— Dr. Konstantin Germanus. Reformatorenbilder. His-



torische Vorträge über katholische Reformatoren und Mar-
tin Luther . Freiburg, Herder 1883. 8-r. X I I . 327 lap. 

A német nemzet adta Luther t a kereszténységnek, 
Németországból áradt szét a keresztény nemzetek vallási 
meghasonlásának nagy csapása: mi természetesebb tehát,mint 
hogy Németország s a német nemzet igyekezzék első sorban 
e nagy csapás következményeit enyhíteni, az ezekkel járó 
bajokat orvosolni, s magának a bajnak okát megszüntetni, 
vagy,egyelőre legalább, ennek útját , a mennyire lehet, egyen-
getni. 

Es a német katholikus tudomány derekasan megfelel 
hivatásának. 

Még hirök sem volt a most lefolyt vakbuzgó Lu the r -
ünnepélyeknek, midőn Németország egyik legnagyobb ka-
tholikus történetirója, Janssen, mintegy providentialis sugal-
latra, megírta A német nép történetét*) a középkor végéről 
és az újkor hnjnalodásáról. 

H a igaz a német közmondás, mely azt mondja, hogy die 
Weltgeschichte ist das Wel tge r i ch t : akkor a Janssen nagy-
szerű művében megszólaltatott történelem igen alkalmas 
időben mondta ki verdictjét a fölött a reformatio fölött, 
melyre egy csepp szüksége sem volt a kereszténységnek. Mert 
hiszen a keresztény vallási egység alapjainak feldulására, és 
a keresztény népek hitében bábeli zavaroknak meghonosítá-
sára, bizonyára nem volt, mert nincs szükség soha. 

Veritas liberalit vos ! Csak az igazság feltűntetése és 
elirmerése vezet ki a vallási vélemények és meggyőződések 
amaz éktelen tömkelegéből, melyet Luther lázító fellépése 
és phrenetikus izgatásai kapcsán száz és ezer hituiító con-
fusíója okozott. 

Az isteni gondviselés terveit titok fátyola fedi el ha-
landó emberek tekintete elől. Senki sem tudhat ja , mikor 
lesz vége a protestantismus által okozott vallási egyenetlen-
ségnek s mikor leszen majd testté, történeti valósággá a 
nemzetek apostolának az una fides-ről kimondott nagy igéje. 

Bármikor köszöntsön be azonban a világtörténelem 
egy nagy korszakának e hajnala : annyi bizonyos, hogy azt 
a megrögzött ellenszenvek kihalásának, a százados viszályok 
által felhalmozott előítéletek eloszlatásának kell megelőz-
nie. Katholikus részről a hitegység nagy eszméjének béke-
lobogója mindig ki van göngyölve, mindig ott lobog fent az 
egység sziklavárán. Csak protestáns részről ismerjék el az 
okozott hitszakadás szükségtelenségét, még inkább pedig a 
szétszakitott hit- és vallási egység visszaállításának szük-
ségét, szent kötelességét, — és a nagy esemény, melyért bi-
zonyára minden jóakaratú keresztény legalább titkon epedez 
lelkében, megvalósul. 

Mindkét részről recriminatiók helyett forró imák szál-
janak az emberiség sorsát intéző isteni irgalom trónja elé, 
kérve a felvilágosítás és a szenvedélyek lecsillapításának 
szent malasztját . 

A ki akár katholikus akár protestáns részről az ide-
genkedés áthivalására s az előítéletek eloszlatására közre-
működik, az egy világtörténelmi terv megvalósulásához 
hordja az anyagot az isteni gondviselés mindeneket svaviter 
et fortiter intéző kezei számára. 

*) Geschichte des deutschen Volkes. Freib. I. k. 7. kiadás 1881. 
IL és III . köt. 6. kiadás. 1880/1. 

Ily munkát teljesítettek a fent nevezett művek szerzői, 
kik hathatósan előmozdíthatják protestáns körökben a való-
ságos hyperduliává fajul t Luther-cultusból való kijózano-
dást, — haprotestans körökben, melyeknek szánvák, olvasókra 
találnak. Hajh! csakhogy az a baj, hogy a protestánsok vona-
kodnak a protestáns valóság tükörében megnézni magukat ; 
ők még mindig a pápista „babonaságokban", a „középkori 
sötétségben" s a „hierarchiai tulkapásokban" tetszelegnek. 
A katholikusok szemében nem tudják elnézni a szálkát ; a 
magukéban nem tudják meglátni, nem merik megnézni a ge-
rendát. 

A protestáns előítéletek szétoszlatására igen alkalma-
sak a fent idézett alkalmi iratok. Az 1. ügyes szerkezetben 
előadja Luther benső és külső életének lefolyását. A 2. épp 
ugy, mint az első, magának Luthernek irataiból merít. A 3. 
k imuta t ja mivé lett napjainkban Luther műve. A 4. a pro-
testantismus kuszált elvi állapotának okait kuta t ja . Hivat-
lanok, jogtalanul hozták létre, úgymond, a reformatiot: csak 
természetes tehát, hogy az egész depravatióvá fejlődött. S 
megjegyzendő, hogy ezt egy protestáns theologus mondja. Az 
5. igen éles hangon írt vita-irat . Az egész mű egy óriási di-
lemma. H a dr. Lu ther t az ő doktorsága feljogosította az 
egyházi hatóság ellen, mely neki a doktorságot adta, fellá-
zadni : akkor a Krisztus-tagadó protestáns lelkészek is fel-
jogosítvák a protestáns felekezeti hatósággal szemben mis-
siójukra hivatkozni s abból kifolyólag Krisztus istenségét 
tagadni és felekezetük főhatóságának nem engedelmeskedni. 
A 6. egy convertíta műve. Több füzetre van számítva. Ere-
deti forrásokból merít. Lu ther életét és művét kimerítően 
fogja ismertetni. A 7. mű egy jeles theologus műve. Párhu-
zamot von Luther és a katholika egyházban üdvösen mű-
ködött reformátori férfiak között. Er re még visszatérünk. 
Nagyon megérdemli. A Luther ellen irányult negativ krit i-
ka mellett fél van benne a valláserkölcsi reformátorok 
igazi ideálja is tűntetve. 

-+- Hálás köszönettel vettük. A váradi püspökség törté-
nete alapításától a jelenkorig. I r t a Bunyitay f Vincze, a vá-
radi püspökség köny vtárnoka. Második kötet. Káptalanok, 
monostorok. A püspökség alapításától. 1566 évig. Nagyvá-
rad, 1883. Nagy 8-r. 540 lap. 

Örömmel fogjuk ismertetni a nagyszabású műnek ezt 
a második kötetét is. 

= Megjelent. „A pannonhalmi sz. Benedek-rend Név-
tára az 1883/84. iskolaévre." Győrött Sauerwein Gézáné 
könyvsajtójában. A czimlap a főmonostor madártávlat i raj-
zát hozza ; a nagyszerű képen, a mely it t elénk tárul, csak 
azt kell sajnálnunk, hogy az ősrégi, emlékezetes épület nincs 
arányos terv szerint kiépítve. 

Rendfőnök a nagyhírű dr. Kruesz Krizosztom ő excel-
lentiája, a magyar sz. korona alá tartozó benczés monosto-
rok főapátja stb. A pannonhalmi főpásztorok sorában ő a 
69-ik. A rend kebeléből magasabb egyházi méltóságra ju-
tot tak : dr. Rónay Jáczint püspök ő exclja, Valeria főher-
czegnő nevelője, és dr. Römer ílóris apátkanonok, első' ré-
gészünk. 

Az apostoli sz széknek közvetlenül alávetett, minden 
egyházmegyétől független (nullius dioeceseos) pannonhalmi 
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főapátság védőszentje sz. Márton. A főapát ő exciájának, 
mint az elkülönített egyházterület főpásztorának van saját 
szent széke, székesegyháza, főpásztori udvara. 

Fiókapátságok : az ősrégi bakonybéli, apát ja dr. Sár-
kány Miklós a rend agg nestora, jubiláris tudor stb., a t i-
hanyinak apát ja Simon Zsigmond ő nagysága, Balaton-Füred 
vendégszerető ura s birtokosa ; a dömölk-kis-ezellinek apát ja 
az angyalszelídségű dr. Hollósi Justinián a m. tud. akadé-
démia tagja stb. 

A rend személyzetében van : 7 hittudor, 7 bölcselet-
tudor, 2 hit- és egyúttal bülcselettudor, 4 m. tud. akadé-
miai tag, 10-en birnak lovagi rendjellel, okleveles főgymna-
siumi tanár van 60, tisztán tudományos téren működik 6, a 
tanítás terén 78, lelkipásztorkodás terén 34, gazdasági téren 
mint a rendi jószág igazgatói 8, egyéb tisztségben, mint prior, 
subprior, spirituális, könyv- vagy levéltár-őr 20, növendék 
37 és pedig IY. éves hittanhallgató tanárjelölt 6, I I I . é. h. 
tanárjelölt 6, I I . é. h. tanárjelölt 2, I . é. tanárjelölt 6, gymn. 
V I I I . oszt. növ. 3, V I I . oszt. 8, noviczius 6. 

A rend vezetése alatt áll : 1 főiskola a pannonhalmi 
főmonostorban és pedig középiskolai tanárképző, hittudo-
mányi s bölcseleti intézettel ; 6 középiskola s pedig 3 fo-
gy mnasium (a győri, esztergomi s a soproni) 1108 tanulóval 
és 3 kisgymnasium 483 tanulóval (Kőszegen, Pápán és Rév-
Komáromban) ; plébánia 22, egyházi fiókközség 66 és pedig 
a lelkészek mindannyian a rend tagjai ; templom és kápolna 
35, a i-end patronatusa alá tartozó község 29, lélekszám 
36,739. 

A rend kebelén kívül működik : egy tud. egyetemi ta -
nár, a sz. István-társulat igazgatója és két tanár, a ki to-
vábbképzés czéljából az egyetemet hallgatja Budapesten ; a 
középiskolai kerület főigazgatója Szegeden és még egy ok-
leveles főgymn. tanár, aki az i f j . József főherczeget tanít ja 
a gyimn. tantárgyakra Alcsuthon. 

= Megrendelési felhívás, ily czimű munka I V . kiadá-
sára : Katholikus Egyháztörténet Dióhéjban népiskoláink V. 
és VI . osztálya, úgyszintén a polgári és iparos iskolák hasz-
nálatára. 

Alig két éve, midőn e művecske a kath. Szertartások 
elemeiíl-vel együttesen megjelent, s ama körülmény, hogy 
ma már negyedik kiadás vált abbó* is, ebből is szükségessé, 
elég kezesség egyrészről annak használhatósága, másrészről 
pedig a mellett, hogy évről-évre több népiskolában törek-
szenek megfelelni az 1876-ik évi püspöki tanterv követel-
ményeinek. 

Az u j kiadásnál sem a tananyag, sem a beosztás, sem 
pedig a nyomatás mikéntje tekintetében nem láttam szüksé-
gesnek eltérni a megelőző kiadástól, mert a több oldalról 
érkezett elismerő nyilatkozatok is magerősítettek abban, 
hogy bár keveset, de mégis elég tananyagot felvettem már 
a megelőző kiadásokban, s hogy ugy a beosztás, mint a nyo-
matás eléggé megfelel a üép- és polgáriskolák viszonyainak 
s követelményeinek. 

A három ivre terjedő mű megrendelési ára marad 22 

kr., s kik ez összeget előlegesen beküldik, a művet kereszt-
kötés alatt bérmentve kapják. Megrendelésnél legczélsze-
rübb a levelezési lapok és postautalványok használata. A 
gyors és hibátlan szállítás érdekében a megye és utolsó pos-
ta tiszta kiírása kéretik. Gyűjtőknek és ismét elárusítóknak 
minden 10 példányon felüli megrendelésnél 20°/o leenge-
déssel szolgálok. 

Megrendelési határidő november hó 15-ikig tar t , s a 
lelkészkedő papságnak ugy ezen, mint egyéb munkáimmal 
erga persolvenda sacra is készséggel szolgálok. 

Kalocsán, (Pest m.) 1883. október hó 21-én. 
Fonyó Pál, 

fiképezdei tanár . 

VEGYESEIT. 
— A pécsi püspöki joglyceum f. hó 10-én ünnepelte 

félszázados jubileumát. Hálaadó istenitisztelet után az in-
tézet igazgatója, dr. Szeredy József pápai kamarás ur tar-
tot ta az ünnepi beszédet az intézet történetéről. Ezután kö-
vetkezett a nyertes pályaművek megkoszorúzása. Az inté-
zet nagylelkű pártfogója ft. dr. Dulánszky Nándor pécsi 
püspök ur ő excja ujabb pályaművek jutalmazására 30 db 
aranyat adományozott. 

— Gróf Károlyi Alajos londoni nagykövetünk mágo-
C8Í pusztáján fényes templomot építtetett, melynek felszen-
telése november első vasárnapján volt, a nemes gróf jelen-
létében, kit az egybesereglett nép ezreinek éljenei közt hor-
doztak válaikon a templom körül. 

— A budavári Mátyás-templom bensőleg 1885-ben 
lesz kész; a lipótvárosi bazilikának a nemzet millenariumá-
ra szintén készen kell lenni. 

— Az egyedüli nemzet, mely a lefolyt Luther-ünnepé-
lyekből igazi lelki hasznot kezd húzni, az az angol Demzet. 
Luther életének tanulmányozása sajátságos szinben kezdi 
feltüntetni a józan Ítéletben oly erős angol nemzet körében 
az u. n. reformatiót. 

— Költő és államférfiú ! Tudvalevőleg nem igen szok-
tak egy halandó testben megférni egymással. Bizonyítja ezt 
legújabban, (ki tudja, hányadszor?) Jókai Móriczunk, ki a 
bécsi Literatur-freund-ek körében hódoltatván magának, 
azt mondta, hogy Luther t „egész Magyarország" ünnepelte. 
8 millió katholikus, az semmi ! Igy csinálják manap nálunk 
a politikát a költők és — kontárok ! 

f Gyászhír. A rozsnyói székesegyházi káptalan a ma-
ga és a számos rokonok nevében mély fájdalommal jelenti 
Petyerecz András, apát, székesegyházi id. mesterkanonok s 
plébánosnak jótékony, tevékeny s buzgó életének 72-ik, — 
áldozárságának 49-ik évében, a halotti szentségek felvétele 
után, szélhűdés következtében, f. hó 12-én éjjeli egy órakor 
történt gyászos kimultát. A megboldogultnak hűlt tetemei 
f. hó 14-én reggeli 10 órakor, az engesztelő szentmise áldo-
zat bemutatása mellett, fognak a székesegyházi sírbolt-
ba örök nyugalomra tétetni. Az örök világosság fényesked-
jék neki! Rozsnyó, 1883. november hó 12. 

KEGYELETES ADAKOZÁS. 
A kispesti róm. kath. hitközség segítségére: 

N. N. Dunapenteléről 1 f r t 30 kr. 

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

Nyomatott Budapesten, 1883. Kocsi Sándor utóda nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt . 
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í Megjelenik e lap heten-
) ként kétszer : 
t szerdán és szombaton. 
í Előfizetési díj : 
í félévre helyben s posta-
l küldéssel 5 f r t . 
£ Szerkesztölakása:Bi\da,-
í pest, VIII., Stáczió-utcza 
\ 55., hova a lap szellemi 
í részét illető minden kül-
\ demény czimzendő. 

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

NEGYVENKETTEDIK ÉVFOLYAM. 
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Előfizethetni minden kir. 
postahivatalnál ; 

Budapesten a szerkesztő-
nél, és Kocsi S. utóda 
nyomdai irodájában, Mu-
zeum-körút 10. sz. alatt, 
hova a netaláni reclama-
tiók is, bérmentes nyitot t 

levélben, intézendők. 

Budapesten, november 21. 41. II. Félév. 1883. 

TARTALOM. A püspökök és szerzetesek ügyeit intéző sz. congregatio egy határozata. — Aristoteles a Skolasztikában. — 
Egyházi tudósítások : Budapest. Rerainiscectiák a delegatióból. Budapest. Reflexiók néhány Luther-czikkre. Kassa. A ke-

gyelet napja. — Szent-István-Társulat. — Irodalom. — Vegyesek. 

A püspökök és szerzetesek ügyeit intéző sz. 
congregatio egy határozata. 

(Folyt.) 

Hogy az ilyen visszaéléseket megszüntesse 
vagy megelőzze, az apostoli szék átalános szabályt 
(„regola generale") állított föl, amely a jó pásztor-
ról ez. zárdazüzek számára kiadott decretumban 
következőleg van formulázva: „Manifestat io conscien-
tiae in praesens restringitur tantum ad puhlicam Consti-
tutionum transgressionem et ad profectum in virtutibus 
et quidemnon obiigatorie sed facultative." Továbbá leg-
alább 1858 óta a Methodus kimutatása szerint nem 
erősít meg oly szerzetes szabályokat, melyek a fő 
nöknőknek messzebbre terjedő jogokat tulajdoníta-
nak és ilynemű, korábbi időkben elnézett határoza-
tokat, mint ezt pl. a jó pásztorról ez. nővérekéivel 
tette, adott alkalommal megváltoztatja. A fölter-
jesztett szabályoknak, melyekből a Methodus csak 
az 1858 —1861. évekből nem kevesebbet mint 21-
et említ, változó szövege szerint a S. C. E. et R. 
animadversiones-eiben ezen átalános szabályt bő-
vebb szövegezésben adja, amely annak értelmezé-
sére nagy jelentőséggel bir. Hogy a fontosabbakat 
kiemeljük, a keresztény szeretet (máskép a szeplő-
telen fogantatás) leányai szabályaihoz tett animad-
versiók, (Paderborn, 1860. márcz. 10.) (Meth. p. 9.) 
ekkép szólnak : Ob abusus, qui irrepserunt, in praesens 
S. Congregatio minime sólet approbare aperitionem con-
scientiae superiorissae, sed tantum permittitur, ut soro-
res, si velint, pandere possint defectus in regulae ob-
servantiaet progressum quoad virtutes;c?e aliis enim 
ab eis agendum est cum Confessario." A názárethi nővé-
rek szabályaihoz tett animadversiók (Chalon, 1861. 
sept, 27.) (Meth.p. 28.) ezt mondják: Manifestatio con-

scientiae in praesens restringitur tantum ad publicam 
Constitutionum transgressionem et ad profectum in 
virtutibus; et quidem non obligatorie, sed faculta-
tive. Insuper minime approbandum videtur, ut consci-
entiae manifestatio Directoribus seu Superioribus fiat. 
Es a lyoni „Petits Frères de Marie" szabályaiban 
1859. decz. 13. (Meth. p. 30. et 31.) kifogásolják 
„ïobligo, che tutti fratelli lianno di render e conto délia 

coscienza al Superiore Generale per scritto, eme ké-
sőbb tett toldattal: „cosa non ainmessa dalla S.Con-
gregazione", (azt a kötelezettséget, melynél fogva 
köteleztetnek a testvérek az átalános főnöknek — 
laicusnak — lelkiismeretükről Írásban számot ad-
ni, . . . amit a sz. congregatio meg nem enged). 

Ebből szabályunknak következő magyarázata 
önkényt foly : 1.) A sz. szék a lelkiismeret felfödözését 
{manifestatio consc.) a gyóntatónak, mint a Krisztus és 
az egyház által rendelt lelki vezetőnek akarja föntartatni, 
és megtiltja, hogy szerzetes nők azt megtegyék fönöknőik-
nek, és hogy a fönöknök ezt elfogadhassák. Az egyedüli 
dolog, melyet a sz. atya megtűr (permittitur), az, 
hogy nyilatkozhatnak két pont fölött: szabad nekik 
vádolniok magukat a szabályok megsértéseiről, de csak a 
nyilvánosokról, nem pedig a titkosakról, és még ke-
vésbbé azoknak benső megszegéseiről, p!. ellen-
szenv, neheztelés, stb.-ről, és nyilatkozhatnak az eré-
nyekben tett előmeneteleikről, a bensőkről is, mert ki 
nem vétetnek; ele nem az erények ellen való botlá-
sok vagy kísértésekről, mert ezek defectus eontra 
virtutem. Ami e a két ponton tul van, arról nem 
szabad a nővéreknek elüljáróikkal szemben nyilat-
kozniok, és következetesen az elüljáróknak továbbra 
terjedő nyilatkozatokat nem szabad elfogadniok, 
hanem inkább a gyóntatóhoz kell utalniok. — 2.) 
E két pontról való nyilatkozás csak élőszóval, nem 
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pedig Írásban tönténhetik. — 3.) Ezt is csak a fö-
nöknőnek szabad, nem pedig más, bármely hivatal-
ban lévő nővérnek, a társaság igazgatójának (Supe-
rior) sem, elfogadnia. Az előbbit abból következtet-
jük, mivel az illető helyeken csak a superiorissa, 
moderatrixról van a szó, az utóbbi nyíltan meg van 
tiltva. — 4.) E pontok fölött való nyilatkozás a 
főnöknővel szemben a nővérek tetszésére bizatik; meg 
van engedve, de nincs megparancsolva, ugy, hogy 
azt a főnöknök sem egyátalán, sem külön esetben 
nem követelhetik. Az oly nővéreket, kik emez enge 
delemmel nem élnek, hideg bánásmód, elégedet-
lenség jeleivel vagy egyéb erkölcsi nyomással erre 
szorítani akarni, egyenes parancstól csak alakra 
nézve különböznék, s miként ez, szintén meg van 
tiltva. Éppen az elüljáróktól, kiknek kötelessége 
alattvalóikban ápolni az engedelmességet, bízvást 
föl lehet tenni, hogy az engedelmességet legfőbb 
eliiljárójuk, a sz. atya iránt, a leglelkiismere-
tesebben gyakorolják.1) 

4. Minden szerzetes társaság számára ki van-
nak jelölve a napok, melyeken az összes nővérek 
áldozni ugyan nem tartoznak, de jogosultak. Ha 
már egy nővér többször akar áldozni, kitől kell erre 
az engedelmet kérnie? és kihez tartozik, valamely 
a közös áldozásra kijelölt napon valamely nővért a 
sz. áldozástól eltiltani? A jó pásztorról cz. chilei 
zárdák főnöknöi mindkettőt a maguk számára vet-
ték igénybe, mivel az ugy volt mondva az 
apostoli sz. széktől jóváhagyott szabályaikban; 
a gyóntatok viszont mindkettőt maguknak re-
clamá'ták mint a rájok bizott lelki vezetés 
nek részeit, hivatkozva pápai decretumokra ; 
és a sz. atya emezeknek adott igazat, meg-
parancsolván , hogy „a jó pásztorról cz. nővé-
rek szabályai a jus commune-vel, amint az a sz. 
széktől kibocsátott decretumokban alapszik . . . 
összhangzásba hozassanak." Evvel ki van mondva, 
liogy a jus commune (az általános jogi gyakorlat), 
mely szerint e gyakoribb áldozás iránti intézkedés a 
gyóntatót, mint a lelki vezetőt illeti,2) a szerzetes 
személyekre nézve is mérvadó. Hogy e jog kezelésénél 
a rendben szokásos áldozási napok szükségképpen 
irányadók és semmiképpen nem mellőzhetők, ma-
gától kell érteni. Viszont a sz. atya a nevezett fő-
nöknöknek megengedte, „hogy abban az egyetlen esetben 
eltilthatják a sz. áldozástól az oly nővéreket, kik az utósó 
gyónás után kissé súlyos és nyilvános, a többi nővérek 

1) Hasonló értelemben nyilatkozik Ballerini 1. c. 
2) Cf. S. Alph. Praxis Confess, n. 148 ss. 

előtt igen feltűnő hibát követtek el és pedig addig, mig a 
hibás nővér újra meggyónt." — A főnöknök tehát 1) 
eltilthatnak egy nővért az áldozástól ; de arra, hogy 
a szokott napokon kivül áldozhassék, az engedel-
mét nem ők, hanem a gyóntató adhatja meg. — 2) 
Ezen jogot bírják csak alájok rendelt nővéreik irányában, 
nem pedig a zárda többi lakói, pl. szolgálók, bűn-
bánók,bennlakó vagy bejáró növendékek irányában.3) 
— E jogukkal csak abban az egyetlen esetben élhet-
nek (nell' unico caso), ha a kérdéses nővér határo-
zott hibát követett el, tehát nem egyátalán erkölcsi 
állapota vagy viselete miatt. Es pedig kell, hogy 
e hiba legyen a) némileg súlyos, b) nyilvános, c) a 
többi nővér előtt feltűnést okozó. Ha nincs meg e három 
kellék, tehát, ha olyan hiba forog fön, mely ugyan 
a többi előtt ismeretes és feltűnő, de csak csekély-
ségre vonatkozik, vagy ha magában véve súlyos, 
de csak a főnöknő vagy egyik másik nővér előtt 
ismeretes, vagy amely daczára súlyos- és nyilvános-
volta miatt föltűnést nem ok iz, — a főnöknő a sz. ál-
dozást nem tilthatja el. E megszorításokból tisz 
tán az látszik következni, hogy a sz. atya e jogot a 
főnöknő kezébe nem adta, mint büntető eszközt, 
sem első sorban egy méltatlan áldozás megakadá-
lyozására (mert vájjon a hiba által halálos bün 
történt-e, ezt meghatározni nem vág a főnöknő kö 
rébe), hanem csakis annak megakadályozására, hogy 
a kérdéses nővér az adott botrányt egy másik na-
gyobbal ne tetézze azáltal, hogy megelőző gyónás 
nélkül áldozni megy. Hát ha a hiba olynemü volna, 
hogy a főnöknő azt jogosan ugyan el nem tilthatná, 
de mégis halálos bűnnel lehetne összekapcsolva? 
Akkor az engedelmesség nevében a sz. áldozást 
ugyan meg nem tilthatja, azonban anyai intései és 
kéréseivel iparkodni fog azt megakadályozni. — 
Az ilyen hiba 4) legyen elkövetve az utolsó gyónás 
óta. Nenr volna megengedve, korábban elkövetett 
hiba miatt akarni eltiltani a sz. áldozást, talán mi 
vel csak most esett az a főnöknő vagy a többi nő-
vér tudomására. Sőt fel kell tenni, hogy a hiba és 
a botrány az eközben végzett sz. gyónás által ki 
van engesztelve. — A sz. áldozást 5) nem szabad 
továbbra eltiltani, mint a legközelebbi gyónásig ; ezen-
túl a gyóntató határozza meg, kell-e továbbra el 
maradni a sz. áldozástól. — 6) Csak az illető zárda 
főnöknöjének van megadva ezen jog, ugy hogy más 

3) P. Ballerini éles szavakban korbácsolja, mint durva 
visszaélést, ha a főnöknők vagy más apáczák, tanítványaikat 
sokszor csekélység miatt a szentségektől elfogják, idézvén 
rájok Eccl. 10, 5. 
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bármely hivatalban levő nővér vagy egy más zárda 
főnöknője vele nem rendelkezik. — Végre 7) meg 
kell jegyezni , hogy a főnöknőknek, ha i lynemű hiba 
elkövettetett, a sz. áldozást megt i l tani szabab, de 
hogy minden esetben megti l tani nem kötelessége; 
mert ezt mondja eme fogalom : facoltà di proibire. 
Tehát minden egyes esetben bölcs belátására biza-
tik, akar e e jogával élni vagy nem. Lehetséges 
kétségkivül az az eset, hogy e jogával élnie lelkiis-
meretbeli kötelessége leend. Kétséges esetben buzgó 
ima a Szentlélekhez és i l letékes megbeszé lés mega-
dandja a kellő fe lvi lágosítást . 

Túlságos buzgóság, előszeretet átöröklött szo-
kások iránt, parancsolási hajlam stb. itt is arra 
vezethetnek, hogy a sz. széktől nagy bölcsesség-
gel kitűzött határok megsértetnek és hogy az alá-
rendelt nővérek lelki üdvét vagy a társaság közös 
javát előmozdítani vé lvén a t i lalomnak meg nem en-
gedett megszegése által valaki az anyaszentegyház-
nak Istentől rendelt főpásztora iránt az engedet lenség 
bűnét követi el.Ide tartoznék pl. a gyakori sz. á'dozás 
tekintetében azon eljárás, hogy a nővérek csak a fő-
nöknő engedelmével kérnének a gyóntatótó l arra néz-
ve engedelmet, vagy ami egyre megy, a nyert engede-
lemmel a főnöknő tetszésével élhetnének. Ide tar-
toznék az is, ha a főnöknő túlságosan rajta volna, 
hogy az áldozási napokon minden nővér áldozzék és 
ennek ellenőrzésére azt rendelné, hogy a nem ál-
dozó nővér erről előlegesen je lentést tegyen, vagy 
azt utólagosan kimentse. Amel le t t , hogy jogtalanul 
beavatkoznék a gyóntató körébe, itt még kettős ve-
szedelem forogna fön: egy az, hogy a főnöknő a 
benső lelkiismereti ügyeknek előtte t i los hatáskö-
rébe lépne; a másik az, hogy a nővér fé lvén i lyen 
kérdéstől vagy akár a főnöknőnek csak elégedetlen 
pil lantásától is a sz. asztalhoz űzetnék olyan hangu-
latban, melyben a sz. áldozás elmulasztása talán 
nagyon is alaposan történnék. Lehetetlen, hogy az 
egyházi katározatoknak i lyen és más megkerülései 
és megszegései egy társaságnak üdvére legyenek. 
Hogyan is haladhatna egy szerzetes társaság a tö-
kéletességben, mikor az Isten lelke, az engedelmes-
ség lelke, éppen ott hiányzik, ahol legkevésbé nél-
külözhető, a főnökökben ? ! 

(Vége köv.) 

Aristoteles a Skolasztikában. 
Irta : Gyürky Ödön. 

(Folyt.) 
A zsidókon kivül még sokat, sőt talán ezeknél is töb-

bet köszönhet az arab aristotelizmus nyugaton Hohenstaufi 

II . Frigyes császárnak. II. Frigyes ugyanis udvarát közép-
pontjává tette az arab tudományosságnak. O maga is tudott 
arabul, tanulmányozta az arab íilozofiát s környezete is ren-
desen arabokból és zsidókból állott. I t t találtak menedéket 
Averroes fiai is,1) midőn honfitársaik szűkkebliisége elől 
futniok kellett. Meggyőződésére nézve hitetlen és nyilt el-
lensége lévén az egyháznak és pápának, az arab tudomá-
nyosságot is e czélra iparkodott felhasználni, s terve volt 
az averroistikus tanok segélyével az egyházi tudományossá-
got birodalma főiskoláiból kiküszöbölni, s helyette a rati-
onalismusnak és a mohammedán nézeteknek az utat me£-
nyitni. E czélra Skotus Mihály, a hohenstaufi udvar ked-
vencze által Averroes és más arab szerzők műveit latinra 
fordíttatta. Ez állítás valóságát Jourdain ugyan kétségbe 
vouja, azt állítván, miszerént Skotus Mihály Aristoteles mü-
veinek fordítását, még azelőtt, mielőtt II. Frigyes udvarába 
jött volna, Toledoban fejezte be 1217 körül és Szicziliában 
II . Frigyes udvarában csak más különböző arab müveket 
fordított latinra.'2) Bármint van is a dolog, annyi bizonyos, 
miszerént I I . Frigyes ezen fordításokat birodalmában, kü-
lönösen az olasz egyetemeken terjeszteni és meghonosítani 
iparkodott. Atyjának művét hasonló buzgalommal foly-
tatta Olaszországban törvénytelen fia Manfréd, ki Német 
Herman által Averroes műveit újra lefordíttatta s azokat az 
iskolákban minden módon terjesztette.3) 

A zsidók és a Hohenstaufok fentebb vázolt működé-
sének köszönhető tehát, hogy a 13. század kezdetén az 
arab bölcselők,különösen Averroes kommentárjai, mindenütt 
ismeretesekké lesznek, s már e század közepéig Aristoteles és 
Averroes minden műve latinra fordíttatik. Az ő befolyásuk 
által lesz Aristoteles Európában a filozofusok fejedelme-
ként — princeps philosophorum — üdvözölve, hol eddig 
pusztán egyszerű logikusnak tartották őt. 

De az arab aristotelizmus ilyetén elterjedésének egy szo-
morú hatása is volt: a skepticizmus és vallási közönyösség 
megalapítása. Az arab bölcselet valamint szülőhazájában 
ellenkezésbe jött a mohamedán és zsidó vallások alaptanai-
val, még élesebb ellentétben állott a kereszténység örök 
alapigazságaival: a kik tehát elfogadták e tanokat : szük-
ségképen elvetették a keresztény religio igazságait. Annál 
is inkább, mert mint Auvergnei Vilmos irja, sokan minden 
bírálat, vizsgálódás nélkül fogadták az arab aristotelikus 
bölcselet nézeteit.4) De különösen a Hohenstaufok gyámko-
dása mellett az egyetemeken nyertek elterjedést az uj né-
zetek. Igy a párisi egyetem orvosi karáuál igen sok tanár 

') Les gens des mauvais «loi affluaient à cette cour. On y voyait 
des eunuques, un harem, des as'rologues de Bagdad, avec de longues x-obes, 
et juifs richement pensionnés par l 'empereur pour traduire les ouvrages 
de science arabe. Renan: I m. 288 1. cf. Raumer, A hohenstaufok tör té-
nete. I I I . k. 7 könyv. 

2) Jourdain: I. m. 1843 chap. III . §. 14 
3) Evvel az állítással szemben Jourdain abban a véleményben van, 

miszerint Manfréd nem uj fordítást készíttetett , hanem csak Aristoteles 
művei meglevő fordításának u j másolatát rendelte kiosztani az egyete-
mek között. I. m 164 1 Ennek ellenében azonban Bacon Roger nyiltan 
állí t ja, miszerint Német Hermann, Manfréd szolgalatában állván,-Aristo-
teles műveit ú j ra lefordította. Hermannus Alemannus est translator 
Manfredi nuper a D. rege Carolo devicti. Op. tertium cap. 25. V. ö. Re-
nan: I. m. 211 1. és Jourdain, III . fej. 11 §. 

4) E t quoniam niiilti deglut iunt positiones istas absque ulla inves-
tigatione discussionis et perscrutationis recipientes illas et etiam con-
sentientes illis et pro certissimis habentes, conveniens est de ipsis cousi-
derationes facere. De an. cap. VIII. par III. 

4 1 * 
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volt, kik az averroismust követték mindenben, és hitetlensé-
güket nyilván hirdették tanítványaik előtt. 

Azonban nemcsak az iskolába találtak bemenetelt e 
vallásellenes tanok, hanem a nép közt is sok bajnak lőnnek 
okozóivá A 13. század tévtanainak legnagyobb része tÖbbé-
kevésbbé ebben az arabismusban találja forrását. Igy merítet-
ték tévelyeiket az arabok által elferdített aristotelismusból : 
Benai Amalrich és Dinantói Dávid. Az első a párisi egye-
tem tanára volt, s az arab-aristotelismus alapján egy u j 
pantheistikus rendszert alkotott, melynek főtétele a követ-
kező volt : „Minden egyes keresztény Krisztus tagjául te-
kintendő, mert mindnyájan vele együtt szenvedtünk és hal-
tunk meg." Dávid hasonló raciona isztiko-pantheisztikus 
tével veket vallott, azt tanítván, miszerint minden lény egy 
és ugyanaz, s az egyes lény azonos a mindenséggel, s a min-
denség maga az Isten.5) Hasonlóképpen szoros összefüggés-
ben volt a katharok, valdenzek, albigenzek tana is az arab 
filozofiai tévtanokkal. Volt ugyan már a 13. század előtt is 
skepticismus. Egyes dialektikusok tanítása, mint Abelard, 
Gilbertus Porretanus vagy Skotus Erigena korántsem egye-
zett mindenben a kereszténység tanításával, — de va-
lóságos hitetlenség nem volt. Megvitatták, visszavetették az 
egyik tant is, a másikat is, de a keresztény tan alapja soha 
sem érintetett. Ok magok sem akarták a hitet megtámadni, 
valóságos eretnekek lenni.6) Csak a 13. században támadt 
fel először a valóságos hitetlenség, midőn az egyház tanait 
szóval és Írásban támadták meg. A 13. században lesz elő 
ször szó a három csalóról, „de tribus impostoribus," kik alatt 
Mózest, Mahomedet és Jézust értették. S az indifferentizmus, 
atheizmu8, pantheizmus, sőt még a durva materializmus sem 
lesz ritkaság többé a tudósok között. 

A keresztények, zsidók és arabok békés együttélése 
Spanyolhonban, Francziaországban és Szicziliában kétségkí-
vül nagyban előmozdította e vallási indifferentizmust.De e 
hitetlenségnek mégis tulajdonképpi atyja Averroes volt. O 
az egész középkorban mintegy „y.ar Qoyjjv impius." Neki tu-
lajdonítják a „de tribus impostoribus" mondatot is, sőt még 
azt is állították, hogy Averroes e czímmel egy könyvet 
irt.7) A keresztény peripatetikusok elhalmozzák őt minden-
féle szidalmakkal. „Ille maledictus Averroes", olvassuk róla 
Skotus műveiben, „canem illum rabidum Averroem", igy 
nevezi őt Petrarka; „maledictus iste . . . adversarius noster 
procacissimus" irja róla Gerson.8)Ö a főeretnek, a fő isten-
káromló. 

Még nagyobb lesz Averroes uralma és befolyása a 14. 
és 15. században. O lesz a xaré^o/í jv kommentátor. „Aris-
toteles, eiusque commentator", ez az állandó kifejezés. Kü-
lönösen győzelemre jutot t Felső-Itáliában, hol évszázadokon 
keresztül egészen elhanyagolva volt az egyházi tudomány. 

5i Kazrtly: Egyetemes egyháztörténelem. II. k. 170 1. 
") Abelanl maga igy ir egv helyen: Nolo sic esse philosophus ut 

recalcitrem Paulo; nolo sic esse Aristoteles, ut secludar a Christo. Opp. 
Paris. 1849. P. 1 p. 680. 

7) irodalmi ritkaságok között a , .üe tribus Impostor ibus" czi-
rnu (kepzelt) mű bizonyára egyike a legérdekesebbeknek. Szerzőségét 
teljes bizonyossággal különböző Írókra fogták, beleértve a szkeptikus I I 
Frigyes császárt is. Gyalázatos tanai ékesszóló cziifolatokat és méltat-
lankodó tutakozasokat hivtak ki. Ma pedig meggyőző adataink vannak 
ar ra nezve, hogy ily cznnű munka soha nem is létezett. Lewes: 1 m I I 
k. 286. Jegyzet. 

8) Tract, in Magnificat, T. V.Antverp. 1706 

Igv a híres páduai egyetem hosszú időn keresztül kizáró-
lag az averroizmushoz csatlakozik s hivei itt még a 17. szá-
zadban is találhatók.9) A páduai egyetemen kívül méo- kü-
lönösen a bolognai, ferrarai és nápolyi egyetemek művelték 
az averroizmust. S valamint a 13. században, ugy a követ-
kező három században is, az averroizmus az indifferentizmus 
fő hordnokává lesz, különösen Páduában. Pet rarka beszél el 
egy sokat mondó jelenetet ebből az időből. Egyszer felkereste 
őt Yelenczében egy averroista. Pe t rarka a beszéd folyamá-
ban sz. Pá l apostol egy helyét idézte, mire az telve megve-
téssel fe lkiál tot t : „Tuos et ecclesiae doctorculos tibi habe." 
Midőn Pe t ra rka az apostolt védelmezné, a bölcs nevetve vá-
laszolt neki: „Et tu esto Christianus bonus; ego horum om-
nium nihil credo. E t Paulus et Augustinus tuus, hique 
omnes alii, quos praedicas, loquacissimi homines fuere. Ut i -
nam tu Averroem pati posses, ut videres quanto ille tuis his 
nugatoribus maior sít." (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSI l ÁSOK. 
Budapest, november 13. Remin!scentiák a ddegatióból. 

— A folyó évben Bécsben tartott és befejezéséhez közel ál-
ló delegatió tárgyalásaiból két pont az főleg, mely e he-
lyen bennünket közelebbről érdekel: nevezetesen az a válasz, 
melyet a külügyminiszter Falk delegatus interpellatiójára 
az Olaszországgal való barátságot illetőleg adott, és az a A CO O O 7 

másik válasz, melyet Rakovszky István előadó nyert, kérvén 
a közös pénzügyminisztert, hogy Bosznia helyzetének előa-
dása közben arra a vitára is kiterjeszkedjék, mely a 3eraje-
vói keleti orthodox metropolita és az ottani katholikus ér-
sek levelében nyilvánosságra jött . 

Az Olaszország és osztrák-magyar-monarchia közt 
fenálló viszonyt illetőleg a külügyminiszter határozottan 
kijelentette, hogy az minden tekintetben kielégítő és hogy 
az a barátságos közeledés, melyet ő már a mult évben jel-
zett, csakugyan létrejött. Ez lényege a miniszteri nyilatko-
zatnak. Nem tagadjuk, hogy szerettük volna, ha a külügy-
miniszteri nyilatkozat egy kissé világosabb, egy kissé 
részletesebb lett volna ; mert bár mitsem óhajtunk in-
kább, mint azt, hogy monarchiánk a szomszéd országok-
kal barátságos lábon álljon és igy a békés állapotot él-
vezve erősödjék és fejlődjék; Olaszországot illetőleg azon-
ban van egy pont, melyre nézve semmiképp sem óhajt juk, 
hogy az a barátság reá is kiterjeszkedjék és a tekintetben is 
egyetértést jelentsen az olasznak nevezni szeretett kormány-
nyal. Ez a kérdés a római kérdés, másképp apápaság helyzete 
szemben az olasz kormánynyal. Ami monarchiánknak a béke 
általános érdekén kivül lehetnek ugyan közös érdekei Olasz-
országgal; de e közös érdekkörbe bevonnni a pápaság hely-
zetét, abban az értelemben, mintha e helyzet változást nem 
igényelne, mintha e helyzet megfelelue a mi monarchiánk ér-
dekének, nem lehet. Ellenkezik ez a helyzet ugy Olaszország 
mint a mi monarchiánk helyzetével, melybe tehát belenyu-
godni legalább is a mi monarchiánknak nem lehet. Nem sza-O O 
bad a mi monarchiánk barátságának tehát azon fokig ter-
jedni Olaszországgal, hogy az elvi megnyugvást és helyes-
lést jelentsen a pápa jelenlegi helyzete iránt. Ha a külügy-
miniszter ur idevonatkozólag csak némi megnyugtatást nyuj-

s) Renan: I. m. III . fej. L'Averroisme dans l'ecole de Padoue. 
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tott volna, a monarchia katholikusait, kik lelkiismeretükben 
nyugtalanítva vannak a pápa helyzete miatt, igen leköte-
lezte volna. Igy azonban, nem is nyilatkozatából, hallgatá-
sából talán mégis szerezhetünk némi megnyugvást. A kül-
ügyminiszter t. i. mélyen hallgatott a mult évi delegatió al-
kalmával nagyban feszegetett viszonlátogatásról, melyet 
apostoli királyunk lett volna adandó Humbert királynak. E 
mély csendből, ugy véljük, szabad ama következtetést von-
nunk, hogy a római kérdésre az említett barátság és egyetér-
tés nem terjed ki. Annál inkább véljük pedig, hogy követ-
keztetésünk helyes, mert maga Fa lk előadó is felemlíti, 
hogv az az incidens, melynek alkalmából a mult évi dele-
gatiói jelenté-ben Olaszországról szó volt, ma már teljesen 
tul van szárnyalva. Mi hisszük is, hogy valamint ez az in-
cidens tulszárnyaltatott , azaz apostoli királyunkat nem le-
hetett rábírni, hogy a látogatást Rómában visszaadja: ugy 
monarchiánk nem fog hiányozni, midőn arról lesz szó, hogy 
a pápaság helyzete a katholikus hívek lelkiismereti nyu-
galmának megfelelőleg rendeztessék. 

A másik válasz, az, melyet Kállay közös pénzügymi-
niszter ur adott, sokkal világosabb. Rakovszky előadó óha-
jának megfelelőleg csakugyan kiterjeszkedett a miniszter 
a boszniai egyházi vitára. Ismeretes levén olvasóink előtt 
ez az ügy, a miniszter ur válaszának csak egy pontját idéz-
zük. „En, úgymond, mind a két levelet helytelenítettem, 
mert tovább mentek a kellőnél és szükségesnek tartot tam 
az illető főpapoknak hivatalosan kijelentetni, hogy a kor-
mány ugy, mint eddig, minden vallást tiszteletben tar t , és 
óhajt ja , hogy minden felekezet a kormánynak egyenletes 
védelme alatt a legnagyobb szabadságban fejlődjék Bosz-
niában ; de azért nem engedheti meg, hogy egyik felekezet 
a másiknak dogmaticus tetteibe belebocsátkozzék, azokat 
bírálgassa, vagy azokat illetőleg plane sértő kifejezésekkel 
éljen." 

Világosság tekintetében, a fentebiek szerint, nem lehet 
kifogásunk a közös pénzügyminiszter ellen; lá t juk szavai-
ból, hogy ő miképp parancsolt csendet. Hanem éppen erre a 
miképpre nézve van egy kis mondani valónk; mert mi ugy lát-
juk, hogy az a miképp nem csak abban a körben forog, mely-
ben forognia kellene, hanem a körnek határá t átlépi. A mi-
niszter ur kijelenti, hogy ő mind a két levelet helyteleníti: 
az orthodox metropolitáét és a kath. érsekét. Helyes, igazsá-
gos eljárás ez ? Ugy találjuk, hogy nem és ugy talál juk, 
hogy helyes eljárás az volt volna, ha a miniszter ur csak az 
orthodox metropolita levelét helytelenítette volna. Tévedne, 
ki azt hinné, hogy mi elfogultságból, p á r t , illetőleg katholi-
kus részrehajlásból beszélünk igy ; mi nem azért véljük 
helytelenítendőnek egyedül az orthodox metropolita levelét, 
mert ő orthodox és nem katholikus, hanem azért, mert az 
egyenetlenség magvát ő kezdte elhinteni. Amit a kath. érsek 
tett, az az ő kötelessége volt. Nyíltan volt a katholicismus 
megtámadva, a kath. érsek e nyílt támadást szó nélkül nem 
hagyhatta: midőn tehát válaszolt, csak kötelességét telje-
sítette és igy nem volt oka a miniszternek helyteleníteni a 
kath. érsek levelét is; mert ha ez helyes elv lenne, ugy más 
esetben nem csak a rabló támadót, hanem a megtámadottat 
is be kell csukni, mert ő védelmezte magát és esetleg a 
rabló támadót jól elverte. A miniszter ur szerint is a kor-

mány óhaj t ja , hogy minden felekezet a kormánynak egyen-
letes védelme alat t a legnagyobb szabadságban fejlődjék. 
Jó, de a kormány ezt az elvét ki sértette meg először? A kath. 
érsek, vagy a gör. kel. metropolita ? Világos, hogy ez utóbbi. 
Es a kormány elve mellett kilépett síkra? A kath. érsek, vagy 
a gÖr. kel. metropolita ? Az előbbi, aki válaszában a katholi-
cismus részére ugyanazon szabadságot követeli, melyet kö-
vetelnek maguk részére a gör. keletiek és csak azért szólott, 
mert e szadadság előzetesen a gör. keleti metropolita által 
megtámadtatot t . Ezeket tekintetbe véve, a közös pénzügy-
miniszter ur túllőtt a czélon. A béke ugy is helyre állott 
volna, ha csak a metropolita eljárását helytelenítette volna, 
mint ki a viszály kezdője volt. Nem kételkedünk, hogy a 
Szerajevóban lakó boszniai kath. érsek ur teljesen osztozik 
fejtegetésünkben és hogy az eset netaláni ismétlődése alkal-
mával jövőben is ugy járna el, mint a most helytelenített 
esetben, mert hallgatása a más hitűek előtt ugy tűnnék fel, 
mint a gör. kel. metropolita állításának igazsága, melyet 
megezáfolni nem lehet, ami hogy nagy igazságtalanság 
és nagy hátrány lenne a katholicismusra, azt a minisz-
ter ur is be fogja látni, és igy jogosan elvárható, hogy más 
alkalommal az ártat lan kath. féllel szemben igazsáo-osab-o o 
ban-fog eljárni. 

Budapest, november 18. Reflexiók néhány Luther-
csikkre, III. — „A legnagyobb szabadsághősnek sem köszön 
az emberiség többet, mint annak, aki ma (nov. 10.) négy-
száz éve Németország egy félreeső zugában született. A sza-
badsághősök széttörték a zsarnokság által kovácsolt bilin-
cseket. Lu ther Márton felszabadította azt, ami az emberben 
égi, felszabadította az észt. Az emberi elme. e legfensége-
sebb világosság nem lehetett örökre kizárva a vallás biro-
dalmából sem. Fényének át kellett törni az anathemák és 
syllabusok ködén. Győzelmének be kellet következnie, mint 
minden túlzásra az ellenkező túlzás diadala következik." 

Ez szórói-szóra ama tizenhárom (nem próbás de) soros 
exordiumnak a szövege, melylyel a „Nemzet" (310. sz. nov. 
11.) Luther dicsőítésének szentelt vizérczikkét kezdi. Azér t 
igtat tuk ide egész terjedelmében, hogy ne legyen szükség 
egyenkint az e mondatokban foglalt badarságokat meg-
ezáfolni. Azt gondoljuk, elolvasni e nagyhangzásu phra-
sisokat annyi, mint azokat igazi értékük szerint megismerni, 
vagyis ürességüket és alaptalanságukat belátni. — Luther, 
az ultrasupranaturalÍ8ta, milyen előtte alig volt a föld hátán, 
mint az ész felszabadítója ! Az a Luther , kinek az ész sem-
mi, az ész használata a pogányságba való visszahanyat-
lás volt, ez a Luther , mint az ész felszabadítója ! Az a 
Luther, ki a sola fides salvifica miatt leginkább azért dü-
höngött a skolasztikusok ellen, mert ők az ész használata, 
„fényének" a ker. hitigazságok megvilágítására való fel-
használása által szerinte kisebbítették a hit érdemét és gyön-
gittették a Krisztus érdemeibe való bizalmat! Az a Luther , 
ki már az 1520. jun. 20-án kiadott iratában (Schrift an den 
christl. Adel deutscher Nation) a 25. pontban az egyetemek 
reformáczióját sürgeti, még pedig oly értelemben, hogy ne 
tanittassék annyi bölcsészet azokon, hanem annak helyében 
adassék elő a szentirás, hogy az egyedül üdvözítő hitet min-
denki abból meríthesse! —Aristoteles különösen ki volt téve 
az ő szenvedélyes támadásainak. Csak néhány nyilatkozatot 



akarunk ide igtatni, melyekből világos lesz, mennyire akarta 
Luther felszabadítani az észt, melynek legnagyobb mestere 
Aristoteles vala. Az id. helyen így ír L u t h e r : „Es thut mir 
wehe in meinem Herzen, dass der verdammte, hochmüthige, 
schalkhaftige Heide mit seinen falschen Worten so viel der 
besten Christen verführet und genarret hat. Gott hat uns 
also mit ihm geplagt um unseren Sünden willen." (M. L u -
thers polit. Schriften, herausg. v. Theodor Mündt (protest.) 
Leipz. 1S68 I. köt. 137. sz. 137. 1.) A következő 138. szám-
ban pedig így ír: „Wenn ich solchen Jammer bedenke, nicht 
anders achten mag, der böse Geist habe das Studiren herein 
gebracht." (137. 1. id. h.) Hát az szabadította fel az emberi 
észt, ki a tanulást az ördögre vezeti vissza?! Pedig ő maga 
dicsekszik azzal, hogy Aristotelest tanulmányozta, hogy őt 
jobban érti, mint sz. Tamás vagy Scotus értették, ( ! ) hogy 
sok száz év alatt sok jeles ész e téren dolgozott; de mindez 
neki semmi, őt mindez nem genirozza, mivelhogy minda-
mellett sok tévely is volt a világban és az egyetemeken. 
Luthernek csak olyan egyetem kell, melyen a szentírást 
tanulmányozzák, minden egyéb tanulmányozás által csak a 
pokol tornáczává lesz az egyetem. „Ich habe grosse Sorge, 
die hohen Schulen sind grosse Pforten der Hölle, so sie 
nicht emsig die heilige Schrif t üben und treiben ins junge 
Volk." (Id. h. 149. sz. 143. 1.) Ez talán elég lesz még a N. 
vezérczikkezőjének is, hogy belássa, mennyiben szabadította 
fel Luther az emberi észt. Hát ha rnég ismerné a X I I I . szá-
zadbeli szellemi óriások tudományos alkotásait, akkor két-
ségkívül nem panaszkodnék, hogy az emberi elme e legfen-
ségesebb világosság — Luther nélkül - örökre kizárva lett 
volna a vallás birodalmából. Albertus M., Aqu. szt. Tamás, 
Halesi Sándor, Bonaventura, Joannes Scotus stb. Ezek 
kizárták az elme világosságát a vallás birodalmából! Mű-
veik minden lapja az ellenkezőről tesz tanúságot. A N. czikke-
zője nem nagyon forgathatta a Luther előtti irodalom termé-
keit ! ! . . . Evvel ugyan nem igen dicsekedhetik szegény ! 

Amit a pápaság állásáról és hatalmáról olvasunk, az 
nagy részben mutatja, hogy az egyház történetét általában 
véve jobban ismeri a N. czikkezője, mint Luther rendszerét. 
De itt is falsa mixta veris fordulnak elő, csakhogy terünk nem 
engedi,hogy reflexióinkat minden egyes tételre kiterjeszszük. 
Azt az egyet azonban szó nélkül nem hagyhat juk, hogy 
Luther megérdemli „az emberiség hálá já t és még a más 
hitfelekezetűek kegyeletét is." Amennyiben a vihar is olyas 
valami, mit hálával fogadunk a természetes rendben, annyi 
ban talán szintén igaz, hogy oly ember fellépése, ki a szel-
lemi téren óriási szélvészt idézett elő, per accidens et secun-
dum quid nem ugyan magában, de következményeiben há-
lára kötelezőnek mondható. De mindamellett Isten az, qui 
soit ex malis eruere bona. 

Áttérünk az „Egyetértés" (310. sz. nov. 11.) „A 
Luther jubileum" czimű vezérczikkére. Luther ott mint 
— dominikánus szerepel ! Tetzel bizonyára augusztinus 
volt! Jó, hogy ezt nem említi! Luthernek „reformá-
c i ó j á t " „a tudományok és a művészet u j regenerálása 
követte nyomon." Igen, nyomon követte a képostromlás, 
templom- és zárda-felgyujtás, szóval minden barbárság, me-
lyet még Luther is megsokalt. Ez talán a tudományok és a 
művészet uj regenerálása ! Tönkretenni és elpusztítani, mit 

annyi század szorgalma, törekvése, kutatása és áldozatkész-
sége felépített, ez regenerálás ? ! Hisz, hova lettek volna a 
legremekebb alkotások a tudományok és a művészet terén, 
ha ama rideg lutheranismus, mely állítólag a regenerálást 
előidézte, elterjedt volna, a művészetek hazájában? Ott , 
hol akadálytalanul grasszált Luther tana, ott eléggé mu-
tat ta , milyen regenerálást képes előidézni a tudományok és 
a művészet terén ! Mintha bizony maguk a lutheránusok: 
minálunk és a külföldön a legújabb időkig nem éltek volna 
azon remek-alkotások dicsőségéből, melyeket katholikus 
elődeiktől öröklöttek. 

Az „E—s" Luther egy má sík főérdemét abban ta-
lálja, hogy „a demokraczia elemét" behozta a küzdelembe 
és azt általánosította. A mily mértékben tagadhatatlan, 
hogy Luther egyházának szervezetét demokráczia, alapra 
fektette, éppen oly kevéssé áll az, hogy politikai téren a 
„demosz"-t, mint az E—s mondja: „egy eddig elhanyagolt, 
semmibe vett, lenézett osztályt felemelt." Igaz, hogy Luther 
a svábhoni parasztság 12 czikkére eleinte nagyon kedvezett 
a póroknak. A fejedelmeket és urakat okozza („weil ihr 
denn Ursach seid solches Gottes Zornes, wirds ohne Zweifel 
auch über euch ausgehen." Ermahnung auf d. 12. Artikel 
des Bauerschaft, id. k. I I . köt. 83 1. „Gott schaffts also, dass 
man nicht kann, noch will, noch sollte eure Wüthere i die 
Länge dulden" (U. o.) Denn er (Gott) will euch schlagen und 
wird euch schlagen. (U. o.) a parasztokat pedig minden in-
tés daczára biztatta és fellármázta („da^/i die Fürsten und 
Herren . . . werth sind und wohl verdient haben, dasz sie 
Gott vom Stuhl stürze, als die wider Gott und Menschen 
sich höchlich versündigen; sie haben auch keine Entschul-
digung." (I. d. 86 1.) De mikor kitört a parasztlázadás egész 
erejével, akkor Luther számos iratában annyira neki fordult 
a parasztoknak, hogy dühösebb ellenségük alig volt. Csak 
néhány idézetet: „Ich meine, dasz kein Teufel mehr in der 
Hölle sei, sondern allzmal in die Bauern sind gefahren ; es 
ist überaus und alle massen das Wüthen." (Schrift wider 
die mörderschen Bauern. Id . kiad. I I . köt. 113.1.) So soll nun 
die Obrigkeit hier getrost fortdringen und mit gutem Gewis-
sen drein schlagen, weil sie eine Ader regen kann.(I. h. I i 5.1.) 
Steche, schlage, würge hier, wer da kann. Bleibst du darü-
ber todt, wohl dir, seliglichern Tod kannst du nimmermehr 
überkommen. (Id. h. 116 1.) „So bitte ich nun^ fliehe von 
den Bauern, wer da kann, als vom Teufel selbst." (u. o.) 
Denn ein Aufrührerischer ist nicht werth, dass man ihm mit 
Vernunft antworte, denn er nimmts es nicht an ; mit der 
Faus t muss man solchen Mäulern antworten, dass der 
Schweiss zur Nase ausgehe. Die Bauern wollten auch nicht 
hören, Hessen ihnen gar nichts sagen, da musste man ihnen 
die Ohren aufkneufeln mit Büchsensteinen, dass dis Köpfe 
in der L u f t sprangen." (Sendebrief an Casp. Müller von dem 
besten Büchlein wider die Bauern. Id. köt. 121 sk- 1.) 

Ez, ugyhisszük, elég, hogy a dcmocratiai elem úttörő-
jének dicsősége kellő világításban feltűnjék. Reméljük, hogy 
a törtténettudomány fejlődése és haladása, a jövő században 
visszatérő Luther-jubileum alkalmából ezeket és még más 
téves nézeteket szerencsésen el fogja oszlatni — ut omnes 
sint unum l . . . . Fiat , fiat ! ? 

Kassa, november hóban. A kegyelet napja. — „Quid 
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eat tam commune quam spiritus vivis et terra inortuis ?" 
(Cicero.) Az ég lakóit tisztelve kezdtük az uj hót. A fejede-
lem hű alattvalóiban, a szülő jó gyermekében találja örö-
mét : édes anyai karjain fölnevelt, a hit , remény és szeretet 
tejével ápolt szentjeinek örömünnepén hogyne vigadjon az 
egyház ! — Ünnepélyes volt reggel a sacrum episcopale s 
a vele kapcsolatos szentbeszéd mellett a diadalmas egyház 
fölötti szemle. Quicunque in alta siderum regnatis aula 
principes: favete votis supplicum qui dona coeli flagitant; 
este élénk a vallásos kegyelet. Szent vágyakozásban időz-
tünk a sirhalmoknál — „Quis non peregre constitutus pro-
peraret in pátriám regredi ? Quis non ad suos navigare fes-
tinans, ventum prosper um cupidius optaret, ut velociter ca-
ros liceret amplecti?" (S. Cyprian) A kálváriahegyi teme-
tőn az ember tekintetét a sirok sokassága biliucseli le, me-
lyek a művészetnek megannyi remekei. Elgondolja aztán 
azokat, kik ott nyugszanak; majd eltűnnek az egyesek s az 
egész halandó mindenség lép az élő elé. E magaslatról egy 
pillantással átöleli az ember szeme az ég boltozatát, Isten-
nek e lakát : alant a kies fekvésű város, az emberek laka ; 
lábainknál szendereg örök álomban egy más, épp oly népes, 
de márványhideg város, a könyek' és emlékek városa. A ha-
lál eszméje — irja b. Eötvös—csak addig rettentő, mig benne 
az elválás eszméjével a viszontlátás gondolata nem egyesül. 
Az élet érzete oly magasztos, oly kép, hogy a gyarló ember 
megsemmisülésének gondolatát el nem viselhetné. Mi jótéko-
nyak a vallás tanai, a midőn a testnek tapasztalt szétbom-
lását a földöntúli élet hitével ellensúlyozzák ! — Szivünk 
ösztönszerű hajlamát követve a dicsőség látványaitól meleg 
részvéttel fordulunk a szenvedés helyei felé, a szenvedő-egy-
ház tagjai, ajtatos megemlékezésünknek kiegészítő tárgyai. 
Gyász-keserveink okozója a halál. Tipró hatalma kérlelhe-
tetlenül választ el kedveseinktől, de a lelkiviszony édes kö-
telékeit nem tépheti szét. A búba merült kebel enyhítő bal-
zsama — a hii emlékezet. Az élet és halál fiai egyaránt érzik 
jótéteményeit . . . „quod eorum memóriám veneramur (eti-
am) nostra interest. . . . Yultis scire — kérdi sz. Bernard 
— quantum interest nostra? Ego in me fateor : ex hac re-
cordatione sentio desiderium vehemens inílammari. Egy jó 
anyának, testvérnek emléke visszaránt sokszor a ballépés-
től, megóv a szerencsétlenségek eshetőségeitől. Házias, test-
véries életünk, neveltetésünk jelenetei megujulnak a sirhal-
moknál, visszavágyunk a korba, melyet az ártatlanság tőn 
virágzóvá. Mulandóságunk érzete a falombok hullásakor 
fejlődik leginkább. . . . Az apró viasz-gyertyák bus világá-
nál érzékenyen tudunk a megholtakért imádkozni, az őszi-
alkony mint egy gyászborulat terül el az áhitatoskodók 
csendes moraja fölött. 

„Csendes a holtak hazája, 
Csendes a mohlepte sir ; 
Mély s öröklő éjszakája, 
Nem zavarja föld csatája^ 
Földi ösztön, földi hir." 

Alkalmas időben üli meg egyházunk a „halottak nap-
ját," melyen hálakönyek úsztatják jótevőink porait. Nem 
mondunk sokat, ha állítjuk, hogy az elhunytak iránti áhítat 
a középpont egy neme, melyben minden áhítat találkozik, 
és mely minden más áhítatnál jobban rokonszenves érzel-

meinkkel ; mert ez a szeretet, az önzetlen szeretetnek áhítata. 
A szenvedő lelkek állapota a legnagyobb tehetetlenség ál-
lapota. Vezeklést nem tarthatnak ; érdemeket nem szerez-
hetnek ; búcsúkat nem nyerhetnek ; szentségeik nincsenek ; 
az Isten helynökének joghatósága alá nem tartoznak. Ok 
egy részét teszik ugyan az egyháznak ; de saját papság és 
oltár nélkül. „Sancta ergo et salubris est cogitatio pro de-
functis exorare, ut a peccatis solvantur." Még a jók is bűn-
hődnek apróbb vétkeikért: s mily hosszú lehet a bűnhődés 
tartama, melyet személyes érdem nem rövidíthet többé? 
. . . Es lehet-e azon Ítéletet könnyelműen venni, mit Isten a 
bűnnek készített? Sok hittudor mondá, hogy a purgatórium 
legkisebb kínja fölér a legnagyobb földi kinnal, sőt na-
gyobb, mint minden földi kin együtt véve. Földi tüzünk 
festet tűz ahoz képest. — A purgatórium felőli nézetek kü-
lönbözők, melyek azonban egymással nem ellenkeznek, csak 
vallóik lelkét, áhitatát jelzik. (Vége iöv.) 

A SZENT JSTVÁN-TÁRSULAT 
f . é. nov. 15. tartott vál. ülése. 

Elnökölt : dr. lárkányi Béla apátkanonok, szent-Ist 
ván-társulati alelnök. 

Annak jelentése után, hogy a mult hóban tartott vál. 
ülés jegyzőkönyve hitelesíttetett, társ. alelnök bemutatta 
„ 4 váradi püspökség története" czimű s Bunyitay Vincze ál-
tal írt nagybecsű munka II . kötetét, melylyel a társulat 
védnöki karának egyik nagylelkű tagja, Lipovniczky István 
nváradi püspök ő excellentiája a Szent-István-Társulat 
könyvtárának kedveskedett. — A választmány hálás köszö-
nettel fogadta a nagybecsű ajándékot, s annak tolmácsolá-
sával az alelnököt bízta meg. 

Alelnök bemutatta továbbá : „ Tanulmányok Aquinói 
szent Tamás bölcsészetéröV' czim alatt Gonzalez Zefirin szent-
domokos-rendi tag, most sevillai érsek által irt és spanyol 
eredeti után Michalek Manó egri lyceumi aikönyvtárnok, 
szentszéki ügyész által fordított munka I. kötetét, melyet 
tagilletményül adott ki ezévre tagjainak a Szent-István-
Társulat befejezésül ezévi kiadványainak, melyek 100 ivre 
terjedvén, 10 ivvel haladják meg az alapszabályokban 90 ívre 
magállapított illetményt. — Az I . kötethez, melyet alelnök 
bemutatott, Danielik János püspök előszót irt, melyben ki-
emeli, hogy Gonzalesnek magyar kiadásban is megindított 
munkáját egyik legszebb és legértékesebb jelenségnek tar t ja 
a legujabbkori bölcsészet és tudomány terén, s eredetije 
már 1863-ban megjelenvén, az „Aeterni Patr is" kezdetű 
bullának előfutárja volt. 

A jövő 1884-iki költségvetés megállapítására az ed-
digi bizottsági tagok : Barta Béla, Bornemissza Antal, Czi-
bulka Nándor, Gervay Mihály urak, és a társulat tisztviselői 
küldettek ki. 

"A ti tkár jelentette, miszerént néhai Hrabovszky József 
volt szinnai plébános 100 forintot hagyományozott a társu-
latnak. 

Megszavaztattak a következő könyvadományok : a 
tótprónai, szlaszkai, uhornai, nagyszebeni, domonyi, szepetki, 
miklai, gyergyótekerőpataki r. kath., a napkori g. kath., a 
szénérszegi állami elemi iskolák, és a dévai állami főreális-
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kola szegény tanulói részére elemi és vallási tankönyvek és 
imakönyvek. 

A fölolvasott pénztári kimutatás szerint a társulat 
bevétele f. évi január 1-től november 15 ig összesen 76.518 
fr t 76 kr ; kiadása 75,090 f r t 94 kr; pénztári maradék 1427 
f r t 82 kr. 

A vatikáni okmánytár kiadási költségeire az utolsó 
választmányi gyűlés óta a következő összegek küldettek be: 
Schuster Konstantin kassai püspök 100 fr t ; a rozsnyói káp-
talan 50 fr t ; a szatmári káptalan 50 fr t ; a kegyes rend fő-
nöke 30 fr t ; a pozsonyi, káptalan 100 f r t ; Rimely Károly 
pozsonyi apát kanonok 100 frt; Bonnaz Sándor csanádi püs-
pök 250 fr t ; a csanádi káptalan 100 f r t ; Eaynald La jos 
bibornok, kalocsai érsek 500 f r t ; Kaczvinszky Viktor jászói 
prépost 50 frt. 

Az ügynökségben október havában eladatott 88 364 
példány könyv, 865 db szentkép, 7283 példány egyes nyom-
tatványok, készpénzben 10.9S9 f r t 45 kr. 

Dr. Balogh Sándor fölemlítvén, miszerént a dr. Tár -
kányi Béla alelnök ur ő nga által, az 1882. márczius 23-iki 
közgyűlésen, nagylelkűen fölajánlt 100 aranyos pályázat : 
„Adassék elő művelt nagy közönségünk számára — ujabb 
kútfői alapos vizsgálatok nyomán a kereszténység első kor-
szaka Magyarországban szent István király koronáztatásá-
tól szent László király haláláig" — f. évi deczember 31-én 
lejár, szükségesnek tar t ja , hogy ugy mint ez a m. t. akadé-
miánál s a Kisfaludy-társaságnál is szokásban van, az illetők 
figyelme, kik netalán vállalkoztak, erre fölhivassék. A vá-
lasztmány az indítványt helyesléssel fogadta. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére dr. Kerékgyártó Árpád 
és dr. Való Simon válaszmányi tagok kérettek föl. 

IRODALOM. 
-h Megjelent a: Katholikus Theologiai Folyóirat — szá-

mos egyházi író közreműködésével, különösen dr. Aschen-
brier (Hamvas) Antal, tud. egyet. ny. rend. és dr. Kanyurszky 
György tud. egyet, nyilv. rendk. tanárok, szerkesztő-társak 
támogatásával szerkeszti és kiadja dr. Breznay Béla, ny. r. 
tanár a budapesti kir. magy. tudomány-egyetemen. Első év-
folyam. Harmadik füzet. Budapesten, nzomatott a ni'igyar 
királyi egyetem könyvnyomdájában. 1883. 339—496. 1. 

T A R T A L O M . I. 1. A Schola metaphysikájának sark-
köve. Vogl Márton. 339. 1. — 2. A házasságról. I I I . Dr. 
Kisfaludy A. Béla. 359. 1. - 3. A házafiság erénye a kath. 
egyházban, kiváló tekintettel aqu. sz. Tamásra. Dr. Wolaf-
ka Nándor 377. 

I I . 1. Kováts Gyula, A házasságkötés Magyarorszá-
gon. Egyházi és polgári jog szerint, tekintettel törvényho-
zásunk feladatára. Dr. Hamvastól. 415. 1. — 2. Un Prélat 
romain, Des causes de la grandeur de Rome païenne et de 
leurs rapports avec l'église catholique. Essai de démonstra-
tion. Dr. Kádár Ambrustól. 435. 1. — 3. Rôder Florent, Ó-
és újszövetségi bibliai történetek. A középtanodák számára. 

Schuster J . nyomán. 17 archaeologiai ábrával. Dr. Balits 

Antaltól. 441. 1. — 4. Abbé de Broglie, La definition de la 

religion. Dr . Pápaitól . 452. 1. — 5. Prof. Dr. Gutberlet, 

Das Gesetz der Erhal tung der Kra f t , und seine Beziehun-

gen zur Metaphysik. Dr. P.-tol . 458. 1. — 6. Guers. Vrais 

Principes de Philosophie Scolastique. Vogl Mártontól. 

464. 1. 

I II . 1. X I I I . Leó pápa a történelmi tanulmányok fel-
karolásáról. Apostoli levél. De Luca Antonin, Pi t ra ker 
János és Hergenröther József bibornokokhoz. Kelt 1883. 
aug. 18-án. 409. 1. — 2, Függelék : Hazai folyóiratok 479. 
1. — Külföldi folyóiratok 482. 1. — Külföldi könyvészet. 
491. 1. 

(Figyelmeztetés : A 426. 1. tetejére való 4 sort a 427. lap tetejére 
tette át a füzet nyomdai rendbeszedője, akkor mikor a füzet már a su-
pei-revisión is tul volt. Kéretik a t. olvasó e figyelmeztetést az illető he-
lyen tekintetbe venni.) 

0 Felhivjuk t. olvasóink pártoló figyelmét egy kitűnő 
bölcseleti tanulmányra, mely nemsokára elhagyja a sajtót. 
Im itt van róla az irodalmi Jelentés.— Irodalmi tekintélyek 
fölszólítására elhatároztam, hogy a „Religio" 1882. I I . és 
1883. I . félévi folyamában megjelent Philosophiai leveleimet" 
( I .—XVI , melyeknek fő tárgya : Sz. Tamás és Kant isme-
rettani rendszerének méltatása az alapelvek szempontjából) 
önálló füzetben kiadom. 

A füzet 9—10 ívre fog terjedni ; megjelenésének ha-
tárideje : 1884. január hó ; ára (bérmentes küldéssel kereszt-
kötés alatt) 1 frt , növendékpapok részére #0 kr. Előfizetési 
pénzt most nem fogadok el, a füzet árát csak annak megjele-
nése után kérem megküldeni. A megrendelés határideje f. 
év, deczember 15. 

Gyűjtőknek 6 példány után tiszteletpéldánynyal szol-
gálok. 

Babarcz ^Baranya megye, u. p. Német-Bóly.) 1883, 
november 18. 

Vogl- Márton. 
r. kath. káplán. 

VEGYESEK. 
— Templomszentelés volt nov. l l - én Hosszu-Pályiban 

a nágyváradi 1. sz. egyházmegyében. Az ottani templomot 
ugyanis gr. Zichy Ernő nagy költséggel uj jáalakít tat ta ex 
voto, mit az ajtó fölött eme felirat hirdet : „B. M. V. Vo-
tum Solvit Comes Ernestus Zichy de Vásonkeő 1883." Az 
orgona restauratiója nm. és ft. Lipovniczky István püspök 
ur költségén történt. Az ily hírek kiváló becscsel bírnak. 
Ily tettekben, melyeknek czélja a nép vallás erkölcsi eme-
lése, nyilvánul igazán az arisztokraczia arisztokracziája. 

— Bonnechose bibornok temetése f. hó 6-án volt. Te-
mette Guibert párisi bibornok-érsek, két más érsek és 11 
püspök, több száz áldozár és nagyszámú hivek jelenlétében. 
A halotti beszédet mgr Germain coutencesi püspök mon-
dotta. Tétele volt : Az elhunyt bibornok a) a nép, b) az Is-
ten, c) az egyház embere vala. Tudvalevőleg Bonnechose 
bibornok, lig. sz. Alfonzhoz hasonlóan, elejénte ügyvéd volt, 
és csak később kapott hivatást papi pályára. 

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

Nyomatott Budapesten, 1883. Kocsi Sándor utóda nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt . 
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i Megjelenik e lap heten-
) ként kétszer : 
\ szerdán és szombaton. 
{ . Előfizetési díj : 

félévre helyben s posta-
l küldéssel 5 f r t . í 
i Szerkesztő lakása: Buda-
í pest, VIII., Stáczió-utcza 
\ 55., hova a lap szellemi 
í részét illető minden kül-
^ demény czimzendő. 

R E L I Q 1 0 . 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

NEGYVENKETTEDIK ÉVFOLYAM. 

Budapesten, november 24. 42. 

j 

í Előfizethetni minden kir. 
/ 

' postahivatalnál ; 
\ Budapesten a szerkesztö-

nél. és Kocsi S. utóda / 

'/ nyomdai irodájában, Mu-
\ zeum-körút 10. sz. alatt, 
/ 

j hova a netaláni reclama-
^ tiók is, bérmentes nyitot t 
\ levélben, intézendők. 

II. Félév. 1883. 

TARTALOM. Keresztény-e még társadalmunk? — A püspökök és szerzetesek ügyeit intéző sz. congregatio egy határozata. 
— Aristoteles a Skolasztikában. — Egyházi tudósítások: Budapest. Az eiső lépés a veszedelmes lejtőn. Kus^a. A kegyelet 

napja. — Irodalom. — Hivatalos. — Vegyesek. 

Keresztény-e még társadalmunk? 
Erre a kérdésre határozottan igen nel kell fe-

lelnünk. Társadalmunk még keresztény. Magyaror-
szág ál lamiságának symbolumán, a szent koronán, 
ott ragyog a szent kereszt, és az ország népségének 
óriási nagy többségében, bár nem oly erősen lüktet 
mint kellene, de m é g él, — él a keresztény hit, re-
m é n y és szeretet. 

Ámde társadalmunk egy igen hatalmas ténye-
zője, a törvényhozás egyik faktora, az országgyűlés , 
vagy találóbb néven nevezve a parlament, nehezen 
ugyan, és sok dísztelen vajúdások után, de határo 
zottan készül a keresztény eszméket elhagyni, Krisz-
tust, civil isatiónk alapját elvetni és i gy magát ke-
resztény társadalmunk szel lemével el lentétbe he-
lyezni. 

Ez, — ez szomorú je lentősége az alsóház asz-
talán fekvő törvényjavaslatnak a zsidó-keresztény 
házasság behozataláról. 

Ha e törvényjavaslatból törvény lesz, Magyar-
ország feladta a keresztény házassá a keresztény 
család elvét, és azon, a mire oly büszkék lehetnénk, 
keresztény czivilizacziónk szervezetén oly rést üt, me-
lyen át a rombolás szel leme minden rosszat becsem-
pészhet. 

Ha valaha, ugy most, evvel a merész kezde-
ményezéssel szemben foghat kezet és sóhajthat fel 
aggodalmában Magyarország őrangyala Róma po-
gány költőjével : 

Fecunda culpae saecula nuptias 
Primum inquinavere, et genus, et domos ! 

Az ősi, vallás-erkölcsös házasságnak, fajnak, 
családnak megrontása — ez okozta a római nép elfa-
ju lását s a hatalmas birodalom rombadőlését: ez fog 

Magyarországra is sok bajt hozni. Vajha ne hozzon 
rá v é g v e s z é l y t !-

Hoc fonte derivata clades 
In pátriám populumque fluxit! 

Megdöbbentő valóban az a fe lületesség, az a ri-
deg hitetlenség, mely a házasság természetére vonat-
kozólag képviselőházunk vi lági tagjai fejében ural-
kodik; de még megdöbbentőbb az a konokság, mely-
lyel végzetes tévelyeikhez ragaszkodnak és a felszó-
laló derék papok felvi lágosításait fogadják. Zaj és de-
rü l t ség : ez ott a t. ház hangulata, midőn felhang-
zott előtte hogy a házasság szent dolog s hogy a 
zsidó és keresztény lelke közti válaszfalat, levén az 
vallási , nem emberi törvényhozás, hanem csak az 
isteni irgalom képes eltávolítani. 

Vájjon mit is je lent a képviselőház ama skep-
tikus nevetése, me ly lye l a legszentebb elvek em-
legetését fogadja? Ha a fölött mosolyog, hogy még 
napjainkban is vannak, kik szent és sérthetetlen el-
vekhez ragaszkodnak: akkor a képviselőház e frivo-
l i tása vérfagyasztó s a szent és sérthetetlen elvek 
bosszúját hívja ki maga ellen. Ha pedigonnan szár-
mazik a t. ház derültsége, mert nevetségesnek tart-
ja egy oly frivol dologgal, mi lyen a zsidó-keresztény 
házasság oly komolyan szembeszálni, mint a kép-
viselőház paptagjai tették : akkor ismét csak neki, 
jaj, mert maga ad példát rá, hogyan lehet a törvények-
kel játékot űzni, hogyan lehet magát a souverain 
hatalmat nevetségessé tenni. Jaj neki, mert tudnia 
kellene, hogy le ridicul c'est tue. 

Il y a des états, mondja Montesquieu1), ou l'es 
lois ne sont rien, ou ne sont qu'une volonté capri-
cieuse et transitoire du — souverain (nálunk du parle-

L'ésprit des lois, éd. 1767, Londres. Livre X X V I . 
ch. 2. p. 127. 
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ment). Ha ily törvény akar lenni annak a zsidó-
keresztény párosodásnak a törvénye; ha a törvény-
hozók azt azzal az utógondolattal szavazzák meg, 
hogy ugy sem lesz belőle semmi; ha az nem egyéb, 
mint a zsidó pénzuralom caprice-áriak kielégítése 
és Magyarország szabadelvű nyomorának átmeneti 
foltozgatása: akkor a törvényhozás oly tekintélyes 
faktorának, milyen a képviselőház, e frivol eljárása 
Magyarország fennállásának vallási alapjai körül 
nemcsak oly komolyan szelíd feddést érdemel, mi-
lyen a papi képviselők ajkairól elhangzott, hanem 
megérdemelne oly kíméletben ostorozást is, milyen 
Washington ama mnenykőszerü nyilatkozatában 
rejlik, melyet jónak látunk német nyelven ráolvasni, 
a honatyákra, nehogy magyarul szólván, népünk a 
honatyák bűnének teljes tudatára ébredjen. 

„Den Religion kann man nicht die Priester, unci 
dem Volke nicht die Religion nehmen. AVer darnach 
strebt, Thor oder Bösewicht, eines ist er von Beiden, 
oder Beides zugleich." 

Ezt mondta a nagy amerikai köztársaság meg-
alapítója. És honatyáink közöl csak az volna illeté-
kes Washingtonnal szembeszálni, a ki nagyobb 
hazafi, nagyobb honalapító volna, mint az új-
világ e nagy államférfia. Ámde hol van ez a 
nagy ember nálunk ? Quis est hic? Csaknem imádni 
fognánk ők. 

Tehát Washingtonnal szólva ostoba vagy go-
nosztevő, vagy mindakettö egyszerre az, a ki a nem-
zet vallásosságának lerombolásán fáradozik vagy 
közreműködik. 

Akarnak ínég egy izlésök szerinti tekintélyt? 
Hallj ák Montesquieu t. Il est nécessaire à la 

société, qu'il y ait quelque chose de fixe ; et c'est 
cette religion qui est quelque chose de fixe. Vagyis: 
a társadalomra nézve életszükséglet, hogy gyarló 
kezek ne bolygassák a keresztény vallási alapot, 
melyet semmi mással helyetesíteni nem képesek. 

Es hát csakugyan igaz volna az, hogy a hona-
tyák, kik a zsidó keresztény házasságra szavaznak, 
hitetlenek, és a házasság természetének igaz isme-
retére nézve oly annyira tudatlanok ? 

Igen. 
Az a fogalom a házasságról, mely képviselőhá-

zunkban, a papi képviselőket kivéve, szájról szájra 
jár, abnorrnitására, képtelenségére nézve felülmúl 
minden képzelmet, No de itt is áll a „nil admirari"; 
hisz másutt is ez a baj. Fokozza azonban ennek a 
juridikai absurdumnak kiállhatatlanságát nálunk 
az a sajátságos negély, melylyel fellép. Bizonyítás 

nélkül, vagy phrasisokból álló rabulistikával me-
részli az igazi házasság tiszteletét maga számára O O o 
követelni. 

Altalános emberiségi fogalom szerint a házasság 
lényegében szent, vallásos intézmény; keresztény hit 
szerint szentség, melynek némely következményeiiránt 
az állam rendelkezhetik ugyan, de nem rendelkez-
hetik lényege fölött, azaz nem hozhat tiltó vagy pa-
rancsoló törvényeket, melyek a házasság benső lé-
nyegét, mihez vallásos jellege első sorban tartozik, 
sértik, akár egyenes megtámadás, akár figyelmen ki-
vili hagyás által. 

Mint lidércznyomás ugy nehezedik napjaink-
ban a felületes elmékre — és ezeknek a száma le^io Ö 
— az a „közvélemény", hogy a házasság a maga 
teljes egészében képezi az állami törvényhozás tár-
gyát, vagy, hogy az államnak, ha éppen ugy tet-
szik, legalább is szabad tekintetbe nem venni, 
hogy a házasság lényegének vallási oldala is van. 

A teljes, exclusiv, vallástól eltekintő állami ren-
delkezés eme vakhite, mely szabadelvű fejekben a há-
zasságra vonatkozólag éjjel-nappal kisért, mély sii-
lyedést jelent nemcsak a keresztény civilisatio, de 
még a pogány római jogrend álláspontja alá is. 

Szabadelvű ember szerint a házasság egészen 
weltlich-menschlich Ding levén, mint ezt az e dolog-
ban eszményül tisztelt Luther Márton mondá,—a há-
zasság egészen az állam önkényére van hagyva. 
Tehet vele, a mi tetszik. Teheti felbonthatóvá, te-
heti felbonthatatlanná. Felállíthat az állam házas-
ságügyi jogrendszert, mely semmit sem törődik annak 
vallás erkölcsijellegével: ésigy tesz a kötelező polgári 
házasság. Felállíthat az állam oly házaságüíryi jog-
rendszert is, mely egyenes provocatio a házasság vallás-
erkölcsi jellegének lábbal tipr ás ár a\ és ezt fogja tenni a 
n ílunk tervezett civil zsidó keresztény párosodás. 

Mellesleg legyen megjegyezve : a fölött vitat-
kozni, melyik jobb e két rosz közöl, — keresztények, 
katholikusok, papok közt helyt ji-enség. 

De ha már mégis nyilatkozni kell : csak azt 
kérdezzük, mit venne kiki nagyobb sértésnek, azt-e 
ha valaki azt mondaná neki : semmi ember vagy, 
semmibe sem veszlek, vagy: semmibe nem vehetlek 
mert hatalmas vagy, de lásd én azért mégis meg 
tudlak sérteni, ha nekem ugy tetszik. Amaz, a házas-
ságra alkalmazva, a kereszténység isteni fenségével 
szemben az állami hatalom eszeveszett vakmerősége; 
ez csupán kicsinyes henczegése, vagy szorult hely-
zetében való kapkodása; amaz az állami hatalom tel-
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jes apostatiáját jelenti ; ez csak szárnypróbálgatás 
erre az apostasiára. 

Tessék a kettő közöl választani, melyik tetszik! 
Mind a kettő lerántja a házasságot ama magas 

álláspontról, melyre azt, nem mondjuk Krisztus 
Urunk, de csak azt mondjuk, hogy a római jog de-
finitiója emelte. 

Mert a pogány jogtudós Modestinusnak valóban 
oly fenséges eszméje volt a házasságról, hogy ab-
ból már nem hiányzik semmi, csak a mit Krisztus, 
csak amit Isten adhatott m é g hozzá: Nuptiae sunt 
conjunctio maris et foeminae, consortium omnis vitae: 
divini et humani juris communicatio. Azaz : a házas-
ság férfit és nőt egybekötő kapocs, az egész életnek 
együtté lése , az isteni és emberi jogoknak kölcsönös 
viszonossága. 

És ezt a definitiót a római jogrendszer codifi-
cálta,2) örök időkre a jogtudomány és minden tör 
vényhozás számára iránytűül felál l í totta, vezércsil-
l agu l kitűzte. 

Magyarország törvényhozói kezdik ezt az 
iránytűt f igyelembe nem venni, e vezércsi l lagot 
megvetni . Mi lesz a következmény ? (Vége köv.) 

A püspökök és szerzetesek ügyeit intéző sz» 
congregatio egy határozata. 

(Vége.) 

5.) A közlött decretum mint ilyen csak a jó 
pásztorról cz. zárdaszüzeknek szól. Emel lett m é g 
mindig föltehető az a kérdés , vájjon a benne 
foglalt határozatok más társaságokat is köteleznek-e ? 

Természetes, hogy az oly társaságok, melyek az 
apostoli széktől, vagy ami ugyanaz, a S. C. E. et 
R. tói hasonló utasítást nyertek, (s a Methodus 
i lyent 14-et említ,) ennek pontos megtartására lel-
kiismeretben kötelesek. A főnoknők egyenesen vét-
keznének az apostoli szék iránt tartozó engedelmes-
ség ellen, ha ennek daczára korábbi, messzebbre 
nyúló gyakorlatuk mellett megmaradni akarnának. 
A nyert parancsok helyes értelmezése fölött támadt 
kételyekben e közleményünk, mint amely a sz. 
atya nézetét tisztán feltünteti , adhatna megbizható 
irányt. 

Azonban a többi szerzetes társaság is, melyek-
nek i ly utasítás nem adatott, akár legyenek asz . szék-
től megerősített szabályaik, akár nem, nézetünk 
szerint éppen nem tehetik azt, hogy a nevezett de-
cretumban foglalt elveket tekintetbe ne vegyék. A 
sz. atya a decretumban minden határozottsággal 

átalános joggyakorlat" (jus commune) „átalános 
2) Dig. De ritu nuptiarum. (1. XXIII . t. 2.) 

s z a b á l y i n a k (regola generale)-nak mondja, hogy a 
lelkiismeretnek benső ügye i és igy a szentségben 
való részesülésnek közelebbi meghatározása a szer-
zetes nőknél is e lvben a gyóntatónak, mint a Krisz 
tus és egyházától rendelt lelki vezetőnek a dolga. 
Ebből következik, hogy a fónöknök e téren csak 
akkor bírhatnak valamelyes jogokat, ha nekik i lye-
neket az egyház engedett. A Methodusnak kimuta-
tása szerint o lynemü jogok, melyek a jó pásztorról 
cz. főnöknöknek a közlött decretumban eno-edett o 
mértéken tul mentek, 1858 óta egyetlen társaság-
nak sem adattak. Emel lett áll, hogy más társasá-
gok, melyek a mondott év előtt nyerték meg az 
apostoli szék jóváhagyását , nagyobb jogengedmé-
nyekkel dicsekedhetnek. Vájjon most már, hol ez 
u g y van, helyén van-e, a sz. atya óhaját t isztelve 
az i l lető szabálypontokat megszorító módosítást 
jóváhagyás véget t az apostoli szék elé terjeszteni,1) 
arról határozzanak, kiket illet. Semmi esetre pedig 
nem vonhatják ki magukat az i ly társaságok fő-
nöknöi ama kötelezettség alól, hogy jogérvényes 
szabályaikat ad mentem Papae magyarázzák és 
hogy lelki ismeretesen körültekintsenek, vájjon ed-
digi gyakorlatukban a nekik megengedett dolgok 
mértékén tul nem intézkedtek-e. Mert amiket ezen 
a mértéken tul tesznek, azok jogtalan túlkapások, 
azok nem egyebek, mint „abusus, qui irrepserunt", 
amelyeket a sz. atya föltét lenül megszüntetni akar s 
amelyek kedveért amaz „átalános szabályt*' fölál-
l ította. Ezt tudni és mégis a szokásos meg nem en-Ö ö 
gedett módon akarni kormányozni, éppen nem férne 
m e g sem a sz. atya iránti köteles kegyelettel , sem 
az igazi szerzetes szel lemmel, amely oly igazán a 
gyermeki és bizodalmas engedelmesség szelleme, 
és a társaság és tagjainak benső megkárosítását 
vonná szükségképpen maga után. Oly szerzetes 
társaságokban, melyek még nem birnak a sz. szék-
től jóváhagyott szabályokkal, annál inkább kellene 
arra ügyelni , hogy a jó pásztorról cz. zárdaszüzek 
számára kiadott decretumban fölál l í tott korlátok 
mögöt t maradjanak, miután, ha maholnap szabá-
lyaikat jóváhagyás végett fölterjesztendik, mesz-
szebre terjedő jogengedményeket éppen nem re-
mélhetnek. 

Hátra van még a kérdés, vájjon a jó pásztor-

') Mert ezt tenni sem a főnökök, sem a püspök - jogá-
ban nem all : „Facultas non conceditur mutandi Constituti-
ones, postquam hae fuerint a S. Sede approbatae, sed requiri-
tur eius expressa licentia." S. C. E. et R. 27. Sept. 1861. 
Meth. p. 29. 
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ró I cz. foi tök nőknek engedett kettős concessio (a lel-
kiismeret fölfödözését és a sz. áldozás elti ltását il-
letőleg) hasonló esetben más társaságok fönöknőitől 
is igénybe vehető-e, ha i lynemű különös fölhatal-
mazást sem szabályaik inegerösitése által sem más 
módon nem nyertek? Csak ngy egyátalán ez nincsen 
megengedve. Mert e jogok gyakorlása a munus pas-
torale-ban való részvevés (mint fönnebb 2. alatt ki-
mutattuk,) mely természete szerint mint a munus 
docendi a tanitó, nem pedig a hallgató egyház köré-
hez tartozik, és azért laikusok, kikhez i ly értelemben 
az apácza főnöknök is tartoznak, azt csak akkor és 
a n m i b a n vehetik igénybe, amennyiben azt nekik az 
egyház főpásztor ai megengedik. Ami a lelkiismeretnek 
a szabályok nyi lvános megszegéseiről s az erények 
ben tett előmenetelről való önkénytes felfodözését 
illeti, a sz. szék ezen engedményt , mint a Me-
thodusból kitetszik, minden a szabályok megerősí-
tését kérő társaságnak nem csak megadta, hanem 
idézett decretumában ugy tüntette föl, mint a mely a 
regola generale-ben benfoglaltatik. Ebből, mint 
véljük, elég biztossággal következtethetjük, hogy a 
sz. atya akarata legalább in praesens arra szól. 
hogy e concessiót minden társaságnak oda lehet 
Ítélni. — A második concessiót i l letőleg, melyet a 
jó pásztorról cz. főnöknőknek a sz. áldozás megti l -
tására vonatkozólag az egyetlen mondott esetben 
megadták, nein bátorkodunk ugyanazt állítani. Mert 
a decretumból erre nézve semmi határozottat nem 
találni, s másutt sem találtunk semmit, amiből a pá-
pának i lynemű átalános akarata biztosan következ-
nék. S lia nein látjuk is be, miért t i l taná meg az 
egyik társaságnak a sz. atya azt, amit egy másiknak 
megenged, ugy ebből még nem következik, hogy 
csakugyan szándoka volt a kérdéses concessiót va-
lamennyire kiterjeszteni. Lehetséges, hogy botrá-
nyok megakadályozására nem tartja általánosan 
szükségesnek ezen eszközt. Jól vezetett zárdában 
erre alig is lesz igen szükség. Vájjon ugyanis a két-
ségk ívül ritka esetekben, mikor alkalmazásba jö-
hetne, az illető nővért nem birná-e saját lelkiisme-
rete arra, hogy a legközelebbi gyónásig tartózkodjék 
asz. áldozástól? Másrészt természetes kötelessége a 
fönöknönek, a kérdéses botrányt tehetsége szerint 
megakadályozni ; nekünk ugy tetszik, hogy bölcs, 
szívből i akadt intelmek, kérések stb. sub obedien-
tia adott parancsnak ultima ratiója nélkül is czélhoz 
fognának vezetni Azonban hol azt hiszik, hogy e 
jogot nein nélkülözhetik: a legbiztosabb utat talál-
juk legjobbnak; kérjék ezt az il lető helyen. 

Aristoteles a Skolasztikában. 
Irta: Gyürky Ödön. 

(Folyt.) 
II . 

Az aristotelizmus tehát, mint láttuk, különösen a 13. 
század kezdetén roppant nagy elterjedésre tett szert nyuga-
ton. Csakhogy e tanok korántsem voltak mind Aristote-
les valódi tanai, hanem az arab aristotelizmuséi, telve mind-
azon tévelyekkel, uj platonikus eszmékkel, melyekkel az 
arabok Aristotelest felruházták és kommentárjaikat megtöl-
tötték. Ez az arab aristotelizmus pedig merev ellentétben ál-
lott a keresztény alapigazságokkal, annak örök tanaival, s 
egy antikeresztény szellemet hordozott magában, melyet 
majd nem mind magukévá tettek azok, kik e műveket 
megismerték. Fölismerte azonban csakhamar ama veszélyt, 
mit ezen tanok magokban foglalnak, a kinyilatkoztatott 
igazságok őre és csalhatatlan tanítója, az egyház is, és sie-
tett közbelépése által a keresztényellenes tanok szélesebb 
terjedését meggátolni. 

Már az 1209-ben Amalrich és Dinantói Dávid tévta-
nai ügyében Párisban összeült tartományi zsinat, elitélve 
ezen tévelyeket megtiltotta egyúttal, mintegy rámutatva 
ezen tanok forrására, Aristotelesnek a természet-bölcseletről 
irt könyveinek és azok kommentárjainak valamint nyilványos 
ugy magán olvasását és tanulmányozását. A zsinat határo-
zata igy hangzik : „Quaternuli Magistri David de Dinant 
infra natale episcopo Parisiensi aíferantur et comburantur, 
nec libri Aristotelis de naturali philosophic, nec commenta 
legantur Parisiis publice vel secreto. E t hoc sub poena ex-
communicationis inhibemus. Apud quem inveniantur quater-
nuli magistri David, a natali Domini in antea pro haeretico 
habeb i t u r . "Soká ig nem tudtak megegyezni azon, hogy 
miként kerülhettek össze Amalrich, Dávid és Aristoteles 
iratai, s miként lehetett ez utóbbi forrása ezeknek. Ma már 
azonban a dolog történelmileg is bizonyos, és hozzá semmi 
kétség sem fér. Albertus Magnus sokat és sok helyen fog-
lalkozik Dávidnak e tévtanaival s mindig nyiltan kife-
jezést ad ama nézetének és meggyőződésének, hogy Dávid 
legnagyobb részét tévtanainak az aristotelesi könyvekből 
merítette, rosszul fogván fel azok egyes helyeit, vagy telje-
sen hamisan magyarázván azokat.2) S Aquinói szent Tamás 
is röviden ekkép adván elő e tanok alapját: „Alii dixerunt, 
Deum esse princípium formale omnium, et hoc dicitur fuisse 
opinio Almarianorum. Alius fuit error Davidis de Dinando, 
qui 8tultissime posuit Deum esse materiam primam," szin-
tén az aristotelesi filozofiára, mint forrásra enged következ-
tetni.3) 

A párisi zsinat tilalmának azonban nem sok eredmé-
nye lett. Magok a hittan tanárai is, mint Tournayi Simon 
vallották a kárhoztatott tévelyeket. I I I . Incze pápa követe 
Courçon Róbert ekkor tehát a pápa egyenes meghatározá-
sára 1215-ben a párisi egyetemnek egy uj tanulmányi ren-

') Nnvus thesaurus ánecáot . t . IV. p. 166. 1777. Nem val<5 tehát 
mint e szövegből is látszik, Raumer azon állítása, hogy a zsinat által az 
aristotelesi könyvek is elégettettek volna. 

„Omnis iste error provenit ex p r a v a intelligentia dictorum Aris-
totelis" mondja többször, vagy : David prave intelexit litteram Aris-
totelis. 

3) Summa Theo! I. quaes. 3. ar VIII. 
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deletet adott ki, melyben Amalrich és Dávid műveit újra 
elitélve, ugy azok, valamint Aristoteles metafizikai és fizi-
kai művei olvasását megtiltja. Aristoteles dialektikai mű-
veinek tanitását ellenben megparancsolja.4) De ezen máso-
dik tilalomnak nem volt az elsőnél nagyobb hatása, mig 
ellenben a kárhoztatott tanok napról-napra mind jobban 
elterjedtek maguk közt a tbeologusok közt is, ugy hogy 
1228-ban I X . Gergely pápa kénytelen volt a theologiai kar-
hoz egy levelet intézni, melyben szigorú szemrehányásokkal 
illeti a hittanárokat, kik ahelyett, hogy az atyák tanitását 
követnék, a hittanba filozofiai tévtanokat kevernek, s ezáltal 
a hit tisztaságát elhomályosítják. 1231-ben pedig ugyanezen 
egyetemhez egy bullát intézet, melyben szigorúan megtiltja 
a szabad művészeti kar magisztereinek minden oly termé-
szettudományi mű olvasását, melyek Párisban tilalom alá 
estek, és pedig egész addig, mig e művek kiigazítva és kija-
vítva nem lesznek, — quousque examinati fuerint et ab 
omni errorum suspicione purgati.5) 

E szigorú rendelet után is azonban az egyháznak 
még többször kellett közbe lépni, hogy hiveit a veszélyekre 
figyelmeztesse s azok terjedéseit megakadályozza. 1240-ben 
Vilmos párisi püspök, az egyetem tanáraival együtt elitélt 
és tévesnek jelentett ki 10 tételt, melyeken az arab-aristote-
likus forrást, honnan merítve valának, félreismerni nem le-
het. Hét évvel később 1247-ben Ottó, a pápa követe, mondott 
ítéletet a Sorbonne két theologiai tanárának tévelyei felett, 
kik a filozófiával a hit kárára visszaéltek, mely itélet a 
theologia és filozófia még több tanárát is sújtotta.6) De en-
nek sem volt valami nagyobb eredménye. Aristoteles műveit 
még az]elitélteket azután is csak olvasták, magyarázták, és 
tanulmányozták, ugy hogy 1262. IV. Orbán pápa kénytelen 
volt IX. Gergely bulláját, különösen Arisztoteles fizikai és 
metafizikai könyveit illetőleg, megújítani és újra meg-
erősíteni.7) 

Az egyház e fellépését az arab aristotelizmusnak 
túlterjeszkedése ellenében sokan arra szeretik felhasznál-
ni , hogy az egyházat arról vádolják, mintha ezzel is 
meg akarta volna akadályozni a tudományok terjedését, a 
haladást, a filozófiai vizsgálódást. De ez nem áll. Az egy-
ház, midőn az arab aristotelizmus túlterjeszkedése ellen 
közbe lépett, csak kötelességét, csak szent, magasztos hiva-

*) .,Et quod legant libros Aristotelis de dialectica tarn veteri quam 
nova in scholis ordinarie et non ad cursum. Legant etiam in fcholis or-
dinarie duos Priscianos vel alteram ad minus. Non legant in festivis die-
bus nisi Philosoplios et Retlioricos et Quadrivialia et jBarbarismum et 
Ethicam si placet, et quar tum Topicorum. Non legantur l ibri Aristotelis 
de Metaphysica et natural i Philosophia, nec summae de eisdem aut de 
doctrina magistri David de Dinant aut Amalrici haeretici, aut Mauritii 
HispanL" Du Boulay : Hist. univ. t. I II . p. 81. Renan szerénfc ez a 
„Mauritius H. nem volna más mint maga Averroes. I m p . 222. 

5) „Ad haec jubemus, ut magis t r i ar t ium unam lectionem de Pris-
ciano et unam post aliam ordinario semper legant, et libris UM s natura-
libus, qui ex certa causa prohibiti fuere Parisiis non utantur , quousque 
examinati fuerint et ab omni erroum suspicione purgat i .Magistr i vero et 
scholar es Theologiae in facilitate, quam profitentur, se s tudeant laudabi-
liter exerceri, nec Philosoplios se ostentent sed satagant fieri Theodidac-
ti, nec loquantur in lingua populi et populi linguain Hebream cum Aso-
tica confundent.es, sed de illis tantum scholis quaestionibus disputent, 
quae per libros theologicos et sanctorum Patrum. tractatus valeant ter-
m i n a l . " 

6) Talamo, o. c. p. 275 et sequ. Bonaventura fölemlíti mind e 
ti ; kárhoztatott tételt. In II. Sent, dist 23 a 2. qu. 3. 

7) A megerősítő bulla olvasható. Du Boulay idézett művében, t, 
I II . p. 366. 

tását teljesítette, mely a Krisztustól reábizott tanok épség-
ben való megőrzésében, terjesztésében és megvédésében áll. 
Az egyház csak ugy cselekedett, mint olyannak cselekednie 
kellett, ki az igazság birtokában érzi magát. Mert a ki tel-
jesen és igazán meg van győződve az igazságról s azt nem 
tudja, nem akarja megvédeni a vele ellenkező tannok tá-
madásaitól, vagy önmaga írja alá Ítéletét, vagy gyáván, 
kislelkü félelemből cseréli fel az igazat a tévelylyel. Sőt az 
egyház nemcsak hogy a tudomány ellen nem vétettez eljárá-
sa által, de éppen ezt is a tudomány érdekében tette, mert 
a tudománynak is az a feladata, hogy harczoljon az igaz-
ságért és ne cserélje fel azt könnyelműen holmi ingatag 
tévtanokkal. Es éppen ezért nincs is szükségünk arra, hogy 
Jourdain, Liberatore, Sighart és másokkal azzal akarjuk 
mentegetni az egyház ez eljárását, hogy az nem a tulaj-
donképeni aristotesesi könyveket itélte el, hanem csak azok-
nak az arabok által készített fordításait, konpendiumait és 
kommentárjait. Mert eltekintve attól, hogy nekünk ilyen 
mentségre nincsen szükségünk, ez az állítás teljességgel va-
lótlan. A dekrétumok melyek által Aristoteles említett művei 
eltiltva lőnnek, oly világosan beszélnek, hogy kétségről vagy 
más értelmezésről szó sem lehet. A decretumok ugyanis világo-
san különbséget tesznek Aristoteles némely művei és az arabok 
nakezek felett irt kommentárjai közt,megtiltva csakis ezeknek 
az olvasását.Igy az 1209. párisi zsinatnak fentebb idézett vég-
zése világosan mondja : „nec libri Aristotelis de naturali 
philosophia, nec commenta legantur." Ugyanezen különbsé-
get teszi a pápai követ Courçon Róbert határozata is. Eme 
határozatok továbbá nem csak hogy általában tesznek különb-
séget Aristoteles és arabok művei közt, de névleg is felemlí-
tik Aristoteles azon műveit, melyeknek olvasása megtílta-
tik és azokat, melyek olvashatók. . . . A vád tarthatat-
lansága mellett bizonyítanak továbbá a középkori bölcselet 
történetének legjobb ismerői is, mint Kleutgen, Sanse-
verino,8) Talamo és mások. 

Igy lévén a dolog, önkénytelenül is egy másik 
kérdés merül fel előttünk, t. i. miként lehetett tehát 
mégis, hogy az egyház ezen nyilt parancsa ellenére is, az 
élet szentségében és tudományban oly kitűnő férfiak, mint 
szent Tamás, Bonaventura vagy Halesi Sándor és má-
sok oly nagy szorgalommal tanulmányozták és magyaráz-
ták Aristoteles müveit. A skolasztikái filozofia történet-
íróinál erre nézve több feleletet találunk. Némelyek azt 
állítják, hogy e férfiak nem ismerték az egyház eme 
tilalmát. Azonban ez már magában véve is hihetetlen. 
Mert ki is képzelhetné csak, hogy e férfiak, kik oly 
nagy szerepet vittek koruk tudományos mozgalmai-
ban , kik majd mind vagy tanárok voltak, vagy leg-
alább tanultak a párisi egyetemen, nem ismerték volna 
ezen végzéseket? Mások ismét azt ál l í t ják, miszerint 
az egyház tilalma nem valamennyi iskolára, csak a pá-
risi egyetemre vonatkozott; eme férfiak pedig nem Páris-
ban tanulták és magyarázták Aristotelest, de más helyeken, 
mint pld. Albertus Magnus Kölnben, szent Tamás Olaszor-
szágban. De habár e nézetet tar t ja Kleugten is, a kö-
zépkori filozofia e nagy ismerője, mi szerzőnkkel tartva 
még sem fogadhatjuk el azt, mert bizonyos, hogy Albertus 

8) Philosophia Christiana, pars. I . p. I I I . 
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Magnus Párisban kezdte az arab aristotelikusok műveit is-
merni és tanulmányozni, s kommentárjainak is legnagyobb 
részét ott készitette ;9) valamint szent Tamásról is majdnem 
bizonyossággal áll í thatjuk, hogy Aristoteles fizikai és meta-
fizikai műveihez irt kommentárjait már Párisban kezdte 
meg, és Olaszországban csak befejezte, a meteorologiai kom-
mentárokra nézve azonban ez minden kétségen kivül áll. Ezt 
bizonyítja ennek eme helye is: „Orizontes plures sunt et diver-
eae secundum diversas partes terrae habitualis. Non enim 
est idem horizon habitantibus hie Parisiis, et habitantibus 
Romae." (In I. I I lect. 10). 

Mio- magukból az e művek olvasását megtiltó rende-D o 0 

letekből akarunk erre a kérdésre felelni. Mindenek előtt meg 
kell jegyeznünk, hogy mindezen tilalom csak fizikai és me-
tafizikai műveire, az úgynevezett libri naturalesekre vonatko-
zott; a többiekről soha egy szó sem fordul elő, sőt azok olva-
sása ajánltatik s az iskolákban mindig is tanulmányozták. 
A skolasztika tudósai tehát eme könyveket szabadon értel-
mezhették és magyarázhatták: ez kétséget nem szenved. I t t 
tehát csak a libri naturalesek jönnek tekintetbe. Ami pedig 
ezeket illeti, ha az egyházi határozatokat tekintjük, azok-
ban egy figyelemreméltó különbséget fogunk észrevenni. Az 
első határozat ugyanis megtiltja mind magán, mind nyilvá-
nyos olvasását a természettudományi műveknek s az azok-
ról irt kommentároknak. „Nec libri Aristotelis de naturali 
philosophia, nec commenta legantur Parisiis publico vel se-
creto." Courçou Róbert rendelete már mérsékli ezen első 
tilalom erejét, s a nevezett könyvek olvasását csak az isko-
lákra nézve t i l t ja meg, a magán tanulmányozást tehát nem. 
„Lsgant etiam in scholis . . . non legantur libri Aristotelis 
de metaphysika et naturali philosophia." I X . Gergely pápa 
1231-iki bullája pedig még tovább megy, ő még ezeknek a 
könyveknek az olvasását és tanulmányozását is megengedi,mi-
helyt azok átvizsgálva kijavítva és lesznek. Csak addig nem 
szabad. „Quousque examinati fuerint et ab omni errorum 
suspicione purgati." Eme szavakból világosan követ-
keztethetünk arra, hogy azok, kik oly szándékkal fogtak 
e művek tanulmányozásához, hogy a jelzett kijavítást 
véghez vigyék, semmi tilalom által nem voltak akadá-
lyozva. A skolaszticismus nagy férfiai pedig csak az 1231. 
év után, tehát e bulla kiadása után fogtak hozzá aristo-
telikus tanulmányaikhoz; czéljok pedig éppen az volt, hogy 
mindenekelőtt az aristotelikus műveket az arabizmustól 
megtisztítsák, eredeti minőségükbe visszaállítsák, a miben 
aztán már nem akadályozta őket semmi. S ha IV, Kelemen 
pápa meg is újította IX . Gergely rendeletét, ez csak azt bi-
zonyítja, hogy 1262-ben a kijavítás még nem volt teljesen 
végre hajtva. De midőn egy nagy Albert , szent Tamás a 
tiszta aristotelizmust visszaállították, ez a tilalom is magától 7 O 
megszűnt. 

Ilyen volt az aristotelizmus állása, elterjedése és irá-
nya a nyugaton akkor, midőn a skolasztikusok hozzáfogtak 
az anstotelesi tanok tanulmányozásához, hogy annak segé-
lyével megfejthessék a 13. század tudományos feladatát. ° 

(Folytatjuk.) 

9) Talamo, 0. c. p. 302 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, november 22. Az első lépés a veszedelmes 

lejtön. — Mig ezen soraink napvilágot látnak, addig tör-
vényhozásunk egyik részének többsége talán már elfogadta 
ama javaslatot, melynek sorsa iránt kétségben nem valánk. 
Megmondottuk ezt már két hét előtt, meglesz a zsidó há-
zasság. Nem kételkedünk ugyan, hogy a főrendiházban fő-
papjaink közül és talán a világi főurak közül is többen sík-
ra fognak szállani ezen monstruosus javaslat ellen ; előre 
tudjuk, hogy nagyszerű és fenkölt szellemű ennunctiatiókat 
fogunk hallani, — de enfin ! a parlamentani rendszer gépe-
zete ott is meg fogja tenni szolgálatát, mint megtette ezévi 
május hó elején, és mielőtt még eljönne a békefejedelem 
kedves ünnepe, meg lesz hazai törvényeink sorában egyik 
faja azon „Wechselbalgu-nak, mint egy nemrég elhunyt 
nagynevű kath. író a polgári házasságot nevezi — melyről 
az ég angyalai bizonyára nem éneklik : Gloria in excelsis 
Deo et in . . . 

Nem is bocsátkozunk ama számnélküli, czifrábbnál 
czifrább argumentumok czáfolatába, melyeket a t. ház fa-
lain kivül és belül e napokban olvastunk és hallottunk. 
Benn a házban bátran feleltek a papi képviselők a támadá-
sokra, nyíltan és szabadon hangoztatták az egyház állás-
pontját és saját meggyőződésüket és ha ezen beszédek mind 
nem is állottak a parlamentaris szónoklat kellő niveauján, 
minden elismerést érdemel a színvallás, az elszántság és 7 O 
kötelességteljesítés, mely persze a miniszterelnök kegyes el-
nézése következtében még a kormánypárti képviselők szá-
mára is nem kis mértékben meg volt könyítve. A zsidó fő or-
gan um, a „P. Lloyd" tegnapi vezérczikkének végszavait, 
ezen durva és goromba bántalmazást, paralyzálja majd az 
egész ország papságának és jobbirányu laikus elemének 
elismerése és hálája. Az éppen oly keveset ártott papi kép-
viselőink igazi reputácziójáuak, amint nem fog használni 
ama gálád intimidatio, melylyel ugyanazon lap a főrendiház 
egyházi tagjaihoz fordul. 

Amit a házon kivül ír tak, azt megezáfolni háládatla-
nabb dolognak tar t juk , mint szerecsent fehérre mosni, külö-
nösen most, mikor post festa vagyunk. 

Hacsak „egy pár százezer névleg hitetlen zsidó"-ról, 
mint Göndöcs B. képviselő úr mondá, volna szó, nem paza-
rolnók az időt és a papirt ; hadd induljon ez a pár százezer 
neolog zsidó saját utján, hadd veszszen az a keresztény, ki 
vallásából már annyira kivetkőzött, hogy egész életére néz-
ve oly nagy horderejű tényben azzal éppen semmit sem ki-
ván törődni, mi a legelső és legfontosabb ! Volenti non fit 7 O ö 
injuria ! De másképp, egész máskép áll a dolog, ha komo-
lyan szemügyre vesszük. Ama sok bajhoz, melyet hazai tör-
vényhozásunk a házasságjog terén már eddig is produkált, 
de a melyek mindeddig a házasság lényegét legalább köz-
vetlenül nem érintették, egy ujabb, sokkal nagyobb és vész-
teljesebb, egy radikális és lényeges baj járul , egy nagy 
horderejű elvi dolog : a házasság lealacsonyitása tisztán pol-
gári szerződésre. Ez nézetünk szerint a legjelentékenyebb 
baj, melyet ezen ujabb merénylet teremtet t ; ez a legsujtóbb 
csapás, mely első sorban és majdnem kizárólagosan egyhá-
zunkat és vallásunkat érte. 
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Mi nem tagadjuk, hogy az államnak van köze a há-
zassághoz ; mi kétségbe nem vonjuk, hogy az állam ezen 
leo-fontosabb társadalmi kapocs iránt érdekkel viseltetik ; 
aquinói szt. Tamástól tanultuk, ki igy ír: „In quantum vero 
(matrimonium) ordinatur ad bonum politicum, subjacet or-
dinationi civilis legis" (Summa contra gent. 1. IV . c. 78.) és: 
„Matrimonium . . . in quantum est in officium communita-
tis, statuitur jure civiliu (In 4 1. sent. dist. 34. qu. 1. a 5. in 
resp. ad 4.); de abból, hogy a házasság nagy fontosságú az 
államra nézve, nem következik, hogy ő annak ura és birto-
kosa, hogy tökéletes szabadsággal rendelkezhetnék felette. 
A házasság alapja az államnak, de olyan alapja, mely már 
az államszervezet előtt létezett. Az államok kifejlése előtt 
az emberek családokban éltek, és ha az államok elenyész-
nek, a családok fönnmaradhatnak. Az emberek jelenleg ál-
lamokban léteznek és élnek, és igy nem szenvedhet két-
séget, hogy a két akarat megegyezése, mely házassági 
frigyet kö t , amennyiben ez számos polgári cselekvés 
forrása és sokszoros viszonyban áll a polgári társadalom-
mal, bizonyos tekintetben polgári szerződésnek is nevezhető. 
De határozottan téves a nézet, hogy a házasság lényege wem 
egyéb, mint ilyen szerződés. Már aqu. sz. Tamás igen éles 
különbséget tet t a házasság oka, lényege és hatása között, 
a midőn igy ir : „In matrimonio tria est considerare. Pr imo 
essentiam ipsius, quae est conjunctio . . . secundo causam 
ipsius . . . tertio effectum. (In 1. 4. Sent. dist. 27. qu. 1. a. 1. 
ad. 4.) Consensus in matrimonio est causa. (Ibid. a. 2. ad. 1.) 
IV . Jenő pápa decretuma pedig dogmatikailag megállapí-
totta : ,,Causa efficiens matrimoniis regulariter est mutuus 
consensus per verba (le praesenti expressus." Igy világos, 
hogy a házassági szerződes az egyedüli út, a melyen az em-
berek házasságot köthetnek, oly cselekvés, amelynek vég-
rehajtása alkalmával maga az Isten köti a fölbonthatatlan 
köteléket — oka, de nem lényege a házasságnak. A házas-
ság lényege — a fölbonthatatlan kötelék, természeti, isteni, 
lelki egyházi szerződés, mely az állam jogkörébe soha sem 
tartozott és természeténél fogva nem tar tozhat ik. Az állam 
megállapíthat bizonyos személyi vagy tárgyi feltételeket a 
szerződő felekre nézve, felállí that a maga részéről tiltó aka-
dályokat, melyeket az egyház mindenkor respectált, de a 
házasság lényegére nézve ingerencziát nem tulajdoníthat 
magának és azért soha sem állí thatott fel bontó akadályo-
kat. Hozzá nem tartozik, dekretálni : ez házasság, az nem. 
Erre az állam sem hivatva, sem képesítve nincsen. 

Ezen elvi oldalon ütött rést, még pedig veszedelmes 
rést eme ujabb merénylet. A maga fóruma elé ragadta az 
állam a házasságot, most csak kivételes, részleges tekintet-
ben; de ezen archimedesi ponton állva nem leend nehéz do-
log,kiforgatni az egész házassági jogot. A velleitás hozzá már 
nagyon is magvan; csak a kormány, ugy látszik, még nem tart-
ja opportunusnak.Tisza K. ő excja a szabadelvű párt értekez-
letén, Pauler T. ő excja a tegnapi képviselőházi ülésen a köte-
lező polgári házasság ellen nyilatkoztak. Miniszterek mennek, 
miniszterek jönnek, de egy elvnek elfogadása egyszersmind 
ezen elv egész logikájának elfogadása. Kérlelhetetlen az el 
vek vas következetessége ; meg lehet ezt akadályozni, de 
megsemmisíteni soha. Bármennyire is dicsőitse ezen ujabb 
merényletet a „Nemzet" (319. sz. nov. 21.) mint a liberalis-

mus rehabilitaczióját, bármennyire iparkodtak ezt politikai, 
opportunitási és talán pénzügyi szempontokból plausibilissá 
tenni, bármennyire áll í t ja a „ P . Lloyd" (mit saját álláspont-
járól ítélve különben nehéz eltagadni), hogy ez nem kegye-
lem a zsidókra nézve, de jog, melyet méltán követelhetnek 
— mind ezt nem bánjuk ; minket bánt, minket, hazánk 
és népünk jövője érdekében mélyen megszomorít, hogy a 
legelső lépést megtették ama veszedelmes lejtőn, mely 
előbb-utóbb, de egyszer bizonyára, kérlelhetetlen logikai 
következetességgel, a házasság teljes lealacsonyitásáboz, 
tiszta polgári szerződésre fog vezetni. S akkor j a j szegény 
hazánknak, ha a legfontosabb és legszükségesebb intézmény 
meg lesz fosztva ama garancziáktól, melyek ezen intézmény 
szilárdságát és az erre alapuló állami élet boldogságát biz-
tosítják. ? 

Kassa, november hóban. A kegyelet napja. — (Vége.) 
Minden nézetnek a purgatoriumrólmeg van saját ájtatos-

sági szelleme,mely a „halottak napján" tar tot t isteni tisztele-
ten nyer kifejezést. Némelyek szerint a lélek, Isten szent ar-
czával a pa r t i cu la r s ítélet alkalmával való látása után édesen 
száll le a purgatoriumba.E visio a lélekkel marad és fogságá-
nak iszonyait is megszépíti,mintha Megváltója szeretőszemei-
ből a holdvilág ezüst sugarai ömlenének alá. . . . A tűzten-
geren csak e kép élteti őt. A lélek először meglátván Iste-
nét, érzi, mily méltatlan az égre s önként a purgatórium 
felé repül. Sőt ha ennek keménységét nem találná elégsé-
gesnek, akkor pokollá szeretné változtatni, csakhogy annak 
kincse által előmozdítsa az akadályt, mely őt végczéljától, Is-
tentől távol ta r t ja . Szeretetének igazán égő többlete eltűrhe-
tetlen kinainak mértéke. A bün héja akadály, melyet meg kell 
emészteni a tűznek, és a befödött tárgy nem érezheti a nap 
sugarainak hatását, csak ha boritékát megsemmisítjük, lesz 
kitéve a napnak. A tüz olvasztó erővel bir az anyagiakra ; 
a lélek azonban, magában az Istenben sem olvadhat fel, csak 
önmagában. Ha a lélek megtisztul, az Isten lesz élete, és 
midőn egészen megtisztulva Istenhez tért, többé nem szen-
ved, mert mi fölemésztendő sem marad benne, — és ha meg-
tisztultan tovább is a tűzben tartatnék, a tüz fá jdalmat nem 
okozna neki, — sőt az, az isteni szeretetnek, magának az 
örök életnek tüze lenne, hol a lélek már nem érez ellent-
mondásokat. Genuai sz. Katalin revelatiói a legkiválóbbak. 
Canonisatiójának római pőrében mondatik : „Ugy látszik, 
hogy Isten teremtményét e földön a purgatórium élettükrévé 
alkotta. Mintha magas falra helyezte volna, mely az életet 
a jövőtől választja el, hogy látván, mit szenvednek a más 
életben, kijelentené, mit kelljen várnunk, ha oda jövendünk. 
Szent Katal int iratai hittudoraink sorába emelik. Müve oly 
nevezetes pont a purgatoriummal összekapcsolt áhítat törté-
netében, hogy annak, főleg a kegyelet napjain való lapozá-
sát,_nem lehet eléggé ajánlani. — A purgatórium lé^e felől 
minden kétséget eloszlat Urunk, midőn bűnökről szól, mik 
„sem ezen, sem a más világon meg nem bocsáttatnak.,, (Má-
té 12. 32.) A purgatórium az Isten dicsőségének aratására 
megért fehér mező. Egy imát sem mondhatunk el az elhunj'--
takért a nélkül, hogy Istent ne magasztalnék az ima hite és 
szeretete által ; egy lélek sem szabadult ki börtönéből anél-
kül, hogy Isten ez által mérhetlenül ne dicsőíttetett volna. 
O saját adományait koronázza meg ama drága lelken. Ke-
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veset gondoló v a g y rosz olvasottságú egyének olykor föl is 
indulnak azon otthonosság és biztosság miatt, melylyel mi e 
láthatatlan világról irunk. Mind ez a hit, ima, lelkiolvas-
mány és a theologia tanulmányozásából ered. Redkivüli és 
szomorító lenne, ha ugy nem volna ; mert mi értékű és be-
csű lehet ránk nézve a világ, melyet ismerünk, azon világ-
hoz képest, melyet nem látunk, — quod in praesenti est mo-
mentaneum et leve, supra modum in sublimitate aeternum 
gloriae pondus operatur, non coniemplantibus nobis quae vi-
dentur, sed quae non videntur. Quae enim videntur, tempo-
ralia sunt, quae autem videntur, aeterna sunt." (Corr. I I . 4, 
18.) Ha saját életünket, az Isten szentségét a jámbor köny-
vek is szentek életében olvasottakat komolyan megfontoljuk 
alig lehet valakinek közülünk reménye, hogy meg fog a 
purgatoriumtól menekülni, sőt inkább érzi, hogy az az isteni 
irgalom bizonyítéka, ha oda juthat. Ha tehát igazác. várjuk, 
hogy mennyei utunk a purgatoriumon keresztül fog vinni, 
„non exibis inde, donec reddes novissimum quadrantem", 
mily világot vet ez lanyhaságunkra, közönbösségünkre, mily 
átalakulást kellene ennek életünkben előidézni, mily szorgal-
mat az önismeret, töredelem s többi szent kötelmeinkben ? 
Ez megtanít, mit tartsunk azon áhítatról, melyet csupa szo-
kás formaságból végzünk? . . . A ki mint vet, ugy arat.1) 

Az ájtatos megemlékezések havában, kegyelet napjává 
tette az élőkre nézvé is Danilovics Mihály prépost ur azon 
napot, melyen szerény kanonoki jövedelmét ismét megosztá, 
500 frt alapítványozván a szikszói iskola javára, melyet 
egykoron, mint esp. plébános ő gondozott. 

Volt e hó folytán a helybeli ágostai hitvallásuaknak 
is egy kegyeletes napjok. Megünnepelték Luther Márton 
400-dos emlékét, kinek reformatori buzgósága az anyaegy-
házban szakadást és alapfelforgatást — tehát a reformnak 
épp ellenkezőjét idézett elő. Nem ujitott, de rontott. Mi azt 
tartjuk, jobb alapot, mint minőt a hit és erkölcs dolgában 
Krisztus tett, senki sem tehet. Hisz sz. Pál maga mondja : 
„habár egy angyal volna is az, ki mást tanít mint mink, 
átok legyen." Szónokaik hangsúlyozták a „keresztyén sze-
retetet", „quam, si haberent — mint sz. Ágoston mondja — 
non dilaniarent corpus Christi, quod est Ecclesia." Hanem 
hát, „oportet esse haereses", hogy az Ur szántóföldje meg-
tisztuljon a konkolytól s küzdő egyháza se maradjon oppo-
sitio nélkül. 

E hó 19-én Cathedralisunk védszentjét ülendi, mely, 
minthogy királynénk nevenapjával összeesik, sz. Erzsébet 
napja ránk kassaiakra nézve, kettős jelentősséggel bir. — 
Mint halljuk, a püspöki mise alatt, ő excja dr. Schuster 
Konstantin nevére dedicált uj ének-szöveg (Kesner József-
től) fog adatui. A magasabb hangkör, s a műzenének trium-
phalis jellege, ugy hisszük, nem tévesztendi hatását. 

Emlékvirág 

l) Quae eniin senrnaveilt homo, baec et ruetet. Quoniam qui 
semiuat in carne, nietet corruptionein. qui autem serruiat in spiritu, de 
spivitu metet vitám aetern?m. (Ad Gal. 5.) 

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

jesztésére, Mciger Béla, a kalocsai székesegyház idősb mes-
terkanonokja, érsek-megyei főtanfelügyelő, zsinati vizsgáló 
és főszentszéki előadónak, a Szent-Ágostonról nevezett ka-
locsai czimzetes apátságot dijmentesen adományozom. 

Kelt Bécsben, 1883, évi november hó 9-én. 
Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem előter-

jesztésére, Répászky József kassai székesegyházi ifjabb mes-
terkanonoknak, zsinati vizsgáló és szentszéki ülnöknek a só-
vári, — Szkurkay Ágoston homonnai plébános-esperes és 
kerületi tanfelügyelőnek pedig a kolbani máskép koblani 
czimzetes apátságot adományozom. 

Kelt Bécsben, 1883. évi november hó 9-én. 
Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem előter-

jesztésére, a szepesi székesegyházi káptalanban : Pisch Ká-
roly székesegyházi foesperesnek az őrkanonokságra, Liptay 
László árvái foesperesnek a székesegyházi főesperességre, 
dr. Richnavszky Pál liptói foesperesnek az árvái főesperes-
ségre s Landiger Antal idősb mesterkanonoknak a liptói 
főesperességre való fokozatos előléptetését jóváhagyván, az 
ekként megürült harmadik vagyis utolsó mesterkanonok-
ságra Fertsek Nándor czimzetes kanonokot, püspöki igazga-
tót, szentszéki ölnököt és kiérdemült alesperest nevezem ki. 

Kelt Bécsben, 1883. évi november hó 14-én. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. Trefort Ágoston, s. k. 

IRODALOM. 
= Értesítés. Van szerencsém a t. cz. közönség becses 

tudomására hozni, hogy mult télen megjelent ily czimű 
munkám: „.4 kath. egyház ellenei. Eléadva hét nagyböjti és 
egy Sylvsster-esti sz. beszédbenu — nálam még folyton kap-
ható. Terjedelme: 153. 1. 8-r. Ára bérmentes szállítás mel-
lett : 85 kr. 

Győr, 1883. nov. 17. 
Dr. Bal its Antal, 
papneveidei hittanai-. 

V E G Y E S E K . 
— A vallásterjesztés müvének ez évi számadásait még 

ez év decz. első felében kell vén befejeznem és Lyonba kül-
denem, bátor vagyok hazánk azon egyházi férfiait, kik vagy 
már más évben általam is adakoztak e czélra, vagy ez év-
ben általam erre felkérve adakozni szándékoznak, a jelzett 
időig alamizsnájukat szíveskedjenek posta utján elküldeni. 

Kéretnek a kath. lapok e sorok felvételére. 
Kántor Lajos, 
óbudai káplán. 

— Meghívás. A Szent-László-Társulat budapesti tag-
jai a társulat védszentjének, szent Erzsébetnek teljes búcsú-
val egybekötött ünnepét f. hó 25-ikén, az ünnep nyolczadá-
ba eső vasárnapon, a szent-Ferencz-rendiek budapesti belvá-
rosi templomában, reggeli 8 órakor tartandó szent-mise-ál-
dozattal fogják megülni, melyre a társulat t. cz. tagjai s 
minden rendű katholikus hivek tisztelettel meghivatnak. Az 
elnökség megbízásából Ágoston Antal titkár. 

— Nevezetes megtérés. A párisi Clairon irja, hogy 
Heine H., gazdag zsidó bankár, halálos ágyán a szent ke-
resztséget felvette s mint katholikus halt meg. Ha igaz e hír. 
nagy sensatiót fog okozni. 

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

Nyomatott Budapesten, 1883. Kocsi Sándor utóda nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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II. Félév. 1883. 

TARTALOM. Keresztény-e még társadalmunk? — Aristoteles a Skolasztikában. — Egyházi tudósítások: Budapest. A no-
vember 27-iki szavazás után. Beszterczebánya. Luther-ünnep. — Vegyesek. 

Serssstény-e még társadalmunk ? 
IL 

Még az ! 
De már a magyar ál lam nagyban azon van, 

hogy a keresztény czivil izáczió útját elhagyja, hogy 
elhagyja azt a végtől v é g i g dicsőségtől övezett 
pályát, melyre vonatkozólag mondá b. Eötvös J. a 
19. század uralkodó eszméiről írt tanulmányában, 
hogy mindaz, miben mi keresztény nemzetek az 
antik v i lág legmível tebb népeit és összes nemke-
resztény kortársainkat fe lülmúljuk, mindaz a ke-
resztény val lás eszméire vihető vissza, mindannak 
bölcsejét a kath. egyház ringatta.1) 

Hajdan, sőt m é g nem is oly igen régen, az 
európai államok és államférfiak büszkeségnek tar-
tottak kereszténynek lehetni, s keresztény eszmék 
szolgálatában élhetni Istennek, hazának és tár-
sadalomnak. Ma már egészen más szél fú. Saját-
szerű ambitio szállta meg a szellemeket. Ma már 
nem az az aspiratio tüzeli az elméket, hogy szeré 
nyen és híven ragaszkodjanak elméletben és élet-
ben az ég által megszentel t s a föld háláját tetézve 
megérdemlett keresztény eszmékhez. Ma a krisz-
tusi tanok,a keresztény eszmék nem elég magasak; 
a szabadelvüség modern elvekért rajong, és a kath. 
egyház által az emberi szellem Odyss-ája közepett 
híven és tisztán megőrzött keresztény elveknél ma-
gasabbakat keres, teljesen feledve az alattunk levő 
alapokat, szóval a multat . . . . a holdban és a 
csillagokban. 

') Ide vág Kölcsey eme vallomása is : „A vddgosodás, 
mely név a tudomány helyreállításával egyre megyen ki, 
azon földön tűnt fel, melyben a katholicismus thrónusa (a 
pápasás:) áll — Itáliában." Élet és Literatura, 1827. 2. köt. 
V. ö. a"35—42. 1. 

Ez a szabadelvüség voltaképen és teljes kifej-
lettségében nem egyéb, mint az emberi szabadsá-
got az absolut függet lenségnek emberre nézve képte-
len ábrándjában contempláló emberi szellem titáni 
harcza az Isten által száraára megál lapított keresz-
tény vi lágrend ellen : Systema principiorum ad 
emancipationem societatis humanae a Deo et Christo 
ejus; gyökerestől téves elvek rendszere az emberi 
társadalomnak Isten és az ő egyszülött Fia Jézus 
Krisztus uralma alól való felszabadítására, szabad-
elvű szójárással élve emancipatiójára. 

A szabadelvüség va l l . s -pol i t ika i programm-
jának veleje az, hogy, — a mint e rendszert IX. 
Pius oly találóan jel lemezte, — az emberi társada-
lom tekintet nélkül a vallásra szerveztessék s at-
tól egészen elkii löníttessék, a vallás egészen macára 
hagyassék és elszigeteltessék, vagy is ugy tekintes-
sék, mintha nem is léteznék; vagy legalább is, ha már 
az ál lam sehogysem kerülheti ki, hogy a vallásra 
tekintettel ne legyen, akkor ezt ugy tegye, hogy 
semmi különbséget sem tegyen, semmi különb-
séget sem ismerjen el az igaz vallás és a téves val-
lások közt, vagyis ugy viselje magát, mintha reá 
nézve egészen közönyös dolog volna, van-e igaz 
val lás , van-e e közt s a nem igázok közt nemcsak 
magukban de a társadalomra kifolyólag is valami 
különbség. „Optimam societatis publicae rationem 
progressumque omnino requirere, — ez a l iberalis-
mus postulatuma IX. Pius szavai szerint, — ut hu-
mana societas constituatur et gubernetur, nullo 
habito ad religionem respectu, acsi ea non existeret, 
vei saltern nullo facto veram inter falsasque reli-
giones discrimine." Encycl. 1864. 8. Dec. A vallással, 
különösen a keresztény vallással, kivált pedig annak 
megtestesítése a kath. egyházzal szemben, ez a kö-

48 
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zönyössége a szabadelvüségnek azonban tulajdon-
képp csak álarcz, mely alatt kiegyenlíthetetlen 
elvi ellentét a keresztény vallás dogmái és törvé-
nyeivel szemben, s kiengesztelhetetlen szenvedély rej-
lik, a mely soha sem tagadja meg magát, s mint a 
modern államok élete bizonyítja, az egyház legkí-
méletlenebb üldözésétől sem riad vissza. 

A szabadelvüség a maga valóságában egészen 
meztelenül és leplezetlenül csakugyan soha sem je-
lenik meg az emberek szeme előtt. Még legszenve-
délyesebb kitörései is maszkírozva, leplezve van-
nak. Mikor Voltaire, a liberalismus e patriarkája, 
azt mondta: Ecrasez l'infame! — nem merte lep-
lezetlenül kimondani mire czéloz. És ujabban, mi-
dőn Gambetta a katholicismusra uszítá 'a fran-
czia hivatalos társadalmat, szintén egy phrasissal 
leplezte igazi szándékát. Le cléricalisme, voilà l'en-
nemi ! A clericalismust jelezte; de az egész ke-
resztény világnézletre, az összes keresztény életre, 
a kath. egyházra czélzott. 

Rendes jelmeze a szabadelvüségnek vagy 
egyes nagy hangzású szó, vagy egész halmaza a 
szavaknak, melyek mögött magasztos eszmék rej 
lenek, s a melyeket mig teljes tisztaságukban 
a kereszténység valósít meg, addig belőlük szabad 
elvű értelmezés és alkalmazás által valóságos torz-© 

alakok válnak. Ily kedvencz szabadelvű jelmezek: 
a haladás, a szabadság, testvériség és egyenlőség, 
sőt még maga a keresztény szeretet is, melynek ne-
vében követelik most p. nálunk a zsidó-keresztény 
házasság által, hogy a Krisztus-tagadás egy nemé 
nek éppen most inscenirozott felvonulásához tapsa 
inkkal és zeneszóval csatlakozzunk. 

A szabadelvüség az emberi szellemre nézve 
egy óriás bűvös-bájos kör, melybe ha az emberi 
elme betévedett, olyanná lesz, mint a mesebeli boly-
gó zsidó : örökké kering és soha nem találja fel 
többé nyugtát, sehol, semmiben. A kivételek ritkák. 
Az isteni fix, örök eszméktől, a kereszténység 
által hirdetett elvektől elszakadt emberi elme 
hűtlenségének azt a büntetését hordozza mao-ában. 
hogy csaknem felemészti magát az igazság keresé-
sében, és még sem tudja megtalálni azt, vagy ha 
rátalál is olykor-olykor, nem tud hozzá hü ma 
radni, nem képes hozzá őszintén és szilárdan ra-
gaszkodni. 

A liberalismus olyan mint az angolkór. Nincs 
benne semmi csont, semmi szilárd elv; minden 
csupa lágy porczogó, csak hús és víz. Egyetlen 

egyben állhatatos, körömszakad táig: az állhatatlan-
ságban. 

Magyarország ujabb története szomorúan ta-
núskodik róla, miképp bontott fel társadalmunk-
ban, miképp emésztett el a magyar nemzet lelkében 
a szabadelvüség választóvize csaknem minden erős 
keresztény meggyőződést és jellemet. 

E szellemi választóvíz valóban, amely semmi 
szilárdat, semmi keményet nem tür meg, s az ez-
redévekre számított érczalapokat is feloldja magá-
ban, — már régóta működik a magyar nemzeti 
szellem szilárd részeinek csepfolyósításán, — mely 
után már csak az elpárologtatás következhetik! — 
és valamint maga az elvek eme feloldásának pro-
cessusa, ugy annak eddig felmutatott eredményei 
valóban megérdemlik minden honfi kebel figyelmét. 

Az emberi társadalom fennállásának és e^ész-o 
ségének nélkülözhetetlen föltétele, hogy ugy mint 
az emberi testben a csontokbenne is meglegyenek 
a szilárd, ki nem szedhető s más, idegen csontokkal 
az egész szervezet veszélyeztetése, sőt halála nélkül 
nem pótolható csontok: az elvek.És a t ársadalom fennál-
lásának eme föltérelei, az elvek közt, első helyen van-
nak a vallás-erkölcsi elvek. Ezek minden társadalom 
szervezetének mintegy föcsontjai. Sőt ezek a társa-
dalom szervezetében az egyedüli csontok, a szilárd-
ságnak egyedüli képviselői; mert a mit kivülök 
még elvnek neveznek az emberek, az mind csak 
olyan, mint az emberi testben, porczogó, és a car-
natio; hiányzik belőlük a csontok változhatlansága* 
és a szilárdsága. 

A mit Berzsenyi oly szépen és örökké emléke-
zetesen monda, az minden józan ember lelke , mé-
lyében gyökerezik : 

Minden országnak támasza, talpköve 
A tiszta erkölcs . . . 

Ámde az erkölcsök maguk is szilárdságukat O o 
egy fensöbb sanctióból, a vallásból merítik, és Rous-
seau maga ugyancsak sarokba szorítja a morálban 
a vallás fensőbb sanctióját nélkülözhetni vélő phi-
losophokat, midőn azt kérdezi tőlük Emiljében, 
hogy mutassák meg, tisztán emberi moráljoknak, 
hol van a sanctiója? „Philosophe! Tes morales sont 
très belle; mais montre m'en, de grace, la sanc-
tion!" Morál — vallás nélkül annyi mint szép 
virágos és gyümölcsös kert gazda, őr nélkül: pré-
dája a szenvedélyeknek, küzdtere a maga követke-
zetlenségeiben szüntelenül botorkáló emberi ész 
aberratióinak, melyek előtt nincs semmi szent, még 
Kant legkategorikusabb imperativusa sem. 
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Tehát a társadalom erkölcsi létalapjaiba a 
szilárdságot, az épen és tisztán maradhatás fölté-
teleit, a vallás elvei inspirálják s öntik át. Ismé-
teljük Montesquieu nevezetes nyilatkozatát: „II est 
nécessaire à la société, qu' il y ait quelque chose de 
fixe ; et c'est cette religion, qui est quelque chose de 
fixe.2) Ha nincsennek «Z/dcsillagok, nincs a bolygók-
nak mi körül bolyongniok. Az egész világ az állan-
dóság és állhatatlanság vegyüléke, és a világtörté-
nelemnek a változatlan elvek s a folyton változó 
események összhangjának kellene lennie. 

Am tekintsünk vissza multunkba csak har-
mincz-negy ven évig: és meg fog lepni az a gyors át-
alakulás, hogy ne mondjuk felforgatás, melyen ha-
zánk valláspolitikai elvei, — a melyeknek fixeknek, 
sérthetetleneknek kellett volna maradniok, — s az 
ezektől nagyban befolyásolt társadalmi erkölcsök 
és állapotok átestek. 

Magyarország a negyvenes években de jure et 
de facto még keresztény állam volt, katholikus ural-
kodó vallással, és két-három bevett keresztény feleke-
zettel. 48-ban a szabadelvüség elvileg tökéletesen 
és egy csapásra felforgatta az addigi vallási alapot. 
A kath. egyházat uralkodói fölényéről leszálította 
a bevett vallások sorába és aztán köztük „tökéle-
tes" egyenlőséget és viszonosságot decretált. Es a 
katholicismus eme codificált politikai degradatiója 
gyorsan bevégzett tény wyé vált egyszersmind, ugy, 
hogy, egy-két becses foszlányán kivül a régi dicső-
ségnek, a hajdan uralkodó kath. egyház most már 
semmi előnyt sem mutathat fel többé magyar álla-
munk területén a jelenleg már csaknem betetőzött 
protestáns hegemóniával szemben. 

Az ország decarholizáczióját nyomban követte 
az elkereszténytelenítés processusa. Es jellemző, 
igen, minden természetes és előreláthatott volta o 7 

daczára is jellemző jelensége nemzetünk történetének 
az, hogy a protestáns hegemónia karöltve jelenik 
meg a magyar állam elkereszténytelenítésével, és 
az első törvény, mely a családot hazánkban a ke-
resztény család eszményével való összhangjától meg-
fosztja, egyenesen a protestáns hegemónia védszár-
nyai alatt emelkedik érvényre ! 

Mert hát mi is az értelme s mi lesz a követ-
kezménye, ha életbe lép és társadalmunk elfogadja, 
- a zsidó házasság polgári intézményének? 

A házasság, és minthogy a házasság családot 
alapít, a család, és minthogy családok alkotják a 

2) L'esprit (les lois id. kiad.II. k. 128. 1. (L XXVI. 
ch. 2. 

társadalmat, a magyar társadalom— elkereszténytele-
nítése, vallás-erkölcsi decompositiája. 

Az lesz a következménye, hogy Magyarország-
ban, a keresztény aera 19 ik százada végén, a há-
zasság, a családi élet és minden a mi evvel össze-
függ, messze alá fog sülyedni amaz eszmény szinvo-
nalá alá, melyet a házasságról a római jog, a ke-
reszténység fensőbb ihletése nélkül is felállítani 
képes volt és szükségesnek látott, és a melyet az 
az emberiségnek anyajogul codificálva hátrahagyott. 

Szeretünk visszatérni a római jog codificált 
definitiójára, melyet az a házasságról hátrahagyott. 
Szeretünk visszatérni azért, mert evvel a definitio-
nal szemben jogász ember kezéből okvetlenül kell, 
hogy kihulljon minden fegyver a cultus disparitas 
ellen, s mert abból nemcsak a zsidó keresztény, ha-
nem egyátalán minden tisztem civil házasságra nézve 
napnál világosabban következik, hogy az ily tisztán 
polgári házasságok, eltekintve a keresztény magasz 
tos szentségi elvtől, nem haladást, hanem hanyat-
lást és sülyedést jelentenek már a római jog által 
contemplált eszmény alá. Házasságjog, mely a ius 
divinum és humánum communicatiójáról s a házasfe-
lek szive vallásos öszhangjának magasztos kellékétől 
eltekint, mélyen alatta van a római jog felfogásá-
nak, mely a házasságot imigyen definiálta: 

„Nuptiae sunt conjunctio maris et foeminae, 
consortium omnis vitae: divini et humani juris com 
municatio.3) 

Mi van ebbe i mondva? 
Az, hogy mivel a házasságnak eme magasztos 

eszmény szerint a két fél egész élete eggmással való 
élésének kell lennie : tehát annak a vallási élet 
együtt, egymással, összhangzatosan való élését is 
magában kell foglalnia. Már hogyan felelhetne meg 
a házasság e magasztos eszményének akár vz oly 
specialis házasság, mint a zsidó-keresztény, melyben 
az omnis,tehát a vallási élet consortiumáról, kölcsönös 
együtt való éléséről szó sem lehet, akár átalában 
bármely faja a polgári házasságnak, mely eltekint 
a házasságban élendő vallási élettől, a két szív ösz-
hangjának alaphurjától és azt semmibe sem veszi? 
Hátha még hozzávesszük, hogy a szülőknek vallási 
életóket át kell oltaniok gyermekeik lelkébe : ho-
gyan fog ez történni homlokegyenest ellenkező, 
egymást képtelenírő vallási meggyőződések mellett, 
milyen a keresztény és zsidó vallás? Vagy hát-ál-

3) I. h. A házasság a férfi és nő egész életének egy-
mással való kölcsönös élése : az isteni és emberi jog kölcsö-
nös egymásrahatása, compenetratiója. 
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lamférfiaink a vallási elvek fusióját contem-
plálják a jövö feladatául!? Valláshoz Istennek is 
köze levén, ember legfülebb csak, — bocsánat a 
kifejezésért — csak összecsirízelheti azt, amit az 
Isten szétválasztott, milyen az igazság és tévely. 
Vagy azt hiszik, hogy egy kis érvágás a vallásos-
ságon nem árt?! Társadalmunk vallásossága amúgy 
is gyenge lábon áll: ne kivánják tehát, hogy Was-
sington megsemmisitö Ítéletét ismételjük. 

Nem, nem azért ellenezzük tehát mi a zsidó és 
keresztény házasságról szóló törvényjavaslatot, mint-
ha talán antiszemitikus gyűlölettel viseltetnénk 
zsidó polgártársaink iránt. Mi nem antiszemiták, 
hanem keresztény katholikusok vagyunk ; mi ke-
resztény felebaráti szeretettel szeretjük és tisztel-
jük zsidj polgártársainkat, ugy a hogy arra csak 
méltók lehetnek. Mi nem osztozunk Istóczy hevé-
nek tulcsapongásaiban. Mi a zsidókban nem páriát, 
mint Istóczy mondá. hanem embertársunkat és fe-
lebarátunkat látjuk, és emberi méltóságukat, em-
beri, söt polgári jogaikat minden jogtalan megtá-
madás ellen védendőknek tartjuk. 

De midőn ezt tesszük, nem adhatjuk fel ke 
resztény elveinket, nem lehetünk hűtlenek keresz 
ény kötelességeinkhez. 

Házasodhatni nem politikai, nem polgári, ha-
nem emberi jog; nem az állam adja az embernek, 
hanem veleszületik. Am midőn ennek a cultus dis-
paritas által való korlátozását fentartandónak tart-
juk, szó sem lehet specialis zsidó sérelemről; 
mert ez a korlátozás érint nemcsak zsidót, hanem 
érinti és korlátozza a keresztényt épp ugy, mint a 
zsidót.Ennél fogva nem látjuk be,miért lenne a zsidó 
keresztény házasság állami megengedése a zsidók és 
keresztények egyenlő emberi jogokra való igényének 
postulatuma. A cultus disparitas egyenlően korlá-
tozza a keresztény házasodhatási jogát a zsidóra, 
mint ezét a keresztényre nézve. Ennek a korláto-
zásnak megszüntetését tehát nem kivánja az emberi 
jogok egyenlősége, mert ez az a egyenlőség a cultus 
disparitas mellett is meg van keresztény és zsidó 
között. Szeretetből pedig nem vagyunk kötelesek 
feláldozni (föltéve, ha ez lehetséges volna ebben a 
kérdésben) keresztény álláspontunkat, plane akkor, 
midőn a zsidóság sem hagyja el az ő exclusiv állás-
pontját. Azt mondják: a reform zsidók elhagyták 
az orthodoxia merev exclusivitását. Elhagyták ; de 
csak látszatra, mert zsidók maradnak. Egyébiránt 
abból, hogy valaki feladja a maga elvét, nem kö-
vetkezik az a joga, hogy megkövetelhesse, hogy más 

is adja fel a magáét. Vannak az életben elveknek 
nevezett álláspontok, melyeket fel lehet adni, és 
vannak elvek, melyeket nem lehet feladni. 

Mit teszünk tehát mi, midőn a zsidó-keresztény 
házasságot elvileg ellenezzük ? o O 

Nem a zsidóság ellen követünk el jogtalanságot 
vagy szeretetlenséget, hanem a házasság eszményét 
védjük — ellene törő zsidók és keresztényekkel szem-
ben egyaránt. 

Védjük a házasságnak azt a magas, szép és 
szent eszményét, melyet már a római jog felállított, 
— mely nem mysterium , nem titok, mint a 
házasság még magasabb szentségi jellege, — me-
lyet tehát minden ember esze felérhet, ha egy ki 
csit emelkedettebben és tisztábban tud gondolkozni. 
Védjük ezt az eszményi, azért, mert a házasság 
már a római jog, deplane a zsidó házassági jog sze-
rint is, omnis vitae, az egész élet,tehát a vallási élet 
együttélése, és pedig családi, a gyermekekre is kiter-
jesztendő együttes élése levén, a családi vallásos 
élet összhangjára, kölcsönös fejlesztésére, egyenesen 
károsnak; rombolónak, pusztítónak tartjuk az oly 
házassági jogrendszert, mely a vallások kiegyenlít-
hetetlen ellentéteit oktalanul ignorálja,avagy pedig 
a két fél vallástalanságára vagy idővel való elval-
lástalanodására számít. Védjük ezt a magasztos esz-
ményt azérr, mert a házasság a jogtudományok 
anyajoga, a római jog definitiója szerint, a tudo-
mány minden kívánalmának az élet minden szük-
ségleteinek rriegfelelőleg, a iuris divini et hurnani, © O o ' 
az Isten által megállapított tehát változhatatlan, 
és emberi törvényhozó hatalmak által megállapított 
tehát nagyon is változható jogok kölcsönös compe 
netratiója által létesülvén, állván fen és folyván le 
végtől végig — mi a logika szigorú törvényeitől 
el nem térhetünk és az állami hatalmatnem tarthatjuk 
sem illetékesnek sem elég erősnek arra, hogy vallási, 
plane kiegyenlíthetetlen ellentéteket,akár nem léte-
zőknek tekintsen, akárvalamiismeretlen potentiában 
összefundáljon,szóval, mi nem tartjuk az államot com-
petensnek a cultus disparitasnak legaliseltörlésére. 

Azt mondják: a cultus disparitas impedimen 
tum juris humani : tehát eltörölhető. 

El; de nem az állami hatalom által. 
Egyébiránt akadémiai discussio az egész; 

mert a cultus disparitas szokásjog, mely mélyen b e -
gyökerezik a természetjogban, abban a változhatat-
lan természetjogban, melynek eszményét a római jog 
a házasságra nézve egy állította fel, hogy az omnis 
vitae consortum, tehát a vallási életnek is együttes 
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élése, a mi ellentétes vallásokkal lehetetlen; és mert 
2) a cultus disparitas gyökerei mélyen bent vannak 
a házasság keresztény szentségi je l legében is, a meny-
nyiben szó sem lehet kölcsönös szentségfelvételröl 
ott, hol az egyik fél nem levén megkeresztelve, kép 
telen a házasság szentségét felvenni. 

Ha a házasfelek egész lelkének és életének val-
lásos öszhangja megszűnnék a ( ? ) házasság eszményé-
nek alkatrésze lenni, és ha meg nem keresztelt 
egyén is képes lenne ( ? ) szentség fe lvéte lére: akkor 
igenis a cultus disparitas teljesen megszüntethető 
lenne, mert fölös legessé válnék. 

Az egyház, melynek szent kötelessége híveinek 
val lásosságát ápolni és őrizni, még ha megszüntet-
heti is a cultus disparitást, bizonyára nem szüntetheti 
meg azt abból az indokból, hogy a val lási indiffe-
rentismust elősegítse. 

Altalános megszüntetése pedig az indifferen-
t i smus korlátlan terjesztését jelentené. 

A hit prédára bocsátását, azaz öngyi lkosságot 
— az egyháztól ne várjon senki. 

A ki pedig azért, mert mi a házasság és csa-
ládi élet eszményi t isztaságának, öszhangjának és 
fenségének védelmére kelünk, követ vél dobandó 
nak reánk : az tegyen előbb arról, hogy az erkölcsi 
vi lágrendben ne kelljen eszményekhez igazodni 
igyekezni mindenkinek.4) 

Csak még egy szót ! 
„Az egyház, — ezt irta a 48-iki elvi és tet leges 

felforgatások után 1850-ben a Religio, — az egyház 
leggyakrabban a forradalmak és társadalmi felfor-
gatások zajában é b r e d f ö l , hogy azt ujj ászülje és 
sebeiből kigyógyítsa ." 

Édes hazánk, nemzetünk és társadalmunk a 
4) A német tudományt, és pedig némelyek csakis a pro-

testánst, oraculum gyanánt tisztelik nálunk. Hallják tehát,mit 
mond a prot. német jogtudomány a cultus disparitas eltörlé-
séről. „Das Wesen der Ehe, welches in der vollkommenen 
Vereinigung der Individualitäten besteht, kann nur da zur 
Wirklichkeit kommen, wo die Ehegatten durch Einheit des 
christlichen Bewusztseins verbunden sind. Die Überzeugung 
war in der Kirche zu allen Zeiten lebendig, und die Väter 
und Konzilien haben deszhalb Ehen zwischen Christen und 
Juden oder Heiden oft miszbilligt. . . . Die Ehe zwischen 
Getauften und Ungetauften ist wegen des obwaltenden im-
pedimentum disparitatis cultus kraft allgemeinen Gewohn-
heitsrechts in der kath. Kirche schlerterdings verboten, und 
hiemit hat auch di allgemeine Rechtsansicht in der evange-
lischen Kirche übereingestimmt, bis im gegenwärtigen 
Jahrhundert manche Landesgesetzgebungen, zuerst um die 
Juden zur Einheit des bürgerlichen Lebens heranzuziehen, 
dann aber um durch Aufopferung des christlichen Charak-
ters der Ehe die Rechtsgleichheit zu verwirklichen, darauf 
verzichtet haben. Dieses ist ein Experiment, dessen Bedenk-
lichkeit von dem Standpunkte der christlichen Betrachtung 
aus nicht verkannt werden kannRichter, KR. §. 275. 

lehető legradicalisabb s legveszedelmesebb társa-
dalmi felforgatás, az elkereszténytelenítés, nem mond-
hatni hogy éppen zajtalan processusán megyen ke 
resztül napjainkban. 

Oh ébredjen és pezsdüljön már fel az egy-
ház hanyatló keresztény társadalmunk megmen-
tésére ! 

Aristoteles a Skolasztikában, 
Irta : Gyürky Ödön. 

III . 
A keresztény ó-kor egy fontos kötelességet hagyott 

hátra a középkornak: megalkotni a kereszténység teljes, tu-
dományos rendszerét. A szent atyák nem hagytak számunkra 
szigorú, tudományos rendszereket, nem hagyták hátra a ke-
resztény tudomány anyag rendszeres beosztását. Az ő fela-
datuk egészen más volt. Az ő koruk a tettek kora volt, nem 
a bölcseleti kutatás és rendszer alkotás kora. Igen, hogy 
az első három század atyái, egy Aquinói szent Tamásénál is 
nagyszerűbb, remekebb és bizonyítóbb erejű Summát hagy-
tak hátra, a keresztény tanok bizonyítását saját vérükkel 
írva le a római Arena és Koloszszeum fövényére, de ez a 
mű nem a tudomány, hanem a szeretet, a hit, a buzgóság 
és meggyőződés munkája volt. S a vér nem is hullt hijába. 
Az, a kiért ők vérüket ontották csakugyan, meggyőzte a 
világot. Miután azonban ez megtörtént, a kereszténység 
erre az apológiájára nem volt többé szükség. Más feladat várt 
az egyház férfiaira: a tanítás. A csak nem régen megtért 
népek nem bírtak egyszerre behatolni a kereszténység szel-
lemébe, nem bírták egyszerre felfogni annak mélységét s 
különféle tévtanokat idéztek elő. Mintegy 600 évig, hol a 
gnosztikusok, majd a pelagianusok és ariánusok majd ismét 
mások foglalkoztatják az egyház figyelmét. S a szerént, a 
mint e vagy ama tan megtámadtatott, ugy látjuk e körül 
csoportosulni az egyház tanítóit is. Nagyszerű művekben 
fejtegetik világosítják meg a kérdést minden oldalról; de a 
kereszeénység összes tanításának rendszerbe hozatalára nem 
volt idejök. Csak az anyagot hordták Össze a tudomány 
épületéhez, de mint Dávid a templom építését, ugy ők is en-
nek fölépítését egy boldogabb idő Salamonára hagyták 
hátra. 

A 9 és 10 század Íróinak elég dolgot adott a népván-
dorlás ütötte sebek behegesztése; az első, legszükségesebb 
tanítás, a civilizáczió magasztosabb világosságának kö-
zöttük való elhintése. A rendszeralkotásra nem gon-
doltak. Nem is kisérlették meg azt. Legelőször csak 
a 11. és 12. században találkozunk e nemű kísérle-
tekkel. A mit a szent atyák — irja Stöckl — legna-
gyobb részt csak töredékesen és csupán alkalmi iratokban 
dolgoztak volt ki, azt a középkor nagy tudósai összegyüjték 
és ezen épület-kövekből alkották meg ama nagyszerű sys-
temákat, melyek műveikben le vannak rakva. Ami tehát 
a patristikából az anyag beosztását illetőleg hiányzott, azt 
kipótolá a középkori szemlélődés. Nem egy csapással érte 
ugyan el ezt a czélt, hanem a x-endszeralkotás folytonos to-
vahaladása mindig szélesbülvén, végre a skolasztika fény-



korában eljutott a tetőpontra.1) Megindította e mozgal-
mat a skolasztika tulajdonképpeni megalapítója canterburgi 
Anzelm; követték őt Abaelard Péter és szt. victori Hugo. 
Ez utóbbi „De sacramentis" czimű művében „a theologiá-
nak szép szabatossággát állapítá meg és pedig ugyan oly 
módon, mint Anzelm." Nagyobb haladást tanúsít e téren 
Petrus Lombardus nevezetes műve: „Quatuor libri senten-
tiarum," melyben a tananyag systematikus rendezése 
még kívánni valót hagy ugyan hátra, de mindenesetre út-
törő művül szolgált ama tökéletesebb rendszer alkotáshoz, 
mely később az u. n. Summákban lőn megvalósítva. 

De ez mind csak kísérletezés volt. E századok nem 
voltak még képesek ama nagy mű végrehajtására. Mert hi-
szen nem kis téladat volt ám, a szent atyák minden tudo-
mányát, a filozofia és theologia összes elveit keresztény szel-
lemben egy rendszeres, organikus egészszé alkotni. Erre 
szükséges volt mindenekelőtt biztos, állandó terminoló-
gia, és világos fogalmakkal, szilárd princípiumokkal ren-
delkező filozofia. Pedig ez akkor még mind hiányzott. A 
végrehajtást tehát a 12. század is utódjára hagyta, a 13. szá-
zadra, se feladat végrehajtása volt a 13. század tudományos 
feladata, mit neki megoldania kellett. 

Es a 13. századnak e feladat megoldására segítségül 
jött egy tudományos mozgalom, melynek elterjedését az elő-
ző fejezetekben láttuk: az aristotelizmus ; s a skolasztikusok 
megragadva az alkalmat e nagy feladat végrehajtására 
Aristoteles filozófiáját használták fel. Sokan felvetették már 
a kérdést, hogy miért éppen Aristoteleshez fordultak a sko-
lasztikusok s nem Piátóhoz, ki pedig sokkal közelebb állt a 
kereszténységhez, mint Aristoteles, és hosszú századokon ke-
resztül a szent atyák oly előszeretettel tanulmányozták? A 
feleletet e kérdésre mi nem abban találjuk, hogy Plátó mű-
vei még ekkor kevéssé voltak ismeretesek, mi már magában 
véve is helytelen állítás; vagy hogy a fejlődő emberi szel-
lem sokkal jobban vonzódott volna Aristoteleshez, mint 
Plátó idealisztikus tanaihoz: hanem, hogy azon tudományos 
feladatnál fogva, melyek megvalósítását e kor magára vá-
lalta, a skolasztikusoknak éppen Aristoteles bölcseletére 
volt szükségük. A skolasztikusoknak ugyanis főczéljuk 
volt : egy szigorúan tudományos rendszer alkotása. Minden 
tudománynak pedig, ha azt rendszeresen akarjuk kezelni, 
szüksége van mindenekelőtt szigorú logikai tárgyalásra. 
Ámde kitől tanulhatták volna meg jobban a logikai keze-
lést mint magatói Aristotelestől, a logika tulajdonképpeni 
atyjától? Igaz ugyan, hogy mi nem vagyunk azokkal egy 
nézeten a kik azt állítják, hogy Aristoteles logika nevezet 
alatt egy külön tudományt alapított, s elismerjük Lewessel, 
hogy : „A mit utóbb organonnak neveztek, nem egyéb logi-
kai kérdéseket tárgyaló, egymástól független értekezéseket 
tartalmazó gyűjteménynél." De ebben a gyűjteményben oly 
alapossággal tárgyalja a logika kérdéseit, oly mélységgel 
bontja szét az emberi gondolkodást elemeire, mint senki 
más. Azért igazán irta róla Trendelenburg: „Quae exposuit 
ea, quoniam non dies commenta est, nec dies delebit, valu-
Tuat per duo millia annorum, agnoscuntur, suspiciuntur 
vel ab iis hodie philosophis, qui ab Aristotelis logica quam 

') Stöckl: I. m. II. kötet 42(3. I. 

longissime recessisse videantur."'2) Ugy, hogy mióta a nagy 
Stagyrita logikai művei ismeretesek lettek, még ama böl-
cselői is a középkornak, kik magukat platonikusoknak ne-
vezték, előbbre helyezték a logikában Aristotelest Piá-
tónál. 

A második, mi egy tudományos rendszerben elkerülhe-
tetlenül szükséges, a helyes, tudományos módszer. De e te-
kintetben is a skolasztikusok nem találhattak jobb példára 
mint Aristoteles. Plátó sokkal inkább költő mintsem hogy 
pusztán filozofu3 lehetne. Műveinek néhány lapja fölér a 
legszebb költeménynyel; hangjaival megindítja a szívet, s 
szinte képzeljük őt valamely templom lábainál vagy hul-
lámcsapkodta hegyfok tetején ülve látványaival Isten lété-
ről beszélgetni.') Azért szereti műveiben a dialogiai alakot, 
melyben nincs szigorú formákhoz kötve. Egészen más képet 
nyújt ellenben Aristoteles. „Hasonlít nyugodt egyférfiuhoz, ki 
az élet küzdelmei közt, az ifjúság eszményeit magának meg-
mentette, s ki áztán óvatosan ugyan, de buzgón oda törek-
szik, hogy ezeket a valódi világban leképezze. A czél lénye-
gesen az marad, de az ut, melyen azt mostanság el akarjuk 
érni, más lett. Aristoteles bölcsészetében háttérbe lép a 
személyiség, a dolog egyszerű mesterkéletlen tárgyalása el-
lenben előtérbe. A bolcsészi kérdések e tárgyilagos fej-
tegetése mellett elvész ugyan a platonikus művészi előadás 
ingere, de élessége és világossága nyerve nyer; mert nem 
teszi a phantásia képét a tudományilag szabatos kifejezés 
helyére, s nem károsítja meg a gondolat tisztaságát. Bölesé-
szünk sajátsága éppen az, hogy semmihez sem fog anélkül, 
hogy azt minden irányban következetesen keresztül ne vinné, 
s minden területen nem csak anyagbőséget nyújtana hanem 
határozott szempontok alatt el is ne rendelné. S e nagysze-
rűen alakító és szervező erő, a mint egyfelől a különféle 
körökön belől az egyes dolgokat tudományos disciplinának 
szilárd épületevé egybefűzi, ugy másfelől az egyes tudo-
mányokat egy nagy rendszerbe köti össze, melyben minden 
összefügg s minden a neki megfelelő helyet nyeri. Böl-
csészete zavartalan képben a mindenséget — az univer-
eumot — tiszta világosságával és mélységével tükrözi 
vissza."4 ) 

Minden tudományos rendszernek szüksége van továbbá 
a neki megfelelő tiszta, szabatos és határozott nyelvre is. 
Aristotelesben erre nézve is jó példára találtak a skolaszti-
kusok. Mert mig Plátó virágos, szónoki és gyakran költői 
nyelvezete 8 képei, allegoriai kifejezései által, már mint szent 
Ágoston is panaszkodik, a legfontosabb kérdéseket nem 
hogy megvilágítaná, de sőt homályban hagyja : addig Aris-
toteles szabatos, kimért, száraz, rövid előadása, sehol sem 
használván több szót, mint a mennyi éppen szükséges, na-
gyon is alkalmas a legfinomabb metafizikai elvonások és 
megkülönböztetések kifejezésére. O nem tud, nem akar meg-
állapodni addig, mig a tünemény kiilönféleségén keresztül 
az egységes velőig nem nyomult elő, s igy nagy becset tu-
lajdonít a fogalom meghatározásának, melynek feladata a 
velőt, a magot nekünk leleplezni ; iratai tehát gazdagok 
tárgyilag és alakilag jelentékeny határozványokban — de-

2) Elementa Logicae Aristoteleae edit. V. Berol. in praef. 
3) Chateaubriand, Genie du Christ. T. I. ch. 6. 
*) Háberern, I. m. Bevezetés XVIIf—XIW. 1. 
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finiciókban. S éppen ennek hiánya miatt szólaltak fel a sko-
lasztikusok Plá tó nyelve ellen, mint egy nem filozófiai, nem 
tudományos nyelv ellen, mert ennek ex propriis és nem per 
aenigmata kell szólani. Azért i r ja Albertus Magnus: P la to si-
cut et alii antiqui omnia per metaphoricas similitudines tradi-
derunt quae de physicis intellexerunt. Cuius causa fuit, quia 
per propria exprimere nesciverunt." 5) Mig az angyali tu-
dor Aristoteles nyelvéről igy nyilatkozik: „Non est consue-
tudo Aristotelis defectivis locutionibus uti, quam sit brevi-
loquius." 

A mi továbbá még kiválóan alkalmassá tette Aristo-
teles filozófiáját a 13. század nagy férfiainak a rendszeral-
kotás nehéz feladatában, az éppen eme filozofia történeti és 
egyetemes jellege volt. Aristoteles módszere ugyanis az volt, 
hogy minden kérdés megfejtése előtt átvizsgálta azt is, a 
mit már mások tettek, az előtte való sőt a Sokrates előtti 
bölcseleti nézeteket, s iparkodott kimutatni ezek helyességét 
vagy helytelenségét. S éppen azért állít ják róla, hogy a ki 
Aristoteles bölcseletébe nem hatolt be, sem az őt előző, sem 
a rákövetkező gondolkodókat nem fogja érteni. Műveiben 
valóságoe bölcselettörténet van letéve. „De anima" mun-
kájában igy í r : „Verum enim vero necesse est considérantes 
de anima et de his dubitantes ac ambigentes, quae nos opor-
tet procedentes invenire atque percipere, in medium eorum 
antiquorum afferamus opiniones quide anima t rac tarunt 
aliquid atque dixerunt, ut ea quidem accipiamus quae bene 
sunt dicta, ab iis autem caveamus, quae non bene recteque 
dicta fuere."6) A skolasztikusoknak pedig éppen erre volt 
szükségük. Mert a kereszténység tudományos rendszerének 
nemcsak az egyes tanokat kellett elő adni, hanem azokat be 
is bizonyítani s a támadásoktól megvédeni. Annak egyszer-
smind a kereszténység apológiájának is kellett lenni. Ezt 
pedig másképp nem érhette el, mint ha fel hozza és meg-
czáfolja mindazon tévedéseket, mik a századok folya-
mán a kereszténység ellen felmerültek. Azért talál juk az 
angyali tudornál is minden tételt kérdés alakjában téve fel : 
Ut rum ! s rá a tárgyalásban mindjárt következik : Videtur 
quod non; sed contra est, midőn is az ellenkező tanokat hoz-
za fel ós czáfolja meg.7) 

Az aristotelesi filozofia egy másik jellemző karakterisz-
tikonj a továbbá az egyetemesseg. Egyetemesség, és pedig 
nemcsak abban, hogy ő bejárta az emberi tudományosság 
összes körét, az elméleti és gyakorlati filozofia legkisebb ré-
szeit, a logikát, a metafizikát, pszihológiát, erkölcs és társa-
dalmi filozofiát, a fizikáról, meteorologiáról irt könyvében 
és zoologiájában a természet egész országát s még a költé-
szet és szónoklat birodalmát is : hanem egyetemesség az 
egyes részleteknél, az egyes tárgyak kidolgozásában is. O 

5) De anima, 1. I I I . trac. II . c. 10. 
6) De anima, 1.1, c. 2. 
7) Bacon Roger egy helyen igy ir Aristotelesről: Hic praecedenti-

urn philosophorum errores evacuavit, et augmentavit philosophiam, as-
pirans ad eius complementum. quod habuerint antiqui Patriarchae, 
quamvis non potuit singula perficere. Nam posteriores ipsum in aliqui-
bus correxerunt et multa ad eius opera addiderunt et adhuc addentur 
usque ad finem mundi, quia nihil est perfectum in humanis inventioni-
bus, ut in prioribus est expositum. Hune natura firmavit, u t dicit Aver-
roes in I I I de anima, ut ul t imam perfectionem hominis inveniret. Hic 
omnium philosophorum magnorum testimonio praefertur philosophis et 
philosophiae adscribendum est id quod ipse affirmavit, unde nunc tem-
poris antonomastice Philosophus nominatur in auctoritate philosophiae. 
sicut Paulus in doctrina sapientiae sacrae. Op. maj. pars. II . e. 8. p. 36. 

midőn az előtte nyert vívmányokat magába fölveszi, nem 
szorítkozik csak a bölcseletre, de a tudományok összes kö-
rére; megvizsgálja az államok különféle intézményét és tör-
vényeit, ellesi a költők mondatait, megfigyeli a híres em-
berek nyilatkozatait, vizsgálja a népet, a társadalmat, a 
mindennapi életben, szokásaiban, törvényeiben. A skolaszti-
kusoknak pedig éppen erre volt szükségük. Ök egy nagy tu-
dományos épületet akartak felépíteni, melyben az összes em-
beri tudomány, a természeti és természetfölötti igazság egy 
csodás harmóniában legyen képviselve, de magába foglalja 
azt is, mit a letűnt nemzetek irói, költői, bölcselői, s a ke-
reszténység szentatyái az igazságból már kiderítettek s az 
emberi szellem közös kincsévé tettek. Ebben a törekvésben pe -
dig a legjobb kalauz számukra Aristoteles volt. A skolasz-
tika kimagasló fényalakja, Aquinas, maga teszi e vallo-
mást, midőn Aristoteles Ethicája felett írt kommentárjában 
ama kérdésre miért nem Sokrates vagy P la to erkölcstaná-
val foglalkozik, azt feleli: „quia nullus de omni scibili seri-
psit nisi ipse." 

A skolaszticismusnak tehát, hogy feladatát megoldja, 
szüksége volt az aristotelesi filozofiára, s azért megértve 
Aristoteles hasznát és segélyét a rendszeralkotás nehéz 
művére nézve sietett is azt felhasználni s rendszerét arra 
építeni. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, november 26. A november 27-iki szavazás 

után. — Megvolt a szavazás, meglett a többség, meglett 
még több, mint a kormány legalább nyiltan elérni akart. 
Megtörtént, aminek történnie kellett ; nem csak az antise-
mitismus miatt , nemcsak az opportunitás elvénél fogva, ha-
nem más viszonyok és körülmények miatt is, melyeket most 
feszegetni nem akarunk. Elég, hogy ugy vagyunk. Elég, 
hogy másképp nem vagyunk és oly hamar nem is lehetünk. 
Vannak hibák és vannak mulasztások, melyek nem mind-
já r t nyomban hozzák felszínre következményeiket — de 
ha ezek egyszer napfényre kerülnek, az ok távolabb, a talán 
rég elmúlt előzményekben keresendő. Becsületes, a másik 
fél jogait őszintén elismerő tényezővel paktálni, alkudozni 
lehet ; ellenben oly tényezővel paktálni, mely más jogát nem 
ismeri el,mely csak a saját érdekét keresi,a legveszedelmesebb 
actio, mert engedmény egedmény után következik, mig csak 
van, mit elérni óhajt . A divatos liberalismus gyümölcse az 
állammindenhatóság, és ez nem ismer őszinte alkut; ez csak 
meghajlást vagy elnyomást ismer. Ha az első önként meg 
nem történik, következik a másik erőszakos uton. A katho-
likus egyháznak engedékenységét becsületes ember nem ta-
gadhat ja : — de vájjon hová vitt és hová fog még vinni ez 
az engedékenység ? ! . . . 

A képviselőház nagy többsége elfogadta a zsidó-há-
zasság javaslatát; — nagy többséggel elhatározta azt is, hogy 
a kötelező polgári házasság behozatala iránti intézkedések 
megtételére a kormány utasíttatik. Hamar megtörtént, 
mit utolsó levelünkben mondtunk. 

A tegnap kiadott „Nemzet" (324. sz. nov. 25.) a libe-
ralismus e fényes diadalát az antiszemitákkal szemben 
dicsőid és azután igy folytatja:,.S az állami hatalom veressége 
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n clericálismussal szemben, még magasabbra csigázhatta 
volna az utóbbinak itt-ott jelentkezett harczi kedvét a mit 
előbb-utóbb megbánt volna az izgatók által félrevezetett 
elem, de addig kétségtelenül megsinylett volna Összes poli-
tikai és társadalmi életünk is."— Ezek az igazgatók! Állandó 
tbemája ez néhány nap óta a félhivatalos magyar és német 
lapnak. Ugyan hol vannak ezek az izgatók? Kik ezek? Az 
országházban ülő papi képviselők? S mi jogon lehet ezeket 
izgatóknak nevezni ? Mi jogon lehet és szabad őket oly 
durva módon megtámadni, mint ezt mindakét félhivatalos 
lap teszi ? A parliamenti szólásszabadság az ő joguk is , 
ők is éppen ugy kimondhatják véleményüket és meggyőződé-
süket, ők éppen ugy hangoztathatják az egyház álláspontját, 
mint teszik ezt a maguk álláspontjával mások, mint teszik ezt 
aprotestansok.Ha Somssich képviselő urnák azt tetszett mon 
dani, hogy a házban a képviselők se nem katholikusok, se nem 
protestánsok stb., hanem képviselők, akkor azt kivánnók, hogy 
a protestáns képviselők csakugyan ne legyenek ottan protes-
tánsok, a zsidók ne legyenek zsidók stb. De a mig minden más 
felekezet saját felekezeti álláspontját oly élesen hangsúlyoz-
za, mint ezt minden kérdésnél tapasztalhatjuk, csak a libe-
ralismus türelmetlensége, az állami omnipotentia imádása 
képes crimen-t találni a kath. papi képviselők álláspontjá-
ban. Hiába gúnyolja őket a „Nemzet," s hiába erőködik a 
„P. Lloyd" már másodízben azon, hogy ellentétbe helyez-
ze a papi képviselők által elfoglalt álláspontot a főpapok 
által elfoglalandó állásponttal. Ez az ügyetlen manövríro-
zás, — eltekintve sértő oldalától — czélra nem fog vezetni : 
intimidatiót Falk Miksa lapja nem fog elérni. A házasság 
dogmatikai tana az egyház tana, a főpapság és az alpapság 
és a hívek közös tana. I t t nincs, itt nem lehet ellentét. Lehet 
a modorban, az előadásban, de a dologban soha ! 

A „Nemzet" a zsidó házasság megszavazásában a 
clericalismus vereségét látja s elég naiv a következő vallo-
mást tenni : „A képviselőház második szavazata, melylyel 
sürgette, és pedig fokozott erővel, a kötelező házasságot, fe-
lelet a clericalis izgatásokra." S erre hosszabb intelem kö-
vetkezik a klérushoz. Feleleveníttetik, mit a kormányel-
nök már más alkalommal mondott; „azon fényes állás," 
azon „irigylésreméltó szerep", melyet a kath. klérus ha-
zánkban „az állameszméhez való törhetetlen hűsége" által 
nyert. Konstatálja továbbá, hogy még „a leghatározottab-
ban liberális államférfiak is mindig a legnagyobb gonddal 
kerültek minden alkalmat, mely őket e klérus érzelmeivel 
és érdekeivel, hacsak látszólag is, ellentétbe hozhatná." 
Végre odaállítja a kötelező polg. házasságot, melynek el-
fogadása a kath. klérustól fog függni, ha az izgatásokra 
hallgat, mert hisz a kormány és „pártjának nagy része 
tartózkodó állásfoglalása" mutatja, hogy a kormányt az el-
lenfelek erre kényszerítik. 

A „Nemzet" szemüvegén keresztül tekintve a dolgot, 
a kath. klérus egyedül tűnik fel mint minden bajnak kút-
forrása. „Fényes állása és irigylésreméltó szerepe" daczára 
mégis oly háládatlan, hogy a „magyar állameszme" szol-
gálatában híven nem akar megmaradui. . . . De sokat irigylik 
ezt az állást! Ugy látszik, fá j a foguk nagyon arra, mi az 

egyház szent birtokát, a nemzeti művelődés, jótékonyság oly 
nagyszerű eszközét képezi.Ennek elvételével ijesztgetnek, ha a 
magyar állameszme, rectiusaz állammindenhatóság szolgála-
tában hű nem marad a klérus. Ne féljenek, hű fog a klérus 
maradni mindenkoron a hazához, magasra fogja tartani a 
magyar állam eszméjét, — de az állammindenhatóság el-
len védekezni fog mindenkoron, ha ez a szentegyház füg-
getlenségét és önnállóságát, isteni autonómiáját rablánczokra 
verni megkisérli.Egyház és állam coordinált két hatalom,mind-
egyik a maga jogkörében. Az egyházat lealacsonyítani, az 
állam szolgájává tenni— meg nem engedheti sem az alpap-
ság, sem a főpapság. S ha csakugyan komolyan és őszintén 
minden alkalmat kerülnek, mely a liberalismust a clerus 
érzelmeivel és érdekeivel, ha csak látszólag is, ellentétbe hoz-
hatná, akkor respektálja az állam a törvényesen bevett kath. 
egyháznak dogmáit és intézményeit, akkor a liberalismus 
ne hozza önmagát ellentétbe az egyházzal és elévülhetetlen 
elveivel, akkor hagyják az offensivát — és a defensivára 
nem lesz szükség. Mig az offensiva tart , tartani fog a defen-
siva is. ? 

Beszterczebánya. Luther-ünne/>. — Itteni protestáns 
atyánkfiai szintén nagy hű-hóval iparkodtak megülni dr. 
Luther Márton ünnepélyét. Miután a helybeli protestáns 
imaházon, vagy pedig mellette semmiféle harangok nincse-
nek, a városi tanács a helybeli protestáns lelkész megkere-
sésére megszavazta, hogy f. é. nov. 10-én reggel és este a 
városi ( ! ! ? ) harangokkal dr. Luther Márton tiszteletére 
hai-angozzanak, a mi meg is történt. Szombaton és vasárnap 
pedig mozsarak durrogása hirdette a városnak és a közel-
levő helységeknek, hogy dr. Luther Márton ünnepélyessége 
tar tat ik. A vasárnapi esős idő daczára nagy tömegekben 
tódult a nép a protestáns imaház felé az ünnepélyességen 
részt veendő. Szegény nép! Ha te ismernéd dr. Luther Már-
tont, bizonyosra vehető, hogy nem magasztalnád. Eltekintve 
attól, hogy Luther mint reformátor hány ezer s ezer lelket 
vezetett tévútra, mint irodalmi férfiú, vagy mint magán 
ember sem érdemli azt a magasztalást, a melyben* részesül. 
Az irodalom terén működő egyéneket akkor szoktuk tisz-
telni, hogyha jót és szépet irnak ; már pedig ha dr. Luther 
Mártonnak az ember akár csak egy levelét is olvassa, s a 
mellett egy kis finom érzettel bir, undorral fordul el attól a 
szerzőtől, a ki oly ocsmány irályt tudott magáévá tenni. 
Egyébiránt azt szokás mondani : „ex abundantia cordis os 
loquitur", a milyen az ember, olyan a beszédmódja ie. Hogy 
a modern protestáns lelkészek néha nyilvánosan a szószék-
ről is itt-ott kimondják, hogy dr. Luther Márton maga-
magával szokszor jött ellenmondásba s hogy nem volt min-
denben igaza, arról tudomásunk van. S azért az egészből az 
tűnik ki, hogy az egész dr. Luther-cultus inkább a köznép 
tudatlanságának és a protestáns lelkészség tüntetésvágyá-
nak tudandó be. De mi azt mondjuk: fiat justitia Lutherrel 
szemben is és ne ámítsák vele a népet tovább! 

VEGYESEK. 
— A Szentszék és Antjolorszdg közt mindinkább szívé-

lyesebb lesz a viszony. Errington állandó képviselőjévé lesz 
valószinüleg az angol kabinetnek a Vatikán mellett. Leg-
újabb hírek szerint Errington és Manning bibornok az angol 
kormány megbizásából felajánlották az angol nagyhatalom 
szolgálatát, azon esetre ha a chiuai-franczia háború kitör, a 
Chinában levő kath. missiók védelmére. 

— A Rómában levő éjszakamerikai püspökök tanács-
kozásának egyik legkiválóbb eredménye, ugy látszik, az 
lesz, hogy a Curia Washingtonban nuntiusi állást fog szer-
vezni. 

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

Nyomatott Budapesten, 1883. Kocsi Sándor utóda nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt . 
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TARTALOM. Az emberismeret irodalmi értéke. — Aristoteles a Skolasztikában. — Egyházi tudósítások: Budapest. Hor 
váth Bold izsár beszéde. Budapest. Az igazságügyminiszter mint theologus. Belgium. Dechamps bibornok életrajza.— 

Irodalom. Katholikus legény-egyleti szinműtár stb. — Vegyesek. 

Az emberismeret irodalmi értéke. 
Az emberismeret széles értelemben magába 

foglalja a magunk és mások ismerését. Szorosabb 
értelemben pedig csak az emberi természettel kö-
zös vonásoknak, az általános emberinek ismeretét, 
eltekintve a történeti korszak által reányomott vo-
násoktól, valamint a faj sajátlagos ösztöneitől és 
képességeitől . A magunk ismerése, az önismeret 
pedig nem egyéb, mint annak észlelése, tudása, a 
mi saját bensőnkben, lelkünk vi lágában végbe-
megy. 

A mások v a g y emberek ismerése v i lág i sme 
retnek is mondatik. Ez abban áll, hogy a koruk, 
fajuk és mindenféle viszonyaiknál és körülményeik 
nél fogva egymástól különböző embereket ismer-
jük. A viszonyok és körülmények közé számítjuk 
természetesen az embertársakat is jó vagy rosz in-
dulataikkal , vágyaikkal , törekvéseikkel együtt . 
Ezek is körülte vannak az embernek, — körülmé-
nyek, — és pedig az ember sorsára, le lkivi lágára 
és egész életére nagyon befolyásos körülmények. 

Ismerni önmagát és az embereket: irónak, szó-
noknak, papnak elengedhetlen feladata. E nélkül nem 
tarthat igényt maradandó alkotásokra. Ismernie kell 
az emberi lelket, ezt a kis világot; ennek a vi lágnak 
regióit, a különféle tehetségeket és indulatokat. 

Ez a kis v i lág a vizsgálódásnak és ftirkészés-
nek oly széles tért nyit, mint akár maga a nagy 
természet. Igy p. o. az ész részeinek, — lángész, 
szellem, ész, tapintat, v idámság stb. — más és más 
arányok szerinti vegyülete i az emberi szel lem mily 
nagy különbségeit szülik ? Vagy az akarat ténye-
zőinek, — cselekvés, szilárdság, bátorság, hideg 
vér stb. — módosulatai és különféle összekapcsoló-

dásai a je l lemek mi ly sokféle árnyalatát hozzák 
létre ? Mily szorgalmas, le lki ismeretes v izsgálat 
szükséges ahoz, hogy ismeretével birjunk annak, a 
mi az emberi lélek v i lágában az ezerféle"1 v iszonyok 
és körülmények között végbemegy . 

írónak azonban legfőbb feladata, hogy igazi 
je l lemeket tudjon alkotni. Mert csak azon irodalmi 
müvek élete van biztosítva, melyekben a je l l emvo-
nások igazak, és erősen kidomborítva, fényben ra-
gyogva tűnnek elő. De alapos, mé ly emberismeret 
hiányában bármily ragyogó tolla l egyen is az Író-
nak, sohasem sikerülend valódi és erőteljes je l lem-
vonásokat alkotnia, de sőt valótlan, természete l le -
nes, hamis je l lemeket ál l í t elő, u g y mint egy hir-
neves magyar regényíró, kiről egy német ítész ta-
lálóan azt jegyezte meg, hogy „az emberi természe-
tet a feje tetejére áll ítja." No hát azokat a regénye-
ket nem is fogják az emberek olvasni már félszázad 
múlva sem. De Don Quixoteot már századok óta ol-
vassák, és fogják olvasni ki tudja meddig. Mert az 
az ábrándos spanyol az emberi történelem örök 
személyisége . 

De az emberismeret nem csak azon írókat kö-
telezi, kiknek hivatása je l lemeket alkotni, szemé-
lyeket előáll ítani az olvasó vagy néző közönség szá-
mára, de a moralistáknak minden faját, és bizonyá-
ra az egyházi szónokot is. Ki meri kétségbe vonni, 
^10o3rP' egyik vagy másik jel lemzéséhez a vétek 
tárgyának, az emberi léleknek alapos ismerete 
szükséges? Leirni a vétek keletkezését, a viszonyok 
és körülmények szerinti különböző formáit, egyik-
nek a másikkal összefüződését ; vagy elemezni a 
dúló szenvedélyeket és úgynevezet t erkölcsi rajzo-
kat csinálni, — ugyan lehet-e a sziv t itkos redöi-
nek ismerete né lkül? Ez erkölcsi rajzoknak mi ly 
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ragyogó példáit találjuk a régi nagy egyházi szó-
nokok beszédeiben ! Soha meghatóbbat nem olvas-
tam, mint az ir igység rajzát Chrysostomtól.1) 

Keresem korunk egyházszónoklati termékei-
ben az emberismeretet. A modern egyházi szó-
nok nem szeret a mélyre hatolni, a szív fenekén 
búvárolni ; pedig a korall ok és gyöngyök a mély-
ségben találtatnak. Mikor mélységhez ér, megáll , 
v isszafordul; vagy egy merész ugrással átveti ma-
gát azon. 

De hogyan juthatunk a tudományhoz, mely-
nek neve a magunk és mások megismerése? Ez utób-
bihoz, ugy tetszik, mintha talán könnyebben eljut-
hatnának azok, kiknek módjuk van a vi lágban 
járni ke ln i , és minden rendü-rangu emberekkel 
érintkezni, egyszóval tapasztalni. Lehet, hogy igen ; 
lehet, hogy nem. „Kant je les v i lágismerő volt, s 
Königsbergtől négy mértföldnél messzebb nem 
járt. Mainap hány ezeren utazzák be az egész föld 
kerekségét, s lelki gyarapodásuk csak önhittségük-
ben mutatkozik. Embere válogatja. Kevesebbet 
nyom a tapasztalás mennyisége, mint a tapasztaló 
minősége." 2) 

Azt hiszem, hogy a mások ismerésére legbiz-
tosabban csak a magunk ismerése által lehet el-
jutni. Az embernek először saját szive rejtekében 
kell tudnia olvasni, hogy a másokéban olvasson. 
„Mert ugyanaz a szem, mely magunkra veti tekin-
tetét, vizsgál másokat is ; ha homályos e szem, mi-
kor magunkra fordítjuk, nem fog tisztán látni ak-
kor sem, ha másokra szegezzük." 3) 

Az iró, a szónok tehát mindenekfölött saját 
l e lk iv i lágát tanulmányozza; és önismeretre szert 
tevén könnyű lesz neki a mások megismerése. Mi-
kor Massillon prédikálgatni kezdett, az emberek 
elcsudálkoztak, hogy a magánynak és e lvonultság 
nak élő pap annyira ismeri az embereket. „A ma-
gam tanulmányozása által tanultam megismerni 
másokat", mondá a nagy szónok, (c'est en m'étudiant 
moi même que j'ai appris à connaître les autres.) 

Az emberek általában azt hiszik, hogy ismerik 

önmagukat. Pedig bizony legtöbbször csak egy 

jóhiszemű csalódás áldozatai. Hiszen sem kedvök 
sem idejök nincs az önvizsgálódásra. „Az élet szé-
les országútján, hol ezrek tolonganak, mindnyájan 
a birtok, az élvezet és a dicsőség czélja felé siet-

*) Iu epist. ad kom. hom. 7. 
2) Shakspeare pályája. Második fej. 
3) Nisard. A franczia irod. tört. IV. k. 448. 

vén ; hol egyik a másikat leteperi, megelőzi, — itt 
bizony csak kevésnek van ideje és kedve arra, hogy 
a lélek csendes, mély szent földjét mivelje és szán-
togassa, vagy hogy reá csak némi f igyelmet is for-
dítson." 4) 

De feltéve, hogy az élet színpadán sürgő-forgó 
embernek kedve kerekedik a komoly önvizsgálat-
hoz, mégis kétlem, hogy szándékát valami fényes 
siker koronázza. Ahoz. hogy az ember tisztán lát-
hasson saját szive rejtekébe, hogy az önszeretet hí-
zelgő bókjaitól el ne szédíttessék, ahoz nagy mérvű 
elfogulatlanság, higgadt, józan szemlélődés kíván-
tatik. Az ember nem is hinné, ho^y önszeretetünk 
mi ly talpraesett érvelést, mi ly eleven ékesszólást 
tud kifejteni gyarlóságunk szépítésében, hibáink 
palástolásában. — Azután ha annyiszor ki vagyunk 
téve csalódásnak, mikor a külvi lág látható tárgyait 
szemléljük, vájjon nem többször fogunk-e csalódni 
a belvilág szemléletében? Mély tenger az emberi 
sziv, talánynyal , titokkal teljes mé ly tenger! Azért 
jól mondja egy modern iró, hogy: „önismerettel 
birni nem könnyű dolog, még azoknak sem, a kik 
arra őszintén törekesznek. A legőszintébb akarat is 
csalódhatik és keresheti a hibát ott a hol nincs/"5) 

Abban hogy magunkat megismerjük, az ön-
szereteten kivül még hatalmas akadályul szolgál 
maga a külvi lág. Az ember figyelmét ugyanis kis-
korától fogva a külv i lág az anyag törvényei és sa-
játságai tartják lekötve, melyeket a saját fentartása 
érdekében ismernie kell. Ez a physikai élet köve-
telménye. — Nem igen van ideje arra, hogy tekin-
tetét elfordítva a külvi lágtól , befelé irányozza; 
hogy lelkivilágának tüneteit f igyelemmel kisérje 
és tanulmányozza. Evek hosszú sora alatt azután 
megszokja és egészen természetesnek találja azt, 
hogy lelke előtt csak a külvi lág tünetei zajlanak és 
hullámzanak, hogy a belvi lág mintha nem is létez-
nék. És ez a megszokás oly erős, hogy azt később 
legyőzni csak e legnagyobb fáradság és türelem ál-
tal lehet. 

Egyébiránt az ifjúkorban nem is sok ered-
ményt lehet várni az önismeret utáni törekvéstől. A 
reflexió és szemlélődés oly tulajdonok, melyek az 
ifjaknál nem igen találtatnak, melyek összes szel-
lemi tehetségeink között a legkésőbben jelentkez-
nek, ha ugyan jelentkeznek. Az emberek jó nagy 
része nem képes reflexióra és szemlélődésre még 

4) Hettinger-Eépássy, második ért. 
5) Nisard. A franczia irod. tört. IV. k. 446. 
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előrehaladottabb korban sem. No ezeknek ugyan 
prédikálhatjuk, hogy .jvm&i oaavzóv." 

Egy kassaegyházmegyei áldozár. 

Aristoteles a Skolasztikában. 
I r t a : Gyürky Ödön. 

IV. 
Midőn azonban a skolasztikusok az aristotelikus böl-

cselet alapján igyekeztek felállítani rendszerüket, ezzel még 
korántsem tagadták meg önmagukat, nem dobták oda gyá-
ván függetlenségüket, vélemény-szabadságukat, mint sokan 
szeretik állítani. Sőt igaza van egy hazai tudósunknak 
akkor, midőn azt állítja, hogy : „Egy ujabbkori bölcse-
leti iskolában sem találunk annyi vagy nagyobb szabadsá-
got mesterük és vezérükkel szemben, mint a skolasztikusok-
nál Aristotelessei szemben,"1) és a ;,Katholikus Folyóirat" 
tudós szerkesztőjének ezeket irván : „Aquinói szent Tamás 
a mesterül választott Aristotelessei szemben a tanítvány 
szabadságának sőt fensőbbségének utói nem ért minta-o o 
képe."2) 

Hiszen az emberi tekintély elve a tudományban a sko-
lasztikusoknál nagyon is szűk térre volt szorítva. Szerintük 
akifejlett egyéni ész fölötte áll minden emberi tekintélynek, 
és a mily készségesen hajlottak meg a theologiában az isteni 
tekintély előtt, oly vigyázók és körültekintők voltak a filozó-
fiában az egyes vélemények elfogadásánál. „Nec ita amandus 
est aliquis, írja Albertus Magnus, ut Veritas deseratur pro-
pter eum: quia licet diligamus et veritatem et amicos, tarnen 
omnibus oportet praehonorare veritatem.3) Aquinói szent 
Tamás pedig szintén különbséget tesz az isteni és emberi 
tekintély között s ez utóbbit „infirmissimus"-nak nevezi. 
„Locus ab auctoritate — írja Ő, — quae fundatur super 
revelatione (In. cod. aleán: ratione) humana, sit infirmissi-
mus, locus tarnen ab auctoritate, quae fundatur super reve-
latione divina, est efficacissimus."4) 

A skolasztikusoknak eme, az egyes tudósok tekinté-
lyéről való nézeteinél fogva tehát csak ugy lehetne megma-
gyarázni azt, mit a skolasztika ellenei velünk elhitetni sze-
retnének, hogy t. i. a skolasztikusok mintegy vakon követ-
ték az aristotelesi bölcseletet, s annak mindenben hódoltak, 
ha azon nézetet fogadjuk el, miszerént a skóla férfiai Aris-
totelessel szemben kivételt követtek el, sőt nem ugy tekin-
tették, mint a többi bölcselőt. Ez azonban csak állítás, mit 
még be kellene bizonyítani. De ez teljesen lehetetlen. Mert 

») Dr. Wolafka. Reflexiók. 1882. 59. 1. 
*) I. füzet, 12. 1. 
3) Szintén Albertus Magnus ir ja : In theologia locus ab auctori-

tate est ab inspiratione Spiritus veritatis. Uncle August inus in I super 
Genes ad lit. dicit, quod maior esthuius scripturae auctoritas, quam om-
nis humani ingenii perspicacitas. In aliis autem scientiis locus ab auc-
toritate infirm us est et infirmior ceteris,"qui a perspicaeitati humani in-
genii quae fallibilis est, inni t i tur . S. th. I. p. t r . 1. qu. 5. 

4) Mindazáltal igy folytat ja : Ut i tur tamen sacra doctrina etiam 
ratione humana, non quidem ad probandam fidem, quia per hoc tollere-
tur meritum fidei, sed ad manifestandum aliqua quae t raduntur in hac 
diîctrina. Cum igitur non tollat gratia naturam sed perficiat, oportet 
quod naturalis rat io subserviat fidei, sicut et naturalis inelinatio ob-
sequitur charitati. Uncle et Apostolus dicit, i l ad Cor. x. 5. In captivi-
ta tem redigentes omnem intellectum in obsequium Christi. E inde est, 
quod etiam auctoritatibus philosophorum sacra doctrina uti tur, itbi per 
rationem naturalem veritatem cognoscere potuerunt, sicut Paulus, Act. 
XVII. 28 inducit, verbum Arati, dicens : Sicut et quidam poëtarum ve-
strorum dixerunt : Genus Dei sumus. Sum. Theol. I par. qu. art. VIII . 

bár Aristoteles a skolasztikusoknál nagy tekintélynek is 
örvendett, bár az ő filozófiája lett alapja a skóla rendszeré-
nek, bár őt mint y.aTs^o/ijv filosofust tekintik minden mű-
veikben, mégis ő rá nézve sem tesznek kivételt nézetei elfo-
gadásánál. Az egész skolasztika irataiban mi nem fogunk 
találhatni helyet, hol valami tételt elfogadtak volna csak 
azért mert Aristoteles állította, s nem akartak volna annak 
belső igazságáról is meggyőződni. Sőt, mint később látni 
fogjuk, nem egyszer ellenkezésbe jönnek vele s nézeteit minden 
részrehajlás nélkül megczáfolni igyekeznek. Már itt hozhat-
nánk fel példákat, miképp itél pl. Albertus Magnus a peri-
patetikusok fejedelméről ott, hol az nézeteivel ellenkezik. 
Ezt azonban a skolasztikusok és Aristoteles közötti eltéré-
sek kimutatására hagyván fel, elég lesz itt Auvergnei Vil-
mos szavait idézni Aristoteles tekintélyéről : „Quamquam 
in multis contradicendum sit Aristoteli, sicut re vera dignum 
et iustum est, et hoc ín omnibus sermonibus quibus dicit 
contraria veritati, sic suscipiendus est, id est sustinendus in 
eis omnibus in quibus racte sensisse invenitur." 5) Hasonló-
képpen nyilatkozik róla Durandus is, ki azt mondja, hogy 
mindég el kell fordulnunk Aristotelestől ott, hol az igaz-
sággal meg nem egyezik, mert nagyobb gond fordítandó az 
igazságra, mint Aristotelesre, — de quo non est tantum cu-
randum sicut de veritate. Ugyanő irja más helyen : „Na-
turalis philosophia non est scire, quid Aristoteles vei alii 
philosophi senserint, sed quid habet Veritas rerum: unde 
ubi deviat mens Asistotelis a veritate rerum, non est scien-
tia scire quid Aristoteles senserit, sed potius error." 6) Es 
maga Bacon Roger is, jóllehet Aristotelest a legnagyobb 
bölcselőnek tartja, kinek nézetei alapul szolgálhatnak min-
den tudományhoz, többször kinyilványítja ama nézetét, mi-
szerént Aristoteles sem tudott mindent, s hogy sok pontban 
nagyon is hibázott.7) 

De jól van — fogják ellenvetni nekünk — a 
skolasztikusok tehát nem hajoltak meg oly könyen a tudo-
mányokban, s e tekintetben még Aristotelesre nézve sem 
tettek kivételt : honnan van hát mégis, hogy műveikben oly 
gyakran idézik e „philosophust", hogy az angyali tudor 
óriási műveiben alig fogunk találni csak egy quaestiót is, 
melyben e kifejezések : „dicit enim philosophus" „sed contra 
est quod philosophus dicit'' vagy „secundum philosophum" 
elő ne fordulnának ? Erre az ellenvetésre válaszolandó, dr. 
Schneidet követve, röviden megismertetünk néhány módot, 
mely szerint szoktak a skolasztikusok Aristotelesből merí-
teni, vagy annak tanaira építeni. 

1. A skolasztikusok gyakran egész bizonyításokat, 
vizsgálódásokat merítenek Aristotelesből. De ezt mindig a 
legnagyobb pontossággal teszik. Vagy idézik a teljes szöve-
get ily módon pl. „quorum prirnum probat philosophus tri-
bus-modis" vagy „Aristoteles probat sic" vagyha nem idé-
zik, akkor csak megjelölik a helyet, hol Aristoteles e kér-
dést tárgyalta, röviden és világosan meghatározván ennek 
lényegét. A személy azonban minden esetben háttérbe lép, s 

5) De anima C. II. par. XII. 
6) In I. Sent . dist. 4. qu. 5. 
7j Forte ista inconvenientia philosophus non praevidit. Ipse enim 

fu i t homo, nec oportet quod praeviderit omnia inconvenientia, quae pos-
sint accidere ex positionibus suis, imo est valde probabile, quod istucl 
inconvenient non viderit de infinitate intellectuum. Op, Maj. 47. 1. 
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csak a gondolat igazsága vagy az érvelés nyomóssága az, 
mi a skolasztikusokat Arisztotele3 tanítványává teszi. 

Idéznek ugyan ugy is a peripatetikusok Aristoteles-
ből, hog} nem vizsgálják, nem tánulmányozzák alapját és 
igazságát az idézett tanoknak ; de még ez esetben is, midőn 
Aristoteles nézeteit oly rövid módon teszik magukéivá, nem 
vádolhatjuk őket szolgaságról vagy vak ragaszkodásról, 
mivel ezt csak azért teszik,mert az illető tant már más helyen 
bővebben tanulmányozták. S már maga az idézés módja is 
bizonyítja, hogy ily esetekben is korántsem éppen a tekintély 
az, mit követnek, hanem maga az igazság,mindig egy „ut patet 
per philosophum ut probetur a philosopho"-val utasítván 
Aristotelesre. 

3) Midőn azonban oly dolgokat tárgyalnak, melyekről 
Aristoteles hallgat, vagy saját érveiket és tudományos re-
sultatumaikat tárgyalják, örömmel jegyzik meg, hogy eb-
ben vagy abban megegyez velők Aristoteles is. „Sicut eti-
am philosophus dicit; et secundum hoc dicit philosophus" 
szokták ilyenkor mondani. Ily esetben tehát Aristotelesre 
mint valóban nagy bölcselőre s az igazság tanujára hivat-
koznak. Ez azonban még korántsem elégséges ok arra, hogy 
arról vádolhassuk a skolasztikusokat, hogy ők vakon hó-
doltak Aristotelesnek. Mert az ily esetben az emberi szel-
lem azon közös tulajdonságát és sajátságát lá that juk csak, 
t. i.; hogy mindazok, kik valamely tudományszakban önálló 
vizsgálódást és nyomzást követnek, örülnek, ha e dologban 
más nagy szellemek vizsgálódásaival megegyeznek, s érve-
iknek mintegy megerősítését látják abban, ha mások e tárgy-
ban szintén ugyanazon eredményre jutot tak. 

4.) Használják továbbá a skolasztikusok Aristotelest 
akkor is, midőn annak tana velük ellenkezik, vagy legalább 
ellenkezni látszik. Az első esetben igyekeznek Aristotelest 
kiigazítani, s megmutatni miben nem volt igaza, a második 
esetben pedig a látszólagos ellentmondást eltávolítani, s ta-
nát világosabbá, érthetőbbé tenni. Megtörténik ugyan, hogy 
ez utóbbi tekintetben nagyon is messze mennek, s nagyon is 
szelíden magyarázzák a Stagyrita nézeteit ; de ez csak azért 
történik, mert nem akarják hinni, hogy egy olyan szel-
lem mint Aristoteles valami szerintük nagyon is világos 
dolgot nem helyes értelemben fogott volna fel. S e tekin-
tetben különösen Aquinói szent Tamást említhetjük, ki 
ilyen kétes és nem világos helyet mindig in meliorem par-
tem iparkodik magyarázni. 

Mindezen módokból tehát, melyek szerint a skolaszti-
kusok óriási műveikben Aristotelest használni szokták, an-
nak nézeteit elveit és tantételeit idézik és felhasználják, azt 
a meggyőződést meríthetjük, hogy a skóla férfiai habár 
tisztelettel is tekintettek Aristotelesre, még sem engedtek 
annak magok felett olyan befolyást, hogy pusztán annak 
nevére már és tekintélye miatt készek lettek volna mindent 
igaznak tartani és védelmezni, hogy mint tanítványok szem-
ben a tanárral is megtudták tartani, érvényre tudták emelni 
függetlenségüket, szabadságukat, hogy éppen mint tanítvá-
nyoknál, náluk kitűnő érvényre emelkedett a „noli jurare 
in verba magistri" elve, mert csak azt fogadták el Aristo-
telesnek századokat átélt rendszeréből, minek igazsága, va-
lósága után maguk is utána néztek és újra áttanulmányoz-
va, megvizsgálva a dolgot, arról meggyőződtek 

Nem lévén időnk és terünk oly ellenvetésekre vála 
szólni, minőt például az „auctoritates Aristotelis" czimű 
művek miatt szoktak ellenünk felhozni, melyekről pedig két-
ségen kivül ki van mutatva, hogy nem is a skolasztika ide-
jéből származnak,8) legjobban meg fogunk győződni a fen-
tebb mondottak igazságáról, ha átkísérjük a skolaszti-
kusok nagy alakjait az aristotelizmus terén tett mánkássá-
gukra. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
Budapest, november 27. Horváth Boldizsár beszéde. — 

A vita a zsidók és keresztények közt kötendő házassági tör-
vényjavaslat felett általánosságban lezajlott; az alsóház a 
bűnt a kereszténység ellen elkövette: a honatyák lelkiismere-
te mégis nyugodt. De hát nyughatunk-e mi is? Ne szóljunk-e, 
miután már a vita úgyis befejeztetett, semmit? Azt hisszük, 
hogy azok után. miket a ,Religio' már eddig is elmondott e 
kérdésben, meg lesz engedve még a vita után is valamit 
mondani; hiszen a ,Religio' nem napi lap, hanem mindenkor 
az elvek magaslatán állváu, nem mulasztotta el soha sem, 
az elvek ellen elkövetett bűnökre, a következetlenségekre 
rámutatni , hogy kik előbb képesek nem voltak, legalább 
utólag lássák meg a felmutatott tükörben ellenmondásaikat 
és megtérjenek. 

A lefolyt vita alkalmából többek részére lehetne ily 
tükröt felmutatni; de mi megelégszünk csak egyetlenegy 
példánynyal; azután ex uno disce omnes. Horváth Boldizsár 
beszédét kormányi és ellenzéki lapok egyaránt kiemelték; és 
méltán, mert egy beszéd sem állott, illetőleg emelkedett oly 
magasra, mint az övé. O elvi szempontból tárgyalta a zsidó 
és keresztény közt kötendő házasságot. De éppen azért elvi 
szempontból senki sem jöt t önmagával oly ellentétbe, mint 
éppen ő. Csakugyan bámulatra méltó, hogy lehetett a H. B. 
által emlegetett elv mellett nemcsak a törvényjavaslatot 
megszavazni, hanem még azon felül a kötelező polgári há-
zasság követelésével fellépni, a helyett, hogy mind a kettőt 
elvetette volna. Ha már H. B.-nál ily, mint ezt azonnal ki-
mutat juk, chaos uralkodik, ha ő képes ily ellenmondásra, 
mit várjunk akkor másoktól? 

Tudjuk jól, hogy H. B. liberális ember. Ezt hangoz-
tat ta beszédében is; jól ki is mondta, hogy ennek a törvény-
javaslatnak elfogadása a liberális elv diadala, az rést üt az 
ellenfél védsánczain. Nem is ebben keressük és találjuk az 
ellenmondást, hanem abban, hogy H. B. ugyanakkoi*, midőn 
a liberalismus dicsőségét zengi, midőn e törvényjavaslatot 
megszavazza, egy lélek alatt a keresztény társadalomról is 
beszél és követeli, hogy az állam oly vallások keletkezésé-

s) ,,Auctoritates Aristotelis" kivonatok voltak az aristotelesi mű-
vek és azok kommentárjai egyes helyeiből, sokszor megcsonkítva, elfer-
dítve és hamisan adva. Különösen a 15. század végén s a 16. és 17. szá-
zadban voltak elterjedve, különféle czimek alatt , u. m. „repertórium 
dictorum Aristotelis* „Averoys aliorumque philosophorum" „proposi-
tioiies Aristotelis" „dicta notabilia Aristotelis" stb. Sok egyetemen és 
zárda-iskolában volrak használatban s azoknál, kik az aristotelesi műve-
ket nem olvashatták. Ezek azonban nem a nagy skolasztikusoktól szár-
maztak, hanem későbbi eredetűek, midőn a skolasztika már hanyatlóban 
volt. Legnagyobb részt az averroistikus Aristotelesből ; merítvék, mely 
I tál iában egész a 17. századig föntartot ta magát , s mint Pran t l meg-
jegyzi. nagyobb részt Felső-Olaszországban voltak nyomtatva s innét 
ter jedtek el Németországba. (Ueber die Literatur der Auctoritates in der 
Philosophie. 1867. 173. p.) 
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nek és terjedésének út já t vágja, a melyeknek hitelvei a ke-
resztény társadalom alapelveivel . . . ellentétben vannak. E 
nyilatkozatban talál juk mi az ellenmondást, melynek homá-
lyát a szellemes H. B. fejéről semmiféleképen sem lehet le-
mosni. 

Már az magában nagy ellenmondás, midőn liberális em-
ber keresztény társadalomról,ennek alapél veiről,mint magáéi-
ról beszéli, mert e kettő egymással határozott ellentétben áll. 
Vagy liberális valaki és akkor a keresztény elvek nem az ő el-
vei vagy ha ezek az elvek az ő elvei, akkor már nem liberá-
lis. H. B.-ról tettei és nyilatkozatai után mi az előbbit fo-
gadjuk el. Erre mutat nevezetesen az, hogy ő megszavazta 
a házassági törvényjavaslatot a keresztények és zsidók közt. 
De ott rejlik második következetlensége, midőn ő az ál-
lamtól megvárja, hogy megakadályozza oly vallások terje-
dését, melyek a keresztény társadalom alapelveivel ellen-
keznek. E nyilatkozat és ama szavazat között oly kézzel-
fogható az ellenmondás, hogy mir.den, csak kissé gondol-
kozó ember bámulatát is képes felébreszteni, és nem fog ta-
lálkozni senki, aki e kettőt képes legyen kiegyeztetni ; mert 
a ki a keresztény társadalom alapelveit szivén hordja, azt 
megőrizni akarja, az nem fogadhat el oly házasságot, a mint 
voltak csakugyan nsmcsak papi, hanem világi képviselők 
is, kik e felfogásból szavaztak a javaslat ellen ; vagy aki 
elfogadá a javaslatot, az bizony a keresztény társadalom 
alapelveivel semmit sem törődik. 

A társadalom alapját család, és igy, hogy ez létre jö-
hessen, a házasság képezi, a keresztény társadalom alapját 
pedig a keresztény család, tehát igy a keresztény módon 
keresztények közt kötött házasság képezi. Az a társadalom, 
melynek a házasságra vonatkozó alapelve nem keresztény, 
azaz, a mely megengedi, hogy házasság keresztény és nem 
keresztény közt is jöhessen létre, az nem keresztény társa-
dalom. Már H . B. szerint a magyar társadalom keresztény 
társadalom: azért tiltakozik az ellen, hogy az állam oly val-
lásfelekezetek keletkezését, terjedését megengedje, melyek 
alapelvei ellenkeznek a keresztény társadalom alapelveivel. 
De ha igy áll a dolog, akkor H. B.-nak, ha következetes 
akart volna lenni, nem elfogadni, hanem elvetni kellett 
volna törvényjavaslatot. Igaz ugyan, hogy itt nem valami 
uj vallásfelekezet keletkezéséről van szó; de van oly házas-
ságról, mely mégis ellenkezik a magyar keresztény társada-
lomnak a házasságra vonatkozó alapelvével; mint ilyet te-
hát e házasságot el kellett volna vetni, hacsak H. B. utó-
lagosan be nem bizonyítja, hogy ez az újdonsült házasság a 
keresztény társadalom alapelveivel csakugyan megegyezik. 
Mi ennek lehetőségében nem hiszünk, azért mondtuk H. 
B.-t kezdetben következetlennek. A keresztény társadalom-
ban mindennek a kereszténység elvei szerint kell történnie; 
ha az ex principio nem történik, ugy megszűnik e társada-
lom keresztény lenni, a mint azt H. B. is helyesen mondta: 
„compromissum az ellentétes elvek közt nem egyéb, mint 
compromittálása azon elvuek, melyet diadalra kellene ju t -
tatnunk"; minthogy pedig keresztény társadalomban a ke-
resztény el veket kellene diadalra jut tatni : mindaz aki ezt 
nem teszi, compromittálja a keresztény elveket, a mint cse-
lekedett H. B., a mi az ő harmadik következetlenség-e. 

Nem vezet bennünket tévútra H. B. úrnak az a pathe-

ticus nyilatkozata sem, „hogy vallásos érzelme nem engedi 
meg egy szinvonalra állani azokkal, a kik az emberbaráti 
szeretet törvényeit vallják, de nem gyakorolják." Nagyon 
szép dolog, hogy H. B. vallja is, gyakorolja is a felebaráti 
szeretetet, ez a keresztény ember kötelessége; de van még 
ezen felül más kötelessége is, és pedig az is, hogy a kath. ke-
resztény ember a ker. kath. egyház törvényeit megtartsa, az ő 
tanítása szerint gondolkozzék, érezzen és cselekedjék. Mit 
gondol H. B.: eleget tett-e eme kötelességnek, midőn meg-
szavazta e törvényjavaslatot? Más részt pedig vétettek-e 
azok a keresztény felebaráti szeretet ellen, a kik e törvény-
javaslatot nem szavazták meg? Az előbbi kérdésre mi vá-
laszt nem adunk; az utóbbira pedig azt mondjuk, hogy ezek 
nem csak nem vétettek a felebaráti szeretet ellen, hanem e 
törvényt éppen megtartották; mert a mennyire tőlük kitelt, 
igyekeztek felebarát jukat a bűnös összeköttetéstől, tehát a 
bűntől megmenteni. Nem tudjuk, ha vájjon H. B. felismeri-
e ebben a felebaráti szeretet gyakorlását, de miszerintünk 
éppen ezek állanak az isteni törvény magaslatán, nem pedig 
ő, ki a bűn elkövetésének lehetőségét szavazatával elősegítette. 
Őszintén sajnáljuk, hogy ezek elmondására H. B. alkalmat 
adott; de oly kiáltó ellenmondásokra, minők beszédében fog-
laltatnak, rá nem mutatni lehetetlen volt;és azt véljük, hogy a 
törvényjavaslatot csakis azért lehetett megszavaztatni, mert 
a kereszténység alapelvei felől a lehető legnagyobb coufu-
s ;ó, hogy ne mondjuk tudatlanság és nemtörődés uralkodik 
a t házban. 

Budapest, november 29. Az igazság il gym iniszter mint 
theologus. — Azon számtalan ízetlenség között, melyeket a 
zsidóházasság tárgyalása felszínre hozott, sok olyas van, 
mi komoly czáfolatra nem is érdemes.De szó nélkül nem hagy-
hat juk a jelentékenyebb politikai capaczitások botlásait, nem 
hagyhat juk szó nélkül, különösen nem dr. Pauler igazságügyi 
miniszterünk egyik nyilatkozatát. Nem keressük a szándékot, 
nem az egyéni felfogást, lehet, hogy az első jó, a másik 
őszinte. Tárgyilagosan, prout jacet, szólunk hozzá. 

A zsidóházasságról szóló törvényjavaslat feletti rész-j 
leges vita szolgáltatott reá alkalmat. A 38. szakasznál fen-
akadtak. Ez a szakasz az ilyen amphibium természetű há-
zasságokból születendő gyermekek vallásos neveléséről szól. 
Az eredeti szöveg, melyet a bizottság ajánlott, a szülők, il-
letőleg a házasulok közös megegyezését állítja fel első sor-
ban és csak azután a vegyes házasságokra érvényes 1868. I . 
I I I . t. cz. 12. §-át mint törvényes szabályt. Göndöcs B. a 
születendő gyermekeket kivétel nélkül a keresztény vallás-
ban óhaj t ja neveltetni, Irányi D., (ugyanaz, ki a vallássza-
badságot minden alkalommal és most is hangoztatja) az 
eredeti szöveghez még a következőket kívánta csatolni : 
„az ezzel ellenkező bármely szerződés, térítvénv vagy ren-
delkezés érvénytelen és semmi tekintetben sem birhat jog-
erővel." Madarász J . (Mocsárytól támogatva) az érin-
tetett 1868: L I I I . t. cz. intézkedését az ily fajta házassá-
gokra is egyedül kívánta alkalmazni. Végre Hoffmann P . 
némileg keresztény szinezettel biró felszólalásban az apa el-
határozására indítványozta bizni a gyermekek vallási ne-
veltetését. 

Ilyen elágazó indítványokkal szemben dr. Pauler T. 
szólalt fel. A miniszter ur először nagy igazságot mondott : 
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„Az én meggyőződésem az — így szólott, — hogy a gyer-
mekek nevelése felett határozni a szülőknek jogköréhez tar-
tozik, még pedig a nevelésnek minden ága felett, akár vo-
natkozzék az a physicai, akár a szellemi, akár a pragmati-
cal nevelésre. Hogy a nevelés jogköréhez tartozik a vallás-
erkölcsi nevelés is, ezt, azt hiszem, senki kétségbe nem vonhat-
ja. A szülőknek ez a joga gyökerezik a szülök és gyermekek 
közti viszonyban; ezt a viszonyt nem teremti az állam törvény 
által, hanem ez magában a természetben gyökerezik.'-'-

A miniszter urnák ez a meggyőződése a mi meggyő-
ződésünk is, s azt hisszük, minden józanul gondolkodó em-
bernek meggyőződése, — daczára az 1868: L I I I . t. cz. 12. 
§-ának, daczára az 1879 : X L . t. cz. 53. §-ának. 

De nem igy Pauler miniszter ur ! O, ki oly nyíltan 
elismerte a szülőknek eme természetes jogát, ő ezt csak a 
zsidókra, illetőleg a zsidók és keresztények közötti házas-
ságokra, de nem a keresztények között kötött házasságokra 
vonatkozólag akarja törvényesen kimondani. S az érdemes 
miniszter ur nem lát ebben praecedenst: meg nem engedi, 
hogy ennek az elvnek a zsidó-keresztény házasságra való 
elfogadásából a keresztények közt való házasságra követ-
keztetést lehessen vonni. 

A hínárból imígy véli magát kisegíthetni: „A következ-
tetés azért nem áll, mert csak ott lehet logikai következtetést 
vonni, praecedenst felállítani valamely törvényhozási intéz-
kedésre nézve, hol a viszonyok azonosak, hol lényeges kü-
lömbségek fenn nem forognak. I t t azonban lényeges különb -
ség forog fenn." Ezen „lényeges külömbséget" a miniszter 
ur abban találja, hogy „a bevett keresztény vallások tagjai 
mindnyájul különbség nélkül egy általános, azonos barison 
állanak : a keresztény vallás basisán. 

Kár volt a t. miniszter urnák a theologia terére át-
csapni; itt nem jár oly biztosan, mint a jogtudomány terén. 
Hát mi a protestánsokkal „különbség nélkül egy általános, azo-
nos hasison" állunk !? A keresztény vallás ugyanazon elvei-
nek basisán ! ? 

Keresztény vallás ! Mi ez ? A vallás istenismeret és is-
tentisztelet. Cognitio et cultus Dei est religio. — Sem az 
egyik, sem a másik nem azonosan általános a bevett keresz-
tény vallásokban. — A vallás- a tanitmányok, az istentisz-
telet összfoglalata, alapja az egyházkormánynak ; mind 
a tanitmányok, mind az istentisztelet, mind az egyház-
kormányzat nem képeznek egy azonosan általános ba-
sist, melyen a keresztények mindnyájan különbség nél-
kül állanak. Ha lehetne szó egy azonosan általános bá-
sisról, akkor ez csakis a Jézus Krisztus istenségébe való 
hit volna — legalább materialiter tekintve — de már ezen 
basis sem azonosan általános, lévén napjainkban hazánkban 
is a protestánsok között elég „felvilágosult," ki Krisztus 
istenségét nem hiszi, minthogy a protestantismus alapelvében 
meg van erre adva a lehetőség és szabadság, mely Krisztus 
istenségének tagadását csak szerencsés következetlenség ál-
tal kerülheti ki. 

Az egyház isteni tekintélyének elvetése mellett csak 
következetlenség által lehet fenntartani a szentírás tekinté-
lyét: „Evangelio non crederem, nisi me Ecclesiae Catholi-
cae commoveret auetoritas" (s. Augustinus, contra epist. 
fundam. c. 5.) — a protestantismust pedig csak a szentírás 

választja el a rationalismustól, melyre eljut, mihelyt az írás 
önmagára hagyatva, vele egyrangu tanító és magyarázó 
tekintély nélkül, az ész szeszélyeire hagyva ama könyv lesz, 
melyből mindenki saját belátása szerint szerkeszti hitvallá-
sát. A rationalismus pedig sem a Szentháromságot, sem a 
Fiu megtestesülését, sem Krisztus istenségét el nem fo-
gadja. 

A miniszter ur bizonyára nem gondolkozott mélyebben 
ezekről az igazságokról. A keresztény vallás, ez a szerinte 
„általánosazonos basis", nem valami abstract egyetemes foga-
lom, mely az egyes keresztény felekezetekben a lényeg meg-
tartása mellett különböző esetékes és lényegtelen alakokban 
valósulna meg; a kereszténység az az egy concret vallás, mely 
történeti összekötetésben annak isteni Alapítójával a katholi-
kus egyházban létezett és .létezik, és melytől, különböző ön-
kénytes változások által, eltérve kisebb-nagyobb mértékben 
a Krisztus által vetett alaptól, keletkeztek a többi feleke-
zetek. 

A miniszter ur felfogása szerint a keresztény vallá-
sok között „a viszonyok azonosak és lényeges különbségek 
nem forognak fönu, mint ő mondá. Már csak nem állítja 
komolyan a miniszter ur, hogy az Istentől rendelt hierarchiá-
tól való függőség viszonya és az anarchikus állapot vallási 
tekintetben „azonos viszonyok"; vagy hogy a szentírásból és 
a hagyományból merített és az egyház tekintélyétől védett 
tan egyfelől, másfelől pedig a szentirásból önkényes kutatás 
által összeállított vallási egyéni nézet „azonos basis." A 
szent miseáldozat, mintha kath, istentisztelet fenséges kö-
zéppontja és aztán ennek mint bálványimádásnak való 
prot. lealáztatása ; a pápának, mint az egyház fejének elis-
merése és mint Antikrisztusnak való becsmérlése; szűz 
Mária tisztelete és az ő gyalázása — talán mégis csak „lé-
nyeges különbségek." 

Még folytathatnók az „azonos viszonyok" és „nem lé-
nyeges különbségek" lajstromát. De azt hisszük, ez is elég. 
Ki többet óhajt, üssön fel akármely dogmatikát. 

Hiába él a miniszter ur a szentírás hasonlatával a 
mustármagról, mely „terebélyes fává nőtt, melynek árnyé-
kában a világ minden madarai enyhet lelnek." Igen, igy áll 
ez a szeDtirásban, de más értelemben. Ez a mag csak egy 
mag, ugyanazon ültetvény, nem pedig más mag, melyet em-
ber hintett, nem más ültetvény, mely később keletkezett. 
Nőtt a mag, fejlődött terjedelemben, nagyobbodott quanti-
tásban; de nem változott természetében. Nem lett abból más 
fa, hanem az, mely az istenileg vetett magból kikelt: — mig 
minden más felekezet uj ültetvény, egy uj, emberi kéz 
által vetett magnak fejleménye. Venit . . . homo, et super-
seminavit zizania. 

Mondunk mi más hasonlatot Ha egy ország polgárai-
nak egyrésze megtagadja szülőföldjét, ha hűtlen lesz a közös 
államfőhöz, ha felmondja az engedelmességet, más hont, más 
törvényeket, más államfőt keres: akkor azok bizonyára el-
hagyták a közös, általános, azonos basist. Fac applices. 

A facit rei csak az : a zsidóknak meg kell adni ün-
nepélyesen elismerve a természetes jogot a vallás-erkölcsi ne-
velésre is; a protestánsokat biztosítani kell a „klérus befo-
lyása" ellen: — csak a katholikusok képeznek kivételt, ezek 
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irányában az államnak ingerencziája jogosult és szüksé-
ges ! . . . ? 

Belgium. Dechamps bibornok életrajza. — (Közli Csi-
csáky Imre.) Dechamps Viktor-Ágoston-Isidor, Hadr ian Jó -
zsef et De Nuit Alexandrine-Joséphine gyermeke 1810. 
decz. 10-én Melle-ben, Gand kerület népes városkájában 
látott napvilágot. Aty ja akkoriban ugyanott egy nevelő-
intézet élén állott, mely intézet a keresztény családok tel-
jes bizalmát birta. 

Viktor a legfiatalabb volt három gyermeke közöl; 
Adolf négy, József két évvel volt idősebb nála. 

A három testvér értelmi, vallásos nevelése a szülőföl-
dön vette üdvös kezdetét, aztán a Hainaut-ban fekvő Ma-
nage melletti Scailmont festői helyén fejeztetett be. Az öreg 
Dechamps, aki e helyről való volt, s később Scailmont bir-
tokosa lett, maga vezette gyermekeit a tanulmányok 
terén. 

A leendő bibornok-érsek már igen-igen fiatal kor iban 
kiváló hajlammal volt a bölcsészeti s társadalmi tudomá-
nyok iránt. A rhethorikai tanfolyamot még be sem fejezte 
s már is bonczkés alá vette Bonald őrgróf és Maistre gróf 
elveit ; olvasgatá az Essai sur Vindifférence en matière de 
religion-t, melynek első kötete, Lamennais egyedüli reme-
ke, benne enthusiasmussal határos lelkesedést idézett elő. 
Kissé később Bossuet iratai és Pascal lettek kedvencz ol-
vasmányai. A hit-védő s a szent szónok már korán fel-fel-
csillámlott az elmélkedő if júban. 

Komoly tanulmányait csakis a művészetek kultusa 
által szakítá félbe Scailmontban. Mig József különös szere-
tettel tanulmányozá a mathematikai tudományokat, Viktor 
és Adolf Lamart ine hymnusait s a zene, a költészet nővérének 
bájait élvezék. A fuvola- és a zongora-játszásban kitűnő 
előmenetelt tettek, ugy, hogy méltán kiérdemelték a válo-
gatott i f jaknak, akiket barátságokba fogadtak, lelkes tapsait. 

Ámde e csendes boldogság közé szomorúság is vegyült. 
Belgium egyháza gyászban volt, s az egész nemzet hangos 
roszalását fejezte ki a németalföldi kormány hibás intézke-
déseivel szemben. Jóllehet a Dechampsok távol tár ták ma-
gokat a politikai vitáktól, mégis aggódva tekintének a ko-
moly események elé. 

Ismeretesek az 1830-ik évi szeptemberi események. A 
belgák, a Hollandia által rájok tukmál t despotismus fék-
telen igáját el nem viselhetvén fegyvert ragadtak. Szep-
tember 24-én Brüsszelben ideiglenes kormány alakult és 
csakhamar congressus ült össze, hogy a nemzet politikai lé-
tének codexét megalkossa. 

Dechamps Viktor s idősebb testvére az akkoriban vi-
tatott fontos események alkalmából villogtatták első ízben 
fegyvereiket. 

Alig hogy a fővárosba ért a scailmonti két patrióta, a 
lapokban czikkeket közöltek oly mély bölcseséggel, hogy a 
nemzet főfő befolyású intézőinek fegyelmét vonták maguk-
ra. Belgium jövendő primása s az egykori államférfiú és a ki-
rály minisztere, még nem voltak szónokok, még csak írók 
valának, vagyis inkább hithű keresztényeknek mutat ták 
magokat, akik athletai bátorsággal támadnak ki az egyház 
jogai szabadsága mellett. 

Ámde a gondviselés másként intézkedett. 

De halljuk csak az ifjabbik miképp beszéli el maga a 
papságra való hivatását. 

„Egy fiatal ember elvégezve tanulmányait, irogatni 
kezdett az időszaki lapokban. Az 1830. és 1831-ki zavaros 
időben volt ez, midőn királyságok omoltak össze és ujak ke-
letkeztek, hogy ismét romba dőljenek. A mi fiatal emberünk-
nek volt hite és büszke volt reá. A kereszténységet a sajtó 
akkori érdekeivel kapcsolatosan védelmezé, jóllehet nem te-
hette ezt oly megérlelt tudományossággal, aminő ily fontos 
ügyben megkívántatik. Mindazáltal publicista akart ma-
radni. Es nem is hagyta el e pályát mindaddig, mig 1831. 
ju l . l l - é ü egy király bevonulását nem látta, amint uj fővá-
rosába megy. Egy erkélyre támaszkodva, lát ta a fejedelmet 
népének lelkesedése közt, a tömeg követé a monarchát 
mintha csak egy tenger habjait látnók hullámzani. Nemso-
ká ra aztán csönd lett, a nép eloszlott és a fiatal publicista a 
salonba ment, ahol egy népes társaság csipős gunynyal fo-
gada az árczán visszatükröző komolyság miatt. E komoly-
ság oka pedig ama belső elhatározás volt : „egy örök ügyet 
s egy örök királyt akarok szolgálni." *) 

Ez utolsó szavak a fiatal ember hivatásának eredetét 
világosan szemünk elé tün te t ik ; ő a királyok Királyának 
katonája ohajtot t lenni; s a lehető legnemesebb, legüdvösebb 
tér e szolgálatra a papság vala. 

Ámde nemes elhatározását nem valósltá meg azonnal. 
Hal lgatva a tyja tanácsaira, aki a löweni ősi egyetemnél 
első rangú csillagként ragyogott, a bölcsészet lényeges ré-
szeinek tudományos nyelvezete elsajátítását kezdé tanulmá-
nyozni. De egyszersmind a kereszténység nagy íróinak tár-
saságát vivta ki maga részére. A régi s a jelen bölcsészet 
tanulmányozása jeles előkészületül szolgált arra, hogy egy-
kor a theologia fölséges mélységeibe sikeresen hatolhas-
son be. (Folytatjuk.) 

IRODALOM. 
= Katholikus legényegylet! színműtár, I füz. A betlile-

hemi csillag. Énekes karácsonyi já ték 4 felvonásban. Szaba-
don magyar szinre alkalmazta Lehmann Ágoston, kath. le-
gény-egyleti elnök, Budapest, Hunyadi Mátyás. 39. lap. A 
bethlehemi csillag czimü karácsonyi játék Enekrészeí, zon-
gora vagy harmonium kísérettel. I r t a Bampis székesegy-
házi karnagy. Szövegét fordította Paczona B. Antal . A 
budapesti jobbparti (budai) katholikus legény-egylet tu-
lajdona. 

Azt mondja egy közmondás : Lectorem unius libri 
timeo. Értelme pedig hasonlatosság utján tágabb körre át-
víve az, hogy a ki magát hivatása körében valamely specia-
lis jeles ügynek szenteli, hagyva a mindenhez való felületes 
kapkodást, az, például az egyházban, az egyházi hivatás 
bármily csekélynek látszó pályáján kivívhatja a nagy 
érdem, sőt a halhatatlanság babérkoszorúját is. Kolping 
egyszerű szegény áldozár volt és maradt, és nevét mégis 
emlegetni fogják, mig egyházi és társadalmi történelem 
lesz, — mert életét oly specialis, de nagy ügynek szentelte, 
milyen az iparos-osztály megszentelése, a kath. legény-
egyleti ügy. A magyar papságnak mindinkább szükséges 

!) La Nuovelle Eve, chap. XXIV. 
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teljesen kibontakozni abból a régi előítéletből, mintha nagy 
aspiratiók tárgyát csak a dignitások képeznék. Minél töb-
ben telnek el ambitio nélküli munkakedvvel és a magasra, 
előretörés lelkesedésével, a magyar katholicismus ege annál 
fényesebb lesz. A társadalom dechristianisatiója úgyis a 
legkomolyabban int minden pastoralis tényező minden ere-
jének megfeszítéséi-e. 

Ily okoknál fogva üdvözöljük Lehmann urat a kath. 
legény-egyleti működés terén átalában, ülvözöljük pedig 
különösen azért, mert az e füzetekben foglalt kezdeménye-
zéssel oly specialis pályára lépett, melyen járnia mig reá 
nézve igen illő és dicsteljes, addig az általa szolgált nemes 
ügyre nézve is fölöttébb üdvös és hasznos. 

Isten áldása legyen a tisztes iparkodáson ! 
= A philosophia az iskolában. I r ta Gyürky Ödön. 

Vácz, 1883. Nagy 8-adrétü 49 lap. Ára 25 kr. Kapható a 
„Hunyadi Mátyás" intézetben. 

Becses kis füzet. Arról szól, a mi az emberi szellem 
míveltségének minden igaz és értelmes bará t já t érdekli. 
Czélja lendíteni ugyanazon, amit a Religio „Magyarország 
közoktatásának egy nagy hézagáról" czim alatt már előbb 
szintén behatóan tárgyalt , t. i. philosophiai iskolázásunk 
hiányosságának orvoslásán. Szerző a philosophia tanitásának 
szükségét gymnasiumainkban több, mondhatni peremtorius 
okokkal bizonyítja. Vajha erős viszhangot keltene szózata! 
Azokat, kik hasonló meggyőződésben vannak, kérve kérjük, 
ne hagyják elalaludni e kérdést. 

= Megjelent A boldogságos szűz Mária kis zsolozsmája, 
emlékül a kalocsai kisebb Mária-gyülekezetnek szent Sza-
niszló ünnepére adja Hufnagl Endre S. J . A főegyházme-
gyei hatóság jóváhagyásával. Ára 25 kr, kapható a kiadónál. 

A magyar if júság nagyérdemű kalocsai Mentorai va-
lóban páratlan szorgalmat fejtenek ki hitbuzgalmi kis mű-
vecskék kiadásával. Nem is fogja őket elhagyni sem az is-
teni áldás bősége, sem az emberi elismerés ritka magas foka. 

Melegen ajánljuk ifjuságunk nevelőinek és lelkész-
kedő papságunknak a fentezimzett kis füzetet. 

= Megjelent: A „Vallás-bölcseleti füzetek1' (A keresz-
ténység védelme) czimű vállalat V. füzete, melylyel a most 
folyó mű első kötete befejezést nyer. A mű kiadója f t . Ré-
pássy János egri főegyházmegyei szónok és képezdei tanár, 
ki a mű megrendelőihez ebben a füzetben a következő„ nyilt 
postát" küldi : Minthogy a jelen füzettel az első kötet be 
vau fejezve, azon pénzes megrendelőimet, kik még eddig 
semmi részletet nem utalványoztak, szabad legyen tisz-
telettel fölkérnem illetékök némi részének szives törlesz-
tésére. 

= Előfizetési felhívás Bougaud Emil orléansi püspöki, 
helynök A kereszténység és korunk czimli művének IV. kö-
tetére. Az elismeréssel fogadott mű IV. kötete „Az egyház" 
czim alatt felöleli mind ama nagy s a napirendről le nem 
szorítható kérdéseket, melyek tárgyához tar toznak; min t : 
az egyház ; az egyház és protestantismus ; egyház és állam ; 
egyház és mai társadalom; egyház és forradalom; a pápa 
stb. Ezek tárgyalásában is érvényesülnek szerzőnk előnyei : 

szónoki hév, költői emelkedettség, elevenre tapintó, mélyre 
ható alaposság s mindvégig lebilincselő irály. 

A IV. kötet jövő évi februárban jelenik meg. Ára 
1 f r t 50 k r ; papnövendékeknek a megjelenésig 1 f r t 20 kr, 
gyűjtőknek minden 10 példány után tiszteletpéldánynyal 
szolgálunk. — Akik egy példányt (egy kötetet) rendelnek, 
15 kr többlet beküldése mellett keresztkötés alatt bérment-
ve kapják. 

Áz I . kötet 2-ik kiadásban (8° 532 lap), továbbá a I I . 
(8° 620 1. 2-ik kiadása sajtó alatt) és I I I . kötet 8° 532 1.) 
1 f r t 50 krjával még kapható. 

Mindennemű megkeresést Spett Gyula szentszéki jegy-
zőhöz Nagyváradra kérünk intézni. 

A kötetek bekötéséhez Ízléssel kiállított táblák 70 
kr jával rendelhetők Gyagyovszky Károly n.-varádi könyv-
kötőnél. 

Nagyvárad, 1883. nov. 15. Dobos Lajos 
Szentannai (Spett) Gyula, 
1. sz. n.-várad-megyei áldozárok. 

V E G Y E S E K . 
— A S. Rit. Congregatio 1883. jul . 13-án kelt decre-

tumában a következő kérdésre : „Dubium I I I . U t rum in 
missis quotidianis de Requiem dicendae sínt très ora-
tiones, an vero una ? S. Congregatio omnibus mature per-
pensis ita reseribendum censuit : Ad I I I . Dubium : Dicenda 
una Oratio." — Ezzel egy régi vitás kérdés vau eldöntve. 

— De Maistre J. gróf egyike az ujabbkor látnoki 
szellemű államférfiainak. O mondá, hogy a modern forrada-
lomban van valami ördögi: la Révolution est satanique. 
Csakugyan, Proudhon a forradalmi szellem nagy logikusa, 
egyenesen kimondta, hogy az u j világ ura a Sátán. Es a for-
radalmi szellem önkéntes rabszolgái, különösen Olaszország-
ban, melyről sajnos, szintén elmondhatni a régi közmondást 
„corruptio optimi pessima," egész nyilt sisakkal lépnek fel 
u j urok mellett. Lap jelenik meg e Sátán neve alatt, lako-
mát rendeznek tiszteletére, és minap, midőn a palermói ér-
sek az utczán megjelent, kik már a földön akarnak poklot, 
Evviva il Satana ! felkiáltásokkal fogadták és kisérték. — 
Az európai társadalom öregszik ; kezd az ész tompulni, a 
szív elfásulni, sőt petrifikálódni. 

— Alig ért véget a lillei katholikus congressus, s ime 
most Francziaország éjszaki részén egy másik katholikus 
congressus ülésez Rouenban, melyen már az uj éi'sek, mgr 
Thomas elnököl .Megfoghatat lan, hogy mi oly nehezen tud-
juk megkedvelni az ily gyűlések tartását, holott a katholi-
kus hitéletnek korszerűbb ébresztője és fokozója alig van, 
mint ezek az összejövetelek, melyeken még azok a teddide-
teddoda jóakaratok is, melyekkel mint sz. Ágoston mondá, 
telve van a pokol, buzgósággá változnak át, a buzgóságok 
pedig lelkesedéssé emelkednek. Ubi duo vei très sunt con-
gregati in nomine meo, ibi sum in medio eorum, mondá 
az Ur . 

— Sajtóhibák. A rKeresztény-e még társadalmunk?-' cz. czikk I. 
r. (42. sz.) 329. 1. 2. old. 11. sor fel. ott h. olv. volt. 330. 1. 1. old De» 
Religion helyett olv. Der R. — A I I . r. (43. sz.) 338. 1. 2. old. alulr. 22. 
sor stb. a szövegnek igy kell lenni : mint az emberi testben a porezogó 
és a carnatio : hiányzik belőlük a csontok változhatatlansága és ( a ) szi-
lárdsága. 339. 1. 1 old. 9. sor fel. vegyülete helyett olv. vegyülete. 340. 
1. 1. old. 9. sor fel. Wassington helyett olv. Was/tington. — A mult 
számban a budapesti levél felírása, mind a czimfeliratban, mind az „egy-
házi tudósítások" alatt igy olvasandó : „Á november 24-iki (és nem 27-
iki) szavazás után." 

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

Nyomatott Budapesten, 1883. Kocsi Sándor utóda nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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TARTALOM. A házasság vallási jellegének legnagyobb ellensége. — Aristoteles a Skolasztikában. — Egyházi tudósítások : 
Budapest. A hitoktatás emelésére a fővárosban. Belgium. Dechamps bibornok életrajza. — Irodalom. „A Kath. Theol. 

Folyóirat"1 ügyében felhívás — A zárda. — Vegyesek. 

A házasság vallási jellegének legnagyobb 
ellensége. 

Az egyház házassági j o g a , annak életerős 
princípiumai már átjárták volt a keresztény társa-
dalom életét, midőn Luther az általa hirdetett re-
formatio szel lemében, mely nem volt egyéb mint 
lázadás a lelkihatalom eilen,1) a házasságot v i lági 
dolognak nyilvánította. A negatio terén felburján-
zott tanai mel lett a materialis hatalom lépett fel, 
s ezt annál inkább tevé, mivel a reformatio a házas-
ság felletti intézkedés jogát a v i lági fejedelmeknek 
tulajdonította. Az igy elvetett mag busásan megtermé 
gyümölcsét . A protestantismus [nélkülözvén a há-
zassági ügyek rendezésére szükséges lelkihatalmat, 
positiv alkotásra képtelennek érezte magát s azért 
örömmel fogadta a vi lági hatalom beavatkozását. 
A franczia forradalom leszakította a Luther által 
elvetett mag gyümölcsé t : a házasságot megfosz-
tották vallási je l legétől és polgári cselekménynek 
jelentették ki. A josephinismus mohón kapott e 
mérges gyümölcs után, feltálalta azt a keresztény 
népeknek, s ezzel jó földet készített a legújabb ta-
noknak, melyek a társadalmat nem Istentől szár-
maztatják, hanem a majomból ki indult fokozatos fej-
lődés eredménye gyanánt tüntetik föl. 

Különös tanok! Szellem és igazság sugárzik ki 
a társadalom életéből, s mégis e tanok szerint az 
élet nem a szellem és igazság forrásából származik, 
hanem a természeti tünemények öntudatlan össze-
játszásából ! 

*) „C'est, (la réforme) une grande tentative d'affran-
chissement de la pensée humaine; et pour appelér les choses 
par leur nom, une insurrection de Vesprit humain contre te 
pouvoir absolu de Vordre spirituel." Guizot, v. ö. Breda, 
Considérations sur le Mariage p. 250. 

E tanok hirdetői ókori népeket és a czivi l izált 
vi lágtól elszakadt máig is élő néptörzseket mutat-
nak be, melyek szerintök közös nemi összeköttetés-
ben élnek, és a házasságot vagy éppen nem ismerik 
vagy pedig csak egy időre tartják fen ;2) s ebből 
azt következtetik, hogy a házassági intézmény a 
társadalomból fejlett ki fokozatos fej lődés utján, s 
következőleg egyedül az állam jogosult a házassági 
ügyekben intézkedni. 

Ez a modern civil törvényhozás álláspontja : 
szakítás a kereszténységgel , minden rel igiót kizáró 
naturalismus. 

Ámde a házasságnak nem az ál lamhatalom adott o 
léteit. Miként az embert Isten keze alkotá, ugy az 
emberi társadalom alapja a házasság is isteni ere-
dettel bir. Az első emberpárt a házasság titokteljes 
kötelékével fűzte egybe, s igy a családot tevé a 
társada'om alapjává. Ez igazság kicsil lámlik az 
ókor összes történelméből , s. nincs az a bölcseleti 
rendszer vagy ujabbkori tudományos felvi lágoso-
dás, melynek csalóka fénye az ókor történelméből 
átcsi l lámló sugarakat elhomályosítani képes volna. 
A val lás szentélyéből indult ki a házassági fr igy 
magasztos intézménye ; az emberi gyengeség és a 
gonoszság üzelmei megbénították tevékenységét 
még a választott népnél is; de azért val lásos jel-
lege teljes erejében fennállott itt, valamit fentar-
tották azt az ókori népek is, mig a természeti tör-
vényt tiszteletben tárták s parancsainak engedel-
meskedének. 

A házasság lényege a két különböző nem ter-
mészetes v iszonyán alapulván, a természeti törvény 
alakjában lép elő minden népnél, s ehhez elválaszt-

^Beö thy L. A társadalmi fejlődés kezdetei. Budapest, 
1882. I. k. 42. 1. (E mű bírálatát a K. Tb. Folyóirat IV. f. 
fogja közölni. Szerk.) 
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ha ta t l anu l csatlakozik a posit iv isteni rendelet, 
melynek emléke szintén minden népnél fönmaradt. 
A pogány népek közöl a rómaiak fogták fel legjob 
ban a házasság magasztos intézményét. Mint divini 
humanique juris communicatio szent volt elöttök a 
házasság, s ezt a házasság megkötésénél érvényesí-
tett vallási szertartásokkal is bebizonyították. Mi-
helyt azonban a természeti törvény megvetésével , 
az e lpuhultság és az erkölcstelenség karjaiba ve-
tették magukat, a házasság val lási je l lege meg-
szűnt, napi rendre jöttek az elválások, és a házas 
élet semmi magasabb értékkel nem birt. S a mit 
a rómaiaknál tapasztalunk, ugyanazt látjuk a czi-
vilisatio kezdetleges fokán vagy éppen nem czivili-
zált népeknél is. A természeti törvény ismerete 
elhomályosult, a lelkiismeret szava eltompult , s 
azért sülyedtek oly mélyre, hogy a házassági fr igy 
sz. koszorújából, melyet Isten keze fűzött össze a 
paradicsomban, alig maradt fen egy-egy elfony-
nyadt virág; — de ebben is fenmaradt a paradi 
csom kertjének il lata s a házasság isteni eredete 
mellett tanúskodott évezredeken keresztül. 

Krisztus Jézus az elesett emberiséget meg-
váltva, megváltotta a társadalmat és ennek alapját 
a házasságot is. Visszaáll ította azt eredeti méltósá 
gába, megszentelte azt saját isteni je lenlétével , a 
szentség dicsfényével koszorúzta azt nemcsak ha-
nem szentséggé emelte, a kegyelem egyik forrásává 
tette, honnan áldás özönlik a szülök és gyerme-
kekre s az egész társadalomra. 

De éppen e megváltói ténye által nem az 
államot, a civil törvényhozást, hanem a lelki hatal-
mat, az egyházat rendelte intézőnek, birónak és tör 
vényhozónak mindabban, a mi a házasság szentsé-
ges jel legére vonatkozik. S az egyháznak ez is-
teni felhatalmazványa, joga sokkal nagyobb, erö-
sebb. hogy sem azt bárminő állami törvényhozás 
megszüntetni képes volna. Az egyház átalakította a 
római és germán házassági jogot, saját szel lemét 
lehelé rá a természeti törvényből kifolyó helyes in-
tézményekre, egy uj házassági jogrendszert alko-
tott, mely nem az állami theoriákban, hanem a 
keresztény társadalom örökké i ju életében fog 
mindenha fenmaradni. Ez képezi a keresztény tár-
sadalom terebélyes fájának éltető gyökerét. Az 
isteni kegyelem tiszta forrása táplálja e gyökeret, 
a föld minden részére kiterjeszti ágait, hajtásai te-
rebélyes ágakká fejlődnek s nemzetek pihennek meg 
árnyában, gyümölcsei a zsenge kornak vidám ár-
tatlanságot nyújtanak, a férfi kornak erőt és kitar-

tást kölcsönöznek, mindenkit az anyai szeretet 
kimagyarázhatatlan boldogságával töltenek be. Á m 
a modern törvényhozás szentségtelen kezekkel meg-
fosztja e fát lombjaitól, gyümölcse i t elszórja, letör-
deli a terebélyes ágakat, s hol maga is életet, eröt 
nyert, hol fölnevekedett, kietlen pusztaságot idéz 
elő és a társadalmat a vadságnak áldozatul dobja 
oda. Ezt teszi a civil törvényhozás, midőn a polgári, 
a keresztények és zsidók közötti összeköttetésnek 
házassági törvényre emelésével megfosztani igyek-
szik a házasságot vallási jellegétől, azt közönséges 
polgári szerződésnek nyilvánítja. 

I ly bősz hullámok máskor is csapkodták Pé-
ter szikláját. A byzantinismus nem egy rendeletet, 
törvényt hozott a házasng felbonthatlansága ellen, 
s a byzantinismus megszűnt, de az egyház házas-
sága áll. A protestantismus vi lági dolognak nyilvání-
totta a házasságot, s mégis az egyház tanitása szerint 
mint vallásos intézmény nyilatkozik a protestantis-
mus követőinél is. A franczia forradalom puszta 
szerződésnek nyi lvánította azt, és ime annak isteni 
ereje az állami Elforgatásoknál is élénken nyilat-
kozik. A házasság isteni je l lege nem veszhet ki, 
mert isteni ; az állami törvénvhozás ellenséges irány-
zata akadályokat gördíthet, széttépheti a házassági 
fr igy megszentelt koszorúját, melyet csak imára 
kulcsolt kezek érinthetnek : de ezzel azt bizonyítja 
be, hogy roszabb azoknál a vad néptörzseknél, melyek 
a természeti törvényt megvetették és a vallási tra-
ditiókat összezavarták ; azt bizonyítja be, hogy az 
egész társadalomban nincs nagyobb el lensége a há-
zasság vallási jel legének, mint a modern elveken 
alapuló szabadelvű törvényhozás. 

Ur. Kádár Ambrus. 

Aris to te les a Skolasztikában. 
Irta : Gyürky Ödön. 

V. 

Midőn a skolasztikusok az aristotelizmus tanulmányo-
zását megkezdették, első munkájok támadó fellépés volt 
az arab ariztotelizmus ellen, s ezt az arab aristotelizmus 
fentebb vázolt iránya s az egyháznak ellene való fellépése 
után nem is lehet csodálhatni. Olyan férfiak, kik teljesen 
át voltak hatva az egyházi tanok szellemétől s telje-
sen meghajoltak az egyház tanitói tekintélye előtt, másképp 
nem is tehettek. — A tévelyek, melyek az arab aristoteliz-
must a kereszténységtől elválasztották, oly nyilván valók 
valának, hogy egy perczig sem lehetett habózni azok ellen a 
támadást megkisérleni. Első volt ezek között, kivel egyút-
tal a skolaszticismus virágzási kora is kezdődött, Halesi 

rt 
Sándor, a „Doctor irrefragabilis." O volt az első, ki az 
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arab bölcselők Aristotelesre vonatkozó műveivel, kommen-
tár jaival megismerkedett és IV . Incze pápa megbízásából 
irt „Summa Universae Theologiae" czimű művéhez a the-
ologia rendszerét az összes aristotelesi bölcselet segélyével 
és annak alapján iparkodott előadni, kifejteni. Halesi Sán-
dor azonban még kevéssé volt polemikus, elvetette az ara-
bok tévtanait ugyan, de a harczra nem mondotta ki a jel-
szót. Annál harczra készebben lépett fel azonban ellenök a 
párisi egyetem egyik híres tanára, a skolaszticismus egy 
másik bajnoka, Auvergnei Vilmos, a későbbi párisi püspök, 
ki ezért párisi Vilmosnak is neveztetik. 

Auvergnei Vilmos nemcsak a plátói és aristotelesi böl-
cseletet ismerte teljesen, de ismerta az arab filozofiát is, s 
éppen ennek mogdöntésére, megczáfolására szentelte életé-
nek nagy részét. Két nevezetes művében : „De universo" és 
„De anima" az arab aristotelizmus főbb tévelyeinek meg-
czáfolását tűzte ki főczélul magának.1) „Lépésről-lépésre 
követi az arab philosophia tantételeit, — irja Stöckl — és 
annak tévtanait gazdag dialektikájának egész fegyvertárá-
val veri vissza ; de aztán azt sem mulasztja el, hogy az el-
lenkező igazságot a legterjedelmesebb módon be bizo-
nyítsa.2) Megtámadja különösen az araboknak az intelligen-
tia separatáról, a világ örökkévalóságáról, a végzetszerű-
ségről felállított tanait, valamint a psychologiában az aver-
roisták ama tanát, melynél fogva a működő értelem külön-
választandó a lélektől. Lássuk egy példáját érvelésének, és 
bizonyítási eljárásának. 

Az arab aristotelikusok, különösen Avicenna, elfogadva 
azt a feltevést,hogy az Isten a világ oka: azon kérdést, mi ál-
tal lehet Isten a világ oka rendesen igy fejlik meg. Isten 
nem lehet a világ oka akarata által (causa permanens), 
mert Istenben oly akaratot, mely által ő magán kivül vala-
mit akarhatna (voluntas ad extra) nem tételezhetünk fel, 
mert ez ellenkeznék az ő végtelen tökéletességével, miután 
azt tételezné fel, hogy Isten akarhat valamit, a mi még 
nincsen birtokában. Isten tehát nem lehet oka a világnak 
akarata által, hanem csak ismerete által. 

Vilmos „De universo" czimű munkájának legnagyobb 
részét eme vélemény megczáfolására fordítja. O igen jól ész-
revette, hogy ez a tan nem vezethet máshova, mint a pan-
theismusba, s hogy az arabok, valamint az uj platónikusok, 
ezen isteni okság alatt csak valami emanatiót érthettek. Mert 
ha nem az Isten akarata az, a mitől a kivüle léztező szárma-
zik, hanem csak ismerete, akkor minden, a mi az Istentől 
származik, csak eszményi emantiója lehet az isteni érte 
lemnek. S hatalmasan iparkodik is ezt megczáfolni. O ugyan-
is azt állítja, hogy éppen azért, mert Isten a legtökélete-
sebb lény, ugy kell gondolni őt, mint legfőbb és legtöké-
letesebb hatalmat; de nem lenne akkor az, ha csupán csak 
egy valamire lenne képes, s ezért az ő hatalmának is a kü-
lönbözők iránt önmagában véve közömbösnek kell lenni. 
Ha pedig ez igy van, akkor, hogy ezen hatalom a különbö-
zők egyike vagy másika irányában ezen közömbösségből 
kilépjen akarat által, kell, hogy mozgásba jöjjön és megha-
tározott működésre indíttassék. Miután pedig a teremtésnél 
ezen hatalom kilépett a közömbösségéből s meghatározott 

') Kiada to t t : Venetiis. 1591. azután szabatosabb és teljesebb mi-
nőségben Blaise Lefron adta ki Aureliae. 1647 . 

«) Stöckl: A bölcs, története. II. k. 558. 1. * 

működésnek indult, ezt csak az akarat idézhette elő. Kö-
vetkezéskép a világ oka nem az Isten ismerete, hanem 
akarata. 

Még erősebb hangon és nagyobb támadó erővel lép 
fel az arab aristotelismus ellen Albertus Magnus, a kölni 
és párisi főiskolák ezer meg ezer tanítványától környezett 
híres tanára, az első skolasztikus, ki az aristotelesi iratokat 
maga értelmezte. Az ő idejeben az arabismus messze kör-
ben nagy elterjedésre és számos követőkre tett szert, s an-
nak különösen az intellectus separatusról szóló tana talált 
hivőkre mindenütt.3) Annál erősebben lépett fel ellene Al-
bertus Magnus is, s különösen éppen eme már említett s oly 
nagy elterjedést nyert tévtan ellen emelte fel támadó fegy-
verét, igy a IV . Sándor pápa felhívására irt művében : „de 
unitate intellectus contra Averroistas", — mit később Sum-
májába is fe lvet t ; ' ) — valamint az „Opusculum de natura 
et origine animae" czimű művében s Aristoteles a „Lélek-
ről" irt művének harmadik részéhez készült kommentárjá-
ban. Elte vége felé újra hozzálátott ismét a küzdelemhez. 
Egy rendtársa Párisból tizenegy averroistikus tévtant kül-
dött neki, mit a párisi tanárok tanítottak, s melyek közt az 
első volt ismét „quod intellectus omnium hominum estunus-
et idem numero", azon kéréssel, hogy czáfolja meg azokat. 
Albert egy egész művel felelt a kérelemre, a ,,Liber deter-
minativus"-szal, a mely azonban hozzánk már el nem jutot t . 

Ki t azonban ebben a harczban is a dicsőség koszo-
rúja és a győzelem babérja legjobban megillet, az nem más 
mint az egész skolasticizmus legkiemelkedőbb alakja, ki az 
egyház fejének X I I I . Leónak szavai szerin : „a skolasztiku-
sok tanait, mint valami testnek szétszórt tagjai t egybegyüj-
tötte, csodálatos rendszerré alkotta, és nagy bővítésekkel any-
nyira növelte, hogy jogosan és méltán tar ta t ik a kath. egyház 
kiváló védbástyájának és díszének"—az angyali tudor aqui-
nói, szent Tamás. „Ad humánum fastigium Tliomae pennis 
evecta, — mondja ugyan azon pápai körlevél — (philosophia) 
iam fere nequit sublimius assurgere." Szent Tamás hatal-
mas szelleme nagyon jól felfogta és megismerte ama ve-
szélyt, mely a keresztény tanokat az arab filosofia részéről 
fenyegette, s azért szellemének és lelkének egész erejével 
szállt ki a harczra ellenök, e küzdelmet tekintve élté egyik 
feladatának. „Mirum est — irja egyik életirója — quam 
graviter, quam copiose S. Thomas in illam vanissitnam sen-
tentiam semper inveheretur. Captabat ubique tempóra, 
quaerebat occasiones, unde ipsam traheret in disputati-
onem, pertractam vero torquebat, exagitabat, monstrabat-
que non a Christiana solum, sed ab omni quoque alia, peri-
patetica praecipue philosophia dissentire." 5) 

Támadásait ő is, miként tanára Albertus Magnus, az 
arabok „de unitate intellectus"-ról szóló tana ellen intézi 
leginkább. Mindkét Summájában számtalan helyen szól er-
ről, és"ujra meg új ra visszatér e dologra. Mindezzel azon-
ban meg nem elégedve, még egy külön müvet is irt. „De 
unitate intellectus contra Averroistas", hogy a nagy mérv-

3) . E t hic error (seil, unitas intellectus) in tantum invaluit, quod 
plures habet defensores." S. Th. II . tr. XIII. pg- 77. 

4) „Haec omnia aliquando collegi in Curia existens ad praejceptum 
Domini Alexandri Papae, et factus fuit inde Iibellus, quem multi habent 
et int i tulatur contra errores Averrois, et hic etiam posita sunt, ut perfec-
tior sit scientia summae. Ibid. sub fine. p. 594. 

s) Idézve Renan : I. m. 237. 1. 
4 1 * 
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ben elterjedt nézet ellen mennél nagyobb eredménynyel har-
czolhasson s mennél szélesebb körben terjeszthesse el annak 
czáfolatát.6) E küzdelemben elhagyja még a hideg, ki-
mért, nyugodt dialektikus hangot is; irálya tüzes, vitázó, 
majdnem szenvedélyessé lesz, szavai, kifejezései élesek és 
keserűek, mit pedig műveiben sehol, más ellentétes nézettel 
szemben sem találunk; de az igazság, a tudomány győztesen 
vonul végig minden soron, mig művét eme jellemző s ma-
gához oly igen méltó szavakkal be nem zár ja : „Haec 
io-itur sunt quae in destructionem praedicti erroris conscri-
psimus, non per documenta fidei sed per ipsorum philoso-
phorum rationes et dicta. Si quis autem gloriabundus de falsi 
nominis scientia velit contra haec, quae scripsimus, aliquid 
dicere, non loquatur in angulis, nec coram pueris, qui nesci-
unt de causis arduis judicare, sed contra hoc scriptum scribat 
si audet, et inveniet non solum me, qui aliorum sum minimus, 
sed multos alios, qui veritatis sunt cultores, per quos eius er-
rori resistetur vel ignorantiae consuletur." 

Az említett tanon kivül még különösen a világ örök-
kévalóságáról, a teremtés lehetetlenségéről szóló tanokat 
támadja meg, részint önálló művekben,7) részint pedig Sum-
mája számos helyein, valamint a Physica V I I I könyvében. 
I r t továbbá az araboknak az angyalokról való nézetei czá-
folására is egy művet, valamint sokat foglalkozik azoknak 
a lélek halhatatlanságát s a fátumot illető tanaikkal.8) Ál-
talában nem mulaszt el soha egyetlen alkalmat sein, hogy 
óriási műveiben az arabismusra ahol csak lehet ki ne ter-
jeszkedjék, azt meg ne támadja, s hatalmas szellemével 
le ne győzze, meg ne czáfolja. Műveinek majd minden 
lapján feltűnik e polemikus irány: mintha összes irodal-
mi műveinek és működésének ez volt volna egyedüli legfőbb 
czélja. S a győzelemben, mely e működését koszorúzta, 
fekszik kétségkívül az angyali tudor egyik legnagyobb 
érdeme is. 

A küzdelem szent Tamással korántsem lőn méo- befe-O 
jezve. Az utánna következő skolasztikusok szintén felemel-
ték szavukat az arabismus tévtanai ellen. Igy Colonna 
Egyed „de erroribus philosophorum" czimű nagy munkájá-
ban Alkendi, Avicenna, Maimonides és Averroes tévtanai-
nak egész sorozatát támadja és czáfolja meg, nem különben 
Quodiibetáiban és még két másik kisebb művében is : „De 
materia coeli contra Averroem" és „De intellectu possibili 
quaestio aurea contra Averroem." A kevésbbé jelentékenv 
Raymundus Martinus és triliai Bernardon kivül említendő 
továbbá még egy sokkal nevezetesebb hőse eme küzdelem-
nek: Gent i Iíenrili, a „Doctor Solemnissimus," ki habár sok-
bau el is tér szent Tamás filozófiájától, (igy különösen az 
universaliákat illetőleg, továbbá az isteni értelemre nézve, 
a mennyiben ő szent Tamás ellenében azt vitatja, hogy Is-
tenben nincs minden individuum számára külön eszme, ha-
nem csak a „species specialissimae" vannak eszményileg 
praeformálva) mind az által az arabok elleni küzdelemben 

G) In Ol vit jam du dum circa intellectum error apud multos ex 
dictis Averroys surnens exordium . . . contra quem iam pridem multa 
conscripsiinus. feed quia errantium impudentia non cessât veritati re-
mti, propositum nostrae intentionis est, i terato contra eundem errorem 
conscribere, aha, qmbus manifeste praedictus error confutaretur. 

') De aeternitate mundi contra murmurantes 
an - D® s u b

K
s t a n ü i s separatis seu de augelorum natura. 19. feiezet-en es De tato. 5. articulus. 

méltón melléje sorakozik. „Quodlibeta theologicá"-jában 
sokszor és nagy erővel támadja meg az arab aristotelizmus-
nak téves elveit és nézeteit. S maga is jelen volt a kora 
hittudósainak gyűlésen 1277-ben, mely Tempier püspök el-
nöklete alatt az averroismust kárhoztatta és elitélte. 

Nem hagyhatjuk végül említésen kivül itt e kor 
tudományos férfiainak egyik érdekes alakját, a lángbuzgal-
mú, nagy tevékenységű, sokat hányatott, de szélsőségekre 
hajló Baymundus Lullust sem, ki miután egy ideig nagyon 
is világias életet élt, később magányba vonult s tiz évi el-
vonultságban tudományos búvárlatokkal foglalkozott, hogy 
kiképezhesse magát a hitetlenek megtérítésére. És csakugyan 
három ízben ment Afrikába, hogy a hitetlenek megtérítésén 
fáradozzék; mindannyiszor azonban keserű fogság és kinzás 
vala osztály részévé. Majd megismerve az arab filozofia ve-
szélyességet, annak megdöntésére fordítja minden figyelmét. 
E végre megtanul arabul, tanulmányozza a Koránt s az 
arab bölcselők müveit, s az irodalom terére lépve körülbelül, 
mint állítják, 400 müvet ír ellenük. Különösen nevezetes 
ezek közt a „Duodecim principia philosophiae" vagv ,.La-
mentatio philosophiae contra Averroistas", melyben azt 
akarja kimutatni, hogy a bölcselet az ő lényegénél fogva 
egyátalán nem bír olyan sajátsággal, miutba a kath. hitval-
lás tételeit hamisaknak és tévelygéseknek kellene nyilvání-
tani, sőt inkább hogy azokkal mindenütt a legszebben ösz-
szehangaik s) 

A skolasztikusoknak e támadó fellépése az arab 
aristotelizmus ellen már eléggé bizonyítja, mily ovatosak 
voltak ők az aristotelesi tanok befogadásában, mily nagy 
gonddal iparkodtak a valódi aristotelesi philosophiát a 
hozzá ragadt uj-platonikus és arab nézetektől megtisztítani, 
s világosan megczáfolja azok állítását, kik a skolasztika fi-
lozófiát az arab aristotelismus által megrontottnak, korrum-
páltuak szeretik hirdetni. A skolasztikusok azonban nem-
csak az arab aristotelismus ellen léptek fel támadólag, de 
megőrizték függetlenségüket, véleményszabadságukat szem-
ben a tiszta igazi aristotelesi filozófiával is, és nemcsak hogy 
szolgailag nem ragaszkodtak hozzá, nem követték szolgai-
lag őt, de számtalan esetben eltértek tőle, sőt támadólag is 
felléptek ellene, különösen ott, hol nézetei a keresztény 
igazságokkal vannak ellenkezésbe 

Igy leginkább a metapliysika volt az, hol a skolasztiku-
sok legtöbbször megtámadták Aristotelest. A legfőbb tévtan, 
mit ebben Aristoteles tanított s mit a skolasztikusok leginkább 
ostromoltak, az, hogy a világ örök, és pedig nem csak az 
anyag, mint Plátó hitte, hanem a világ mint ilyen. Mert 
az anyag nem létezhetik actualiter alak nélkül, ha tehát az 
anyag örök, következésképpen az alakoknak is, melyben az 
anyag tényleg jelentkezék, azoknak kell lenni. A skolaszti-
kusok újra és újra megtámadták e nézetet, s támadásaik-
nak mintegy központja épp ez volt, valamint az arabismus 
elleni küzdelmeikben az értelem egységének tana. Már Al-
bertus Magnus lép fel e nézet ellen, és „de erroribus 
Aristotelis" munkája kiválóan ennek megczáfolására van 
szentelve. Miután a világon létező dolgok — tanítja ő — 
okságilag következnek egymás után, kénytelenek vagyunk 
egy első okot feltételezni, melyből ez oksági sor kiindul. 

9JStöckl : I. m. II. k. 610. 
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Ez első ok pedig az Isten. De abból, hogy Isteu az első ok, 
szükségképpen következik, hogy Isten teremtője a világnak 
és pedig semmiből teremtette azt. Mert ha az anyag örökké 
való lenne, s Isten abból hozta volna létre a világot, akkor 
megszűnnék első s általános ok lenni, mert az anyagnak 
már nem lenne oka. Ha pedig a világ teremtve van, akkor 
nem örök, hanem kezdete is van, mert csak a teremtéssel 
kezdődhetik. „Multum erra vit" tehát e tekintetben Aris-
toteles, mondja a sokaktól oly tévesen „Aristoteles majmá-
nak" nevezett keresztény bölcselő a szolgailag (?) követett 
mesterről. ,0) 

Hasonléppen lép fel e tan ellen szent Tamás is. 
Summájában a többi között igy ir egy helyen : „Nullum 
ingenitum incipit esse. Sed philosophus in Physica text. 82. 
dicit quod natura est ingenita, et in I. De coelo et mundo 
text 20. quod coelum est ingenitum. Non ergo universitas 
rerum incipit esse. Nos autem dicimus, quod materia et coe-
lum producta sunt in esse per creat ionem." n) I t t tehát a 
teremtést védelmezi Aristoteles ellenében. Hasonlóképpen 
megtámadja ama nézetet is, mintha a világ örök volna vagy 
inkább mint Aristoteles tanitotta, hogy a világ szükség-
képpen örök és kezdet nélküli; mert azt szent Tamás is 
megengedi, hogy a világ lehetne ugyan örök, miután azt 
hogy nem az, csak a hitből és nem az észből tudjuk. Nála 
ugyanis a teremtés három fogalmat zár magába. Először is 
tagadását annak, hogy bármiféle anyag praeexistált volna, 
miből Isten a világot teremtette. Másodszor, hogy a terem-
tett lény önmagában nem bír léttel, hanem Istentől nyeri 
azt, és igy különbözik az Istentől. E kettő észigazság, mit 
az ész utján is be lehet bizonyítani.12) Es végül harmad-
szor, hogy a teremtett dolog nemcsak természetéhez képest / 

hanem tartalma szerint is utána következik a semminek, 
hogy tehát létének valamikor kezdete volt. Ez azonban csak 
hitigazság, mit az ész által demonstrative bebizonyítani nem 
lehet.13) De éppen azért mert hitigazság, el is kell fogad-
nunk azt. S ennek érdekében bebizonyítja aztán, hogy a vi-
lág lehetne ugyan kezdetnélküli, de nem szükségképpen az. 
„Non est necessarium creaturas fuisse ab aeterno", és pe-
dig, mint a „Summa contra gentiles"-ben kimutat ja , sem 
ex parte Dei, sem ex parte creaturarum vagy ex parte facti -
onis. „Sic igitur evidenter apparet, quod nihil prohibet po-

10) Summa Theol. pars II. tr . I. qu. IV. membr 2. és 1. VIII . 
Phys. tr. 1. c. 15. 

1 S. Theol. qu. XLVI. ar. 1. Hasonlóképpen ir egy más helyen": 
NOP. solum non est impossibile a Deo aliquid creari, sed necesse est po-
liere, a Deo omnia creata esse. Quicunque enim facit aliquid ex aliquo, 
illud ex quo facit, praesupponitur actioni eius, et non productur per ip-
sam actionem ; sicut artifex operatur ex rebus naturalibus ut ex ligno 
etaere, quae per ar t is actionem non causantur, sed causantur per actio-
nem naturae ; sed et ipsa natura causat res naturales quantum ad for-
mám. sed praesupponit materiam. Si ergo Deus non ageret nisi ex aliquo 
praesupposito, sequerctur quod illud praesuppositum non esset causatum 
ab ipso. Ostensum est autem supra, quod nihil potest esse in entibus, 
quod non sit a Deo, qui est causa universalis totius esr e. Unde necesse 
est dicere quod Deus ex nihilo res in esse produxit. S. Theol. L qu. XLV. 
art. 2. 

12) Omnia, quae sunt, a Deo sunt Ex hoc autem apparet, quod 
Deus in esse res produxit ex nullo prae existente sicut ex materia. Nihil 
enim est aliud creare. quam absqne materia praejacente aliquid in esse 
producere. Sum. c. Gentilles. L. II. cap. 15. 16. 

13) Non est necessarium mundum semper fuisse, cum ex volun-
tate divina processerit, quamvis possibile hoc fuerit , si Deus voluisset ; 
nec demonstrative hoc probari ab aliquo unquam potuit . Mundum in-
cepisse sola fide tenetur, nec demonstratione hoc sciri potest, sed id 
credere maxime expedit. S. Theol. 1. qu. LXVI. art . 1. 2. 

nere mundum non semper fuisse, quod fides c^tholica posu-
it : In principio creavit Deus." Annál is inkább, mert az 
ezzel ellenkező tanok mind tévedésekbe vezetnek, miket 
csak ezen igazság segélyével kerülhetünk ki. „Ex his au-
tem, quae praedicta sunt, vitare possumus diversos errores 
gentilium philosopborum, quorum quidam posuerunt mun-
dum aeternum, quidam materiam mundi aeternam, ex qua 
ex aliquo tempore mundus coepit generari vel a casu, vel ab 
aliquo iutellectu, aut etiam amore et lite. Ab omnibus enim 
bis ponitur aliquid praeter Deum aeternum, quod fidei cha-
tolicae répugnât."1 4) 

Miután pedig Aristoteles a világot öröknek állította, 
ezzel együtt az időt is öröknek kellett tekintenie, miután e 
kettő szoros összefüggésben van.15) Természetes, hogy a 
skolasztikusok ezt is többszörösen megczáfolták. Alber-
tus Magnus bebizonyítván, hogy a világ semmiből lőn 
teremtve, bebizonyítja azt is, hogy az idő sem lehet örök, 
mert e szó „ex nihilo" nem csak azt jelenti, hogy hiányzott 
minden anyag, melyből Isten a világot formálta volna, ha-
nem jelenti azt is, hogy a teremtés előtt nem volt sem lét, 
sem tartam, sem idő. Mit Isten legelőször teremtett, az a 
négy coaequaeva : anyag, idő, menny, angyal. Hasonlókép-
pen ítél Aquinas is. „Communiter dicitur, quatuor esse pri-
mo creata, scilicet naturam angelicam, coelum empyreum, 
materiam eorporalem informem, et tempus. Ergo in príma 
mundi origine fui t tempus informi materiae concreatum." 
(S. Theol. I . qu. X L V I . ar. 4.) 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, deczember 3. A hitoktatás emelésére a fővá-

rosban ! — Szabad legyen nekem ezúttal egy helyi ér-
dekű dologról írnom, mely azonban, eltekintve fontosságá-
tól, más irányban és más helyeken is hatással és befolyással 
leend. Ha a közmondás ta r t j a : „Regis ad exemplum totus 
componitur orbis", akkor talán azt is mondhat juk, hogy a 
főáros példája az ország többi városaira is leend némi ki-
hatással. 

Már több mint másfél hónapja (okt. 24. 33. sz.) hogy 
általánosságban jeleztem a hitoktatás állapotác a főváros-
ban. Említettem azon kivül néhány nyilatkozatot, mely a 
fővárosi közgyűlésen a hitoktatás emelésének érdekében 
történt. Ma örömmel jelenthetem, hogy reményeimben nem 
csalatkoztam. A sok panasz és szó végre is megtermett egy 
javaslatot, mely mint „sürgős" legközelebb a tanügyi bi-
zottságban és azután a fővárosi közgyűlésen fog tárgyal-
tatni, remélem kedvező eredmény nyel. 

A fővárosi tanács ugyanis első sorban kerületi espe-
reshez, ft . Cselka Nándor prépost-plébános ur ő ngához for-
dult, kérvén őt, „hogy saját körében a hitoktatás emelésére 
intézkedjék." Szívesen intézkedett volna a lelkes prépost-es-
peres ur, kinek szivén oly nagyon fekszik e kérdés ; de hát 
ad impossibilia nemo tenetur. Ki is mutatta a buzgó pré-
post-esperes ur, hogy csakugyan „ad impossibilia" tartozik 
az ily intézkedés, kimutatta ad oculos, olyan evidentiával, 

u ) S. c. gent. Lib. II. cap. 38. 
15) „Ex hoc igitur processu manifestum est, quod Aristoteles hic 

firmiter opinatus est et credidit necessarium fore, quod motus sit sempí-
ternus et similiter tempus. S. Thomas in 1. XII. Met. lect. V. 
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hogy a kinek csak egy kis esze van, másképp nem itélhet.Ime 
néhány szám és adat az érdemes prépost-esperes ur jelenté-
séből. Szomorítók, de hát igazak. 

A főváros fentart 51 elemi iskolát, 10 polgári iskolát 
és 2 főreáliskolát ; elemi osztály van 427, polgári 67 és 
végre reáliskolai 22. Ezeknek tanítványai túlnyomó több-
ségben róm. katholikusok, számazerint húszezer. Es ez a 
húszezer róm. katholikus növendék kitoktatását lássa el 41, 
mondd negyvenegy káplán, kiknek a hitoktatás nem első és 
nem egyedüli feladatuk, kik plébánosaikkal együtt a lelki-
pásztorkodás ellátására vannak hivatva népes és kiterjedt 
plébániákban, "melyek közül néhány 30—40 ezer hivőt 
számlál." 

Kérem csak e számokat egybevetni: 515 osztály, 
20,000 növendék és 41, nem is hitoktató, de káplán ! Minő 
arány ez ! 

E csattanós adatok magukban véve is elegendők 
volnának annak kimutatására, hogy itt teljes physikai le-
hetetlenség uralkodik. Hisz egy káplánra több mint 100 
osztály esik. De ha még ezt is ellátni képes volna — feltéve 
ezt az absurdumot: — mire mehet a hitoktató, midőn mint 
a fentisztelt prépost-esperes ur mondja, „a hitoktató ugyan 
köteles tanitani a hittant, de a gyermekek nem kötelesek 
tanulni hittant." Mert hát igy voltunk. Tanit ják a hittant, 
de a rendes szorgalmi időn kivül; adnak osztályzatot, de ezt 
tekintetbe nem veszik, és a hittanból nyert „elégtelen" osz-
tályzat daczára feljuthat a növendék magasabb osztályba ; 
végre a hitoktató, mint malum necessarium tekintetett sok 
esetben, kérelmei, indítványai, sürgetései stb. a legtöbb eset-
ben süket fülekre találtak. 

Hogy ily viszonyok közt a hitoktatás sikert fel nem mu-
tathatott, az napnál is világosabb. Teljesen indokolatlan és 
éppenséggel meg nem érdemlett ama tendentiosus ész-
revétel, melyet a „Nemzet" arra vonatkozólag t e t t , 
hogy t. i. „a főváros iskoláiban a hitoktatás, . . . különösen 
a római katholikus hitfelekezet részéről, nem a kivánt ered-
ménynyel eszközöltetik", a ki ismeri az előbb röviden elő-
sorolt adatokat, az nem kételkedhetik, hogy e szemrehányás 
a katholikus „felekezetet" (bocsánat ez nem helyes !) nem 
érheti. 

S hoo-v minő eredményeket szültek ez állapotok, azt 
még az „Egyetértés" is (decz. 1. sz.) beismeri: „Egy tiz éves 
gyermek atheistának { ! ! ) vallotta magát. Morális tekintet-
ben is szomorú tapasztalásokra jutottak a tanitók, lopások 
fordultak elő. A materialistikus irány a gyermekek gondol-
kozásmódján is meglátszik, stb. stb. 

Kemény, igen kemény dolgok és igen szomorú esetek 
okozhatták, hogy az illetékes körök végre is álmaikból feléb-
redtek. A buzgó prépost-esperes ur, ki sokat fáradozott ez 
ügyben, a jelentéstétellel meg nem elégedett, de a fővárosi 
tanács VIII . ügyosztályával egvetértőleg terjedelmes javas-
latot készített, melynek főbb pontjai a következők : 

1. Valamint egyéb hitfelekezeteknek is ád a város bi-
zonyos összegű évi segélyt, adjon a római katholikus egy-
házi hatóságnak is évi húszezer forintot, hogy a tanulók és 
osztályok nagy mennyiségéhez képest alkalmazhasson külön 
róm. kath. hitoktatókat ; ilyen az elemi iskolákhoz legalább 
tizenöt, a magán- és polgári iskolákhoz legalább öt szüksé-

ges. Ezek heti két órán át adnak hittani órákat. Miután a 
káplánok ilyenformán nem fognak hitoktatással foglalkozni, 
ezek számát le lehet szállítani. 2. Az iskolai szabály 9. §-a 
töröltessék el, a hitoktatás a rendes szorgalmi időn belül 
eszközöltessék. 3. Töröltessék el az iskolatanácsi határozat, 
mely a hittant mint mellékes tárgyat jelöli meg. A hittani 
érdemsorozat egyenrangú a többi tárgyak érdemsorozatá-
val, s a ki ebből megbukik, pótvizsgát kelljen tennie. 4. Az 
iskolai bizonyítványokon a hittanitók aláírása számára is 
jelöltessék ki hely, s a hitoktatók is eszközölhessék észrevé-
teleiket a szülőkkel. 5. Az iskolaszékek hivassanak föl, hogy 
a hitoktatás körül felmerülhető visszásságokat, mulasztáso-
kat stb. nem általánosságban, hanem konkrét esetenkint 
hozzák a kerületi esperes tudomására. Természetes, hogy e 
2—5. pontok az összes felekezetek hitoktatására vonatkoz-
nak. 6. Végre, mivel a törvény a középiskolákat nem helye-
zi a lelkipásztorság gondjai alá, hanem külön, magasabb 
képzettségű hittanárokat kiván, rendszeresíttessék a két 
községi reáliskolában egy-egy hittanári állomás, s e hi t ta-
nárok a többi tanárokkal egyenlő jogokkal bírjanak. 

Igy már azután legalább valami fog történni. Valami, 
mert hisz minden még akkor sem történik, ha e javaslat 
egész terjedelmében elfogadtatnék, mihez sok reményünk 
van. A fővárosi lelkészkedő papság adjon még azután is 
legalább néhány hittani órát „Isten nevében", és a fővárosi 
tanács legyen azon, hogy ha már a „közös" iskolarendszert 
megbuktatni egyelőre nem sikerül, hogy a többi tanítók 
vallásellenes befolyásuk által ne rontsák azt, mit a hitok-
tatók felépítenek. Gondoskodjék továbbá arról is, hogy a 
hittan ne csak elméletileg adassék elő, de amint kell, hogy 
gyümölcsöt hajtson, gyakoroltassék is. 

Akkor azután jobb állapotokat bizvást remélhetünk. 
Faxi t Deus! ? 

Belgium. Dechamps bibornok életrajza. — (Folytatás). 
1832 elején M. Viktor Dechamps a tournai-i nagy 

szemináriumba lépett, hogy a lelkipásztorságra magát elő-
készítse. „A szentélyben meglelé, mondja ő, a békét és a 
lelki vidámságot, amelyek ekkoráig mindig kerülték, és 
látta, hogy elhagyván a világot Istenért, fölleljük Istenben 
azt, amit hiába keresünk a világban. A komoly tanulmá-
nyozások az egyszerű áhitatosságot szerettették meg vele s 
azon könyvek közt, amelyeket szeretettel olvasgatott, kettő 
különösen tetszett neki, mint akár Kempis Imitatiója. Az 
egyik liguori sz. Alfonz Prat ique de l'amour envers Jesus-
Christ, a másik Gloires de Marie ugyané szerzőtől. Ez 
utóbbiból tanulta meg, hogyan kell előkészülni az Isten anyja 
ünnepeire. A diaconatus felvétele óta különösen kedveié a 
Visitatio ünnepét. Mert főfő óhaja volt ama kegv, hogy 
eredménynyel hirdethesse Isten igéjét, és ő a Visitatióban 
Jézus Krisztust látta, aki Anyjának szava által megszen-
teli sz. Jánost, s előkészíti fölséges hivatalára. O tehát már 
előre készült ez ünnepre, hogy az ohajtott kegyet meg-
nyerje s így Jézus Krisztust megismertesse az emberekkel 
és neki készséges híveket szerezzen. E czélból a sz. Alfonz 
által szűz Maria litániái felett összeállított kedves novenat 
szívesen gyakorolta. A hetedik napon sz. Péter és Pál ün-
nepén azon elmélkedést olvasta, melynek 3-ik pontja e fel-
kiáltást magyarázza : Por ta coeli. Igaz, hogy sem látomása 



nem volt, sem extasisba nem ragadtatott, ámde e nap egy-
két órája egész észrevétlenül röppent el az Oltáriszentség 
előtt. Es átlátta, hogy a szerzetesi és papi élet az üdvösség 
utja s az ég kapuja reá nézve. 

Ez azon megkapó részlet, melyet a Nouvelle Eve-ben 
olvashatunk. 

A szerzetesi életben reményié, hogy feltalálja (ismét 
saját szavaival élünk) az általa kivánt „celláeskát, az en-
gedelmességet, a magányt és a szabadságot s az önszeretet 
hóbortjaitól való mentességet." Ez volt reá nézve a mennybe 
vezető út. 

Az ifjú növendék közölte titkát egy férfiúval, aki az 
Isten szándékai kiismerésében igen jártas volt, és útbaiga-
zítást kért tőle. Vilain tanár ur (ez volt neve a jámbor és 
tudós atyának) felismerte növendéke belső hajlamait és 
megerősíté elhatározásában ; de egyszersmind tudtára adta, 
hogy még nem jött el az óra követni az Oltáriszentség lá-
bainál hallott szót.1) Valóban mgr Delplaneq akkori tour-
nai-i püspök figyelmes szemmel kisérte Dechampst és 
Gravezt, kik akkor már diakonusok voltak, és elhatározta 
hog) őket a theologia mélyebb tanulmányozásának folyta-
tása végett a belga püspöki kar által megnyitandó egye-
temre küldi Malinesbe. A két tournaii tantárs csakugyan 
részt vett a tanfolyam 1834. nov. 4-én történt megnyitásá-
ban. Decz. 20-án ugyanazon évben a malinesi székesegyház-
ban mindketten pappá szenteltettek. A gondviselés ugy in-
tézkedett később velők, hogy az egyik ama nagy érseknek 
legyen utóda, aki által felszenteltetett, a másik pedig kö-
vesse őt a namuri püspöki széken. 

Az eszmét, hogy szerzetessé legyen, egy időre elfeled-
ették az akadémiai tanulmányok abbé Dechamps lelké-
ben; ámde csakhamar ismét é3 pedig erősebben nyilatkozott. 
Érett megfontolás után tiszteletteljesen megkérte püspökét 
mgr. Labist és megnyeré, nem ugyan minden neheztelés 
nélkül, az engedélyt, hogy szerzetbe léphessen. O misszioná-
rius ohajtott csak lenni, de egy szerzetesi társulat aegise alatt. 
Telve hálás kegyelettel liguori sz. Alfonz i ránt , ki-
nek asketikus munkái vezérül szolgáltak neki a mentalis 
ima gyakorlásában, a Redemptoristák congregatiójára 
veté tekintetét, amely apostoli buzgóságának tágas tért nyi-
tott. Elbocsátási levelével felszerelve 1835 őszén Saint-
Trond felé vette útját, hogy ott az ujonczok közé lépjen. 

„Este 9 óra táján érkezett meg, egy nyári estén, mely 
tökéletesen megfelelt boldog, nyugodt lelkületének, — és 
bebocsátásért kopogtatott. A kapust a kolostor csengetyű-
szava más felé szólítá el és így az if jú utazónak elég ideje 
volt addig magát tájékozni. Szemei azonban, mikor a kolos-
tor kapuja felett a kőbe vésett öreg irást : Mater Dei, sis 
intranti janua coeli, megpillantották, nem kerestek mást. 
Nagy megerőltetésébe került, magát a sírástól visszatartani, 
nem akarván szomorúnak látszani azon pillanatban, midőn 
szivét a tulboldogság öröme tölté el. Mária jelölte ki más 
alkalommal az órát, midőn őt mint a menny kapuját se-
gélyül hivta, hogy vezeese ide, hogy kimutassa, hogy nem 
hiába fordult hozzá, és hogy csakugyan ő az, aki e kapuig 
vezeté. Es a jó Anya nem elégedett meg a gyöngéd szeretet 

Ezen iclő Yilainre is megérkezett ; nemsokára ugyanis a Re-
demptoristák Congregatiójába lépett s boldog balállal mult ki. 

e kettős bizonyítékával. Egy harmadikat is akart mutatni 
gyermekének, és ez azon a napon történt mikor szerzetesi fo-
gadalmait tette le (1836. jun. 13). Társai körében időzvén 
tisztán hallá a Gloires de Marie egyik passusát. . . . E né-
hány sor a következő : Ah ! Mária szolgái sokszor mily ala-
posan gondolhatják, hogy ők praedestinálvák ! . . . Szent 
Bonaventura mondja, hogy akik Máriában biznak, látni 
fogják mint nyitja ő ki a menny kapuit, hogy őket been-
gedje. Oh ! Mária Dem te magad vagy-e a paradicsom aj-
taja, mint az egyház mondja rólad : Janua coeli ? És igy 
egészen bizonyos volt a mi fiatal szerzetesünk, és kézzelfog-
hatólag világos volt előtte, hogy csakugyan szűz Mária ve-
zette hivatása egész folyamában. 

E kivonat, melyet a la Nouvelle Evéből kölcsönöz-
tünk, P. Dechamps életének egész titkát feltárja előttünk. 
Midőn huszonkilencz évvel később a í-edemptorista szerzetes 
Xamur püspöki székét foglalá el, védpaizsul a geunazzanoi 
szent Szüzet választa, a kiben sz. Alfonz kiváló bizalmat 
helyezett. 

Azonnal a szerzetesi ünnepélyes fogadalom letétele 
után P. Dechampst elöljárói Wittembe (a mostani hollandi 
Limbourgban fekvő kolostorba) küldötték, hogy ott működ-
jék ; eleinte csak felügyelt a tanítványokra, később maga is 
tanított. Hat éven át ifjú szerzetes testvéreinek a dogma-
tikus theologiát s a szent irást adta elő. E tudományos 
előadások alkalmával érlelgette ő az eszméket, melyek ké-
sőbb oly hasznos szolgálatokat tesznek vala az egyháznak. 
I t t kezdé először hirdetgetni az Isten igéjét is. Miután egy 
ideig tanároskodott, a falvakban, városokban a missio nagy 
és fáradságos tisztével bizták meg; nemcsak a gyóntató-
székb«n kelle neki lelkeket megnyerni Isten számára, ha-
nem szóval és tollal is. Ez volt az ő specialis hivatása. 

(Folytatjuk.) 

IRODALOM. 
A „ÜTH. THEOL FQLYÓiaAT'' ü g y é b e n 

F e l h í v á s . 
Isten segítségével a jövő évben is folytatni óhajtjuk 

ezt a, régi közkívánattól várt, és az eddigiekből ítélve, meg-
elégedéssel és tetszéssel fogadott ^irodalmi válalatot, mely-
nek Magyarország papsága lelkeseiből alakult díszes ol-
vasóközönsége szellemi és anyagi támogatásával sikerült 
megalapításáról immár megkönnyebbült lélekkel s hálatelt 

szívvel Isten iránt mondhatjuk el a római éposz a ty jával ; 
tantae molis erat . . . condere ! 

A nyomtatandó példányok száma iránti tájékozás 
végett, minthogy az eddigi t. előfizetőkre, mint lapalapító 
közönségre, mely iránt hálánkat régi szokás szerint talán 
becses névsoruk közlése által is lesz alkalmunk még leróni, 
okvetlenül számítunk, egyelőre csakis azon t. paptársak 
számát és névsorát óhajtjuk összeállítani, kik a folyóiratot 
némi kedvezménynyel kivánják megszerezni. 

Miután i. t. áldozópap társainknak egyedül azzal a 
kedvezménynyel szolgálhatunk, ha a folyóiratot nekik sti-
pendiumok fejében adjuk, ezennel kijelentjük, hogy azok-
nak a nevét, kik a folyóiratot eddig e czimen kapták vagy 
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azt jövőre nézve érték, a jövő évre is bejegyzettnek tekintjük. 
Ha mások is óhajtanak e kedvezményben részesülni, legye-
nek szi vesék a szerkesztőséghez fordulni. 

Előfizetést lehetőleg csak egész évre kérünk, 5 írt-
jával. 

A tisztelendő növendékpapoknak, kik tömeges pár-
tolás által dicséretes és örökre emlékezetes részt vettek e fő-
városi Kath. Theol. Folyóirat alapításában, ezután is le-
szállított áron adjuk a folyóiratot, és pedig ezentúl 5 fr t 
helyett 3 frtért. Föltétel marad az eddigi, t. i. egy-egy in-
tézetből legalább tiznek kell együtt jelentkezni. Csakis ily 
tömeges pártolás mellett lehet értelme az oly tetemes ked-
vezménynek, milyenben az egyház reményeit a K. Th. F . 
részesíti. 

Midőn még t. munkatársainknak nyilvánosan forró 
köszönetet mondunk, kérjük t. paptársainkat, főleg a Jt. 
esperes urakat, kiknek általában több alkalom nyílik pap-
társaikkal érintkezhetni : szíveskedjenek a Theologiai Fo-
lyóiratot, mely a legnemesebb ügynek, a magyarországi 
kath. papság tudományos művelődésének és hirnevének áll 
szolgálatában, kerületök, illetőleg ismerőseik körében ter-
jeszteni. 

Budapesten, 1883. decz. 4 én. 

Dr. Breznay Béla, 
egyetemi tanár, szerkesztő. 

(Stáczió-utcza 55. sz.) 

= A zárda. Felvilágosítások és buzdítások a zárdaéle 
érdekében. Ir ta Tóth Mike, Jézus társaságának tagja. 31áso-
dik kiadás. A kalocsai bíboros érsek jóváhagyásával. Kalo-
csa, 1883. 281 lap. 

E mű fen költ szellemének és nemes irányának jellem-
zéseül szolgáljon a jeles szerző előszava, mely így szól: 

Tagadhatatlan, hogy a magyar irodalombau alig ta-
lálható könyv, mely tekintettel a zárdai életre lelki olvas-
mányt nyújthatna. Gyakori emiatt különösen zárdákban a 
panasz. E hiányt óhajtván pótolni, közrebocsátom e mun-
kálatot azon legbensőbb s forró kívánattal: vajha jelen tö-
rekvésem, minden gyarlóságai mellett, mennél többnek üd-
vére szolgálhasson. 

Azt az egyetlen megjegyzést tartom e helyütt szüksé-
gesnek, hogy e csekély dolgozat főkép a nőzárdákat veszi 
tekintetbe s azokat, kik a zárdában akarják életöket Isten-
nek szentelni. Ezen eszme vezérelt az egyes czikkek meg-
irásában, melyekben ha néhol talán az összefüggésből ki-
szakított némely állítás, vagy gondolatmenet, meglepő az 
olyanra nézve, ki a hit tanait s a zárdai életet lényegében 
nem érti, — vegye számba, hogy Ligouri sz. Alfonz, a nagy 
Bourdaloue, Segneri, Massillon, Dirckinck és hasonlók ál-
lanak védelmemre, miként az idézetek is mutatják. 

' V E G Y E S E K . 
— A szentatya ama körlevelének, melyet a missiók 

elöljáróihoz a végett intézett, hogy a hitküldérek tudomá-
nyos, kivált az ethnographiára, nyelv- és történettudo-
mányra vonatkozó czélokat is szem előtt tartsák, kezdi be-
cses gyümölcseit hozni. A római Museum Borgianumba 

ujabban igen becses küldemények érkeztek különféle hit-
küldéri állomásokról. 

— Fnpásztoraink, kik a fővárosba megérkeztek, f. hó 
3-án, ő emja a bibornok-herczeg-primás elnöklete alatt, ér 
tekezletet tartottak. 

Gyengéd atyai gondosság.—Az esztergomi főmegye pap-
ságának a főpásztori körlevelek XXYI- ika kedves ajándé-
kot hozott: a misekönyv és a papi zsolozsma legújabb kie-
gészitő részeit, pro singula parochiali ecclesia in uno alte-
rove exemplari. Minden papnak magának kötelessége tenni 
róla, hogy liturgiái kötelességének a legújabb követelmé-
nyek szerint azonnal eleget tehessen. O emja ritka gyen-
géd figyelemmel, a költséget semmibe sem véve maga gon-
doskodik papjairól és egyházairól. A nagy főmegye papjai 
is hálás szívből mondják köszönetül : Retribuere dignare 
Domine! 

— Newman bibornok, írja a londoni ,Catholic Times,' 
e napok egyikén fogadta egy anglikán lelkész hitvallását, 
ki a kath. egyház kebelébe visszatért. Az illető, nevét a 
lap elhallgatja, az oxfordi Magdolna-Collegium tag-
ja volt. 

— A vallás és tanulmányi alap kezelését ellenőrző 
bizottság f. hó 2 án tartott teljes ülést. Az 1884-iki költség 
előirányzata szerint a vallás-alapnál a bizottság 118,626 
frt deficitet constatált. 1878—1881-ig ez az alap 2.140,510 
frt jövedelem-hiányt szenvedett. A tanulmányi alap, az 
1884-iki előirányzat szerint, 1668 fr t többletet fog felmu-
tatni. A vallás-alapnál a bizottság szigorúbb gazdálkodást 
és a bevételek fokozását ajánlotta. Ennek az alapnak a kia-
dásait igén magasra a budai, lipótvárosi és kassai templo-
mok építési költségei rúgtatják Mig ezek meg nem szűn-
nek, az egyensúly helyreállítását reményleni nem lehet. 

— A Budapesti Hírlap, mely a magyarság' élite-lapjá-
nak tar t ja magát, e napokban igen czigányosan, hogy ne 
mondj.uk zsidósan viselte magát. „A felsőbb papság köré-
ből" czimezve tendentiosus levelet közlött, mely igen ügyet-
lenül csóválta a farkát a „magyar főpapság hazafias hír-
neve" előtt a zsidó-keresztény házasság érdekében, — an-
nak a dolognak az érdekében, melyről ugyanő negyednapra, 
rá az unitáriusok érdekében irt czikke végén bevallja, hogy 
a zsidó-keresztény összeházasítás tvjavaslatával szemben 
„országos odium" nyilatkozik. A felsőbb papság köréből 
datálni levelet, mely a felsőbb papság korét soha sem látta, 
nem szép; országos ordiumtól kisert zsidó ki váltságnak tolni 
szekerét pedig nem magyar és nem logikus eljárás! 

— A főrendiház egyesült hármas bizottsága hétfőn 
este tartott tanácskozásában tárgyalta az ismeretes törvény-
javaslatot. Haynald bibornok, Sam'issa érsek és Schlauch 
püspök urak a javaslatot erősen megtámadták, és elvetet-
ték. Egyik legbuzgóbb védőjévé avatta fel magát gróf And-
rássy Gyu'a, a ki szerint az állam feladata az egyes feleke 
zetek közt (már előtte a kath. anyaszentegyház felekezet !) 
az ellentéteket kiegyenlíteni. Ugyan miért nem mondta a nemes 
gróf ur egyúttal mindjárt azt is, hogy az állam feladata 
egyenesen megnyitni a meuyország ajtaját minden felekezet 
előt t?! Hisz maholnap még ezt is meg fogja tehetni a min-
denható állam ! Miért ne ? Az állam mindent megtehet ; az-
tán az állampolgárok egyenjogúsága megköveteli, hogy 
csorbát ne szenvedjen ; Andrássy Gyula pedig genialis em-
ber, a ki mindenhez ért. 

— Vettük a Irefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi 
miuiszter ur főpártfogása és b. Hornig Károly v. püspök ur 
elnöksége alatt alakult „Vakok országos Önképző-segélyző-
és nyugdíj-egyleté"-nek pártolása ügyében kiadott felhívást 
és kérelmet és azt a nemes czélra való tekintetből a jövő 
számban közölni fogjuk. 

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

Nyomatott Budapesten, 1883. Kocsi Sándor utóda nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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TARTALOM. A lelkipásztorkodás köréből. — Aristoteles a Skolasztikában. — Egyházi tudósítások: Budapest. A zsidó-
keresztény összeházasodásról szóló tjavaslat peripetiái. Belgium. Dechamps bibornok életrajza. — Felhivás és kérelem. 

— Vegyesek. — Genethliacon. 

A lelkipásztorkodás köréből. 
Nem kevesen vannak, akik a lelkészi teendők 

végzésében az egyöntetű eljárásnak folytonos hang-
súlyozását és sürgetését rosz néven veszik. Nem 
tehetek róla, de én a lelkészi íunctiók horderejét s 
fontosságát, főképp a népre való hatásukban, oly 
nagyra becsülöm, hogy pl. kétség esetén azok vég-
zési módjának meghatározására a prudentia pasto-
ralist, mely nagyon is egyéni valami, egyszer s 
mindenkorra elegendő tekintélynek el nem fogad-
hatom. Hanem az a vé leményem, hogy utasítás és 
pedig részletes és tüzetes utasítás hiányában a 
lelkészkedő papságnak kötelessége rajta lenni, mi-
szerint i lyen utasítást kapjon. Ennek módja pedig 
szeréntem az, hogy először is megmondja, mit óhajt, 
aztán kér, panaszkodik, sürget; s ha nagy fontos-
ságú dologról van a szó, anyagot készíteni és ada-
tokat gyűjteni segít valamely határozni i l letékes 
forum, pl. zsinat számára. Meg vagyok győződve, 
ha az esztergomi zsinatot megelőzőleg vagy annak 
idején a lelkipásztori közvélemény fenhangon, óha-
jokban, minőket én is sokszor közlök, s tudós szak-
férfiak értekezéseiben, nyilatkozott volna, és kért 
volna egy általam jelzett és óhajtott „recipiendi 
vagy suscipiendi modus"-t, — kapott is volna. És 
arról is meg vagyok győződve, ha velem együt t a 
lelkészek a közönséges, hogy ugy mondjam szüle-
tett haeretikusok áttérésénél követendő eljárás prae-
cizirozását sürgetni fogják, akkor a jövő alkalom 
mai — akár legyen az tartományi, akár nemzeti 
zsinat, — bizonyosan meg fog történni, főleg akkor, 
ha a szegény falusi plébánosok ké te lye i t kel lőleg 
méltányolni , s a homályos vagy nehéz kérdéseket 
megbeszélni , megoldani s mintegy a szőnyegen fen 

tartani segítik a tudós tanárok és doktorok, kik-
nek több alkalmuk volt és van a szakmunkákat, s 
egyátalán a forrásokat ismerni és felhasználni. Ez 
természetes dolog ; igy keletkeznek a megállapodá-
sok és határozatok, ha az anyag el van kel lőleg ké-
szítve, meg van érve; de ha senki sem szól, ha sen-
ki a kérdéseket rae? nem beszéli, minden oldalról 
meg nem világítja, akkor, ugy látszik, intézkedésre 
nincs szükség, —- marad a régi, sokszor kipkedés-
kapkodás, vagy ha tetszik másképp nevezni: a pas-
toralis prudentia, és ami aztán mindegy : az egyéni 
felfogás és izlés. 

Két fe lvi lágosí tás je lent meg eddig a „felvétel" 
ügyére nézve a Religióban. Ez mind hozzá tartozik 
a lelkipásztori közvélemény-csináláshoz, az anyag-
és adatgyűjtéshez; örülök rajta. Az, hogy e két el-
lenkező véleménynek tekintélyekkel támogatott in 
doki lása nem képes e lég megnyugtatás t adni, sőt 
a bajt egész nagyságában mutatják, — arról a nyi-
latkozó ft. urak nem tehetnek. Nem is vagyok ab-
ban a helyzetben, hogy vagy egyik, vagy másik 
felfogás helyességéről bővebb fejtegetésbe bocsát 
kozharnám; remélem megteszik ezt maguk vagy 
mások ; csupán azt akarom konstatálni, hogy azt a 
„suscipiendi modust" velem együtt ők is elvi szem-
pontból beszélik meg. Eljárásomat, melyet egyik 
protestáns atyánkfia felvételénél a múltkor követ-
t e n f e s ehelyütt elbeszéltem, a Religio 33. számában 
megjelent czikk annyiban hibáztatja, hogy az „in 
foro externo" feloldozást e lhagytam, i l letve szüksé-
ges facul tás tnem kértem. A másik czikk szerint i ly 
facultást kérni Esztergom és Győr egyházmegyék-
ben nem kell. Miután pedig györegyházinegyei va-
gyok, (s ezt ők tudták) eset leg nem hibáztam. Igy 
tehát csakugyan annak a paptársamnak volt igaza, 
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aki a bejelentést az Ordinariusnál biztosság kedvéért 
ajánlotta, de megjegyezte, hogy facultást kérni alig 
szükséges. Legjobb lett volna ezt tennem, ámbár e 
kérdés akkor is még mindig kérdés maradt volna 
előttem. 

Ugyancsak említést tettem a múltkor arról, 
hogy valaki az ily susceptió alkalmával olajkenést 
használt ; utóbb megtudtam, hogy fehér kendőt is 
etc , vagyis pótolta a keresztelési szertartásokat. S 
azt a megjegyzést tettem hozzá, miért ne gondol-
hatta volna a legjobb felvételi módnak a modus 
supplendi omissa super baptizatum-ot ? ! Vagy lás-
suk! Ha valaki a fide apostatál, s újra visszatér a 
kath. egyházba, az ilyennek felvételére van határo-
zott ritus előirva. Ebben nem fordul elő semmi ke-
resztelési caerimonia., s nem is szükséges, hisz 
az előirt szertartások kíséretében adatott fel 
neki a keresztség. — Az eretnekségben szülöt-
tekre nézve (értem mindig a felnőtteket) két 
eset lehetséges. Először: ha az eretnek sectá-o 
ban kiszolgáltatott keresztség érvénytelen vagy 
kétes. Másodszor: ha ez a keresztség észszerű 
okokból érvényesnek tekintetik és elfogadtatik. Mit 
kell tenni mindezen esetekben? Ha a keresztséget 
absolute érvénytelennek kell tekinteni, pl. defectu in-
tentionis, formae v. materiae requisitae, akkor az 
„Ordo baptismi adultorum" szerént kell feladni a 
keresztséget. Ha [a keresztség bármi okból kétes, 
akkor az illető eretneknek felvételekor sub conditione 
kell a keresztséget f .ladni. De vájjon ez esetben a 
leöntésen kivül más szertartásokkal vagy ezek nél-
kül történjék e ez a keresztség, az nem egészen vi-
lágos. Az esztergomi ritualéban mindkét esetre, 
akár érvénytelen, akár kétes a már feladott kereszt-
ség, külön rubrika van. Az érvénytelenül megke-
reszteltek keresztelésénél előírja: Tunc . . . Sacer-
dos vasculo seu urceolo haurit aquam Baptizmalem 
de Fonte etc. — A sub conditione keresztelésnél 
pedig: Si proselytus sub conditione baptizandus 
sit, hoc pal am non fiat, sed in sacristia vel alio loco 
decenti, adhibita aqua communiter benedicta, non vero 
aqua baptizmali. Ugy látszik, mind a nem nyilvános ki-
fejezésből, mind a kétféle viz megkülönböztetésé-
ből, hogy ennek az előírásnak intentiója az, hogy 
az ily kétes eseteknél az „Ordo baptizandiadultum-
ne alkalmaztassák, sem a „modus supplendi omissa 
super baptizatum." Tehát feltehetjük, illetve meg-
engedhetjük, hogy ez világos. - Hanem mit te-
gyünk az oly eretnekek felvételekor, kiknek kereszt-
seget ervényesnek tekintjük, mint teszem a köz-

tünk élő lutheránusok és kálvinisták keresztségét ? 
Erre nézve hallottuk egyik czikkező úrtól, hogy az 
ilyenek egyszerűen formális haereticusoknak, tehát 
„pro foro externo" kiközösítetteknek tekintendők, 
s egészen az előirt módon, az ordo recipiendi et 
publice absolvendi apostatas szerént veendők fel. 
Ha az ő véleménye áll, akkor ezen kérdés el volna 
intézve; tudnánk, mit tegyünk. De ha ismét tekin-
tetbe vesszük a másik czikkező ur érveit, akkor a 
kérdés továbbra is fenáll, és van helye a pastoralis 
prudentiának vagyis az egyéni felfogásnak, mint 
ezt az utóbbi czikkező ur is elismeri. Igen, de ez 
esetben imprudenter járt-e el az a lelkész, aki az 
abjuratio seu fidei professio mellett a keresztség 
rítusait pótolta? Nem merném állítani. Es ha va-
laki azt mondja, ez nincs előirva; ugy azt válaszol-
hatnám neki, de hát hol van megtiltva vagy je-
lezve, hogy mellőztessék? Ha a felvétel többi rész-
leteit, vagyis a professión kivüli egyébb ünnepé-
lyességek kitalálását a pastoralis prudentiára biz-
zuk, akkor mért ne lehetne a keresztségi rítusokat 
pótolni? Hisz ez egészen theologikus és logikus 
felfogás. De akkor aztán hogyan nyugodhatik meg, 
s hogyan tűnhetik fel a hívek előtt az, aki sem sót, 
sem olajat, sem hamut, sem fehérruhát stb. nem 
használ? Mit gondol a szegény nép? Gondol e ez a 
prudentia pastoralis-ra, az in dubiis libertas-ra 
vagy hasonló reflexákra? Nem gondolja e inkább 
azt, hogy tudatlanok vagyunk ; nem gondolta e az 
az asszony, aki egy öregebb papról ily esetben az 
olajkenést is látta (nb. nem bérmálást), hogy én 
mint fiatalabb pap, aki ezt nem alkalmaztam, nem 
tudom kötelességemet? nem háborodik-e meg ily 
gondolatra, nem tartja e majd egyik vagy másik 
felvételi módot elégtelennek, hatástalannak ; nem 
fogja-e közölni ebbeli kételyeit másokkal is, a fel-
vettel is ? nem csökkenti-e ez a lelkipásztori tekin-
té lyt? Bizonyára megérdemli ez az ügy is azt, hogy 
maneat alta mente repostum — egy jövő, tarto-
mányi vagy nemzeti zsinatra. 

Egy plébános. 

Aristoteles a Skolasztikában. 
Irta: Gyürky Ödön. 

A mily tévedésbe esett továbbá Aristoteles az anyagi 
dolgok eredetét illetőleg, ugyanezt állítá ő a szellemi dol-
gokról is, a „substantiae separatae"-ről. A szellemi substan-
tiák épp ugy öröktől valók szerinte, mint a világ, továbbá 
egy végtelen ismerő tehetséggel vannak felruházva, s ter-
mészetükre nézve mindnyájan jók: rosz szellem tehát nem is 
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létezik.1) Mindezt megczáfolja szent Tamás. Aristoteles 
ugyanis azt állítja, hogy mind azon állag (substantia), mely 
alakkal bir forma nélkül, nem bír magán kivül más okot, 
mely őt létezővé és egygyé tegye, hanem önmagától ens és 
-unum. Már pedig a szellemi lények ilyenek, tehát létöknek 
okát nem birják másban, tehát nem is teremtettek. Mire 
Aquinas így felel: „Substantiae quae sunt formae subsisten-
tes non habent causam aliquam formalem sui esse et sui 
unitatis, nec causam agentem per transmutationem materiae 
de potentia in actum, sed habent causam producentem totain 
substantiam."2) Hasonlóképpen megczáfolja azt is, mintha 
az angyalok öröktől fogva léteznének,3) valamint azt is, 
hogy rosz szellemek nem léteznek, mert a szellemi lények 
nem is vétkezhetnek. „Quaevis creatura, mondja erre vo-
natkozólag, — rationalis in puris naturalibus constituta 
er rare ac peccare potest."4) 

Hasonló módon lépnek fel a skolasztikusok Aristote-
lesnek lélektana ellenében. S itt különösen az „intellectus 
separatus" miatt támadják meg. Aristoteles ugyanis meg-
különbözteti a lelket (rpv/fj) és az értelmet (vovç) ; az első 
a vegetativ és sensitiv életelv, a testtől elválaszthatatlan; 
az értelem azonban elválasztható separatus és immixtus, 
valamint működése sajátlagos, a testtől elkülönített, így 
valósága is külön volt, füo-o-etlen a testtől. Az első a nem-o 7 oo 
zés utján származik és halandó, a másik kivülről jön be, és 
romolhatatlan. Ha azonban ez való, akkor tehát az ember-
ben két lelket kell megkülönböztetnünk. Természetes, hogy 
a skolasztikusok ezt minden módon törekednek megczáfolni, 
habár Aristotelest e tekintetben mentegetik is, azt állítván, 
hogy a nagy Stagyrita nem jutott e konklúzióra, a mennyi-
ben ő a vovç-1 csak ugy tekinti, mint az individuális embe-
ri lélek egyik erejét, s csak annyiban tar t ja azt separatus-
nak és immixtusnak, a mennyiben az nem a testi szervezet-
hez kötött erő.5)Magát a dolgot azonban megczáfolják.Szent 
Tamás szerint ugyanis a lélek nemcsak mozgató elve, ha-
nem formája is az emberi testnek. Ha pedig két vagy több 
lélek volna az emberben, azt kellene következtetnünk, hogy 
ennek megfelelőleg ugyanannyi anyag, és ugyanannyi sub-
stantia is van az emberben. Ez pedig teljesen lehetetlen. 
„Cum anima non ut motor tantum sed ut forrna unitur cor-
pori, imposibile est in uno homine esse plures animas per 

') Quod aliqui angeli sunt mali etiam lumine natural i ra t ioni tur 
quamvis contra Aristotelem", irja párisi Vilmos. Ugyan ő i r ja : „Quod 
substantiae spirituales, de quibus est sermo, proficiant in cognitione et 
influentiis contra Aristotelem." De universo c. 38, 40. 

•-) S. Theol. 1. qu. XLI. art . 1. 
3) Solus Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus ab aeterno fue-

runt , caetera vero ex nihilo facta sunt, id est postquam nihil fuit . S. Theol. 
1. qu. XXI. art. 2. 

Malum culpae non potest esse nisi in his quae sunt in potent ia . 
u t dicitur in IX. Metaph. text. 19 ; subjectum enitn privationis est ens 
in potentia. Sed angeli, cum sint formae subsistentes, non habent esse 
in potentia. Ergo in eis non potest esse malum culpae. Ad hoc dicendum, 
quod in angelis non est potentia ad esse naturale, est tarnen in eis po-
tentia secundum intellectivam partem, ad hoc potest iu eis esse malum. 
S. Theol. LXIII. art. 1. Még bővebben czáfolja ezen nézeteket „De sub-
stantiis separatis" czimű műveben. 

5) Stöckl, I. m. 187 1. II. Aquinas habár egy helyen igy ir : Phi-
losophus dicit, in lib. 11. De gener. animalium cap. ILI. quod embrió 
prius est animal quam homo. sed hoc non posset, si esset eadem essen-
tia animae sensitivae et intellectivae, est enim animal per animam sen-
sitivam, homo vero per animam intellectivam. Videtur ergo quod in 
homine non est una essentia animae intellectivae et sensitivae. S. Theol. 
I. qu. LXXVI. art . 3. Mindamellett védelmezi Aristotelest: Quod non 
fui t sententia Aristotelis, quod intellectus agens sit substantia separata, 
sed magis, quod sit aliquid animae. S. c. Gent. CLXXVI1I. 

essentiam différentes, sed una tantum est anima intellectiva, 
quae vegetativae, sensitivae et intellectivae officiis fungi-
tur." A lélektant illetőleg eltérnek még a skolasztikusok az 
érzéki ismerő tehetségek számára és egymásközötti viszo-
nyára nézve, és különösen a sensus communisra nézve egé-
szen különböző a skolasztikusok tana. I t t hozhatnók fel a 
lélek halhatatlanságáról szóló tant is, miután azonban an-
nak meghatározása, hogy miként fogta fel azt Aristoteles, 
nagyobb fontossággal bir, azt a két bölcseleti iskola néze-
teinek részleges összehasonlítására hagyjuk hátra.6) 

A mi az Aristotelesi ethikát és politikát, illeti, ebben 
is számos eltérésre találunk közte és a skolasztikusok között, 
számos tévtanra,melyeketezek czáfolatlanul nem hagyhattak. 
A legfőbb eltérés az ember végczéljának meghatározása körül 
volt. Hogy mit tanított ugyan Aristoteles tulajdonképpen 
az ember végczéljáról, teljes határozottsággal nem állíthat-
juk ; a középkori irók is e tekintetben két részre oszolnak: 
némelyek ugyanis azt állítják, hogy Aristoteles egy jövő 
boldogságról mit sem tudott, mig mások szerint ő éppen a 
jövő boldogságot tűzte ki az ember czéljának, de ezalatt 
nem értett máít, mint a tiszta lelkek megismerését. E má-
sodik nézethez csatlakozott az angyali tudor is. „Unde pa-
tet — mondja Aquinas — quod Aristoteles ponit ultimam 
felicitatem hominis in cognitione substantiarum separata-
rum qualis potest haberi per scientias speculativas." 7) Hogy 
pedig sem az egyik sem a másik nem egyezhetett meg a ke-
resztény bölcselet erkölcstanával, azt talán nem is kell 
mondanunk. Az aristotelesi erkölcstan eme tan alapján az 
ember morális törekvéseinek semmi magasabb földöntúli 
czélt nem jelölt ki, hanem azt egészen a földi; élet és földi 
czélok körébe szorítja, egy fensőbb, túlvilági kiegyenlítés-
nek még csak reményét sem nyújtva.8) 

Az államtanból pedig legyen elég felemlíteni Aristo-
teles néhány nézetét, mint pl. hogy az egészségtelen kisde-
det nem kell nevelni ; (lex nullum orbatum tradit nutriri), 
hogy a szülöttek számára nézve megállapítandó a maxi-
mum s a túlhaladó szám csirájában fojtandó el, (oportet 

6) Colonna Egyed : De erroribus Philosophorum Aristotelis, 
Averrois, Avicennae, Algazolis. Alkingis, Rabbi Moysis" czimű művében 
következő sorozatát adja elő az aristotelesi tévelyeknek : „Aristotelis 
errorum epilógus." Sunt ergo omnes errores in summa quindecim, vi-
delicet, quod inotus non incoepit ; quod tempus est aeternum ; quod 
mundus non incoepit ; quod coelmn non est factum ; quod Deus non 
possit alium mundum facere ; quod generali o et corruptio non incoepe-
ru-nt nec desiuent ; quod sol semper causabit generationem et corrup-
tioneni in ist is inferioribus ; quod non potest novum produci immediate 
a Deo ; quod non sit possibilis resurrectio mortuorum ; quod Deus non 
posset accidens facere sine subjecto ; quod in quolibet composito sit una 
for a la substantialis t an tum ; quod partes non sint unum ; quod non sit 
dare pr imum hominem et primam pluviam ; quod tot sint angeli quot 
sunt orbt-'s. videl 55 vel 47 ; quod duo corpora nullo modo possunt esse 
iu eodem loco. . . Imponunt ei et alios errores, ue quibus non sit tibi cu-
rae quia procedunt ex falso intellectu." 

7) Hasonlóképpen ir Duns Scotus i s : „Pbilosophus sequens na-
turalem rationein aut ponit felicitatem esse perfectam in cognitione 
substant iarum separatarum acquisita, sicut videtur dicere in I. Ethic, 
aut sT non determinate asserit istam esse supremam nobis possibilem : 
aliam tarnen ratione naturali non concluclit; i(a quod soli rationi natu-
rali innitendo vel errabit circa finem in particulari, vel dubius renia-
nebit." 

*) Megtámadták továbbá Aristoteles erkölcstanát azért is, mer t 
megengedi, sőt kivánja, nemcsak az isteneknek adatni meg a tisztele-
tet, de a daemonoknak és herosoknak is. „Improbat Aristoteles — 
ir ja Scotus — politias dispositas a mult is aliis II. Polit, sed nec illa 
Aristotelis est irreprehensibilis VII. Polit, ubi docet deos esse honb-
randos. Decet — inquit — cultum exhibere diis." Scotus in 1. I. Sent, 
qu. I. n. 23. edit. Cavill. 

4 0 * 
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fieri abortum in casu) továbbá a rabszolgaságról és a forra-
dalomról való nézeteit, s könnyen megfogunk győződhetni a 
különbségről, mely az aristotelesi és skolasztikái államtan 
és bölcselet között van. 

Még jobban jellemzi azonban a skolasztikái filozofia 
önálló irányát az, hogy a skóla férfiai nemcsak az említett 
részekben, de még a természettudományokban is javítottak a 
Stagyrita tanain. Igy különösen Nagy Albert, Bacon Roger 
és maga szent Tamás, nem egy téves nézetét támadják meg 
és igazítják ki. Mi csak egy-pár tévelyt akarunk itt felem-
líteni. Igy például Aristoteles azt állította, hogy az égi tes-
tek élők, vagyis oly működésekkel birrak, mint az állatok, 
mit Duns Scotus valamint szent Tamás is megczáfolt. Ez 
utóbbi, bár itt nem említi Aristoteles nevét, a többi között 
igy i r : „Cum plantis et animalibus anima unitur ut forma, 
non sic autem corporibus coelestibus sed tantum ut motor 
unitur mobili ; patet corpora coelestia non esse animata eo 
modo quo plantae et animalia.9) Továbbá Aristoteles sze-
rint az égi körökből ki van zárva minden corruptio, gene-
ratio, miuden fogyatkozás és növekvés, szóval minden vál-
tozás, mi ellen ismét Scotus lép fel támadólag, m e g c z á f o l v a 

nemcsak ezt. hanem Aristoteles azon tanát is, hogy az égi 
sphaerák egészen más anyagból vannak teremtve mint a 
hold alatti régió. Egészen mást tanítanak továbbá a sko-
lasztikusok a csillagokat, azoknak számát és fényét illető-
leg mint Aristoteles. Eme és más ilyen eltérések következ-
tében fakadt az aristotelizmusnak ismét egy szolgai (?) köve-
tője Duns Scotus ily szavakra : „Aristoteles non fuit múl-
túm peritus in astrologia:" Aristoteles nem volt igen jár tas 
a csillagászattanban !10) 

Ugyan ily nézeteltérésekre találunk még továbbá a 
meteorológiát illetőleg is. Mind erre azonban bővebben ki 
nem terjeszkedhetvén, csak azt kell még megjegyeznünk, 
miszerint még a bölcselet-történelmét illetőleg is sok helyen 
egészen más nézetet vallanak mint mesterük, kinek pedig 
egyik nagy érdeme a filozofia történelmének megőrzésében 
és áthagyományozásában van. Nem egyszer k imuta t ják , 
hogy Aristoteles korántsem csalhatatlan tekintély e tárgy-
ban, hanem igen is sokszor tévedésbe esik, vagy mert nem 
adja elő teljesen az előtte létezett bölcselők nézeteit, miként 
szent Tamás irja egy helyen : Talibus et tantis viris talem 
politiam attribuere, unde ordo destrueretur, non est sine 
admiratione, sed et ipsi commentatores Arist, hoc idem ad-
tribunt, quod non plene retulerit aliorum opiniones et prae-
cipue Socratis et Piatonis, sicut Eustratius dicit super I. 
ethic, circa ideám bonitatis et Simplicius in fine primi de 
coelo, de geueratione mundi", vagy mert ellenséges indu-
lattal viseltetett a vele ellenkező tanok és bölcselők 
iránt.11) 

Az itt röviden vázolt tanok után, melyek pedig ko-
rántsem merítik ki még a tárgyat, korántsem tüntetik fel tel-
jesen az aristotelesi és skolasztikái bölcselet közt lévő né-
zeteltéréseket, sem a skolaszticismus támadásait Aristote-
les tévelyei ellen, nagy elfogultságra vagy még nagyobb 

S Tkeol. 1. qu. LXX. art. 3. 
• i ' " ) S Thomas i n l . l l . d e coelo et mundo lect. XII. és Scotus 
m i. ai i. Met. 

1 ' ) Sed quare Aristoteles voluit sic facere, una assiguatur volun-
tas, quia bábuit invidiam contra eum. In I Sent. dist. 47. qu. 4. 

tudatlanságra van szükség, hogy valaki józan észszel s a 
tudomáuy czime alatt jogosan és igazságosan beszélhetne 
tovább is a keresztény bölcselet nagy férfiainak Aristoteles 
iránt való vak ragaszkodásukról, rabszolgai követéséről és 
utánzásáról. Sőt inkább teljesen meggyőzhetik a figyelmes 
olvasót arról, miszerint a skolasztikusok teljesen megőriz-
ték mesterükkel szemben is függetlenségüket, vélemény-
szabadságukat és az önálló kutatás szabadságát ; hogy tehát 
teljesen igaz az, mit fentebb egy jeles irónk szavaival 
mondottunk : „Egy ujabbkori bölcsészeti iskolában sem ta-
lálunk annyi vagy nagyobb szabadságot mesterük és vezé-
rükkel szemben, mint a scholasztikusoknál Aristotelessel 
szemben." 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
Budapest, decz. 7. A zsidó-keresztény összeházasodásról 

szóló tjavaslat peripetiái. — 
Mikor Magyarország társadalmi állapotain gondol-

kodva elmerengek, gyermek-ifjúkorom egy episodja ju t 
eszembe. Gymnasiumot végző deák valék. Szüuidőkre haza-
mentem. Nyil t eszem már régóta szeretett a természet je-
lenségei fölött elgondolkodni. Az állatok fajából merengé-
seim, mondhatni mindennapi foglalkozásom tárgya a mé-
hecskék lettek. Soha sem fogom ezt az időt feledni! Nincs 
állat, mely ugy megkedveltette volna magát velem, mint a 
méhek. Egy-egy méhkas, csupán ösztöntől vezérlett sok 
ezernyi népességének bámulatos öszhangjával, a nagyszerű-
ség alakjában jelent meg előttem, annál is inkább, mert a 
méhek életének van valami titokzatos oldala, melyről a 
tudománynak sem górcső sem honczkés által nem sikerült 
még letépni a leplet. Atyám értelmes, rationabilis és tapasz-
talt méhész volt. Ugy helyezte el a kasokat vagy köpüket, 
hogy legszélülre mindig a legerősebbje került ; a sorban 
pedig magában erősek és gyengék váltakoztak. Egyszer tudni 
akartam az okot is. A méhek ellenségei, kivált a rabló mé-
hek és darázsok miatt czélszerű ez az elhelyezés. A rabló 
rendesen a szélén tesz kisérletet. Ha ott vesz: el van érve a 
czél. Ha nem vesz: visszariad, vagy legalább veszít vakme-
rőségéből. 

No de nem levén czélom méhészeti felolvasást tartani, 
bevonom a vitorlákat és azonnal partra szálok. Valamelyik 
nyáron az ég áldása, a termékenyítő eső és üdítő harmat na-
gyon érezhetően elmaradt. A földben költő darázsok fa ja , 
a méhek specialis ellensége, roppantul elszaporodott. Es 
ráütöttek a méhekre. Egyik kas a másik után látszott ve-
szélyben foi'ogni. Különösen lekötötte figyelmemet az egyik 
szélső kas. Népes, gazdag család volt. Dolog idején, kivált 
mézharmatos reggeléken, csak ugy ömlött belőle a vig 
munkás nép. Egyszerre csak azt vettem észre, hogy nem 
védi magát a darázsok ellen. Munkálkodása csaknem be-
szünt. Fölösleges is lett volna, hisz annyi, végre pedig több 
darázs já r t bele, bántatlanul, teljes otthonossággal, rabolni, 
mint a hány méh gyarapítani,vagy szintén rabolni. Pusztítot-
ta más,pusztította magát. Végre elpusztult. Főoka volt ennek 
az önfeladásnak, az öngyilkosság e nemének az, hogy az anya-
méh, a királynő elveszett. Mi volt ennek az okozója : a da-
rázsok élelmessége-e vagy a méhcsaládnak a darázsok élei-
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mességével szemben elégtelen, hogy ugy mondjam, esze 
vagy erélye, avagy végre magának az anyaméhnek halan-
dósága ? — ki tudná megmondani. 

Ne is kutassuk ! Egyébiránt a teljes applicatio is igen 
íajdalmasan esnék : azért a párhuzamnak csak egy kis pont-
ját emelem ki. 

Ami egy méhkasbasban az anyaméh, az egy nemzetre 
nézve az ő ős anyaszelleme, mely őt szülte és fentar t ja . Ha 
egy nemzet az ő ős anyaszellemét vagy maga elpusztítja, 
vagy másoknak elpusztítani engedi: az a nemzet okvetetle-
nül előbb-utóbb elpusztul a föld hátáról. 

De ne kalandozzunk el oly messzire. Maradjunk a 
zsidó-keresztény házasságnál, és pegig a mint azt a felső-
ház bizottsága tárgyalta. Micsoda hasonlatosság van egy 
anyavesztett méhkas és a magyar társadalom közt? Az, 
hogy valamint ama pusztulásnak indult kasban végre oly 
zavar támad, hogy még a legtájékozottabbak sem ismerik 
ki magukat, mint a német mondja, és a megzavarodott nép 
maga is neki áll a pusztítás legérthetetlenebb fajának, az 
Önpusztitásnak. 

Körülbelül ily állapotok bekövetkezésének sejtelme 
szállta meg lelkemet, midőn azt olvastam, hogy az ország 
igazságügyminisztere az ős vallási és nemzeti érzület kímé-
letlen megsértésével initiált zsidó-keresztény házasodás tvja-
vaslatát conservativ szer gyanánt mutat ta be. Igazán, már 
felfordulni kezd a világ nálunk is teljes erővel ! Schelling 
egy mondása ju t eszembe : „Es ist die Ideenlosigkeit, die 
sich Aufklärung zu nennen untersteht." (Vorless. über die 
Methode des akad. Studiums, 104. 1.) Fentar tó hatása le-
gyen annak, mi minden fenmaradásnak alapját , a nemzet 
vallását támadja meg ! Szerencsétlen eszmezavar ! A libe-
ralismus egyébiránt nem is képes egyébre, mint zavart 
csinálni ; rontani, pótlás, visszaépítés nélkül. Rég megjöven-
dölte Donoso Cortès, hogy a szabadelvűség ott fog állandóan 
uralkodni, hol a társadalom bomlásnak indult. „Cette école 
ne domine que lorsque la société se dissout." Nem is lehet 
másképp. Hol a társadalomnak elvei, a népnek eszméi, meg-
győződései vannak, szóval, hol az emberek eszökkel nem 
csupán vegetálnak, hanem élnek is: ott a liberalismus szem-
fényvesztő játéka a nemzet szent elveivel lehetetlenné válik. 
Liberalismus csak a szellemi nihilismus levegőjében tenyész-
het. „De toutes les écoles, mondja Donoso Cortès, celle-là est 
la plus sterile, parce qu'elle est la moins savante et la Iplus 
égoïste. Elle ne sait absolument rien, ni sur la nature du 
mal, ni sur la nature du bien. Elle a à peine une notion de 
Dieu, elle n'en aancune de l'homme." Tökéletesen igaza van. 
A liberalismus azt sem tudja, hogy mi ő . mi az a libera-
lismus, és tulajdonképpen mit akar ? 

Donoso Cortès, harmincz évvel előbb mintsem tényleg 
bekövetkezett, megjövendölte Poroszország suprematiáját , 
Francziaország megaláztatását, sőt még azt is, hogy a ra-
gadozó porosz farkas és a franczia sas összeütközésének ára 
Elszasz-Lontharingia lesz. 

Ha e férfiú oly világosan belátott a sötét jövőbe: mily 
világosan láthattak rendkívül éles szemei a világos múlt-
ban ! És ha vérrel asztatott valóság lett, az, a. mit a sötét 
jövőben látott : mily kérlelhetetlen igazság lehet az, a mit 
a világos múltból olvastak ki divináló szemei ! 

Valamely nép vallásos hitének elvesztéséről, annak 
következményéről, ezt ír ja : 

„Lát tam, ismertem egyes embereket, kik eltávozva 
bár a hit től , ismét visszatértek hozzá; de népet, mely visszatért 
volna elhagyott hitéhez, sajnos, egyetlen egyet sem ismer-
tem." 

Vigyázzanak Magyarország államférfiai, nehogy a ma-
gyar nemzet a hitehagyás áldozatául essék — csupán egy 
liberális, ephemer politika fentarthatása kedveért! ? ? 

Belgium. Dechamps bibornok életrajza. — (Folytatás). 
Wit temből távozva igazgató lett a redemptoristák ál-

tal 1833. márcz. 24-én megnyitott lütt ichi kolostorban, hol 
1842 —1847 végéig maradt. Ez időközben tette magát 
hírnevessé szent Alfonz alázatos fia mint szónok és csakha-
mar celebritás hirében állott. Az 1843-iki év adventjében 
a lüttichi székesegyházban ő ta r tá a konferencziákat a sajtó 
visszaélései, az egyház tekintélye s a keresztény szeretet fe-
lett.1) 1845 bojtén Bruxellesben sz. Gudula templomában a 
családnak a házasság által való újjáalakításáról értekezett.2) 
Ugyanazon évben a lüttichi kalvinista egyház pásztora m. 
Girod egy pamphletje ellen a sainte Etole vengéet bocsátá 
nyilvánosságra. 

A következő évben P . Dechamps is közte volt azon 
hírneves szónokoknak, akiket mgr Van Bommel Lütt ichbe 
hívott az urnapi körmenet behozásának hatszázados é v f o r -

dulója alkalmából. Es a Dupanloup-k, Lacordaire-ek, Ravig-
nan-ok nem homályosíták el. Ne feledjük el, hogy ő, hogy 
híveket e nagy ünnepre előkészítse, bámulandó nyelvezettel 
és tar talommal bíró művecskét i r t : „Le plus beau souvenir 
de l'histoire de Liege 1246—1846. czimmel. E kedves emlék 
az urnapi körmenet behozatalának emléke, melyre először 
Mont Cornillou egyik szerzetesnője szent Ju l ianna hívta 
fél a figyelmet, amelyet Torote Róbert lüttichi püspök a 
szent Márton egyházban először tar tot t meg, IV . Orbán 
pedig, egykori lütt ichi archidiakonus, az egész egyházra ki-
terjesztett. 

Az 1846-iki jubiláris évben kiadta La grande pensée 
de saint Vincent de Paul et la plus belle de ses oeuvres mû-
vecskéjét, melyet később ujx*a nyomatott : Saint-Vincent et 
les miserables czím alatt . Kimuta t ja e műben először, hogy 
az ujabb kor e nagy szeretet-apostola egész éltének lelke, 
műveinek rugója, a szerencsétlenekben szenvedő Krisztus 
Jézusban való elő hite vol t ; másodszor, hogy szent Vincze 
legnagyobb alkotása az általa alapított Congregatio vala. 
„A missiók, mondja szerző, szent Vincze szerint az üdvösség 
előmozdításának leghathatósabb eszközei korunkban. Érte-
kezzenek a tudományos elmék tetszésök szerint a társada-
lom bajairól, nem mentik meg azt azon jámbor lelkek nél-
kül, akik nem tudnak ugyan olyan szépen szólni, de tud-
nak-tfemu és szenvedni., mert hisznek Krisztus Jézusban és 
oly erőt merítenek belőle, milyenre amazok 'könyveiből so-
hasem tehetnének szert." 

Ez a müvecske lényege. Szent Alfonz apostoli congre-
gatiójának szelleme ragyog ki belőle. 

A belgák első királya és királynője az i f jú brabanti 

' ) V. ö. Kersten, Journal historique et litterairei'ét. X. k. 625 1., 
és XI. k. 78. 1. 

2) U. o. XII. k. 39. 1. 
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herezeg, a flandriai gróf és Charlotte herczegnő vallásos ne-
velésével bizták meg P. Dechampst. A hírneves redempto-
rista megjelent az udvarnál és tanitá fenséges növendékeit, 
de azért a tartomány népes városaiban való missiói hivata-
lát nem hagyta félbe. 

1848. január havától 1849 végéig P. Dechamps Tour-
naiban volt mint rendje kolostorának vezetője. E ház az el-
ső volt, melyet a redemptoristák Belgiumban birtak. 1831 
nov. 1-én keletkezeit. 

A tournai-i buzgó igazgató ez időtájban utazott első 
izben Olaszországba. Mint a redemptorista-congregatio 
generális consultora, a provinciális Heilig atya tái-saságában 
ment. Egy darabig Nocera de Paganiban időzött, ahol lel-
kiatyja 63 év előtt adá vissza szent lelkét teremtőjének. A 
casertai kastélyban, nem messze Nápolytól, Heilig és Hu-
ghues atyákkal együtt kihallgatást nyert a királytól, II . Fer-
dinándtól és eléje adta mennyire időszerű volna a congre-
gatio generálisának székhelyét kómába tenni át. A portici-i 
királyi palotában az a kiváló kitüntetés érte, hogy IX.Pius 
lábai elé borulva vele hosszabb beszédbe ereszkedhetett.3) 
E szives fogadtatások alkalmával, ahol minden ceremónia 
ki volt zárva, a fiatal belga szerzetes a nagy pápa kedvencz , 
gyermekévé lett. 

Alig lépett P. Dechamps ismét belga földre, azonnal egy 
magas méltóság által meghívást, vett, hogy az Ostendeban © © © * © J 
1850 okt. 11-én jámborul elhunyt ő felsége d'Orleáns 
Lujza-Mária-Teréz felett gyászbeszédet tartson. Ugyanazon ( 

hó 24-én a belgák első királynőjének gyászünnepét feje- , 
delmi módon tárták meg Brüsszelben szent Mihály és szent 
Gudula templomában, nagyszámú állam férfiak s az ország-
püspöki karának jelenlétében. Sterckx bibornok végzé a 1 

szertartást. P. Dechamps, ki csodálattal kisérte Fülöp-Lajos ( 

és Mária-Amália jámbor és szeretetteljes leányának életét, ] 

szószékre lépve megható beszédet tartott, melynek már , 
jelmondata is mélyen meginditá a hallgatóságot : Isten adta, , 
Isten elvette! Hiába keressük már őt, kiáltá fel a megindult j 
szónok; a kedves felség, kit annyiszor láthatánk itt, nincsen; 
helye üres ! 

„Oh ! ha valaha gyönge volt az emberi szó az érzelme-
ket híven kifejezni, mennyire tehetetlen most szivünk fáj- ( 

dalmának feltüntetésére. Hogyan irjuk le a két királyi csa-
lád mélységes, benső, önmegadással viselt fájdalmát és egy 
egész nemzet bánatát, mely zokogva imádkozik Istenéhez ; 
hogyan irjuk le azt az általános gyászt, azt a gyermekded 
ragaszkodást, melylyel a haza minden részéből Összesereg-
lett sokasság adózik királynőjének, anyjának, földi gond-
viselőjének? Mily gyönge ilyenkor minden emberi szó; 
mennyire elmosódik minden gyászbeszéd amellet, melyet 
egy nemzet tart fájdalma által okozott fönséges néma-

» I i saggal ! 
„Midőn a szószék magaslatáról fontolóra vesszük a 

trónról önként lelépett királynőt, elhal a dicséret ajkainkon 
és mi hallgatunk legyőzetve a keresztény alázatosság ha-
talma által. De azért keressük ő t ; emelkedjenek feî sze-
meink a trónhoz, amelyen örökös az uralkodás és mondjuk 

T>
 I X - P i a s a k i 1 8 4 8 -november tő l Gaetában élt. 1849. szept. 4. 

1 orticibe tert es ott maradt körülbelül 7 hónapig; 1850 apr 12 diadallal 
rert íovarosaba, nnkor onnét a franczia fegyveresek 1849 apr. 3 kivo-
nultak. v 

ki, hogy Istennek azon ajándéka Belgiumra és egész Euró-
pára nézve a béke záloga vala." 

„A királyra, övéire, és azokra, kik szenvednek a vi-
gasz angyala." 

„Mindenkire hatalmas példa." 
A keresztény ékesszólás e remekét az összes sajtó kö-

zölte, és nem mondunk sokat, ha állítjuk, hogy visszhangra 
talált egész Európában. 

(Folytatjuk.) 

Felhívás és kérelem.*) 
József főherczeg ű fensége félszázadon át hazánkat 

bölcsen kormányzott dicső emlékű nándorunk volt az, a ki 
egyéb áldásteljes intézkedései s alkotásai közt saját fő-párt-
fogása mellett s egyenes kormányzása alatt Magyarorszá-
gon az első „Vakok intézetét" is létre hozta és a főpapság, 
főnemesség, törvényhatóságok, egyes kiváló hazafiak s kü-
lönösen Pestvármegye buzgó támogatásával, ezt a hazánk-
ban vakokat nevelő és tanító intézetet 1825-ben létre is 
hozta a pozsonyi országgyűlésen s a következő évben Pesten 
állandóan megtelepítette, szervezte s aztán telket szerzett s 
állandó házat is építtetett az uj, zsenge intézetnek. 

Áldás legyen a nagy nádornak dicső emlékén ezen leg-
inkább humánus alkotásáért is! 

A jótékony intézetbe felvétetett, ápoltatott, nevelte-
tett és ianittátott évenként az első évtizedekben 60—65 fiu 
és leány vaknövendék. Most, hogy 1873. év óta törvényesen 
országossá tétetett ezen hazánkban egyetlen „Vakok inté-
zete", felvétetik 80—85 növendék. 

Ámde mi történik aztán az innen 6—8 évi nevelés-
tanítás után kibocsátott szegény vakokkal? Erkölcs-vallási 
és haszuóssági ismereteik tetemesen javultak ugyan. Tud-
nak valamit zenében, házi iparban s kereshetnek is életfen-
tartásukra valamit. Némelyek megszerzik mindennapi ke-
nyeröket, mások annak felét vagy kis részét. — Tehát eze-
ket is segélyezni kell kibocsáttatásuk után is. 

Átlátta ezt a messzelátó, jó lelkű, nagy nádor. Es a 
felállított vak nevelő-tanitó-intézettel kapcsolatban igyeke-
zett egy ..gyámalapot" is szerezni, a melyből az intézetet 
elhagyott egészen szegény és gyámoltalan vakok azután is 
valami évi segélyt nyerjenek, hogy a társadalomnak tisz-
tességes és hasznos tagjai maradjanak, és hogy el ne sü-
lyedjenek megint. De ez a zsenge uj intézmény az 1848 után 
bekövetkezett időkben megállott, és csak az intézetnek 
1873-ban történt országossá tétele után vehetett megint egy 
kis lendületet. Azóta néhány szegény és gyámoltalan vak 
nyer évenként a szűk alapból 3—4 frt havi segélyt. Ez is 
valami. De ennél többet kell óhajtani minden nemes keblű 
emberbarátnak. Hiszen kikről van szó ? Az emberiség leg-
szegényebbről, a kikről Krisztus urunk is azt mondta, hogv 
„ne hagyjátok el ezeket az árvákat." 

De hát még tovább jő a nagyobb nyomor, mire az or-
szágos nemes lelkeit és sziveit fel kell hívnunk és meg kell 
nyernünk. — Van az országban Összesen , körülbelül 20,000 
vak, szerencsétlen embertársunk, férfiak és nők. Ezekből 

*) A nagyméltóságú Trefort Ágoston vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter ur főpártfogása alatt alakult „Vakok országos önképző-
segélyző- és nyugdij-egylete" ügyében. 
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még csak egy százalék sem ju tha t be az orsz. vakok intéze-
tébe ; tehát a vakok n a g y tömege kivül marad tudatlanul, 
nyomorultan, legnagyobb részben mint koldus és gunytár-
gya a társadalom selejtesebb részének. 

A mi, most alakult egyletünk tehát, mely évek óta 
küzködik a megalakulással s most már valahára a nagy-
méltóságú bel- és vallás-közoktatásbeli minister urak által-
jóváhagyott alapszabályokat megnyerte, azt vette czéljául 
első sorban, hogy segítsen azokon a vakokon, a kik az orsz. 
vakokintézetéből kiléptek s nem bírják magokat illően fen-
tartani ; továbbá segíteni óhajt lassankint a pártolás erejé-
hez képest fokozatosan azokon a legszegényebb és legsze-
rencsétlenebb vakokon is, a kik az ország egyetlen „vakok-
intézetébe" be nem ju that tak és az országban elszórtan nyo-
morognak. legtöbben szivrendítő ínséges állapotban. 

Egyletünk czéljait részletesebben álapszabályaink 2. 
§-a ekként határozza meg: 

a.) Az egylet rendes tagjait az élet minden körülmé-
nyei közt, vagy beállható szükség, inség vagy keresetkép-
telenség esetén erkölcsileg, szellemileg és anyagilag támo-
gatni. 

b.) Az egylet elhunyt tagjainak árván és szegényül 
hátrahagyott gyermekeit az egylet erkölcsi, szellemi és anya-
gi erejéhez képest gondozni, nevelni. 

c.) Az egylet tagjai közt a köz és társas szellemet fej-
leszteni, a munkakedvet és Önfentartási ösztönt ébreszteni, 
erkölcsi önbecsértéköket fentartani. fokozni, szellemi és ke-
délyi műveltségüket gyarapítani, hogy az emberi méltóság 
érzetében és nyilvánulásaiban a társadalomnak magukat 
egyenrangú tagjaiul tekintsék és mások által tekintessenek. 

Ime, mélyen tisztelt közönség, mire törekszik a most 
megalakult „vakok orsz. önképző- segélyző- és nyugdíj-
egylete." 

A leghumánusabb czélt tűzte maga elé, midőn a tár-
sadalom legszerencsétlenebb tagjainak erkölcsi, vallási és 
anyagi állapotán óhajt segíteni. 

Nem czélunk elmondani ezen felhívásunkban, hogy a 
legtöbb nyugati államban leginkább a társadalom ut ján mik 
történtek a szerencsétlen vakok sorsának javítására. Annyit 
még is meg kívánunk említeni, hogy pl. Szászországban 
minden vak neveltetéséről, foglalkoztatásáról gondoskodva 
van. Igy van ez Dániában, Belgiumban és Németországban 
csaknem mindenütt. London városa maga 5ü00 vakot lát el 
folytonos munkával s gondoskodik emberiesen lelki és testi 
jóllétökről. 

Mi későre juthatunk ugyan ilyen messze ; mert jól 
tudjuk, hogy a társadalom nálunk hazafias és jótékonysági 
czélokra sokkal több irányban van igénybe véve. És ha 
mégis bátorkodik u j egyletünk e felhívással a mélyeu 
tisztelt nagy közönséghez fordulni, arra csak a felfejtett , 
igazán humánus czél szolgálhat indokul. 

Nem kívánunk mi senkitől sokat, csak azt óhajtanok, 
hogy sokan támogassanak kegyes filléreikkel, hogy ez által 
egyletünk is évről-évre minél több szerencsétlen vak em-
bertársunk keserű könnyeit letörölhesse. 

Midőn szt. La jos , Francziaország kegyes királya 
12ő0-ban, Párizsban 300 vak számára alapítványt tett s 
annak nagy jótékonyságáról életbe lépte után meggyőző-

dött, igy kiáltott fel: „Tettem életemben jót, de ennél jobbat 
alig !" 

Mi is azt mondhatjuk, hogy a kik filléreikkel meg-
emlékeznek egyletünkről, bizonyára istenes dolgot cselek-
szenek. 

Felhívásunkhoz tisztelettel mellékelünk egy aláírási 
ívet is kegyes figyelembevétel végett. 

A begyűlt összeget kér jük a gyűjtő-ívvel együtt a 
„vakok orsz. önképző- segély- és nyugdíj-egylete" czime 
alat t a vakok orsz. intézetébe küldeni. 

Budapest, 1883. november hó 14-én. 

A „vakok orsz. önképző-, segélyző- és nyugdíj-egylete" nevében: 

Dr. Báró Hornig Károly, 
v püspök, észig. kánonok, vallás s köz. m. kir. osztálytanácsos, az egylet 

elnöke. 
Buzogány Áron, s. k. Gutheil Ádám, 

az előkészitő időben volt elnök. egyleti pénztárnok. 
Dr. Mihályik Izidor s. k. Megyeri Károly, 

az orsz. vakok int. igazg. s az egylet alelnöke. egyleti jegyző. 

V E G Y E S E K . 
= Egy szép olajfestmény, mely az osztrák műegylet-

ben „im österreichischen Kunstverein" Bécs I. Tuchlauben 
8. jelenleg ki vau téve, az Urnák színváltozása, csaknem 
tökéletesen Fűhvich rajza után, olcsó áron kapható. Nem 
tekintve kiterjedését (15' 2" magas, 9' széles) alkalmas mint 
oltárkép kisebb templomok számára is ahol az oltárszek-
rény (tabernaculum) fölött a falon elhelyezve az oltárnak 
még további, a magasba való építését (Altar-Hochbau) pó-
tolhatná. Bővebb tudósítást nyerhetni a fentebb említett 
osztrák műegyletnél. Schwärzler Xa.v. Ferencz. 

Jézus társasági házfőnök 
Pozsonyban. 

— Budapest lakossága legújabb statisztikai számitás 
szerint 411,576. Minden tekintetben nagy város ! 

— A „ Jézus sz. szive Hírnöke" uj szerkesztőt kap. 
Molnár János apát és komáromi plébános ur visszalép. Utód-
ja lesz Tóth Mike S. J . Kalocsán. Üdvözöljük az igen arra 
termett szerkesztő urat s azonnal i t t közöljük mindjár t 
szerkesztői beköszöntőjét, mely így szól : 

„Tisztelettel kijelentvén, hogy e folyóirat szerkeszté-
sét és kiadását 1884. január 1-től kezdve átvesszük, legyen 
szabad egyelőre a m. t. olvasó közönség szives kegyeibe 
ajánlani magunkat és fölkérni, méltóztatnának a jövő 1884-ik 
egész évi előfizetési díjat, mely 1 f r t 50 kr leszen, alulírott 
czimére (Kalocsa, Pest-megye) posta-utalványon küldeni. 
Kiváló tisztelettel, Jézus sz. Szivében. Kalocsa, 1883. de-
czember 1. Tóth Mike s. J . Jézus-társaságnak tagja ." 

— A fővárosi kath. hitoktatás ügyében a közoktatási 
bizottság következő határozatot fogadott el : 

„Hogy a kath. egyházhatóság a városi iskolákban a 
vallásoktatás ellátására a polgári és elemi iskolákhoz husz 
hitoktatót, a két reáliskolához pedig két magasabb képzett-
ségű hit tauárt alkalmazhasson, — mely utóbbi kettő se te-
kintendő tehát fővárosi tanárnak, mint az előadók tervezték 
— ajSjon a város neki huszonháromezer forint subventiót.Az 
összes felekezetek kötelesek legalább két órát minden osz-
tályban hitoktatásra szánni. A hittanitás fölvétetik a rendes 
órák számába, de a közös tantárgyak óráinak vagy előtte, 
vagy utána adandó elő. A hittani érdemsorozat egyenjogú 
a többivel ; s a népiskolai szabály 9. § a (ez a tanitási idő-
ről szól) hatályon kivül helyeztetik. A hitoktató az anya-
könyvben sajátkezűleg irja be az érdemsorozatot s joga van 
a havikönyvekbe is megtenni észrevételeit. A hitoktatók a-
saját tárgyaikat illetőleg a tanítói értekezleteken tanácsko-
zási és szavazati joggal bírnak." 
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G e n e t h l i a c o n 
H o n o r i b u s 

Excellentissimi, Illustrissimi, ac Eeverendissimi 
Domini Domini 

m 

s m s t i a l M , © i & @ f t a | i 
De Eadem, 

Episcopi N i t r iens is , 

S. C. et Regio-Apostolicae Majestatis Actual is Intimi Consiliarii, I. 0 . Coronae Ferreae I. Cl. Equitis, 
Comitis Romani Philosophiae ac SS. Theologiae Doctoris Collegiati etc. etc. ad faustissimum, laetissi-

mumque Natalem G am quippe Decembris, et infra Octavam anniversarii Consecrationis Ejusdem 
7. diem, a 

Clero, fidelique populo dioecesano, 
in p ignus profundissimae venerationis, 
tenerrimi filialis amoris, et perpetuae 

S i r a t i t a d i n i s 
devotissime oblatum 

1883. 

Suscipe, quae pietas, et 

o^olemnes titulos sacros Tibi, et undique festo=<= 
c ^ n i t i s animis, junctis jam ornavimus h y m n i ^ 
o ^ e d Tua Natalis quam vis faustissima n o b i ^ 
c-^arminibus necdum fuerat celebrata, nec u l l i s ^ 
«—«ndiciis, pura pietate in corde q u i e s c e n ^ 
•"Propositi nostri fuit : ut Tibi digna quotanni=<= 
t=^ix tune ad Sacrum Natalem serta f e r a m u ^ 
r<=>uumNitriaeorbataedatusesqua P r a e s u l a m a t u ^ 
<=3t vero patuit quod laudutn encomia vite=>= 
fcc^c tacitus solum maneas Virtutis a m i c u ^ 
t=dminus hancce diem votis s ignavimus a m p l i s 

r imo nunc canimus post longa silentia versu ^ 
1—'nterea nec iis scopus est: ut c o m m e m o r e m u ^ 
t=dximias dotes, cum sis per facta c e l e b r i ^ 

3 u quippe Hungáriáé Decus es, Tu gloria n a t i ^ 
!=~ntistes meritis laudaris in omnibus o r i s ^ 

ut et extremis resonent Tua Nomina t e r r i l 
t=dXtollentque Tuas etiam post secula laude ^ 
»-3e gratus célébrât Clerus, Populusque f idé l i sa 

amor Tibi svota acravit ! 

!3=~uxiliis largis per Te saturatur e g e n u - ^ 
jS==Îunificum laudant miseri Te hinc inde s c h o l a r e ^ 
crarphanuset v iduaememorantTuadonaquotanni 
Sröuricolas Civesque Stolarum pondéré s o l v i t 

3 u veluti custos Romanae jura Sioni ^ 
i—intrepidus vigilans, défendis dogmata scripti ^ 
öcJernardum,reliquosquePatres praecla.reimitatu^o 
i—-m mult is superas, profligans undique b u r r a ^ 
-= l ix ortas, docte sarcasmos quosque refellen=>= 
c=> utinam dignis possimus tangere chordi ^ 
i—3ot laudes, grates, et apertos cordis araore ^ 
!3=~quibus accensi Tibi Candida vota l i tamu=« 
c/cîed quia nec spatium, nec tantae in pectore vires ^ 
a c c e p t a his paucis pia carmina septa c o l u m n i ^ 
craonditor ad multos vitám Tibi protrahat anno 
íröoreque coelesti dulcoret quosque labore =*= 
t3=»mpia in centuplo, quaevis benefacta c o r o n a n ^ 
< l i v e ! o vive Tuis ! Tua vivet fama perenni ao 
i—ignoscensdemumbrevibusquod Magna c a n a m u ^ 
t -3u benedic nobis, qui Te veneranter a r a a m u ^ 

Joannes Belliss. 

JEGYZET. E mesterséges költeménynek alapul szolgál ama vers : „Suscipe, quae pietas etc." mert annak betűivel kezdőci-
nek az egyes versek. S betűvel pedig valamennyien végződnek. 

Ez h áromféleképpen képzelhető : 
1. Egy gúla alakban, melynek alapján fekvő betűktől : „Suscipe, quae pietas etc." kezdve, és felfelé olvasva 

valamennyi vers S betűvel végződik. 
2. Egy legyező-féle alakban, felülről lefelé olvasva. 
3. Egy kör vagy kerék alakjában; hol ama alap-vers „Suscipe etc." betűivel, a küllők végeitől kezdődnek 

a versek, a kerék központján pedig képzelhető S betűvel végződnek. 

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

Nyomatott Budapesten, 1883. Kocsi Sándor utóda nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 



Melléklet a „Religio" 1883-ik évfolyam decz. 8-iki számához. 

ŐSI EG-YHÁZI ÉNEKEIK. 
Húsz és egy-két éve annak, hogy a Pazmanemnban a 

növendékek már november hóban készülődtek a keresztény 
szeretet legmagasztosabb ünnepére, a Megváltó születésére, 
mely, hogy az ifjú növendék szivében maradandó emléket 
hagyjon, az intézet akkori igazgatói b. e. Kántz Lázár és 
utódja Majthényi Adolf esztergomi kanonokok az ünnep elő-
estéjén mint a keresztény család fejei maguk köré gyűjtöt-
ték az intézet összes tagjait s azokat kedves ajándékokkal 
meglepték. Az ünnepély az étteremben a dúsan megrakott 
asztal körül számtalan kisebb-nagyobb gyertyafény mellett, 
majd a fényesen kivilágított kápolnában folyt le. 

Mint „Cantus praefectus" három éven át több buzga-
lommal mint ismerettel tanítottam be az ünnepélyes alkalmi 
énekeket; de most is élénken emlékezem vissza, hogy mily 
sok keresés, irka-firkába került egy „tiszteséges pr.ogramm" 
előállítása, azaz oly karácsonyi énekek szerzése, melyek a 
karácsony nagy ünnepéhez méltók lettek volna. 

A közelgő szent ünnepekre, hogy hivatalbfeli utódaimon 
segitsek, régi ősi egyházi énekeink közül kiböngésztem ha-
tot, s azokat a „Religio" ns. ós főt. tanár-szerkesztője szí-
ves készségétől támogatva közlöm ; bemutatom őket mint 
régi dicsőségünk, őseink hithűsége s lángoló honszerelmének 
legfényesebb jeleit. 

Az ősi énekeket a „Cantus Catholiei ex éditione Sze-
lepcséniana" czimü könyvből merítettem. A könyv 1674 és 
75-ben Nagyszombatban jelent meg, 297 oldalra terjed s 
„régi és uj deák és magyar ájitatos egyházi énekeket s li-
tániákat" tartalmaz, „kikkel a keresztyének esztendő által 
való templomi Solennitásokban, Processiókban és egyébb 
ájitatosságokban szoknak élni." A könyv ugyan 1674-ben 
látott napvilágot, mása az 1651-ben Kisdi Benedek egri 
püspök költségén megjelent énekeskönyvnek ; az énekek 
azonban egy két századdal előbbre tehetők, mint azt a 
„régi ének" czim, de különösen az I. sz. a. vegyes szövegű 
ének is bizonyítja, mely vegyes latin és német szöveggel 
már a XIV. században Németországban széltében-hosszában 
énekeltetett,* honnét csakhamar hozzánk is átszármazott, 
még pedig igen sikerült jó fordításban. A. többi 5 ének kö-
zül magyar szempontból tekintve az V. számú valódi gyöngy-
nek nevezhető, mely úgy szöveg, mint dallamra nézve egyike 
a legszebb ősi magyar énekeinknek. Az énekek eredeti dal-
lama gregorián volt. de a sok használat folytán meghono-
sodott ; szöveg és dallam egyaránt gyermekded kedvesek, 
melyek a kis Jézus imádását a legszebben tolmácsolják. 

* G e s c h i c h t e der K i r c h e n m u s i k . R a y m o n d Sch lech t , 52. l ap . 
R e g e n s b u r g , 1871. 

A BÉCSI PÁZMÁNY-INTÉZETÍ „DALÁRDÁNAK". 

R É G I K A R Á C S O N Y I É N E K 
(A XIV. századból származik.) 

„Cantus Catholiei". Nagyszombat, 1674. év, 30. lap. 

Pastorale animato J — c ~~ 0 

Tenori 

JBassi 

Megfejtette s férfikarra irta: Bog is ich Mihály, i88j. 

f 

ritard. 

2. 0 Jesu parvule, Oh k i sded G y e r m e c s k e , 3. Ubi sunt gaudia, a m e n n y e i ha j l ékba (n ) , 4. Mater et Filia, a szép szűz Már i a , 
Sz ivünke t v igaszo l jad , 0 puer optime N a g y ö römmel ének l ik nova cantica. Mind e lvesz tünk vo lna , per nostra erimina; 
Minden t e j a v a i d d a l , o princeps gloriae Mind a m e n n y e i k a r o k , In Regis curia, D e ő n e k ü n k m e g n y e r t e , Cóelorum gaudia, 
Trohe nos post te, trahe nos post te. Eja Gloria, Eja Gloria. Eja qualia ! Eja qualia ! 
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A BÉCSI PÁZMÁNY-INTÉZETI „DALÁRDÁNAK". 
ír. 

R É G I K A R Á C S O N Y I E N E K 
„Cantus €atliolici". Ifagysiombat, 1674. év, 32. lap. 

Pastorale allegretto ^ — ̂  Megfejtette s férfikarra irta: Bogi sich Mihály, 1883. 

Tenori 

Bassi 

f f - 
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4. Jesu veni, flatu leni, cor nostrum réfr igéra. 
Carnis aestus, orci quaestus, cessent mundi praelia. 
Cor deyotum te vult totum • nam tu solus omnia. 
Ergo veni, simus pleni, fontis tui copia. 

5. P ie Jesu, qui pro esu pomi per te vetiti, 
Nudus nasci, lacte pasci voluisti perpet i : 
D a salutem per virtutem, qua polies divinitus, 
U t hie domum, ilic bonum aquiramus coelitus. 

2. Pulchrum numen, pulchrum lumen noctis in solatium. 
Pulchrum flamen -, pulchrum stramen, et pulchrum palat ium. 
Anthrum pulchrum, pulchrum fulcrum, et pulchrum tugurium. 
Pulchrae cunae, ut lux lunae -, sed puellus pulchrior. 

3. Salve Virgo, Salve Virga, quae de Jesse floruit -, 
Salve nate nobis date, quem Maria genuit. 
Felix tellus, quae per vellus rore coeli maduit . 
Felix homo, qui pro pomo vitae panem accipit. 

6. Tuus fletus, Jesu, laetus, moestupi mundum recreat -, 
E ju la tus tuus gratus, Pa t r i nos conciliât. 
Sed da vere tecum flere causam mali. erimina : 
Ut post mortem, coeli sortem, nobis det in saecnla. Amen. 

A BÉCSI PÁZMÁNY-INTÉZETI „DALÁRDÁNAK". 
ni. 

R É G I K A R Á C S O N Y I É N E K . 
„Cantus Catholici". Xagjszombat, 1674. év, 37. lap. 

Megfejtette s férfikarra irta: Bogi sich Mihály, 1883. Pastorale allegretto — J 

Tenori 



III 

4. 0 sol, o spes, o unicum mentis solatium ! 
Quantum amoris patior, tui incendium. 
Non capio tot flammulas, queis mihi pectus ustulas ; 
Ardebo, dum in tenues 
Dissolvar cineres. 

5. P lus millies te diligo, o blande Jesule ! 
Mori coram praesepio, quam vellem parvule ! 
En cor plenum amoribus, tuis advolvo pedibus 
T u o mi suavis pusto 
Inc lude cordulo. 

Tenori 

Bassi 

• I. 

2. Amore cor accenditur , o ardens Jesule ! 
Liquesci t et, dissolvitur, amande parvule. 
Ur i t dolor in viscere, ur i t amor in pectore : 
Nudum te quando video 
Matris in gremio. 

3. Quid fecit, u t suggeret pro coelo s tabula •, 
Amoris haec audaculi sunt s t ra tagemata . 
O Amor, o quam fortis es, ut coelo Deum tralieres ; 
Ali flectere gemmeolis 
Pa rv i lacrymulis. 

6. Non meus sum, sed tuus sum, o dulcis parvule ! 
Ego tuum, tu cor meum habes, o Jesule ! 
Accurre amor, ul t ima tibi debetur laurea , 
Ut rumque cor in unicum 
Liquesca t corculum. Amen ! 

Â BUDAPEST-KÖZPONTI PAPNÖVELDE „DALÁRDÁMNAK". 
IV. 

R É G I K A R Á C S O N Y I É N E K . 

Pastorate allegretto ^ 

Cantus Catliolici". Xagyszombat, 1674. év, 36. lap. 

Megfejtette s férfikarra irta: Bogisich Mihály, 1883. 
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2. O Numen, o puelle, o nate plene melle : 
In lectulo informi, in foeno nate dormi. 
0 Amor, 0 dulcis etc. 

3. O nate mi mellite, 0 vita meae vitae : 
O dormi mea rosa, 0 gemma pretiosa. 
0 amor, 0 dulcis etc. 

4. O dormi meus thronus : 0 dormi puer bonus. 
O dormi mea salus, dum sinit mundus malus. 
O amor, 0 dulcis etc. 

5. O gaudium parentis , solat iumque mentis, 
O nate mi et Pa te r , 0 dormi, canit Mater. 
O amor, 0 dulcis etc. 

6. Vis alios cantores : vocabimus Pas tores : 
His nulli sunt priores, et voce castiores. 
O amor, 0 dulcis etc. 

7. Clamabunt : o puelle -, o sol orbis ocelle. 
O dormi, dormi, dormi, praesepio informi. 
O amor, o dulcis, 0 Jesule mi. 

Tenori • i. 

Bassi 

11. 

II. 

A BUDAPEST-KÖZPONTI PAPNÖVELDE „DALÁRDÁJÁNAK". 

R É G I K A R Á C S O N Y I É N E K . 
Andante religioso 

„Cantus Catliolici". Nagyszombat, 1674. év, 55.1ap. 

Megfejtette s férfikarra irta : Bogisich Mihály, 1883. 
f ' 
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IV 

2. Kosa virens tu es Virgo sine fine, 
Peccatorum libera tuos ab igne, 
E t conserva nos benigne, 
U t in tuo servitio laetemur digne. 

3. Evae lapsum o Maria restaurasti , 
Toto corde quando te humiliasti, 
E t devote respondisti, 
Dum ancillam Trini ta t i s te nominasti 

8. Ora Virgo tuum Natnm pro hac gente, 
Ut superet inimicum te j u r a n t e , 
E t dispergat te orante 
Tr iumphemus super liostes te obtinente. 

4. Gratiosa res tauratr ix peccatorum, 
Et benigna consolatrix aftl ictorum, 
Miserere pupillorum, 
Et repeile insidias inimicorum. 

5. 0 quam felix, qui te semper veneratur , 
Et (juam sanctus, qui te semper depreca tur ! 
Ab hostibus l iberatur 
Et a tuo dulci Nato corroboratur . 

9. 

G. Regnum ergo Ungar iae te honorât, 
E t pro tuo auxilio te implorât -, 
Nam popul us ejus orat, 
Qui Turca rum jugo pressus valde laborat . 

7. - In te totum Ungarorum genus sperat, 
Quia quondam commendatum tibi erat ; 
Dum sanctus rex obierat 
E t regnum post Deum tibi soli dicârat . 

Sis t u regni Pannoniae Reparatr ix , 
Pagano rum val idorum enervatrix, 
Ungaro rum consolatrix 
Pos tque mortem ad aeterna gaudia ductrix. 

A BUDAPEST-KÖZPONTI PAPNÖVELDE „DALÁRDÁJÁNAK". 
VI. 

R É G I K A R A C S O N T I É N E K 

Pastorale 

„C'aittiis t'atliolicl". Xagyszombat, 1674. év, 24. laj». 

Megfejtette s férfikarra irta: Bogi sich Mihály, 1883. 

Tenori 

Bassi 

2. Nuntiavit Angelus, gaudium pastoribus, 
Christi natali t ia, magna cum laetitia. 

Virgo Deum genuit etc. 
3. Natus est Emmanuel, quem praedixit Gabriel, 

Testis est Ezechiel, a pâtre processif El. 
Virgo Deum genuit etc. 

4. Christus natus hodie, ex Maria Virgine, 
Sine viri semine, apparui t hoc die. 

Virgo Deum genuit etc. 
5. Magi Deum adorant, aurum, thus, myrrham donant, 

Regum Regi Domino, Gloria uni Dec. 
Virgo Deum genuit, Virgo Christum peperit, 
Virgo semper intacta ! 

Az előadásra nézve következő megjegyzéseim vannak. 
Szem előtt tartva a dalárdák örökös baját — a jó tenoristák 
hiányát — a dallamokat akként összhangosítottam, hogy 
azokat bármily szerény számú énekkar előadhatja. Azért 
figyelmeztetem a „Cantus praefectus" urakat, hogy a mély 
hangok kellő betöltéséről jól gondoskodjanak, mert ez az 
alap. melyre az egész épület nehezül. Az árnyalási jegyek 

(/, p. vif, - < > - -—-) szigorúan megtartandók. Az ütenyek 
közé helyezett kis (t) vonások a lélekzetvételt jelzik; mert 
a rendszeres lélekzetvétel az ének legfőbb kelléke. A régi 
ütenyek - | - ) ne hozzanak senkit zavarba ; az ily iitenv 
a dallamnak szélesebb alapot ad ; a nyújtás vagy az iiteny-
nek liuzása a dallamokat tönkre teszi. A férfi négyeseket 
orgonával kisérni nem szabad. 

Bogisich Mihály. 

líudapest, 1SS3. Rózsa Kálmán és neje (ezel. Bucsánszky A.) könyvnyomdája. 



J . . . . . 
\ Megjelenik e lap heten Í 

'/ ként kétszer : 
\ szerdán és szombaton. J 
\ Előfizetési díj : 
i félévre helyben s posta- ; 
i küldéssel 5 f r t . Ü 
{ í 
í Szerkesztőlakása: Buda-
} pest. VIII.. Stáczió-utcza \ 
't 55. , hova a lap szellemi J 

'/ részét illető minden kül- ; 
't demény czimzendő. p 

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 FOLYÓIRAT. 

NEGYVENKETTEDIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni minden kir. 
/ 
í postahivatalnál ; 
> Budapesten a szerkesztö-
; nél, és Kocsi S. utóda 
> 

'/ nyomdai irodájában, Mu-
' zeum-körút 10. sz. alatt, 
• hova a netaláni reclama-
\ tiók is. bérmentes nyi tot t 
p levélben, intézendők. 

Budapesten, deczember 12. 47. II. Félév. 1883. 

T A R T A L O M . Fm. és ft. Simor János bihornok, herczegprimás beszéde. — F m . és ft. Haynald Lajos bibornok-érsek beszéde. 
•— A halotti beszédek. — Egyházi tudósítások : Budapest. Kalászát a zsidó házasság érdekében mondott alsóházi beszé-

dekből. I . Belgium. Dechamps bibornok életrajza. — Vegyesek. 

Fm. es ft . Simor János bibornok, herczegprimás beszéde 
a zsidó-keresztény házasságról szóló törvényjavaslat ellen, 

a felsőház decz. 10-iki illésében.*) 
Nagyméltóságú elnök ur ! Méltóságos főrendek!( Hall-

juk! Halljuk!) 
Első pillanatra ugy látszhatnék, mintha e tör-

vényjavaslat fölötti tárgyalást hallgatag kisérhetném, 
miután annak tárgya egyházon és valláson kivüli intézmény. 
Azonban a családnak vallás-erkölcsi méltósága általában, 
s e miatt a társadalom érdeke, kötelességemmé teszik, hogy 
igénybe véve a m. főrendek türelmét, a törvényjavaslathoz 
lehetőleg röviden hozzá szóljak, s elmondjam felőle meg-
győződésemet.—Nem emberi elme volt az, melyben a házas-
ság alapittatásának s a család szervezésének eszméje fo-
gantatott. Az első emberi páron kivül, azok, a kik attól le-
származtak, már megalapított vallási házasságot s lényegé-
ben szervezett családot találtak. 

A házasság a családnak kútfeje, az emberiségnek böl-
csője, minden további életnek első ápolója, oktatója és ve-
zére, s éppen azért vallásszerü kegyeletnek, az életben a 
legdrágább emlékeknek tárgya marad a sírig a család. E 
kegyelet oly szilárd, oly törhetetlen, hogy a legszilajabb 
szenvedélyek s vérfagyasztó bűntények elkövetése után is, 
mikor az ember lelke fölött az életnek egész épülete össze-
roskadt, egy apai vagy anyai szóra egy a családban örökölt 
érzés, egy vonzalom emelkedik fel, s a roncsolt kebelben 
megragadja az elvadult, meglágyítja a megkövesült szivet, 
miként a hazagyilkos Coriolánnál, kit Rómának óriási ha-
talma megtörhetett testben, lélekben meg nem hódíthatott, 
de a kit anyjának szava lefegyverezett s a hazának vissza-
szerzett. Az emlékeztet a természet Urára , ki az embert 
tökéletlenül [teremtette volna, ha egyszersmind számára 
családot is nem szervez, kitűzvén a házasfeleknek a végczélt 
az emberiseg javára, melynél magasabbat egy bölcsész sem 
volt képes felfedezni. Államot nem szervezett az Isten, csak 

*] Apróbb betűkkel adjuk, hogy mennél többet adhassunk e ma-
gasztos szellemű főpásztori beszédekből, melyek a magyar törvényhozó 
testület bölcseségének színvonalát az alsóházi szabadelvű loci commu-
nesek fölé oly magasan felemelték, mint a mily messze van az ég a 
földtől. Szerk. 

éltető alapját — a tőle eredő hatalmat adta meg neki : „non 
est potestas nisi a Deo% — hogy törvényei feljuthassanak 
az örök igazságig és jogig, másrészről lehassanak az ember 
lelkiismeretéig.De a családot,minden társadalmi,minden nem-
zeti életnek emez alapját, ő maga szervezte,hogy minden más 
hatalom ellen a földön védve legyen a gyönge család. O 
megadta erkölcsi méltóságát az egynejüségben, szilárdságát 
a házassági kötelék felbonthatatlanságában, s hogy erede-
tünk a megszentelést már önmagában bírja, ezen köteléket 
megáldotta, miszerint tisztelve legyen benne az emberi ter-
mészet, támogatva a gyarlóság,megőrizve a mérséklet, meg-
zabolázva a szilaj érzékiség. 

Az előttünk fekvő törvényjavaslatban nem ily házas-
ság, nem ily család megalapíttatása és szervezése áll, mi-
lyent a keresztény világ ismert és tisztelt a mai napig, ha-
nem áll előttünk egy u j intézmény, egy u j szövetkezés, 
melynek a javaslat házasság nevet ád, legfeljebb oly érte-
leinben, hogy a kik e javaslat szerint szövetkeznek, a pol-
gári törvény által nem háborgattatnak, de a mely szövetség 
messzire esik a fogalomtól, melyet a keresztény és zsidó 
elme a házasságról bir. Nem hordozza ugyan a polgári há-
zasság czimét, de birja annak egész lényegét; hogy nem val-
lásos alkotás ; hogy az a polgári törvényen kivül semmi 
más magasabb természetű és isteni törvényre nem támasz-
kodhatik ; jellegét, létjogát bírván a puszta legalitásban, de 
nem a magasabb erkölcsi törvényben. 

Tévedés — az első felfogásban elkövetett tévedés —• 
házasságot és családot államilag szervezni akarni. Saját éle-
tének kútfejét senki sem szervezheti. Mert az életjog nem 
emberé, hanem Istené. 

A családot nem az állam gondolta ki és találta fel, —• 
mert a"Z állam a már meglevő családok összege, — tehát a 
házasságot sem, mely a család megalapítását megelőzte. — 
Élt a család, élt az ember állam nélkül, és habár az állami 
hatalom épen ugy tartozik az isteni gondviselés világkor-
mányzási eszközeihez, mint a család, mégis a patriarchai 
hosszú korszak bizonyítja, hogy az állam nem létföltétele 
sem a családnak, sem az embernek, hanem az emberiség 
mai helyzetében szükséges védő, elkerülhetlen iutézmény, 
mely a földi viszonyokat függetlenül intézi, és igy a házas-
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sálnak is bár nem lényegét, de annak úgynevezett accesso-Ö ' * 
rumait rendezi. 

Fárasztanám a méltóságos főrendek figyelmét, tovább 
vitt bölcseimi fejtegetésekkel, de az elvet, amelyből kiin-
dulok, jeleznem, a kísérletet,mely a törvényjavaslatot szülte, 
a természeti jog forrására vissza kellett vezetnem. 

Isteni eredetű a családi, szülői hatalom — ilyen az 
egiházi, ilyen az állami is, — melyek rendezhetik ugyan-
egymás közt az érintkezési pontokat, de nem létjogaikat, 
létokaikat, létczéJjaikat, mert ezek örökre megalapitvák 
magától a természet Urától. Mosolyogni kellene, ha az egy-
ház egy uj államot, vagy az állam uj religiót, u j egyházat 
akarna alapitaní s szervezni. Hasonló kísérletnek tartom az 
állam részéről, u j alapon családot, s ennek létokát, a házas-
ságot szervezni akarni. 

A baj ott van, hogy az elmék nem képesek állami ha-
talmat képzelni, ha csak nem mindenhatót, a mely e földön 
minden jognak a forrása. De mi az állam mindenhatósága? 
Annyi, mint semmi jog, semmi szabadság az egyesekre nézve. 
Mert mikor az emberek összege bir mindent, akkor az egyes 
ember nem bir semmit. 

E fogalomnak az államról a keresztény elme és világ-
nézet örökre ellent fog mondani, mely, hogy a törvényjavaslat 
tárgyánál maradjak, mindig azon meggyőződést tar tot ta és 
tar t ja , hogy a házasságot az Isten rendelete, hogy a család 
isteni intézmény, s hogy az nemcsak a házasfelek örömeinek, 
hanem kötelességeik teljesítésének megszentelt mezeje ; hogy 
a házasság végczélja örökre az emberiség fennmaradása 
és erkölcsi tökélye, tehát, hogy a házasság nem állami hiva-
tás, nem állami szolgálat, hanem megbízatás Istentől az ö 
teremtői működésében, — szóval, mikéut a bölcsek legböl-
C8ebbike mondá : „A házasság officium generis humani." 

Isten rendelete szerint a házasság méltósága magas 
mint a házasság alapítójának trónja, örökös mint az ő szava. 
Ember a házasságot csak a házasfelek érdekére szervezheti, 
magasabb erkölcsi méltóság nélkül: az ily szervezetű szö-
vetkezés tehát a földi érdek színvonalán marad, fölebbre nem 
emelkedik, és ingatag, mint a szenvedélyek apálya és dagálya; 
emberi mű divortium nélkül nem képzelhető, és szorítsák le 
a házasság bontó akadályait bármily csekély számra, min-
dég sok akadály lesz. a mi megmarad; szaporítsák a házas-
ságot felbontó eseteket vég nélkül, mindig kevés lesz; mert az 
önérdek, a szenvedély, egyre feljogosítva, mindenre jogot 
igényel, egyben kielégítve, semmiben sem fogja magát kie-
légítve látni. 

Állami mindenhatóság volt a bölcseimi fogalom, ellen-
séges indulat a keresztény élet ellen volt az indok, erőszak 
volt az eszköz mindenütt, hol a házasság szervezése uj, pol-
gári alapon megkísértetett; nem az állam érdeke, nem a 
közjó, nem a népszava követelte azt; a nép ellen hozatott az 
be, a népre az erőszak kényszerítette mindenütt. 

A franczia forradalom őrjöngésig fokozott dühe a fran-
czia nemzet múltjával tökéletesen szakított, — magát az 
Istent is detronizálta, és mikor látta, hogy az atheismussal 
kormányozni nem lehet, ismét vissza állította; de mégis u j 
világot, u j vallást, u j egyházat akart szervezni. Ott hozatott 
be először ugy fakultative, azután parancsolólag a polgári 

házasság. A francziák példájára szeretnek hivatkozni a pol-
gári házasság barátai. De a polgári házasság correctivumá-
ban, a divortium elejtésében, a polgári házasság felbonthatat-
lanságában, nem hajlandók őket követni, minek elfogadására 
a francziák a polgári házasság folytán bekövetkezett erköl-
csi romlás é> a családi életfeldulása által vezéreltettek. Min-
denütt. a hol e házasság behozatott, mint iga nyomja a nép 
nyakát, mely csak a nagy büntetések kikerülés? végett telje-
síti annak formaságait; sehol át nem ment az a nép szoká-
saiba, vérébe, sehol gyökeret nem vert a nép szivében, se-
hol igazi házasságnak nem tartatik, Francziaországban sem, 
miként ezt 1868. évben nyíltan írhatta a párisi érsek a bécsi 
érseknek. 

Méltóságos főrendek ! Nálunk ki kívánja ezen házassá-
g o t ? Senki sem fogja tagadásba venni, hogy a nemzet test-
zöme, hasonlíthatatlanul annak legnagyobb része, az ókeresz-
tény vallása szerint akar élni, az ő keresztény vallása szerint 
akar házasodni. Ugyanez áll az izraelita nép tömegéről i*. 
Az is a saját vallása szerint akar élni, saját vallása szerint 
akar házasodni. Másutt is, méltóságos főrendek, a hol a for-
radalom dúlásai következtében az erkölcsök talán mélyebbre 
siilyedtek, mint nálunk, kevesen találkoznak, a kik ilyen 
házasságot kerestek, ilyen házasságra keltek Bízom a ma-
gyar nemzet közel ezredéves keresztény erkölcseiben, hogy 
nálunk is kevesen lesznek, a kik ily házasság révpartjához 
fogják kölni jövőjüknek horgonyát. Azonban mégis les/nek, 
kik ezen házasságot keresni fogják, a kik e házasságban élni 
fognak Hogy kik, nem tudom. Nem személyekről beszélek, 
hanem a személyek cselekedeteit jelzem, midőn azt mondom, 
hogy kevesen lesznek, és a kik lesznek, a keresztények 
közül azok lesznek, a kik vallásuk élettörvényét bátran 
és szándékosan megvetik. Az izraeliták közül szintén 
azok lesznek, a kik saját vallásuknak élettörvényét 
megvetik. Az ő egyiittlétök, az ő egybekelésök emlé-
keztető oszlop gyanánt fog állani, mint az országúton, a ke-
resztények és izraeliták között. Emlékeztetni fogja a keresz-
tényeket és izraelitákat azon vallási megvetésre, melynek 
folytán ők erre a házasságra keltek. 

Hogy a polgári törvényhozás, méltóságos főrendek, a 
vallás megvetését egyeseknél tűrje, mig az botránynyá nem 
fajul : azt értem ; de hogy a polgári törvényhozás már előre, 
mielőtt elkövetnék a vallásnak megvetését, erre előjogot ad-
jon, és ha megtörtént, azután még polgári tekintélyével is 
vértezze : ezt, méltóságos főrendek, erkölcsi és törvényhozói 
fogalmaimmal nem tudom megegyeztetni. Nagyon sajnálnám, 
hogjrha a törvényjavaslat egy fejlődési jelenet volna azon 
nagy világküzdelemben, mely miatt Europa több országai 
belbékére és belnyugalomra jutni nem képesek. 

Nem mondok ujat, e küzdelem éle a kereszténység, 
főleg a katholikus világ ellen irányul, s ezen küzdelemnek 
czélja a polgári, az állami, a társadalmi rendet ezer éves 
alapjaiból kiemelni, s egy más, egy uj térre, a valláson kí-
vüli, mondjuk, istenen kívüli térre áthelyezni. A vallási vi-
szonyok nehézségeket szültek egy néhány országban, a ba j 
orvoslása helyett a vallást mellőzték, és miután ez bizonyos 
mérvig bekövetkezett, akkor előállottak a szörnyetegek, 
melyek azelőtt az emberek kebelében a religio által fékezve 
voltak, előállottak oly iszonyú követelésekkel és nehézsé-
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gekkel, melyek minden államférfinak erejét felemésztik, 
melyek az állami hatalmat magát ostrom alatt ta r t ják . 

Állambölcseségnek tartom hazánkat ezen küzdelem 
özönébe bele nem sodorni, állambölcseségnek tartom a nem-
zet létalapjait el nem választani a keresztény hittől. A ke-
resztény házasság vallás-erkölcsi ereje : a családok ingat-
lansága ; ez az, a miből foly, a mely fokozza a nép erejét. 
Nemzetünket annyi ellenséges elemmel szemben inkább 
vallás erkölcsi alapjaiban erősíteni kell, sem mint a keresz-
tény házasságok felszakasztására a kielégíthetlen önérdekű 
szenvedélynek uj Ösvényt nyitni. 

A legnagyobb birodalom bukását a classikus költő a 
házassági kötelék meglazulásából, s ennek folytán a családi 
élet megromlásából származtatja, mikor mondja : 

„Foecunda culpae saecula nuptias primum inquina-
vere et genus et domos. Hinc derivata clades in pátriám 
populumque fluxit." A d j a Isten, hogy nálunk e törvényja-
vaslat csábításai ellenében sokkal erősebbek legyenek a 
családi kapcsok, erosebbek legyenek a társadalmi illemsza-
bályok és szokások, hogy a vallását és hazáját forrón sze-
rető magyar ember ne legyen kénytelen valaha a római 
költővel felsóhajtani. 

Méltóságos főrer.dek ! Magában az indokolásában a 
törvényjavaslatnak az helyeztetik kilátásba, hogy az izrae-
lita nép a keresztény társadalomba be fog olvadni. Legyen 
szabad nekem két évezred történetére hivatkozva megje-
gyeznem, hogy a beolvadás bekövetkezni nem fog, éppen 
azért nem fog, mert a társadalom keresztény, ő pedig a 
zsidóság. Es ha az a történelmi botrány előállana, hogy a 
társadalom megszűnnék keresztény lenni, akkor ez a társa-
dalom feloszlik és nem lesz mibe beleolvadjon a zsidóság. 
Es ha ez megtörténik, az izraelitáknak szivós ragaszkodá-
suk a valláshoz, és faji elszigeteltségük mellett ők törhetet-
lenül állván a maguk állapotában, az így feloszlott, de mái-
nem keresztény társadalom, vagy rabszolgája, vagy üldözője 
lesz a másiknak. (Helyeslések.) 

Nem olvadt be a pogányoknál, nem olvadt be idáig a 
keresztényeknél: ezután sem fog beolvadni. (Helyeslések.) 
Egyes beolvadások eddig is történtek, t. i. azáltal, hogy a 
kereszteny hitre áttértek, de ez a beolvadás az ő ügyeiket 
intéző köröknek s embereknek nem tetszik. 

1880 ban az „Archive izraelite" a franczia hivő izra-
elitáknak közlönye fájdalmasan megjegyezte : „Crémieiax 
minden gyermekét megkereszteltette. Ki van a Fauld, Worms 
Halévy, Eatisbonne, Romilly gazdag zsidó családokból, 
a ki még zsidó valláson van ?•' Különös, hogy 50 esztendő 
óta majdnem minden gazdag izraelita család a keresztény 
hitre áttér. Ez a beolvadas eddig is meg volt, ez a beolvadás 
egyeseknél ezután is lesz. De egy mód van, egyet képzelek 
magamnak, mely módon a beolvadás meg fog történhetni. 
Csakhogy ehhez kettő kell, először az, hogy a keresztény 
szűnjék meg keresztény lenni, az izraelita szűnjék meg iz-
raelita lenni. (Derültség.) De erre mindkettő azt fogja mon-
dani : az ár igen magas, az alkú nemtelen. 

Es evvel vége szakad beszédemnek, méltóságos főren-
dek. En a törvényjavaslatot a részletes tárgyalás alapjául 
nem fogadom el, (Elénk éljenzés.) 

Fm. és ft. Haynald Lajos, bibornok-érsek beszéde. 
Nagyméltóságú elnök, méltóságos főrendek ! Az egy-

házi lag rendezett házassági intézmények országunk mélyen 
tisztelt primása által kitűnően ecsetelt nagy fontosságát és 
nem csak a család és egyház életére, hanem a társadalomra 
és ál lamra való áldásos kihatását szem előtt tartva, szólni 
fogok az azt mind természetében megtámadó, mind üdvös 
hatásában a fonforgó esetekre nézve megzsibbasztani indult 
jelen törvényjavaslat ellen, aggodalmasan vévén mindkét 
ágában oly elvek szándékolt szentesítését, melyek a polgári-
házasság intézményét népéletünkbe részben beillesztenék, s 
mind elméleti, mind gyakorlati téren ha szűkebb körben is 
ható, káros következményeit initiálnák. 

Miért is csak ellenezni tudom, pedig nemcsak — mint 
mondani szokták, — tiszti állásomnál hanem az eitől sem-
miképp el nem választható meggyőződésemnél s ismét az 
ebből kifolyó főbb kötelességemnél fogva. 

Mit azonban tevén, szándékosan kerülni akarom a há-
zasság szentsége körül való tisztán elméleti és hittani fejte-
getéseket, melyek annak az egyház vagy nem keresztény 
vallások illető hittani tételeihez való viszouyaira vonatkoz-
nak ; — én e törvényjavaslatot leginkább az állam czéljaira 
s érdekeire való tekintettel teszem különös megfigyelésem 
tárgyává. 

A különös katholikus felfogásokat itt hosszasan han-
goztatni, hogy egyebet ne említsek, már csak azért is fölös-
legesnek mutatkozik, mert e törvényjavaslat főbb tárgyára 
nézve minden érdekelt vallástársulatok lényegesen ugyana-
zon állást foglalják el, ugy az egyes hivők is: a katholiku-
sok mint a protestánsok és izraeliták ; persze csak addig, 
mig positiv hittanaiknek és valláséletöknek követelményei-
től el nem fordulnak, és akár a hitközönynek, akár az önal-
kotta és független hitbeli állásnak semmi felsőbb szabály 
által nem feszélyezett regióiba át nem térnek. 

A positiv hitfelekezetieknek illető organumaik által 
kifejezésre ju tot t álláspontjukat később fogom röviden je-
lezni . 

Az imént mondottak szerint szólok tehát nem csak 
egy bármely egyháznak vagy vallástársulatnak nevében, 
hanem azon vallásosság szempontjából, melyre, — ha te-
kintjük az embernek rendeltetését és Istenhez való kétség-
telen viszonyát, a senkiben és sehol nem hiányzó emberi 
nyomort — minden egyesnek, minden családnak és társada-
lomnak nagy szüksége vagyon, s melyre minden államnak 
a világ kezdetétől fogva mint czéljaik elérésének főfeltéte-
lére és eszközére néztek s számítottak mindenkor. 

S valóban nem ok nélkül, de különösen nem is az ál-
lam czéljaira való közvetlen tekintet nélkül gondoskodtak az 
országuknak és nemzeteknek hatalmi székein és kormányain 
ülő férfiak a legrégibb kortól kezdve — kevés kivétellel — 
egészen a mi napjainkig arról, hogy népeiket vallásosakká 
tenni, vallásosságokban megtartani segítsék, s hogy e végre 
azoknak valláséleti sükségeik s jogosult óhajaik kellően kie-
légítve, vallási gyakorlatuk lehetségessé tevé és mindaz, mi 
ennek útjában állana, gondosan és erélyesen elhárítva, távol 
tar tva legyen. 

S valamint nyomát lát juk annak minden népeknél, 
4 7 * 
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ugy kiválóan fényes bizonyítékait szemléljük a valóban 
apostoli fejedelmek hosszú sorától kormányzott Magyar-
honban. 

Mondani nem kell, mert mindenki tudja, mi történt 
itt a hitbeli igazságok hirdetésének és terjesztésének eszköz-
lésére, a nép vallás-erkölcsi élete nevelésére, ápolására, 
és védelmére : s e rendet különösen az isteni tisztelet épü-
letessé és hatásossá tételére, Isten templomainak építése és 
javadalmazása, az isteni szolgálat költségei fódozése, az egy- , 
házakkal szoros összeköttetésben álló iskoláknak állítása, 
rendezése és föntartása, egyházi törvényszékeknek beállítása 
s müködésöknek támogatása és érvényesítése, de különösen 
még, mit jelen alkalommal eléggé hangoztatni nem lehet, 
ama nagy állambölcsességről tanúskodó s következetes in-
tézkedések által, melyekkel a világi hatalomnak termő-föl-
dét, a népélet bölcsőjét — a családi életet, a házasságot — 
a vallási élettel való természetes és szoros összeköttetésében , 
meghagyta és pedig mind keletkeztekor, mind folytonosan ; 
örvendetes szintúgy mint szomorú főjelenségeiben, boldog-
ságában, és nyomorában, az által, hogy azt a vallás elvei és 
szabályai szerint köttetni, a vallási élet évkönyveiben a há-
zasságkötések a születések és halálozások bejegyzése által , 
nyilván tartani, s hol az emberi nyomorúság folytán bírói 
eljárások szüksége fölmerült, lényegileg a vallás törvényei 
szerint megítéltetni akarta. 

Tette pedig ezt nemcsak a magyar nép nagyobb szá-
mát képező katholikusokra, hanem nagyban és egészben 
igen helyesen és üdvösen minden más vallástársulatokra 
nézve is azon bölcs megfontolás folytán, hogy a hit és egy-
ház talaján, a vallás törvényeinek oltalma s befolyása alatt 
álló és fejlődő családélet csak áldásos lehet az államra néz-
ve is mind saját valójában, mind nevelményeiben. 

Igy tett hazánk kormányának s törvényhozásának böl-
csessége. Es lia azzal dicsekedhetik ezen kor, hogy Európa 
száraz földén ő az egyedüli, mely mind összes lakosságának 
aránylag csekély száma, mind az állami életet vezető és 
föntartó magyar elem mellett és közepette élő más nyelv 
nemzetbeliek nagyobb száma daczára majdnem egy évezre-
den át saját épségében fonmaradott, mindazon véres moz-
ü-al mak és világrázó események között, melvekben az "előbb 
nagyidőközben támadott császárságok, királyságok, álla-
mok körötte és mellette elvesztek, szétdaraboltattak, vagy 
számtalan változáson mentek keresztül, hatalmas trónok 
porba dőltek ; ha azzal dicsekedhetik, hogy eredeti consti-
tutiója majdnem példátlan esetként már a 9-ik évszázadát 
éli, lényeges alapelveiben ugyanez maradván : ezt népének 
egyéb jeles tulajdonai mellett kétségkivül főbb helyen ama 
nemzeti jellemszilárdságnak és összetartó szellemi erőnek 
köszönheti, melyet e népben vallásosan rendezett családi és 
társadalmi élete táplált mindenkor, és melvet — saját ta-
pasztalatból beszélek, — egyik más európai nemzeténél sem 
hátrább álló vallásossága benne eddig fentartott és erő-
sített. 

S a derék magyar népünkben még mindig élő ama 
vallásosság az, miben a jelen alkalommal sem kivánnám az 
állami érdekek kétségtelen sérelmével őt meggyöngíttetni. 
Mert erős a meggyőződésem, hogy ha a törvényhozás a? 
állam iránti kötelességeket Isten iránt való kötelességekként 

hirdető és követelő egyház tekintélyét saját körében leszál-
lítja, — híveit az iránta való engedelmességben megtévesz-
ti, a vallás elvei és törvényei hatálya alul való kibúvást 
törvény által szentesíti, az egyházi törvények kijátszására 
nemcsak utat mutat és alkalmat szolgáltat, hanem még 
praemiumot is ad, s igy a fékrelenségre mindenkor hajlandó 
emberi indulatokat az ő fegyelmi törvényei alól elvileg 
fölszabadítja: ez a társadalmi, az állami, az egyházi élet 
solidaritása folytán magára az állam életére szükségképp 
csak káros lehet ; mert az egyik tekintélynek lerontása a 
vele együtt álló, emelkedő vagy sülyedő másik tekintélynek 
gyöngítésével jár, s az örök erkölcsi rendben egyesült egy-
házi és állami élet — a köteles engedelmességnek egy vagy 
más terén való aláásása által — mindkét irányában szenved 
és hanyatlik. 

Innen vagyon, hogy az államélet terén való rombolá-
sok az egyház életében is vészes jelenségeket vonnak magok 
után, s viszont az egyház beléletének elvi meglazítása csak 
káros visszahatással lehet az államra nézve ; mert mind 
kettőnek működési tere emelkedési vagy sülyedési, erősö-
dési vagy gyengülési mezeje az egyéni és családi élet, s hol 
ebbe innen vagy amonnan elvileg bevitetik az ellenmondás, 
a fegyelmezetlenség: az mindkét életkörben, értem a val-
lásit és államit, egyiránt pusztító következéseket szül. 

Ezen bármely psychologus által helyesen tagadni nem 
tudott elvi nézetek hangoztatásával s alkalmazásával csak 
kimondhatatlanul sajnálni tudom nemcsak saját egyházam-
nak, hanem minden honi keresztény vagy nem keresztény 
felekezetnek beléletére, és innen kihatólag a társadalom és 
állam életére nézve a jelen törvényjavaslatnak behoza-
talát. 

De nem csak az által válik az állam czéljaira nézve 
károssá ezen uj törvényes intézmény, hogy az egyházak és 
vallásfelekezetek hivei lelkületére és egyházaik és feleke-
zeteik üdvös befolyása iránt való fogékonyságára tévesztő 
hatással lesz, hanem az által i«, hogy magát az állam és 
egyház közt való kölcsönös segédkezési viszonyt megbénítja. 

S ez nem csekély fontossággal bir; ugyanis valamint 
minden vallástársulatnak az ő czéljai elérésére sok tekin-
tetben szüksége vagyon az állam rendezett élete által nyúj-
tott kedvezményekre s az állam kedvező magatartására 
ugy az állam sem nélkülözheti czéljainak veszélyeztetése 
nélkül azon támogatást és segedelmet, melyet az egyháztól 
nyer az által, hogy az egyház az állam iránt való köteles-
ségek teljesítését, és az állam czéljaira nézve nélkülözhe-
tetlen társadalmi és erkölcsi rend követelményeit az isteni 
parancsolat sanctiója alá állítván, semmi által nem pótol-
ható szolgálatot tesz neki. S teendi minden körülmények 
közt. De hogy ezt emberileg véve mindenkor jó kedvvel 
tegye, és minél nagyobb tekintélylyel minél sikeresebben 
tehesse az egyház, szükségképpen meg kell lenni bizonyos 
kölcsönösségnek a két társadalom között levő barátságos 
egyetértés és egymást segélyző solidaritás félreismerhetlen 
kitüntetésére. 

Ez pedig semmikép el nem érethetik egy oly eljárás 
által, melylyel az állam bármely szinleges indokoknál fogva 
túlteszi magát a másik társadalom létérdekei tiszteletben 
tartásán, és majd egy, majd más téren, majd egy, majd más 
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oldalról megtámadván saját intézményeiben az egyháznak lé-
nyeges tanait, elveit, intézményeit, épen nem az egymásnak 
segédkező s mindkettőnek javára szolgáló barátságos viszonyt 
hanem épen az ellenkezőt tünteti föl. 

S ez áll a jelen esetben is, mert a zsidók és kereszté-
nyek közötti házasság már magában sem kell, egy céljait kel-
lően felismerő vallástársulatnak sem: nem a kereszténynek, 
nem a zsidónak, de az egyes hívőknek sem; nem a hivő ke-
reszténynek, nem a hivő zsidónak. 

Kárhoztatólag nyilatkoztak fölötte a két vallási társu-
lat igazi tanait, elveit ismerő és híven feltartó, azokat helyes 
kifejezésre juttató egyházi vezérférfiak. 

A keresztény egyház tana ez iránt általánosan ismert. 
Mi pedig a zsidó vallást illeti, biiom európai műveltségű és 
kitűnő Talmud-tudosoknak nyilatkozatait, melyekre épitvén 
állításomat, — s melyek szerint a zsidók és keresztények 
között való házasság nem esik ugyan anathema alá, mint a 
zsidók és pogányok között kötött házasságok, mert a zsidó-
törvény a keresztényeket a pogányoktól megkülöinbözteti. — 
de a zsidó személyeknek velők kötött ház isságát mégis til-
tottnak és vallási szertartásos kötésre nem alkalmatosaknak 
tartja. 

Oka pedig a most mondottaknak abban rejlik, hogy 
mind keresztény, mint zsidó részről komoly szükségességként 
mutatkozik az, hogy a vallási meggyőződés, ha megvan és 
elvhü, saját kifejezéseit nyerje mint mindenütt, úgy különösen 
a családi életben ; s miután ez csak az egyházak életében ki-
fejlődött bizonyos alakokban léphet föl, a keresztény családi 
életnek formái és observantiái pedig egészen elütnek a zsidó-
étői, a zsidóéi a keresztényekétől : szükségkép következik 
hogy az ily családban egyesült zsúlónak és kereszténynek 
együttélése vagy az állam czéljaira nézve sem hasznos vallási 
közönbösséget szüli, vagy pedig oly ellenkezéseket állit be a 
családi élet terére, melyek a házas élet eszményi felfogása 
által követelt teljes öszhangzásnak, a szellemi életközösség-
nek és az ez által elérendő családi boldogságnak csak megza-
varására szolgálhatnak. 

Hogy ne emlitsem, miként azon nagy ellentétek, melyek 
a zsidó és keresztény hittanok és valláséleti szokások között 
léteznek, csak megzavarólag hathatnak ki a gyermekek ne-
velésére is, mely azután sem keresztényeket, sem zsidókat 
nem nevelvén, épen a föntjelzett bajoknak s onnan az állam 
életére is kiható káros következményeknek lesz keletkez-
tetője. 

S hogy nem álomlátók vagyunk, midőn a házas-
ságnak az egyház életétől, törvényeitől, gondozásától 
való elválasztását nagy aggodalommal tekintjük : szol-
gáljon begyőző okul az északnémet országi protestán-
soknak följaj dúlása és nemcsak buzgó egyházi férfiak, ha-
nem lelkes világi hiveik sok és népes gyülekezeteikben eré-
lyesen kifejezett óhaja, hogy a vallásos élet terén pusztitólag 
ható s épen azért az állam érdekeit is veszélyeztető polgári 
házasság instutitiója ismét eltöröltessék, úgy mint a mely-
nek kell többi között tulajdonítani ama megdöbbentő álla-
potokat, melyeknél fogva p. o. Berlin városában csak egy év-
ben (először az 1875-iket tekintem) a született gyermekek 58 
százaléka azaz 14800 meg nem kereszteltetett, az uj házas-
ságok 76 százaléka nem kért egyházi áldást, s kétség kivül 

ily kezdetnek megfelelőleg nevelendi az államnak is nem nagy 
örömére s hasznára gyermekeit. 

Többé-kevésbbé hasonló tüuetek mutatkoznak az 1875. 
utáni években is ; és bárha egy és más esztendőben némi 
javulást lehetett üdvözölni, mégis a keresztény nép ijesztő 
elpogányosodására mutat, hngy az azután jövő évek legked-
vezőbbikében is, az 1881-ben, a tisztán evangélikusok s az 
evangelicusokkal vegyes házasságokból született gyermekek-
nek és ismét a törvénytelen gyermekeknek összevéve húsz 
percentje azaz 9050 gyermek maradt kereszteletlenül, — 
mig szint azon évben evangelicus házasságok közül csak 46%, 
vegyesekből csak 37 °/0 részesült egyházi áldásban. 

Az eddig mondottakkal indokolván szavazatomat, a tör-
vényjavaslatot, mint kezdetben kijelentéin, el nem fogadom. 

A halotti beszédek. 
{Két czikk.) 

I. 

A buzgóság, mely a lelkipásztornak főtulaj-
donságai közé tartozik, s a mely, hogyha kellő 
okossággal egyes í tve jár, igen nagybecsű kincsnek, 
s a lelkipásztor valódi díszének tekintendő. — nem 
nézi a fáradságot, nem ismer korlátot hanem a 
lelkek üdvösségének előmozdítása kedvéért felhasz-
nál minden időt, minden alkalmat, minden jogos 
eszközt, semmit sem hagyván érintetlenül, a mi csak 
neki, igazságos úton elnyerhető czéljainak valósí-
tásához előnyösnek s üdvösnek látszik. Innen van, 
hogy a buzgó lelkipásztorok és azok, a kik a lelki 
pásztorkodásnak legalább egy nemében, t. i. az Is-
ten igéjének hirdetésében némi részt vesznek, 
Krisztus, a főlelkipásztor szavaihoz ..quod dico vo-
bis in tenebris, dicite in lumine, et quod in aure 
auditis. praedicate super tecta" (Math. 10. 27.), 
erősen ragaszkodva, nem különben az apostoloknak, 
a kik „praedicarunt ubique Domino coopérante" 
(Marc. 16. 20.) példáját követve, nem hagynak 
semmiféle körülményt e lmúlni anélkül , hogy a 
többi eszközök mellett az élő szót is fel nem hasz-
nálnák, és vele a hallgatók eszére, szivére és aka-
ratára hatni nem igyekeznének, abból a czélból, 
hogy híveiket mindnyájokat Krisztus buzgó követé-
sére birják s követésében megtartsák. Ez az oka, 
hogy miután az élet összes mozzanatai s körülmé-
nyei között a haláleset, a temető, a nyitott sir, és az 
ezekre való utalás a leghathatósabb eszközök egyike 
arra, hogy az ember ezeknek komoly megfigyelése 
s megszívlelése után magába szállva a vi lág pom-
pájának hiúságát s tarthatatlanságát megismervén 
saját embertársai sorsán okuljon, — a lelkipászto-
rok ezt a kedvező alkalmat felhasználni s az ugy-
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nevezett halotti vagy gyászbeszédeket mondani szok-
ták. Minthogy pedig a szentbeszédek eme nemével 
majdnem mindenütt, s kiváltképpen Magyarország 
minden vidékén találkozunk,1) czélszerűnek látom 
e becses lap hasábjain eme beszédekről röviden 
értekezni, oly módon, hogy kimutassam azoknak 
lényegét, eredetét, fejlődését, hasznát, de egyszer-
smind árnyoldalait is. 

Ami a halotti beszédek lényegét illeti világos, 
hogy ezek olyan szent beszédek, a melyek mindig 
valami halálesetet tételeznek föl, és vagy a temetés 
vagy annak évfordulója alkalmával szoktak tartat 
ni. Tartoznak e beszédek az úgynevezett vigasztaló 
beszédek sorába, mivel a szónok, tiszteletet leróván 
a megholt iránt s dicsöitöleg ha lehet megemlékezvén 
róla, egyszersmind egy kis enyhitö írt tesz a boldo-
gult rokonai s ismerősei szivének sajgó sebeire, 
azáltal, hogy néhány vigasztaló szót intéz hoz-
zájok, buzdítván őket egyúttal a vallásos igazságok 
elfogadására s az állásukhoz méltó erények köve 
tésére. 

Hogyha kutatjuk az i'y szentbeszédek eredetét 
és fejlődését, azt találjuk, hogy Keleten nazianzi 
szent Gergely (329 — 389) vala müvészetök megal-
kotója. Tudjuk ugyanis, hogy nazianzi sz. Gergely, 
mint ragyogó ékesszólásu szónok, négy kiváló szép-
ségű halotti beszédet mondott, t. i. az ő Gergely 
nevű édes atyja fölött, aki ifjabb éveiben a hypsis-
táriusok eretnek felekezetéhez2) tartozott, később 
azonban megtérvén nazianzi püspök lett ; továbbá 
szent Caesarius nevü testvére, szent Gorgonia nevű 
nővére, valamint szent Vazul püspök, mint az ő leg-
kedvesebb kebelbarátja fölött. Ezekben a beszédek-
ben foglalkozik a szent szónok a nevezett meghol-
taknak házi körükben s magán életökben tanúsított eré-
nyei fejtegetésével s marasztalásával. Ugyan ezt az 
irányt a halotti beszédekben követte nyssai szent 
Gergely, szent Vazul testvéröcscse és tanítványa, a 
kinek kiváló halotti beszédei közül különösen em-
líthetők a szent Ephraem, Meletius püspök, Piacilla 
és Pulcheria császárnők fölött mondott gyászbeszé-
dek. Ezek, valamint nazianzi szent Gergely halotti 
beszédei sajátszerű jellemöknél fogva korszakot 

1) Legyen itt azonnal megemlítve, hogy gyászbeszé-
deket tartani Magyarországban nagyon is régi szokás, a mi-
ről a XII. századból származó híres „halotti beszéd" tanús-
kodik. 

2) A hypsistáriusok felekezete a pogányság maradvá-
nyaul tekinthető. Laktak Ivappadocziában ; a hellén vallás-
bölcseletet szentháromságellenes zsidó monotheismussal s 
keleti tűz- és csillagimádással kapcsolták egybe. 

és pedig az első cgclust alkotják a szent beszédek e 
nemének történetében. 

A második cyelust a halotti beszédek történeté-
ben szent Ambrus (335 — 397.) indítá meg, a ki 
mint példányszerü milánói kath. püspök, lánglelkü 
szónok, s rettenthetetlen bátorságú hit- és erkölcs 
védő egyáltaljában az egész kath. egyházban ünne-
peltetik. Ö a halotti beszédeket ugy fogta fel, hogy 
a szónok necsak dicsőítse s magasztalja az illető 
megholtat s az ő erényeit, a mennyire ö ezeket 
házi körében gyakorolta, de egyszersmind mutassa 
azt is, milyen befolyással birt a dicsőített élete arra a 
korszakra, arra az időre, a melyben élt. Igy tehát szent 
Ambrus a gyászbeszédeket történeti talajra állítván 
pragmatikus jelleget adott nekik. Nagy Theodoz csá-
szár fölött mondott halotti beszéde fényes gyöngy-
ként ragyog buzgó életének érdemkoszorújában. 

Az egész középkor nem ment tul az atyák ko-
rának szónoki művészetén. 

Hatalmas lépéssel ment tovább a gyászbeszé-
dek fejlesztésében s harmadik korszakot indított meg 
Bossuet (1627—1704) meauxi püspök, a kit egyál-
talában az ujabbkori egyházi ékesszólás fejedelmé-
nek tekintünk, s a ki látván, mennyire sülyedt az 
egyházi ékesszólás, milyen visszaéléseknek van ki-
téve a szószék, milyen rosz izlés uralkodik vala az ő 
idejében a gyászbeszédekben is, mennyire hangza-
nak vissza a szószékek hiu, nevetséges szóvirágok-
tól s Ízetlen czifraságoktól, egy uj eszmével lépett 
föl a halotti beszédek készítésénél. 0 azt tartá sze-
me előtt, hogy e nemű beszéd ne legyen csak di-
csöitő, de első sorban legyen ez oktató szent beszéd. 
„Les anciens avaient des éloges funèbres'-' — mon-
dá ö — ..et non pas des oraisons funèbres, qui dans 
l'acception généralement admise, doivent toujurs 
être fondées sur la religion, et avoir même le carac-
tère d'une grande leçon religieuse3) Ennél fogva 
ö a halotti beszédnek a menetét dogmatikus vagy er-

kölcstani alapra fektette széthelyezvén ezen alapgon-
dolat körül hősének az életét s egyes kitűnőbb tet-
teit. Csak két gyászbeszédét veszszük különös 
megfigyelés alá, t. i. Condé herczeg és Henriette 
IV. Henrik franczia király leánya s a szerencsétlen 
I. Károly angol király neje fölött mondott be-
szédét. Az elsőben, a melyet 1679 ik év aug. 21-
én monda, kifejti a szónok a világ hiúságát, feláli-
dozván a múlékony dicsőség magasztalását a hal-
hatatlanság dicséretének. Szerinte minden győzelem, 
a melyet földi ellenségünk fölött aratunk, a keresz-

3) Wie de Bossuet. 1. 3. I. 
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tény-kathol ikus hit által a szellemi e l lenségünk 
fölött kivívott győze lemmel szemben megsemmisül 
— elenyészik. „Haec est victoria, quae vincit raun 
dum, fides nostra",4) mondja a szónok. 

A szerencsétlen Henriette feletti beszédében, 
a melynek alapjául Bossuet a zsoltár eme szavait 
vette fel: ,.Et nunc reges intell igite, erudimini, qui 
judicatis terram" 5) kimutatja a földi nagyságok 
semmiségét ; koronák, tudomány, szépség előtte 
nyomorult haszontalanságok a közös sír komolysá-
gával szemben ; kimutatja az Isten ujját, a mely 
titkos, csodálatos utain vezeti az embereket és né-
peket ; kimutatja, mennyire okulhatnak és tanul-
hatnak magok a királyok és hatalmasok ezen bol-
dogultnak a sorsán, a ki daczára annak, hogy a 
legmagasabb család ivadéka vala, s minden lehető 
fényben és szerencsében részesült, ennek a szeren-
csének változékonysága s állhatatlansága folytán 
végre oda jutott , hogy futásban kelle keresnie mene-
déket, s hogy az ö saját hazája is reá nézve szám-
kivetésnek mintsem hazájának vala mondható ; miért 
is a világnak minden lénye és nagysága komolyan 
megtekintve — semmi ; s igy az embernek földi tö-
rekvésére csupán csak az Isten kegyelme és az 
örökkévalóság bizonyul méltónak. 

Minthogy Bossuet i lyen gyászbeszédekben tünt 
ki, kiváltképen és ezekben a legnagyobb tökélyt 
érte e l , azért a felhozottakon kivül csak még 
az orléansi herczegnő, Mária Terézia királynő, Gon-
zaga Anna fölött mondott hires gyászbeszédeit em-
lítjük a melyeket Bossuet maga még az ő életében 
adott ki, s melyek mint igazi remekmüvek szere-
pelnek az egyházi ékesszólás körében. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, decz. 10. Kalászat a zsidó házasság ér-

dekében mondott alsóházi beszédekből. I. — Et haec memi-
nisse iuvabit. Ha visszaidézzük emlékünkbe azon beszéde-
ket, melyeket liberális honatyáink a zsidók és keresztények 
közt kötendő házasság érdekében benyújtott törvényjavas-
lat felett tartottak, okvetlenül egy nagy kérdőjel áll előt-
tünk, az a kérdőjel t. i. hogy ilyen beszédek utján hogy 
szavazhatták meg ezt a törvényjavaslatot ? Nagyobb ellen-
mondással még sem a mi parlamentünk, sem semmiféle 
parlamentje a világnak nem szavazott meg valamely tör-
vényjavaslatot, mert egyféleképpen beszélni, a beszédben a 
törvényjavaslatot elitélni és mégis eredményképen annak 
elfogadásához jutni, az mégis nagy ellenmondás. De ezt csak 
röviden akartuk congtatálni. Egyenlítsék ki ha tudják az 
ellenmondást honatyáink önmaguk közt; e képtelen törek-

4) Ján. 5. 4. 
5) Ps. 2. 10. 

vés megoldási módjának keresése helyett, mi egy kis bön-
gészetet tartunk a mondott beszédekből, hogy az azokban 
foglalt jelesebbnél jelesebb ( ? ), a megszavazásra alapul 
szolgáló nyilatkozatokat egy csoportban mutassuk be t. ol-
vasóinknak. 

Mik is mondattak tehát e hires törvényjavaslat indo-
kolása végett ? Mondatott és pedig mindazok által kik <' 
törvényjavaslatot megszavazták, mondatott, hogy azt a 
jogegyenlőség követeli,hogy az az emancipátió következménye; 
holott pedig ez az állítás nem egyéb, mint szemfényvesztés, 
mert ehhez a házassághoz a jogegyenlőségnek és emancipa-
tiónak éppen annyi a köze, mint ama híres baculusnak az 
esőhöz; a logica mind a kettőben egy, azért az igazság sem 
kíilömbözik egymástól. A zsidók jogegyenlőségét, azt a jog-
egyenlőséget, melyet az állam polgárainak megadhat, azt a 
jogegyenlőséget, mely polgár és polgár közt a törvény előtt 
nem ismer különbséget, mely politikai jogokkal ruház fel 
valláskülönbség nélkül minden polgárt, mely felhatalmazza 
az ország minden lakóját a polgári jogok minden gyakor-
latával, de egyúttal minden lakótól megköveteli ugyanazon 
kötelességek teljesítését, mely megengedi, hogy az ország-
polgárai vallásfelekezeti különbség nélkül egymással jogi 
összeköttetésbe lépjenek, egymással a világi hatalom jogkö-
rébe eső szerződésekre lépjenek, mind e jogokat a zsidóknak az 
emancipátió megadta: a jogegyenlőtlenség tehát, mely addig 
a keresztények és zsidók közt létezett, az emancipátió kö-
vetkeztében megszűnt, és igy ezt a házassági törvényt a 
jogenlőség szempontjából, vagy mint az emancipátió folyo-
mányát követelni nem lehet. 

A házasságnak, mint ilyennek, semmi, épen semmi 
köze a jogegyenlőséggel, vagy emancipatióval; mert mig 
a jogegyenlőség és emancipatio tisztán, hogy azt mondjuk, vi-
lági, profán téren mozog, a házasság lényegileg erkölcsi alapon 
nyugszik, melyre nézve az állam jogosítványt nem adhat, 
mert ez erkölcsi téren az államnak intézkedési joga nincsen; 
az intézkedési jog, hogy mi szabad, mi nem, erkölcsi téren 
az egyháznak van fentartva. A felszólalt képviselők közül 
nem is találkozott senki, a ki a házasság erkölcsi oldalát 
tagadta volna; Győri Elek, Szilágyi D jzső, Pauler minisz-
ter a házasság erkölcsi jellegét mindnyájan elismerték, 
nevezetesen az utóbbi oly kitűnően nyilatkozott, hogy annál 
nagyobb bizonyitékot felhozni az állam ellen és az egyház 
mellett a házassági ügyben nem is lehetne, mert nem csak 
kijelenté, hogy a házasságnak az erkölcsösség követelmé-
nyéhez képest kell rendeztetni, hanem ezt okadatolva to-
vább mondja : innen a házasság szoros összefüggése az er-
kölcsös élettel, innen annak összefüggése minden népeknél 
a vallásos meggyőződéssel, a keresztény vallásban pedig 
különösen az egyházzal. Mert, hogy a keresztény vallásnak 
az volt feladata, hogy az emberi viszonyokba egyáltalán a 
keiv-erkölcsi, vallásos szellemet oltsa, ott a hol lehet a ker. 
vallás elvei szerint átidomítsa és kifejleszsze, vagy hogy az 
egyház szavaival éljek, hogy Isten országát minden irány-
ban terjeszsze, azt mindenki tudja, azt a történet kétség ki-
vül helyezi; és ismét, mig a többi társadalmi intézményeknél 
a jogtörvény a szab határt és az erkölcsi törvény adja rá a 
sanctiót, itt — a házasságnál — az ethikai, az erkölcsösségi 
törvény adja meg a tartalmat, határozza meg az intézmény 
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lényegét és a jog csak a sanctiót adja meg. Ily módon, mi-
képp tarthat tehát jogigényt az állam az ilyen házasságra, 
miképp lehet azt mondani, hogy ez a jogegyenlőség, az 
emanczipatio kifolyása. — midőn a házasság lényegileg er-
kölcsi intézmény és mint ilyen kivül esik azon körön, me-
lyen belül a polgár az állammal szemben követeléssel lép-
het fel ? 

Mondatott továbbá, hogy az a törvény és igy az an-
nak alapján kötendő házasság az erkölcsiség követelmé-
nye. Hogy mit értett az előadó az erkölcsiség követelménye 
alatt, azt nem fejtette ki részletesen ; de ha ez alatt azt ér-
tette, hogy e törvény nélkül keresztény és zsidó fél közt er-
kölcstelen viszony keletkezhetik, ugy sem a gyakorlati élet-
re nincsen figyelemmel sem és még kevésbé áll a keresztény 
elv magaslatán. Ime a gyakorlati életből tudjuk, hogy ke-
resztény és kereszteny közt a házasság meg van engedve, és 
méo-is fájdalom nem találunk erkölcstelen viszonyt köztük? 
Azt véli az előadó, hogy ennek a törvénynek nagyobb lesz 
a hatása, talán éppen azért, mert a zsidóknak kedvez ? De 
különben is, e törvény mellett is erkölcsös lesz-e keresztény 
és zsidók közt a viszony ? A fennebb mondottakból a tagadó 
választ kiolvashatja A házassági ügyben intézkedni az egy-
háznak van joga és az egyház az ily összeköttetést elitéli: 
az állam tehát, ha megengedi is, mégsem képes erkölcsössé 
tenni azt, ami alapjában erkölcstelen, hanem inkább jogkö-
rét átlépve az erkölcstelenség folytatását, mint törvényest 
sanctionálja, a mi talán mégis egészen más ; mint azt mon-
dani, hogy a zsidók és keresztények közt a házasságot az 
erkölcsösség követeli. Nincsin egyetlen egy indok sem, te-
kintve még hozzá a zsidók moralitását ( ? ) mely az ily há-
zasságot mint az erkölcsösség követelményét igazolhatná, 
hanem ez a házasság, amint alapjában erkölcstelen, ugy csak 
az erkölcstelenséget fogja előmozdítani. 

Az is mondatott hogy a szóban forgó törvény azért 
szükséges, hogy igy az intelligens, nagy vagyoni erővel ren-
delkező befolyásos zsidóság, mint megelégedett elem olvad-
jon bele és foglaljon helyet a magyar társadalomban. Mint 
első pillanatban látható, itt két indokról van szó: az egyik a 
pénz, a másik az assimilatió körül forog. Ami az első pontot 
illeti, abból kiviláglik, hogy itt csakugyan zsidó házasságról 
van szó, mert az üzlet még az erkölcsös intézménynél sem 
volt elk erülhető. Tehát pénz és házasság. Sőt töboet mon-
dunk ; mert ez nem egyéb, mint a keresztény házas-
ság és igy, egy keresztény elv eladása, feláldozása pénzért. 
A gyalázat ily bélyege még nem üttetett a keresztény ma-
gyar társadalomra. Simon Mágus esete, lehetetlen, hogy itt 
eszébe ne jusson az embernek. Az újkor apostolai nem csak 
nem mondjak, pecunia vestra sit vobiscuin in perditionem, 
hanem inkább feláldozzák, felajánlják Isten ajándékát pénz-
ért. Felháborodik az ember lelke, midőn ily sz. ügyoyel ilv 
gúnyt lát űzetni,és nem talál kellőleg erős szavakat, hogy az 
ily indokolást elitélje. A hit, erkölcs, szentség, erény, tehát 
mindaz, ami szent és nemes, mind venalissá lett? És mindezt 
Magyarországban ma már clubbokban, országházban nyiltan 
hirdethetik? Vagy mit nem lehet ezentúl hazánkban pénz-

ért vásárolni, ha a szentség a többet Ígérőnek áruba bocsát-
tatik ? Ha valami, úgy éppen a pénzkérdés bevegyitése ez 
ügybe mutatja, hogy nem a nemzetben nyilatkozó óhaj, 
vagy szükség, hanem üzérkedési szempont volt az ir inyadó, 
mely e tvjnvaslatot sugalltaéséppen ezen üzérkedési szempont 
mellett is kell. hogy a nemzet elfordulva, az ily gondolattól 
törvényre expiálni törekedjék minél vallásosabb élettel az 
elkövetett bünt és mutassa meg, hogy ő keresztény elveivel 
üzérkedést űzni nem fog. Vége köv.) 

Belgium. Decharnp* bibornok életrajza. — (Folytatás). 
A helga és hollandi redemptoristák kolostorai tör-

vényszerűen csak 1841. 2. jul . alakultak belga provinciává. 
P . D?' Held volt az első főnöke ; közvetlen utódja P. Heilig 
vala, ezt P . Dechamps váltá fel. 

1854 elején P. Dechamps a provincziája fáradságos, 
ügyeivel volt elfoglalva. 

Az 1855-ik év jó részét az örök városban 'tölte ; 
mint szavazó vett részt sz. Alfonz intézményének élén. 

Az említett év adventjében missiót tartott Löwenben 
az egyetemi hallgatók számára. Kifej tet te előttük szoká3ra 
emelkedett modorában a vallás nagy igazságait és levonta 
a gyakorlati következményeket. A frères de la charité-k 
egyszerű kápolnájában tar tot t beszédek mély és üdvös be-
nyomást tettek az egyetemi if júságra és tanáraikra. 

Ekkor hivták meg Brüsszelbe a Sz. József-intézeti 
igazgatóságra. o o o 

A fővárosban való időzésekor azon kiváló szerencsében 
részesült, hogy benső viszonyt kötött Franciaország egyik 
dicső számkivetettével, Lamoriciêre tábornokkal, Afr ika le-
győzőjével, de aki, mgr. Dupanloup szép kifejezése szerint, 
Isten legyőzÖttje vala. Isten P. Dechamps számára vala fenn-
tartva a kitüntetés, hogy a nagv lelket véglegesen meg-
nyerje a pápaságnak az olaszhoni forradalom ellenében. 

Dechamps atya már néhányszor kifejezést adott azon 
óhajának,miszerintszeretné,ha felmentenék a kolostor igazga-
tói tisztétől, minthogy testi erejét fogyni érzé.A provínczia fő-
nöke, méltányolva kérését, csakugyan felmenté, és 1859-ben 
egyszerű szerzetes lett és nyugalomba tért. Es most egészen 
természeti haj lamait követé. Gyógyítani és vezetni a lelke-
ket a gyónószékben, védeni tolla által a vallást és az egy-
házat, hirdetni Isten igéjét: ez volt apostoli missiója, ellenáll 
hatlan hivatása, — és ő nem riadt vissza. 

VEGYESEK. 
— A felsőház a zsidó-keresztény házasságról és a kül-

földön kötött polgári házasságok receptiójáról szóló tvjavas-
latot f. hó 11 én 109 szavazattal 103 ellenében elvetette. 

— Lachat bázeli püspök, ki jelenleg Luzernben lakik, 
nov. 30-án tar tot ta püspökségének 20-ik évfordulóját. Ez 
alkalomból az egész Svajczra kiterjedő Pius-egylet ÍOOOO 
frankot nyújtott át a jeles főpásztornak kisseminariumra. 
Ha nekünk oly Pius-egylet-féle szervezett egységünk volna, 
vígabban tehinthetnénk jövőnk elé. Szeretnők, ha Kárpá-
toktól Adriáig minden katholikus kebelben felébredne az 
önsegély szükségességének fokozottabb érzete. 

Sajtóhiba. A f. é. deczember 8-iki „Melléklef '-ben az V. szám 
alatti dallam harmadik ütemében a basso II. fg nyolezad zönge helyett 
fa olvasandó ; a VI. sz. a. dallamban a hetedik és tizenegyedik ütemben 
a kereszt a tenor I I f-je elé helyezendő. 

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

Nyomatott Budapesten, 1883. Kocsi Sándor utóda nyomdájában, x\luzeum-körut 10. sz. alatt. 
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TARTALOM. A felsőház nagy tette. — Nm. és ft. dr. Schlauch Lőrinc/ szatmári püspök beszéde. — Egyházi tudósítások: 
Budapest. Kalászát a zsidó házasság érdekében mondott alsóházi beszédekből. I f . Budapest. A keresztények és zsidók kö-

zötti házasságkötés törvényjavaslata a főrendiházban. — Vegyesek. 

A felsőház nagy tette. 
A felsőház f. hó 1 1-iki szavazása, mely lye l az 

elkereszténytelenedés tvjavaslatát visszautasította 
régóta várt nagy politikai, társadalmi és erkölcsi 
actusa a magyar államnak. Győzelme az a con-
servativ, keresztény magyar nemzeti szellemnek, a 
kereszténységtől e lvadult cosmopolit ikus szabad-
elvű szellem fölött, mely mindenütt, a hol csak az 
állami hatalmat kezébe kerítenie sikerűit, val lást 
és nemzeti erkölcsöket letiporva törekszik az álla-
mi omnipotenlia procrustesi ágyába begyötörni a 
keresztény nemzetek egyéni és társadalmi, vallási 
és erkölcsi szabadságát. 

Vájjon felsőházunk eme nagy actusa nem ma-
rad-e csup n egy izolált és mulandó fel lobbanása a 
nemzetfentartó széliem tüzének; vájjon tervszerű 
conservativ actio van-e vele initiálva, vagy a nagy 
actus csupán csak figyelmeztetés, egy emlékeztető 
je l akar lenni a nemzeti hanyatlás utján, biztatá-
sára a csüggedöknek, hogy ne féljenek, még nem 
halt ki közéletünk tényezőiből a nagy eszmék és el-
vek tisztelete: erre a kérdésre senki más, mint maga 
a felsőház képes és hivatott feleletet adni. 

És a. felelet meg lesz adva; e'feleletet kike-
rülnie a felsőháznak többé nem lehet. Az alsóház, 
hol ez idő szerint a legszellemtelenebb szabadelvű 
doctrinair formalismus uralkodik,kényszeríteni fogja 
a felsőházat, hogy vagy következetes maradjon 
magához, és legyen a magyar nemzeti élet nagy 
tényezője, vagy pedig capituláljon, és maga írja 
meg a történelem számára nullificatiójának bizo-
nyító okmányát. 

Mi sem optimismusban nem ringatjuk magún 
katy sem possirnistikus gondolatokban nem találunk 

gvönyört . Mi remélünk. Remélünk jó eredményt, 
olyat, a milyent magyar értelmiségünk, beleértve 
természetesen az arisztocracziát is, szellemi medi-
ocritása mel let t remélni lehet. 

Ámde ki tudja megmondani , nem készített e 
az Isten meglepetést is számunkra, az által, hogy 
értelmiségünk szellemi mediocritásának felszíne 
alatt, a lelkek mé lyén , nagy nemzeti inspiratiók 
csiráit keltette ki és ápolja? 

Es erre az égen némi jelek is látszanak mu 
tatni. 

A nagy nemzeti regeneratióhoz, mely ezredé-
ves európai létünk küszöbön levő ünnepéhez o ly 
i l lő actio, meg van adva a programm, meg van 
adva a keret: főpásztoraink ama nyilatkozataiban, 
melyeket az ország tőlük a középiskolai tvjavaslat 
tárgyalása, és most a házasság vallás-erkölcsi je l -
legének védelmezése alkalmából vett. 

Főpásztoraink beszédei nem chablonszerü hoz-
zászólások a mától holnapig számító politika ügyes 
és ügyet len , de mindig nagy érdekeket veszélyez-
tető kísérleteihez, hanem azok valóságos effusiói a 
magasabb államférfiúi bölcseségnek. Megvilágítják 
a felvett kérdést legmélyebb alapjaikban éppen 
u g y mint következményeik során végtől végig. Szó-
val, a modern világot bámulatra ragadó revelatiói 
azok a legmagasztosabb, a keresztény vi lágnéz 
letnek. 

Nem is marad hatás nélkül az az emelkedett-
ség, az a fenkölt észjárás, az a messze vágó evolu-
tio, mely főpásztoraink beszédeiben a lelke mélyé ig 
rjájok figyelő ország szemei előtt kidomborodott. 

Nem vélünk csalatkozni, midőn constatáljuk, 
hogy a l iberalismus szel lemtelen formalismusa fő-
pásztoraink nagyszerű szónoklatainak hatása alatt, 
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sok gondolkodó magyar ember fejében megrendült, 
sőt, ismét nem vélünk csalatkozni, midőn azt mond-
jak, hogy egyikben másikban, mint egykor Dogon 
a szent frigyszekrény előtt, már porba is omlott, 

De egy egész társadalom szellemi megujulása 
nagy és nehéz dolog; isteni támogatás kell hozzá, 

sokszor minden számitást felülmúló. 
Ezért imádkozzunk mi papok; Isten támoga-

tására tegyük a magyar nemzeteket méltóvá! 

Nm. és ft. dr. Schlauch L. szatmári püspök beszéde 
a zsidó-lcercsztény házasságról szóló törvényja vaslat ellen, 

a felsőház clecz. 10-iki ülésében. 
Nagyméltóságú elnök, méltóságos főrendek ! 
Nincs az emberi társas életnek intézménye, mely keve-

sebb beavatkozást tűrne, mint a házasság. A kedélyélet mé-
lyében, ahová emberi kéz nem hathat, az erkölcsi élet terén, 
afol egy magas czélnak öntudata az ösztönt nemesiti, támad-
ván: a két nemnek a házasságban való egyesítése képezi egyi-
két a lelki élet legszebb,legszabadabb.azemberi önjogosultság 
legsajátosabb nyilvánulásainak. Nyilvánulásaiban azonban 
kihat az államéletre, azt a család által megállapítja, módo-
sítja, nemesíti vagy megmérgezi, amint az erkölcsi szem-
pontok a családban uralkodnak vagy hiányoznak; kihat 
anélkül, hogy az állam olynemű ingerentiáját kihívná vagy 
tűrné, mely azt eredeti természetétől vagy kutforrásától 
( lvonhatná. A házasság által közvetlen megalapított csa-
ládot szentélynek nevezik közönségesen, melynek küszöbén 
kalapot emelve kénytelen megállani a legmesszebbre menő 
államhatalom, melybe behatolni bűnnek tartatik, és ha 
megsértetik, nincsen a megtorlásnak az a mértéke, melyet 
a sértett önéivet elég szigorúnak találna. 

Ily gyöngéd természete levén a házasságnak, igen 
természetes, hogy mit.dazok, kik azt a maga tisztaságában 
megóvni kívánják, aggódnak, midőn azt polgári házasság 
czimén — legyen annak általános kötelezettségű, vagy fa-
cultativ, vagy mint a jelen törvényjavaslatban, felekezetkö-
zi jellege,— parlamentaris vita és a merev számarány vagy 
a szavazat e?etlege,-ségeinek kitéve lenni látják. 

Körülbelül kilenczven éve annak, hogy az eszme, mely 
az előttünk fekvő törvényjavaslatnak is alapgondolatja, 
es mely a mult és jelen közt oly mély szakadást okozott, fel 
lett vetve; M lett vetve akkor és oly körülmények között, 
amidőn az egyéni, a vallási, a politikai és a társadalmi vi-
szonyok véghetetlen zavarában a szenvedélyek az állami 
életet alapelemeire szétforgácsolták; fel lett vetve és léte-
sítve. midőn az ily nagy társadalmi actióra a komoly meg-
fontolás majdnem teljesen lehetetlenné volt téve. Ezen esz-
me körútját teszi Európában és ma egy részletes intézkedés 
alakjában kerül Magyarország törvényhozása elé, nem 
ugyan a felkorbácsolt politikái szenvedélyek közepette, ha-
nem oly időben, midőn alig consolidált államéletünkben, a 
fentartó elemek laza cohaerentiája mellett alkalmas arra, 
hogy a bizalmatlanságot fokozza és a házasság szentsége 
iránt megingassa hitét sok millióknak, kik azt eddig a val-
lás kiegészítő részéül tekintették. 

Indokoltatik a törvényjavaslat beterjesztése azzal, 
hogy Magyarországban némely fennálló társadalmi, állami 
és erkölcsiségi visszásságok megszüntessenek azáltal, hogv 
lehetővé tétessék a keresztény és izraelita polgároknak há-
zasságban egyesülni, hogy igy ledöntetvén a válaszfal, mely 
eddig fennállott, az assimilatio megkönnyíttesMÍk ; ennek 
eszközeül a polgári házasság javasoltatik; mindezek mellett 
pedig sokkal magasabb is fontosabb politikai érdekek is 
forognak szóban, mintsem hogy e törvénynek megalkottatá-
sát is továbbra halasztani lehetne. 

A hu manus szándék tisztaságát nincsen okom kétségbe 
vonni, az opportunitás érveinek jelentősége az alanyi appre-
ciatiótól függ; a magas politikai érdekeket, amelyeknek itt 
mintegy kényszerhatás tulajdoníttatik, inkább gyanítom, 
mint ismerem. Azonban legyen szabad mindezek mögött 
azon örök elveket keresni, melyek nélkül állam el nem le-
het, melyek meghatározzák az irányt, melyet valamennyi 
nemzetnek követni kell. Mert egy államnak lehetnek tévesz-
tett. lehet szerencsétlen, de nem lehet elvtelen politikája, és 
amely politika reformtörekvéseiben oly ténv lép, amelyen 
nagy társadalmi elvek uralkodnak, az az elvek behatása 
alatt kénytelen ezeknek logikáját is elfogadni. 

Az a kérdés : a házasság lényegében polgári szerző-
dés-e, és igy állami intézmény-e, mely éppen ezért az állam 
kizárólagos joghatósága alá tartozik, — vag'y ethikai ter-
mészetű, * mely a vallás és az egyház teréről el nem von-
ható ? Es ismét: a keresztén vek és izraeliták közt kötendő 
házasságokban, mint azokat a jelen törvényjavaslat czelozza, 
vájjon az állami törvényhozás jogi < Ive juttassék-e érvényre 
és a multak hagyományaival szakítsunk-e : ez szerintem nem 
tisztán politikai vagy opportunitási, hanem elvi kérdés.Mert 
semmi kétség, hogy e törvényjavaslat azoknak álláspontját 
fogadja el, kik a házasságot pusztán polgári szerződésnek te-
kintik és az állam souverain jogának állítják egységes házas-
ságijogot alkotni, egyesek magánügyének tekintvén azt, hogy 
a maguk részéről a házasságot a vallással összeköttetésbe hoz-
zák vagy ne hozzák. A kötelező polgári házasság barátjai e tv-
javaslatban látják az archimedesi pontot, melyre támaszkodva 
kiforgathatni vélik az egyházi szempontokat; és ha ők nem, te-
hát az élet fogja levonni a következtetéseket, melyeknek ter-
mészete a mai könnyed felfogásokból Ítélve, nem lehet kétes. 
A kedélyek hozzá fognak szokni a külső legalitáshoz, az er-
kölcsi szempontok el fognak halaványulni, a mozgás szaba-
dabb lesz, az intézmény gyengülni fog, és a polgári kötelező 
házasság mint szabadelvű, tehát szabadabb kötelék, mint 
érett gyümölcs önként fogja magát kínálni. 

A dolog hátt-re tehát sokkal komolyabb, következ-
ményei sokkal mélyebbre hatók, mintsem első tekintetre 
látszik, és amidőn a törvényjavaslat csak részletes intézke-
dést tesz. érinti magát az intézménynek gyökerét, annak 
természetet és lényegét. — A házasság létezett minden po-
litikai törvényhozás előtt, azt nem az állam teremtette; lé-
t .zett az a természet jogánál fogva,létezett és nemesbíttetett 
azon erkölcsi momentumok hozzájárulásával, melyek az em-
bert, mint erkölcsi személyt jellemzik. O alkotja az államo-
kat, és nem viszont, és ha bármely állam alkatrészeire fel-
oszlik, lehet, hogy elvesz minden, de a házasság mint társa-
dalmi intézmény fen fog maradni függetlenül az államtól, 
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és ha az állam önmagát ismét reconstruálja, a házasság ál-
tal alapított családok fogják ezt tenni első sorban. A házas-
ság tehát társadalmi és nem állami intézmény. 

Hogy pedig a társadalom nem politikai, hanem kizá-
rólag erkölcsi természetű, azt hiszem, alig lehet tagadni. A 
polgári törvényhozás teljes joggal ellenőrzi a házasság ér-
vénvét. ellenőrzi a házasság által megalapított család egy-
ségét, mert ezekre alapítja intézkedéseit a házasság polgári 
jogviszonyairól ; de magát a házasságot, mint intézményt, 
nem vonhatja kizárólagos hatalmi körébe, hogy annak ter-
mészetes vagy erkölcsi jogtulajdonságait megváltoztassa, 
azaz: nem teheti pusztán állami intézménynyé. 

Nem gyengítik e fölfogást a különféle fölmerült úgy-
nevezett modern theoríák. Mert theoriák ellenében állanak 
más theoriák, melyeknek tekintélye és súlya az érvek ereje 
szerint módosul, és miután az állam alulról fölfelé épül, 
hasznavehetőségök is az állami nagy acti ikban kétes értékű. 
Doctrinair elvekkel államot kormányozni nem lehet; a pol-
gári házasság pedig theoria m árúd, mely az életben gyöke-
ret verni nem fog. 

Nem gyengítik az analógiák, melyek a házasságkötés-
ben oly szerződést látnak, mely hasonló minden egyéb szer-
ződéshez, mert a punctum differentiae itt a lényegben és 
nem a külszinben fekszik. Már Savigny megjegyezte : hogy 
a házasság lényegében a jogi oldal a gyengébb, a cseké-
lyebb ; ellenben a fontosabb oldal oly sphaerába esik, mely 
nem a jogtér; és szerinte Kant is igen hibázott, midőn pusz-
tán a nem-erkölcsit tekintette a házassági jogviszonyok 
alapjául, és igy a házasságot lealacsonyította. Savigny ha-
tározottan azok ellen fordul, kik a puszta közjogot kiváu-
ják a házas-ágra alkalmazni, oda utalván, hogy Rómában 
is, ennek erkölcsi és hatalmi fénykorában, azon jognézet ural-
kodott, mely azután a római házasságjog alapelve is le t t ; 
hogy a házasság az isteni és emberi jogok összeforrása (com-
municatio iuris divini et humani.) 

Es csakugyan tárgy, czél, következmény, mindezek 
magában az intézményben meg vannak már adva. A házas-
ság inkább intézmény, mint szerződés. A szerződés csak lé-
tesítő ok (causa efficiens), de az intézményhez tapadó ok, és 
tőle elválaszthatatlan. — A szerződés módosul az intézmény 
természetéhez képest, de magát az intézményt nem módosít-
hatja. A házasság az egész emberi személyiséget, jelenét, 
jövőjét karolja át, mélyen gyökerezik a társadalmi élet ta-
lajában, egész valója az állandóság természetével bir: az tehát 
a szerződésjog önkényes, változo és mulandó tulajdonságai-
val nem birhat. 

Ha mindazon megszámlálhatlan gyengéd szálakat 
veszszük, melyek a házasságban, a legbensőbb életközösség-
ben egyesült egyének minden életviszonyait át3zövik ; ha 
tekintjük a házasság fenntartására és boldogságára közre-
működő és ettől elválaszthatatlan tényezőket: a hűséget, az 
önfeláldozást, a gyermek-nevelést, az atyai tekintélynek 
megfelelő tiszteletet, melyek mind megannyi erkölcsi moz-
zanatok s kényszert nem tűrnek ; ha végre tekintetbe vesz-
szük, hogy az anya hivatása sokkal magasztosabb, az atya 
hatásköre sokkal önérzetesb, mintsem, hogy idegen beavat-
kozást tűrne: akkor világos lesz előttünk, hogy itt a rideg-
jog, a szerződésjog szabályainak alkalmazása csak az intéz-
mény természetének félreismerésével történhetnék. 

Ahol ily fontos erkölcsi tekintetek jönnek kérdésbe; 
ahol kérdésbe jön oly viszony, melyről számolni nem köte-
les senki és amely mégis a legmesszebbre menő kihatással 
bir az egész társadalomra; ahol a formák emberi megitélés 
alá esnek ugyan, de a lényeg mindig az egyéni jog körébe esik, 
— és viszont, ahol az önjogosult egyén nem vonhatja ki 
magát a kölcsönhatástól, melyet reá mint egy nagy család 
tagjára a társadalmi élet gyakorol; ahol ily tekintetek ural-
kodnak : ott pusztán polgári szerződésről, tisztán és egyol-
dalú államintézkedésről szólani nem lehet. 

Ha mindezek daczára a polgári házasság sürg j t tet ik; 
ha az erkölcsi világrend legjogosabb képviselőjének az egy-
háznak kizóratása követeltetik : nem hiszek tévedni, ha azt 
mondom: hogy mindez, valamint az előttünk fekvő törvény-
javaslat is, a kor signaturáját viseli homlokán, és ez az 
állami hatalom túlterjeszkedése, a haladás, a szabadelvűség, 
a jogegyenlőség jel vényei alatt. A souverain állam lassan-
kint kiterjeszti hatalmát oly életnyilvánulásokra is, melyek 
eddig hatáskörén kivül állottak, követvén azon elvet: — 
az állam önczél és vele szemben az egyéni jog csak fol-
tételes. 

Az állam jogának ezen merev odaállítása, gyengitvén 
a jognak ethikai attribútumait, következetesen letörli a 
házasságról is azon zománczot, melylyel azt a kegyelet be-
vonta ; ennek pedig következménye, amit tapasztalunk is, 
az életbcnsőség apadása és a puszta legalitásnak előtérbe 
állítása. 

Hogy mennyiben van a jogtudománynak ezen áram-
latra, melynek tanúi vagyunk, befolyása, vájjon a kilencz-
ven év elő t inaugurált áramlat szülte-e, a jogelméletet-e 
vagy megfordítva: nem kívánom fejtegetni. 

Annyit azonban meg akarok jegyezni, hogy ezelőtt a 
jogphilosophia elismerte, hogy vannak a Teremtőtől adott 
természeti jogok, melyek elidegeníthetlenek. Ma ugyanazon 
jophilosophia mindinkább szűkebbre szorítván a természeti 
jogkört, az elidegeníthetlen államjogok körét tágítja, ter-
mészetesen az egyéni jogok rovására. 

Az állani, mely ezelőtt szűkebb határok közt műkö-
dött és a család, az egyleti élet, az egyház által korlátozva 
volt, — ezen jog-felfogás szerint fejlődésében hivatva van 
lassanként ezeket absorbeálui ; majd midőn mindezek azo 1 
érettségi fokra játnak, hogy a burkot, melyben még zárva 
vannak, megrepeszszék, bele fognak olvadni az egyedüli 
önczéllal bíró hatalomba, mely az állam. 

Mi volt az oktatás ezelőtt? — Magánügy! Es 
az után? Szerzetesi egyházügy! Es ma! Államügy! 
Mi volt a szegényápolás ezelőtt? Magánügy! Mi volt 
a házasság ezelőtt? Magán vagy patriarchalis ügy! Azután? 
Egyházi ügy ! És ma? Államügy! Tehát: egyén, egylet, egy-
ház, állam — ezek a lépcsőzetek az emberiség czéltöivkvé-
seiben. És mi következik mindezekből? Az, hogy az állam-
nak joga van minden hatalmat magához ragadni ugy, hogy 
az államterületen semmi más hatalom ne létezzék, mint az 
állam hatalma, mely korlátlan ur ! 

Ne méltóztassék hinni, hogy túlozok. Eme jogelméle-
tek ma nem egy cathedrán taníttatnak. Ihering és Bluntschli, 
és utánok a jogász világ nagy része, mint megannyi udvari 
jogászai a modern államnak, az állam souverain jogából és 
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hatalmából származtatják azon jogot, hogy a házasságjog 
egy kézben egyesittessék. egyforma elvek, egyforma törvé-
nyek, egyforma judicatura alá essék. Csak az ilv jogelméle-
tek mellett lehet a családot azállamhatalom körébe vonni,mert 
ily jogelméleteknek a házasság saeculárisatiója a természe-
tes következménye ; csak ily jogezimen lehet két felekezet 
fölé állani és oly házassági jogot megalapítani, mely minda-
kettőnek vallási elveit hátrányosan érinti, amint ezt maga e 
törvényjavaslat indokolása is elismeri, midőn mondja : „hogy 
a nemzet legnagyobb részének1-' „ma is meggyőződése, val-
lási érzülete" az, hogy a házasság érvényes megkötéséhez 
szükséges az egyházi összeadás. 

Hogy mennyire terjedhet az állam souverain joga, az 
1 :het academicus discussio tárgya, mely nem ide tartozik ; 
legyen szabad azonban megjegyeznem, hogy ha az állam 
souveraiuitása a házassági intézménynyel hozatik kapcso-
latba: ha azon tétel fogadtatik el, hogy a jogrend és az erköl-
esi világrend között eddig fennállott határvonal lerontatik 
és az állam ezután souverain lesz itt is, amott is: akkor a 
házasságjog rendezése nem jogi, hanem hatalmi kérdés lesz, 
az állam t. i. hatalmának öntudatára emelkedvén, elég erős-
nek érzi magát azon tényezőkre is kiterjeszthetni hatalmát, 
melyek eddig hatalmi illetékességén kivül állottak, és a lel-
kiismeret jogaival szoros kapcsolatban vannak. 

Az államfenségnek ezen mértékentuli kitágitása mel-
lett igen kétes értékkel birnak azon eszmék, melyekkel a 
polgári házasság behozatalának indokolása, szükségessége 
történik, mint ha t. i. az a haladás, a szabadéivűség, a jog-
egyenlőség elengedhetetlen postulatuma volna 

A polgári házasság és a haladás közti okozati össze-
függésnek felállítása igen önkénytes, mert aki Európa cul-
tur-történelmét ismeri, tudja, hogy Európa csak lassan, 
fokról-fokra haladt, amint az minden észszerű fejlődésnek 
természete; haladt azon elvek és institutiók alapján, melye-
ket a kereszténység magáénak vall. Da lehet e egy időpon-
tot megjelölni, hol ezen haladást a keresztény házasság 
akadályozta? Es melyek ma a keresztény házasságban azok a 
momentumok, melyek a haladásra kártékonyán hatnának? 
Es melyek a polg. házasságban azok a potential?, melyek a 
huladást elősegítik? Bensőbb lesz-e a polgári mint a keresz-
tény házasság; szilárdabb, tartósabb ? Vagy miben akadá-
lyozta a keresztény házasság a jogtudomány vagy a jogélet 
haladását ; és ismét, miben fogja a polgári házasság intéz-
ménye azt hatványozni? 

Justiniánnak ma is értékes Inst i tut ions a Digestákat a 
jogtudósok tanulmányoztak, fejlesztették; Európa majdnem 
minden törvénykönyvébe bevitték, alkalmazták: és a jogtu-
domány ezen a szép utján sehol sem talált a keresztény há-
ságban akadályt. 

Az örökösödési jog, hogy ezt az egy példát felhozzam, 
mert ugy látom, ezt kiválólag hangsúlyozzák, mely a házas-
ság által alapított családi joggal a legszorosabb összekötte-
tésben áll, Justinián alatt a 6-ik században, tehát akkor, 
midőn a keresztény házasság már a római birodalomban 
fenállott, 543-ban nyerte teljes betetőzését. Fenállott a 
keresztény házasság nem csak, hanem a zsinatok által fel-
állított jogszabályokat recipiálta az állam. — Tizenhárom 
század folyt le, egész Európában a keresztény házasság-jog 

uralkodott, és az állam a házasságból folyó polgári jogvi-
szonyokról, a családi, az örökösödési jogról intézkedett 
anélkül, hogy ez intézkedéseiben a keresztény házasság 
által feszélyezve volt volna. — Miben van feszélvezve ma? 
Németor-zágban kevés kivétellel ezen római családi és örö-
kösödési iog, némi változtatással, a ius commuue tekintélyé-
vel bír: és nem hallottam — meglehet,hogy kikerülte figyel-
memet — hogy a polgári házasság behozatala után annak 
átdolgozása szükségessé vált volna. Nem hiszem tehát, hogy 
azon jogviszonyok rendezése, melyek a házasságnak polgári 
következményeire vonatkoznak és amelyekhez az államnak 
kétségtelen jogai vannak, akadályt találna a Magyarország-
ban fenálló keresztény házassági jogokban. Ezek nem 
egyebet kívánnak, mint hogy a házasság érvényessége ne 
tétessék függővé a polgári szerződéstől vagy az államnak 
oly intézkedéseitől, melyek a házasságok lényegére vonat-
koznak. 

E jogoknak rendezése csak egyer tételez tol, és ez a 
családnak jogos és törvényes egysége : ezt pedig a polgári 
törvényhozás nem lesz képes szilárdabb biztosítékokkal kö-
rülbástyázni. mint azt a keresztény egyházjog teszi. 

Tehát itt sem képez a keresztény házasság akadályt a 
jogrendezés haladásában. Egyben képez akadályt: a jogok 
ni vellirozásában. 

Hogy vájjon ez a törekvés az államok részéről oly 
haladási jglenség-e. melynek következményeit a többi élet-
tényezőkre is a szabad, az önérzetes ember örömmel üdvö-
zölhetné feleljenek azok, kik a lelkiismeret szabadságát ve-
lünk együtt védelmezik. 

Igaz, hogy a művelődésben igen előrehaladt európai 
nemzetek közt a polgári házasság ujabb időkben közjogi ha-
tálylyal van felruházva; de igen merész állításnak tartom 
e tényt a művelődéssel oly okozati kapcsolatba hozni, hogy 
ebből másoknak műveletlenségére következtetés jogos volna. 
A magas műveltségben is rejtve lehetnek a romlottságnak 
és igy a hanyatlásnak magvai. 

Ha a család ismertetik el mint a civilisait állam alap-
ja: — miért igyekeznek azt megfosztani attól az erkölcsi és 
vallásos fénykörtől, melv a hatalmas és művelt Rómában, 
és a nem kevésbbé művelt Görögországban csak akkor 
halaványult el, midőn ezek már hanyatlásnak indultak? 

Engedjék meg a méltóságos főrendek, hogy egy bizo-
nyára nem vallásos elfogultságáról ismert férfiúnak — 
Proudhonnak — szavait idézhessem : „Rómában — úgy-
mond — a házasságnak vallási alakja (confarreatio) kiment 
a szokásból, és miután a vallás nélküli coëmtio (vásárlás) 
és azután az usucapio (használat) a külső fórumra nézve 
ugyanazon jogeredménynyel ruháztatott fel, Ulpiánnal azt a 
következtetést vonták le, hogy a szerződés minden, a szertar-
tás semmi." A családot eszerint kétes alapra fektetvén — 
mert annak vallási oldalát fel nem fogták, és távol attól, 
hogy megértették volna, azt elhanyagolták — könnyen fel-
foghatni, miként történt az, hogy azt később másnemű ösz-
szeköttetésektől meo-különböztetni nem lehetett." O 

„Itt állott az, amint mondani szokták: forma dat esse 
rei. A megvetett vallási forma nem késett maga után vonni 
a vallásos érzelmeknek száműzetését a családból." 

„E percztől fölényt nyert vérmérsék (temperamentum). 
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Az eszmék és érzelmek összeférhetlensége, a czivódás és végre 
a botrány behatoltak a családba. Az atyai hatalom, melyet 
már nem a szeretet mérsékelt, zsarnoksággá vált annyira, 
hogy a törvényhozó szükségesnek látta féket vetni. A nő 
rokonaiban támpontot nyervén, érezni kezdette erejét, tul-
csigázta igényeit, jogait, insolenssé vált és az egyenjogúsá-
got követelte. A gyermek alig kinőve emancipáltatott ; a 
család a veszekedés iskolája lett A hűség Ígérete nem volt 
más, mint rezervált gondolat, bogy a felbontás a törvény ál-
tal lehetővé van téve." 

„Ekkor, daczára a pompás phrasisoknak, melyekkel a 
jogászok a házasságot az isteni és emberi jogok közössé-
gének nevezték, az egész világ előtt tisztán állott, hogy 
ez a közösség nem egyéb, mint szövetkezés a birtokra és 
nyereményekre, mint a nyereség és veszteség közössége, 
melynek kiválóbb áruczikke a gyermek. Az ilynemű szerző-
désekben. melyeknek létrejöttére e l e g e n d ő volt a t a b e l l i ó 

közbenjötte, az érdek lett a fő, a szeretet a bizonytalanság 
esélyeinek dobatott oda." 

„A régi Róma azon csodát mutatta, hogy Dionysius 
Halicarnassenus, és Aulius Gellius bizonysága szerint 52) év 
alatt egyetlenegy házasság sem bontatott fel. Egy ilyen 
nemzedék — kiált fel Proudhon — volt alkalmas, hogy 
meghódítsa a világot! De ime, a vallásos házassággal elre-
pült a tisztesség, és ugyanazon férfiak és ugyanazon nők, 
kik bámulatra ragadták a világot erényes életökkel. azt ké-
sőbb csodálatra ragadták romlottságukkal." (Proudhon. De 
la justice dans la revolution et dans l'église). 

Ezek a jogelvek, melyek kétezer év előtt a társadalmi 
viszonyok ily sérülését okozták, elvesztették-e ma logikájú-
kat ? Es vájjon a mai társadalmi viszonyokban nagyobb el-
lenállási képesség rejlik-e, mint hajdan a hatalmas Ró-
mában? Erre természetesen csak a jövő felelhetne; és én 
jóslatokba a jövőt illetőleg bocsátkozni annál kevésbbé kí-
vánok, mert az ilynemű jóslatok értéke mindig az egyéni 
hiszékenység fokától függ. 

A történetírás azonban e tekintetben is sajátságos is-
métlődéseket mutat. Mihelyest Francziaországban a pol-
gári házasság behozatott, a családi kötelék saecularisatiója 
maga után vonta annak meo-lazulását és a szülői kötelessé-O o 
gek elhanyagolását. Ha az első pillanatra természetesnek 
is látszott, miután tapasztalás szerint minden szabadság ki-
növésében a szellemek féktelenségét szokta maga után vonni; 
azonban itt nem a pillanatnyi szenvedélyesség, hanem az elv-
nek feloszlató ereje uralkodott. 1797-iki január 20-án 
tehát a polgári házasság behozatala után jóval később a 
hivatalos Moniteur constatálta, hogy a polgári házasság 
egy évben 27000 családot zúzott szét a megkönnyített elvá-
lások folytán ; a belügyminisztérium pedig megrémülve for-
dult a departementek delegált hatóságaihoz tanácsért. Es 
ezen feloszlató irány, mely a polgári házasságok természe-
tében fekszik, nem szűnt meg, mig Francziaországban vissza 
nem tértek a szigorúbb felfogáshoz és oly szigorú házasság-
jogot nem alapítottak meg, mely elválaszthatlansága miatt 
alig leend mintaképe a polgári házasság barátainak. S ami-
dőn bennünket nagy előszeretettelFrancziaországra utalnak, 
hol a polgári törvény védelme alatt a család tisztán, tisz-
telve és szilárdan fennáll ma is; akkor kérjük, szívesked-

jenek kettőt tekintetbe venni: először, hogy a franczia polgári 
házasság csak akkor vesztette el bontó hatását, midőn a ka-
tholikus felfogáshoz közeledett; és másodszor, hogy a még 
mindig fennálló keresztény házasság az, mely megakadályoz-
ta a hanyatlást. 

Es csakugyan, alig van ott polgári házasság, mely egy-
házilag is meg nem volna áldva. De ez a körülmény ismét 
a mi felfogásunk helyessége mellett szól. Mert ha a franczia 
közvélemény, a közlelkiismeret, a polgári szerződésben nem 
találja megnyugvását; ha az ezt accessoriumnak tekinti, mely 
az egyházi áldás nélkül a lelkiismeret előtt elégtelen: akkor 
az állam oly törvényt alkotott, mely elégtelenségét, töké-
letlenségét önmagában foglalja. Es ha a polgár az állam 
által kényszerítve aláveti is magát egy cselekménynek, 
melynek szivében nem tulajdonít teljes fontosságot; — és 
ha másrészt ugyanaz a polgár mint szabad ember szabad 
elhatározás által egy másik nem állami hatalomtól kéri 
szövetségének megerősítését: akkor ebben az eljárásban gya-
korlati czáfolata fekszik ama theoretikus állításnak, hogy az 
állam az egyedüli jogosult a házasság fölött intézkedni. 

A monogamia a kereszténység által nyerte szentesí-
tését és változatlan jellegét, és azért az egész valójában 
conservativ. 

Ha tehát ennek reformatiója a szabadelvüség nevében 
követeltetik, ennek nem lehet más értelme, mint hogy az 
szabadabbá, hogy ugy mondjam kötetlenebbé tétessék. De 
akkor ismét lehetetlen, hogy az individuális és sokszor vál-
tozó felfogásoknak és érzelmeknek befolyás ne engedtessék, 
aszerint amint a szabadelvüség értelmezése és alkalmazása 
a szabadság mértékét kisebbre vagy nagyobbra szabja. Le-
het a szabadelvüség nemes, igazságos, méltányos, ha a köl-
csönös tisztelet körében mozog ; de lehet gyűjtőnév is, mely 
a rejtett absolutismus kétszinűségét szintúgy mint a leg-
szélsőbb fejetlenséget felölelheti! (Elénk helyeslések !) Ki 
fogja tehát a szabadelvüség fokát meghatározni oly intéz-
ményben, melyet a széthullástól megmenteni, melynek ma-
gasztosságát fentartani egyház és állam egyaránt kötelezte-
tik? Két ellentétes elvnek alkalmazása ugyanegy intézmény-
ben, lehetetlen, hogy ne koczkáztassa annak egységét. A 
szabadelvüség a házasságra alkalmazva puszta szó, szerin-
tem veszedelmes szó, de nem érv, mely a kötelező polgári 
házasság szükségét bizonyíthatná. 

Az előttünk fekvő törvényjavaslat polgári házasságot 
tervez, de nem viszi az általam fejtegetett elveket a szélső-
ségig ; az, egyszerűen egy probléma megfejtését kisérli meg. 
A jogegyenlőséget igyekszik életbeléptetni keresztények és 
izraeliták közt azáltal, hogy köztük a házasságot lehetővé 
tegye. En bizonyára a legutolsó volnék, aki izraelita pol-
gártársaimtól megtagadnám a jogi egyenlőséget; azonban 
az emberi ideális törekvéseket az emberi tehetségek és esz-
közök gyarlóságaihoz mérvén, nem hiszem, hogy ennek pa-
naceája a polgári házasságban rejlenék. 

A vegyes házasságokban általában van bizonyos 
idegenszerű elem , mely a vallásos embereknél a tel-
jes összhangzatot néha könynyen veszélyezteti, pedig 
a keresztények vegyes házasságai mindig bizonyos, lazább 
vagy szorosabb összeköttetésben maradtak egyházaikkal; de 
itt a polgári jog terén tétetik kisérlet kiegyeztetésére annak, 
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a mit még eddig kiegyeztetni nem sikerült más törvényho-
zásoknak, nem sikerült a társadalomnak. 

It t a házasulandók egyenesen elszakittatnak vallásuk-
tól, miután még a lehetőség is ki van zárva, hogy illető 
papjaik áldását kikérhessék. Az állam ugyan megadta a 
jogegyenlőséget, de nem azon ideális szavak koczkáztatása 
nélkül, melyek a házassági frigyet oly bensővé teszik. A 
vallás éltető ereje hiányozni fog. 

Egyébiránt vannak helyzetek, kérdések, melyeket az 
élet sem képes megoldani, és ha megoldásuk erőszakoltatik, 
a leo'8zerencsésebb esetben is a törekvés meddő lesz. Az el-O 
lentét a keresztények és izraeliták közt, ezeknek életnézetei-
ben, eszméiben, gondolataiban, szokásaibau, a multaknak 
emlékében, a jövőnek reményeiben sokkal nagyobb, sokkal 
m é l y e b b , mintsem hogy azt eme törvényjavaslat utján meg-
szüntetni lehessen. 

A törvényjavaslat azonban tovább megyen. Nem csak 
a keresztények és izraeliták közt teszi lehetővé a házasságot, 
hanem magát a polgári házasságot keresztények és keresz-
tények közt tényleg átülteti Magyarországba, (Igaz. Ugy 
van!) miáltal különösen a katholikus vallás hitelveit sérti. 
Vannak esetek, midőn kint levő hazánkfiai nem vonhatták 
ki magokat ama kényszerhelyzetből, hogy ott polgári ható-
ság előtt ne kössenek házasságot. Mindenki tudta hazájának 
törvényeit és sietett azoknak utólagosan is eleget tenni, és 
igy egyikök sem vonatott el illetekes bírójától. Most ez a 
törvényjavaslat szabad kezet ad az ily polgári házasságok 
megkötésére nem csak kint lakó, de honos, hanem pusztán 
erre a tényre kimenő hazánkfiainak is, azon elv szerint: locus 
regit actum, elismeri házasságuk érvényességét; de egyút-
tal számukra egy uj bíróságot, uj jogszabályokat alkot, me-
lyek a katholikus — esetleg ártatlan félre — a katholikus 
jogelvekre nézve pedig határozottan sérelmesek. Esetleg 
két katholikus ember házassága tehát oly bíróság és oly el-
vek szerint fog tárgyaltatni, melyekkel szemben millióknak 
jogérzelme szenvedni fog. 

Ezeket tekintve lehetetlen, hogy mély aggodalmaik-
nak kifejezést ne adjanak mindazok, kik a kosmopolitikus 
elvek terjedésében hazánkra nézve komoly veszélyt látnak. 
A probléma, mely e törvényjavaslatban folállíttatik, nem 
ugy és nem avval az eredménynyel fog megoldatni, mint ez 
tervezve van ; ezt tenni fogja következetesen az elv, mely e 
törvényben fekszik ; és akik a történelmet megfigyelték, 
tudják, hogy be fog állani a csalódás, melyet az élet készít 
mindazoknak, kik egy pusztán legális tényező, egy külső 
kötelék által az érzelmek egy be forrását és ezúttal a közér-
zelem erősbülését reményiették. A házasság vallásos jellege 
ma vonatik legelőször a törvényhozás által kétségbe ; félek, 
hogy ezáltal megtámadtatik azon erkölcsi tőke, melyet őse-
inktől öröklöttünk és amely nemzetünknek eddig is fenn-
tartó erejét képezte. 

Ez a törvényjavaslat a népnek vallásos érzelmeit hát-
rányosan érinti, mely a házasságot a vallás szárnyai alá 
helyezte mégoly országokban is, ahol az állam magát onnan 
elszakította; belenyúl az individuális jogok körébe, mert 
kényszeríti a lelkiismeretet, hogy ismerje el oly hatalomnak 
intézkedési jogát, mely praetori jellegénél fogva,csak a kül-
eő tetteket vonhatja Ítélőszéke elé: — érinti az eoyház és 

állam közti viszonyt, mert ahol eddig e két nagy társadalmi 
tényező együttes és öszhangzatos működésben szabályozta 
az államélet legbecsesebb ab.pintézményér, ott azt ma az 
állam kizárólagos hatalomkörébe vonja, depossedálja a val-
lást, vagy megmásítván a házasság lényeges jellegét, az 
egyháznak befolyását oly szűk határok közé szorítja, hol az 
esetlegesség azt könnyen egészen megbéníthatja minél fogva 
én e törvényjavaslatot sem általában, sem részleteiben el 
nem fogadhatom. (Zajos éljenzés.) 

EGYHÁZI TUDÓSI I ÁSOK. 
Budapest, decz. 13. Halászat a zsidó házasság ér-

dekében mondott alsóházi beszédekből. I I . — Múltkori leve-
lünk oly hosszúra nyúlt, hogy az assimilatio, a beolvadás-
ról nem is nyilatkozhattunk. Mondták ugyanis, ha ez is egy 
főargemontum volt, hogy a keresztények és zsidók közt 
kötendő házasság által a zsidóság be fo^ olvadni a nemzet-o o o 
be. Némi látszata lenne az igazságnak ebben az állításban, 
de csak azon esetre, ha a zsidók igen túlnyomó része kelne 
össze keresztényekk ;1 ; de ezt maguk a törvényjavaslat 
megszavazói is oly kevéssé hiszik, hogy maguk kijelentet-
ték, miszerint kevesen fognak a törvény adta felhatalma-
zással élni; de ez esetben mily értéke van az ilynemű indo-
kolásnak ? Nem a?t kell-e mondani, hogy azok, kik igy 
argumentáltak, csak port akartak hinteni a hiszékeny kö-
zönség szemébe? De ettől is tekintve, melyik nemzetbe 
olvadt be valaha, melyikkel assimilálódott a zsidóság ? A 
zsidó ma is zsidó, bármely nemzet közt éljen is ; ínég a leg-
hatalmasabb nemzetekkel sem volt képes assimilálódni, azon 
nemzetekkel, melyek közt pedig a zsidóság eltűnő csekély 
számban é l ; hogy várhatnók tehát ezt mi magyarok, kik 
oly csekély számmal vagyunk, kik közt a zsidóság oly nagv 
számot tesz ki? Ez a beolvadási indok tehát nem egyél), 
mint chimaera és ellentmond a világtörténelem tényének: 
akik tehát evvel az argumentummal élnek, csak ignotos 
fallunt. notis suntderisui. 

Felhozatott még az az avgumentum 'is, hogy ezt a tör-
vényt hazánk reputatiója a külfö d előtt követeli, il'etőleg, 
hogy hazánk reputatiója a külföld előtt nagy csorbát szen-
vedne, lia e törvényjavaslat meg nem szavaztatnék. Tehát a 
haza becsülete, jóhirneve forog szóban. Senki sincsen, aki 
nemzetünk, hazánk jóhirnevét, becsületét jobban szivén hor-
daná mint mi; e jóhirnevet, becsületet megőrizni mi még ál-
dozatok árán is készek vagyunk, de nem a keresztény elo fel-
áldozása árán. Ez több előttünk mindennél, mert tigy vagyunk 
meggyőződve, hogy ami becsületünk elválhatlanul van össze-
fűzve a keresztényelv tiszteletével, vele áll, vagy vele bukik ; 
feláldoznia keresztény elvet és azt állítani, hogy ez áron 
mentsük meg becsületünket, a legképtelenebb állitások 
egyike, a melyek valaha csak kigondoltattak. Ha egyik ker. 
elv feláldozásával becsületünket mentettük volna meg, úgy 
ebből az következnék, li^gy több ker. elv feláldozásával be-
csületünket még inkább megmentenők, és végül, hogy ezt a 
becsületet egészen megmentsük, adjuk fel az összes ker,-
elveket, vagyis a kereszténységet. Imi idé kell jutni azoknak, 
kik jónak látják a nemzet reputatiójának megmentése érde-
kében a zsidó házasság szükségességét emlegetni. Az a kül-
föld pedig, melynek kegyeért ez ál lozat állítólag hozatott, 
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csak gúny mosoly lyal nézi és fogadja, mikép ássa alá a magyar-
törvényhozás a nemzet létalapját és azon következtetésre fog 
jntiii, hogy e nemzet napjai meg vannak számlálva, csakis 
idő kérdése levén, hogy a zsákmányból a maga részét min-
denki kivegye. Ekkor, de már későn fogják belátni, hogy 
mikép mozdították elő a nemzetreputatióját a külföld előtt, 
a zsidó házasság által. 

Azokkal szemben, a kik ellenezték a zsidó házasságot 
a morál szempontjából, felemlíttetett, hogy: „nem kellene 
elfelejteni, hogy ez a mindig megvetett paria-fajzat terem-
tett oly morált és oly theologiát, mely mintán folyton nyi-
latkozott a prófétákban, világtörténelmi megtestesítését ta-
lálta Jézus Krisztusban és az emberiség közkincse lett. Mert 
hát a kik oly ellentétbe állítják a keresztény és zsidó mo-
rált, nem gondolják meg, hogy történetileg ez a keresz-
tény világuézlet, a mely valamennyi európai nép tu-
lajdona, hogy e történeti fogalom, nem hogy ellentétben nem 
áll a zsidó morállal, hanem a zsidó morálnak történelmi 
leánya." Már kérdjük ily szép indokolás ut ín , ugyan ki is 
lehetne, a ki megtagadná szavazatát e törvényjavaslat tól? 
Csakhogy sok beszédnek sok az alja Mert bár tagadhatat-
lan, hogy az uj szövetség az ó szövetségen épült fel, hogy 
az ennek folytatása, illetőleg betetőzése, hogy azok az er-
kölcsi törvények, melyeket a próféták hirdettek az ó szö-
vetségben, nem töröltettek el az újban; mégsem áll az, hogy 
a keresztény morál egyenlő volna a zsidó morállal, mert 
amaz ennél tökéletesebb. Non veni legem solvere, sed ad-
implere, mondja J . Kr . és megjegyzendő, hogy azok, kik a 
zsidó házasság ellen a zsidó morál miatt felszólaltak, ezt 
nem szemben a próféták által hirdetett morállal tették, 
melylyel nincsen ellentétben a ker. m arái, hanem tették, te-
kintettel a modern zsidóság moraljára, a thalmud morálra 
Ez azután egészen más dolog; mert azt mondani talán 
még sem lehet, hogy a thalmud morálja, mely pedig a mai 
zsidóság erkölcsi törvényeit tartalmazza egy a keresztény 
morállal, vagy hogy ez amannak történelmi leánya? E két 
morál közt óriási az ellentét, valamint nagy az ellentét a 
próféták és a thalmud morálja közt is, ugy, hogy ez az ar-
gumentum is csak azoknak imponál, kik vagy nem veszik 
észre, vagy nem akarják észre venni, hogy miről van a szó, 
kiket tehát lehet mindenre rávenni, ott, hol a keresztény 
elv sérelméről van szó. 

Végére jutottunk nagyjában azon okoknak, melyek 
a zsidó házasság érdekében felhozattak,iáTtalán elmondhat-
juk, hogy kimutattak azok semmi voltát. Nem zárhatjuk 
azonban be kalászatunkat anélkül, hogy még egy nyilat-
kozatra ki ne terjesszük figyelmünket, mely bár nem a zsi-
dó házasságra, de avval kapcsolatban említtetett fel. Tudjuk , 
hogy a zsidó házasság tárgyalása alkalmával a szónokok 
kiterjeszkedtek a polgári házasságra is, sőt, hogy a t. ház egy 
ide vonatkozó resolutiót el is fogadott, melynek értelmében 
a kormány utasíttatik, hogy a kötelező polgári házasságra 
vonatkozó törvényjavaslatot mielőbb terjessze be. Az ide 
vonatkozó nyilatkozatok közül nem állhatjuk meg, hogy 
azok egyikét különösségénél fogva fel ne jegyezzük, mert ez 
is jellemző az uralkodó felfogásokra nézve. Egyik szónok 
ugyanis a következőket mondta: „ha kutatni kellene, úgy-
mond, azokat, ami a házasság polgári voltának bekövetke-

zését szükségszerűvé tette, akkor inkább, semhogy az egy-
házak üldözésében, mellőzésében, vagy megtámadtatásában 
keresné, azt inkább találná meg az egyházak és vallások 
lelkiismeretének kímélésében." Ez az állítás is méltán egy 
párhuzamba tehető ama másikkal, mely az erkölcsösség 
szempontjából követelte a zsidóházasság behozatalát; vak-
merőségre nézve pedig felülmúl mindent, amit ez ideig a 
polgári házasság behozatalának indokára nézve akár hallot-
tunk, akár olvastunk. A polgári házasság az egyházak és 
vallások lelkiismeretének (mi ez ?) kímélése! Ha ez kímélet, 
ugy kérdjük, mi a kíméletlenség ? Az egyház tiltakozik a 
vallás hivei lelkiismeretének nevében a polgári házasság 
ellen, és mégis azt mondják, hogy ez kímélet ; az egyház a 
keresztény hitelv sérelmének hirdeti e házasságot, és vála-
szul azt mondják, hogy nem, ez nem sérelem, hanem kimé-
let: talán az illető liberális urak inkább vannak hivatva an-
nak meghatározására, hogy mi sérelmes, mi nem a hivek 
lelkiismeretére, az egyházra, a keresztény h i t e l v í v ? Ha ilyen 
a liberális kímélet, ugy vájjon milyen lehet a liberali^ kí-
méletlenség? Talán azt akarták evvel jelezni, hogy a libe-
ralismus többre is hatalmasnak érzi magát; talán éppen az 
egész kereszténység eltörlésére? Hogy a liberalismus hajlan-
dó ezt megkísérteni, a felett nem kétkedünk, hiszen minden 
téren ez irányöan működik, de hogy erre nincsen elegendő 
hatalma, az o!y bizonyos hogy a polgári házásság nem a 
keresztény lelkiismeret kímélése, hanem annak kínzása te-
kintetéből lett kigondolva, és ez csak akkor fog megszűnni, 
midőn a liberalismus hatalma meg fog bukni, ami hogy 
mielőbb megtörténjék, arra közreműködni kötelessége min-
denkinek, a ki a nemzet boldogságát iç>-aaàn szivén viseli. o o c> 

Budapest, deczember 14. /I keresz/cnyek és zsidók közötti 
házasságkötés törvényjavaslata a főrendiházban. — A dicső 
első nap. 

Igen dicső volt az első nap ! Alig történt valami kísérlet 
azon amphibiűmtermészetü, se hal se húsféle javaslat védel-
mére, és ami történt az hiú erőlködés, szofisztikus szemfény-
vesztés vagy kényszerűségből végzett hivatalos felszólalás volt. 
A nap dicsősége a nmélt. püspöki karé volt. Hálával és 
büszkeséggel tekinthet fel Magyarország papsága és hivő népe 
a nmélt. püspöki kar Ciceróira. Hazánk bíboros prímása, 
Kalocsa bibornok-érseke, Szatmár disze, Eger ékessége — a 
magyarországi kath. egyháznak, az országnak, a nemzetnek 
büszkesége. Ugy szónokoltak ők, mint csak ilyen tudomány, 
ilyen meggyőződés, ilyen rhetorikai művészet, ilyen hazasze-
retet t szónokolni képes ! . . . . 

Soha oly népes nem volt a főrendiház parkettje és kar-
zata, mint ma. Vagy 170—180 főrendi tag volt együtt és a 
karzatok a szó szoros értelmében zsúfolásig tömve valának. 

Az egyházi rendből huszonöt latszert, és három gör. 
kath. főpapot láttunk. 

Magyar ország prímása — az első szónok — hittani 
alapra helyezkedett. — Ugy is illett, hogy az alapot lerakja 
a tanitó egyház legelső tagja hazánkban. Mély és finom dog-
matikai elmeéllel fejtegette ő eminenciája a család alapját és 
eredetét, viszonyát az államhoz ; visszautasította az uj alapot, 
melyre a contemplált javaslat a házasságot fektetni akarja. 
Világosan reámutatot t az állami mindenhatóság törekvéseire, 
melyek oda vezetnek, hogy az egyén semmi. Ily elvnek ellen-
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mondott és ellen fog mondani mindenkor az egyház. Mesteri 
kézzel festette az állami intézménynyé, állami szolgálattá le-
alacsonyított házasság képét ama telhetetlen önérdek pusztí-
tásai folytán, melyeknek oly tág kaput nyitnak. Emlékeztető 
oszlopnak nevezte a bíboros Cicero a tervezett házasságot, 
mely egész létezésében mind a két félt az általa megvetett 
vallásra fogja emlékeztetni. Felderítette ama viszásságot, 
mely azáltal keletkezik, hogy az állam mintegy előjogot ad a 
vallás megvetésére és utólag is azt helyben hagyja. Végre 
támaszkodva a történelem és tapasztalat tanúságaira nem lát 
a.biboros főpap abban eszközt a czélba vett assimiláczióra, 
mely csak ugy követke hetnék be, ha a keresztény megszűnnék 
keresztény lenni és a zsidó zsidó; de az ily alku — igy végzé — 
nemtelen és ár i igen magas. 

Feszült figyelemmel, mondhatnám kegyeletes tiszte-
l e t t e l hallgatta végig a ház ő emiuencziájának csengő átható 
hangjával elmondott remek beszédét. 

B. Vay M. hiú erőlködése után felállt Kalocsa bibor-
vok-érseke. Ha Magyaiország prímása a dogmatikai oldalt 
feltüntette, akkor Haynald L. ő eininencziája az állam 
czéljaiból és érdekeiből vonta le hatalmas érveit. Magyar-
országtörténetéből ékesszólóan kimutatta,hogy jártak karölt-
ve egyház és állam,mikor szövetségesek voltak.Most az egyhá-
zat nyiltan megtámadják, lerontani akarják tekintélyét a 
nép előtt, sőt prémiumot is arra kitűzni, felszabadítván a 
híveket az egyház paedagogiai és fegyelmi törvényei alól. 
Ezen solidaritás felbontása áldásos nem lehet. Egyik tekin-
télynek lerontása a másiknak meggyengítése. Ily irányban 
károsnak fog mutatkozni e javaslat, ha törvényerőre emel-
kednék, bármit is mondjanak az opportanitási szempontok-
ról, mert a kölcsönösség fog meglazulni, minek következté-
ben az állam már nem fog bimiaz egyházban oly készséges 
szövetségest, ő eminencziájának elegáns előadása és ragyogó 
szónoklata, melyért őt méltán bámulja ország-világ, most is 
fényesnek bizonyult. 

Báró Rosner E. összehalmozott álokoskodásai után 
felállt Szatmár nagynevű püspöke. Sok kitűnő beszédet hal-
lott már az ország e nagy tudományú és finomműveltségű 
főpap mézes ajkairól, de ilyen monumentális, ilyen fenséges 
és sublimis egy beszédet, ilyen mélybölcsességű és nagyha-
tású államférfiúi beszédet talán soha. Mintha egyesültek és 
megtestesültek volna mind ama ritka lelkitulajdonok, me-
lyekkel hazánk e főpapja oly kiválóan ékeskedik, mintha 
mindezek csak a mai szónoklat megteremtéséhez kezet föo--° Ö 
tak volna! 

Finom, de mégis határozott vonásokkal ecsetelte dr. 
Schlauch, L. ö excellentiája a házasság alapját és természetét, 
Hatalmas dialektikával bonczolgatta az állami mindenható-
ság elméletét és ama jelszavakat, melyek szárnyai alá he-
lyezkednek a polgári házasság védői: a szabadelvűséget, 
haladást és jogegyenlőséget, Mély hatást idézatt elő Proud-
hon klasszikus idézete a római állapotokról, melyeknek ha-
sonlatossága a mi viszonyainkkal első pillauatra felismer-
hető. Csak olvasva tűnik fel sok olyan magasztos eszme, 
melyet első hallásra talán nem is sejteni. Magas és mély 
szellemeknek ez a conceptiója. 

A ragyogó szónoklat nagy>zerü hatása nem sak a zajos 
éljenzésben nyilvánult, de mutatkozott ama, még ellenséges 
részről is, önként bemutatott hódoló elismerésből, melyre a 
beállt szünet jó alkalmat adott. 

Szünet után Pauler I. igazságügyminiszter „hivatalból" 
szólalt fel. Meg is látszott rajta, liogy hivatalból beszél. A 
tridentini zsinatra való szerencsétlen hivatkozást nyomban 
egész erélylyel visszautasította Eger ékessége, dr. Samassa 
J. ö exja, ki mint igazi pari ímentáris szónok szállt síkra. Hol 
támadó, hol védő szerepet vállalt, majd felvilágosított^ majd 
czáfolt, de mindenben gyújtott. A naturalisztikus és rationa-
lisztikus álláspont élethű jellemzése után magyar nem-
zeti szempontra helyezkedett és a magyar nép kebelében őr-
zött hagyományos hűség és valásosság nevében visszautasított 
minden olyan kísérletet, mely eleinte szerényen, de később 
merészen és követelőleg lép föl. P tcificatornak tart ja magát 
az állam, de conspirator lett saját önmaga ellen. Határozottan 
elitélte az antisemtismust, de épp oly határozottan utalt egy 
másik tünetre, a socialismusra, melynek terveit ilyen és ha-
sonló tövekvések csak előmozditják. Nagyszabású, hatalmas 
szónoklata feszült figyelemben tartá a házat és viharos éljen-
zést keltett. 

Az utolsó szónok gróf Apponyi György volt, ki az egy-
házban lényeges támaszt lát az államra nézve. Nem helyesel-
heti a vallási közönyösség terjedését elősegítő javaslatot, 
mely egyházellenes iránynak köszöni létét. Rosszal minden 
politikát, mely az egyházat gyöngíti és azért elveti a javas-
latot. Ezen fenkölt szellemű, keresztény álláspontéi magasztos 
államférfiúi enuncziatio hatása tagadhatatlan volt. 

Igy végződött az első, a dicső nap ! ? 

VEGYESEK. 
— „Keresztény-c még társadalmunk czimű czik-

künkben jeleztük azt a nevezetes jelenséget, hogy az elke-
reszténytelenedés, melynek egyik kiváló jele a kormány 
annyi zajt keltő tvjavaslata, a protestan szellem védszárnyai 
alatt kezd tért foglalni. A felsőház szavazása ecclatansan 
megerősítette; állításunkat. Tiszával tartott, igy ir egy 
liberális lap, a protestáns arisztokrac/ia. „A 103 „igen" 
közt volt 29 protestáns szavazat, a 109 „nem" között 4." 
íme, a vallási radikalismus nem tagadhatja meg természetér. 
Ennek az evolutiónak a protestantizmusban meg kell történ-
nie. Egy-két hitágazat elhagyásának teljes hitehagyásban 
kell végződnie. Ez a negatio logikája. Vagy a teljes hitet-
lenség, vagy visszatérés a kath. egyház keblére. f a teljes 
hitre.Ez lesz végeredménye a protestantismusnak. Es az elől 
a magyar protestantismus sem fog kivételt képezni. Az 
angol prote»tantismus megkezdte az utat a kath. egyház 
felé. A magyar protestantismus még nagyon önérzetes. De 
majd neki is ütni fog a hitébredés órája. Adja Isten, hogy 
nem sokára ! 

— Nápolyban nov. 26-án az érsek elnöklete alatt ki-
nevezett egyházi bírák ülést tartottak. Tárgya volt az ülés-
nek introduciio causae V. Bonifácz pápa (619—625.) köz-
tiszteletének, mely Nápolyban minden emberi emlékezetet 
megelőzve fen áll, az ap. sz. szék által való elismerésére. 

— K l ö l i x c t ^ s i f e l h í v á s u n k e rzámból kiszorulvm, 
néhány szóval mondunk először is köszönetet t. munkatársaiknak a 
kifej tet t lelkes fáradozásért, azután pedig tisztelettel kérjük hátralékos 
előfizetőinket, hogy a hátralékot; menn' l előbb beküldeni szíveskedje-
nek. Előfizetési felhívásunk az 1884-iki évfolyamra a következő szám-
ban fog megjelenni. 

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

Nyomatott Budapesten, 1883. Kocsi Sándor utóda nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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TÁRTÁL Qí$. Legyen a felsőház következetes! — Válasz „Egy plébános" kételyeire. — Nra. és ft. dr. Samassa J . e gr 
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fillér. — Vegyesek. — Előfizetési felhivás. 

L e g y e n a f e l s ő h á z k ö v e t k e z e t e s ! 

A kereszrény vi lágnézet ama hatalmas eszme-
kifejtése előtt, melyben főpásztoraink az országot a 
felsőház deez. 10-iki ülésében részesítették, sok 
gondolkodó magyar ember fejében, mint hajdan a 
frigyszekrény előtt a filiszteusok Dágonja, megren-
dült, sőt össze is omlott a l iberalismus bálványa. 

Ámde Dágont a filiszteusok, valahányszor fel-
döntve találták, mindannyiszor ismét visszaáll ítot-
ták lábára. Az alsóház is az ő Dágonját, a zsidó-ke-
resztény házasságot, már szintén ismét talpra állí-
totta. A felsőház tehát, midőn majd ez a liberális 
Dágon ismét elébe keriil, l egyen következetes ma-
gához, és tegyen róla, hogy ne ő ömöljék össze egy 
liberális bálvány előtt, hanem ez hátráljon meg ő 
előtte. A l iberalismus valóságos Góliáth, valóságos 
világóriás, kit egy leszavazással, evvel a parittya-
szerü kődobással, elszédíteni sőt talán földre is te 
ríteni lehet ugyan ; de, hacsak, mint a kis Dávid 
teve, a pil lanatnyi sikert ki nem zsákmányoljuk, 
hacsak saját fegyverével következetesen vég ig nem 
harczoljuk vele a harczot : a keresztény eszme ha-
talmas vi l lámcsapása alatt elszédült Góliáth ismét 
feléled és talpra áll. 

Hogy a felsőház a pro aris et focis kezdett 
küzdelmében szilárd és következetes maradhasson: 
a társadalom támogatására van szüksége ; szüksége 
van, hogy mint Antaeus, erősen megvethesse lábát 
az anyaföldön. 

A felsőház megtette a maga kötelességét: most 
a társadalmon van a sor, hogy szintén megtegye 
a maga kötelességét, s nyiltan és oly imposans 
alakban nyilvánítsa öszhangját a felsőház actiójá-
val, melyet egy ezredéves társadalom méltósága 
megkíván. 

Szavazzunk tehát hálát és bizalmat a felsőház, 
nak ; de e manifestatio ám legyen aztán magasztos, 
mint a keresztény civi l isat io álláspontja, és diadal-
mas, mint főpásztoraink ékesszólása ; m e l k ü l ö n -
ben nem támogatása, hanem sülyesztése lesz a fel-
sőház diadala nagyságának ! 

Ha valaha, most láthatja be már mindenki, 
mi ly jó volna, ha Magyarország összes keresztény 
és conservativ elemei a tömörülés egyedül i kapcsa, 
a társulás és egylet i élet utján, szervezve volnának ! 

V á l a s z „ E g y p l é b á n o s " kéte lye ire . 

Másfél évvel ezelőtt egyik barátommal idegen 
földön járván , ju l ius valamelyik vasárnapjának 
délutánján Krajna egyik falujában időztünk. Meg-
lehetősen egyszerű és Ízetlen falusi ebédünk után 
csemege gyanánt tiszta hegyi levegőt élveztünk a 
közelben emelkedő pázsitos magaslaton. Barátom 
nagy kedvelője levén a regényes hegyi vidéknek 
elmerengett a messzetávolból felénk kékellő óriási 
sziklatömegeken és bodor szivarfüstjével ugyancsak 
iparkodott az üde levegőn rontani. En, a levegöron-
tást kivéve, vele tartottam és gyönyörködtem az 
elbájoló természet pazar szépségeiben. Látva később 
a templom felé sereglő népet, mi is csakhamar 
utána indultunk, hogy a délesti istentiszteleten 
jelen lehessünk. Barátom szorgoskodott megérteni 
á szlovén hitelemzést; én pedig, mint aki a szlávnak 
csak személyét tiszteli és becsüli, de nye lvét el nem 
sajátífja, más tárgyról elmélkedtem. Istenem! gon-
dolám, mi ly szép egyházunkban az az e g y s é g , 
melyért egyszülött Fiad oly hőn imádkozott! Mily 
vigasztaló és örvendetes, ha a keresztény katholikus 
hivő ezen egységről oly biztosan felismeri szent 
vallásának követőit! Azóta is sokszor gondoltam 
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erre a egységre : a napokban pedig emlékezetembe 
hozta ismét a Religio 46. számának első czikke, 
melyben „Egy plébános- az egyházban divatozó 
egyöntetű eljárás hiányáról panaszkodik, mintegy 
folytatásául régebbi hasontartalmii czikkének. Ka 
pott reá megnyugtató választ; de ez engem sem elé-
gített ki teljesen; hozzászóltam azért én is, gondol-
ván, hogy sikerül megnyugtatni . De korántsem. A 
Religio fentebb említett számában újra panaszko-
dik, hogy „a prudentia pastoralist, mely nagyon is 
egyéni valami, egyszer és mindenkorra elegendő 
tekintélynek el nem fogadhatja." Helyesen. A lel-
kipásztorkodás! okosságnak csak oly esetekben van 
leginkább helye, melyekre az egyházi hatóságtól 
nem várhatunk eljárási módozatot, miután általá-
nos szabálv alá nem vonhatók. 

Az „Egy plébános'-1 ur czikkének tartalma 
ezen fordul meg: 

Kétely : 1) Mit kell tenni a felvételnél , ha az 
eretnek sectában kiszolgáltatott keresztség érvény-
telen vagy kétes ? 

2) Mit kell tenni a felvételnél , ha az eretnek-
ségben felvett keresztség észszerű okokból érvé-
nyesnek tekintetik és elfogadtatik ? 

Felelet: ad 1.) Ha az eretnekségben feladott 
keresztség érvénytelen, akkor absolute, ha kétes 
sub conditione szolgálandó ki a keresztség ama 
formula szerint, melyet az esztergommegyei szer-
könyv ily czim alatt tartalmaz: „Ordo baptismi 
adultorum." Gardellini igy ir ésokadato l : „Diversa 
adultorum, qui ab haeresi veni unt, et adultorum, 
qui in catholica religione sunt orti, conditio est. 
IHorum praecipue conditionem respicit ordo ba-
ptismi, qui pro aclultis inscribitur ; qui autem catho-
licus natus est, nihil habet, quod instructione in 
fide indigeat, nihil quod errorum detestationem ex 
poscat, nihil quod contra fidem senserit debeat re-
vocare. Qui vero ex infidelitate, vel ab haeresi ad 
fidem veniunt, aliqua habent peculiaria, quae pecu-
liariter detestentur, revocent, profiteantur." ') 

Ad 2.) Ha a keresztség érvényes, lehet pótolni 
a szertartásokat. Az esztergomi szerkönyv ..ordo 
supplendi omissa super baptizatum" czím alatt, a 
rovatban ezt mondja: „. . . omissa suppleantur; 
idemque ordo, ac ritus servetur, qui in baptismo' 
parvulorum (si fuerit parvulus), seu adultorum (si 
fuerit adult us) praescriptus est." Erre vonatkozólag 
Gardellini ismét igy ír : E x his verbis videri ali-

0 Nota Gardellini ad deer. S. R. C. n. 4780. ad 4. die 
27-a Aug. 1836. Wolfg. Mühlbauer, Deer, authent. Tom. I. 
Baptismus. 

quibus fortasse posset, super adultum quemlibet, 
nulla facta distinetione, eundem omnino in sup-
plendis omissis caeremoniis ordinem esse servandum, 
qui pro ad ultis generice praescriptus est. At dis-
t inguendum hoc in casu adultum inter et adul tum: 
adultus in catholiea religione ortus, ab adulto, qui 
in infidelitate vel haeresi ortus fuit et vixit , distin-
guendus, atque liinc non omnibus indiscriminatim 
eundem ordinem servandum esse patebit."2) Miért 
kel l a felnőtteknél klilömbséget. tenni, ha a szertar 
tásokat utólagosan végezzük? Gardellini szerint 
azért, mert ha a felnőtt katholikus szülőktől szár-
mazik, joga van, hogy ugy végeztessenek az utóla-
gos szertartások, amint végeztettek volna, ha rendes 
keresztelésben részesül ; „mutatis certe mutandis" 
amint az ..Ordo supplendi omissa super baptizatum" 
elóirja. Ha pedig az eretnekségben születteknél kell 
a keresztelési szertartásokat pótolni, akkor ugv já-
l u n k el ,amint az ,.Ordo baptisandi adultos"előszabja: 
. .mutatis etiam mutandis", mint fentebb említettem. 

Igy tehát a kételyekre meg volna adva 
a felelet. De hogyan egyeztetem meg ezzel utolsó 
czikkemet? Ott elégségesnek mondottam a protes-
tánsok visszavételére az esztergomi szerkönyvnek 
azon formuláját, melyet a hitehagyottak visszavéte-
lére elöir, változtatván az intelmen, e lhagyván egy-
szersmind az absolutiót pro foro externo. Nálunk 
Magyarországban, de másutt is, az eretnekek visz-
szavételénél, ha keresztséglik érvényes, azon eljá-
rást használják leginkább, melyet tekintélyek után 
ajánlottam. Helyesen cselekszünk, és mások is, mi-
dőn igy járnak el ; mert a keresztségi szertartások 
pótlását elöiró rovat nem feltét lenül kötelező, és a 
megyés püspök rendelete vagy hal lgatag beleegye-
zése, szokás és egyéb észszerű okok megengedik 
annak mellőzését . Gardellini azt mondja: „. .>. non 
ita stricte servandam esse hanc rubricain, ut quae 
supplenda essent, omitti nunquam possint.3) Zára-
dékul még egy jeles egyházfejedelem szavait idézem 
idevágólag : ..Haeretici ad Ecclesiam catholicam 
venientes, in quorum baptismo débita materia de-
bitaque forma servata fuit, moneri quidem possunt 
post factam a se haeresis abiurationem, ad suscipi-
endas hasce baptismi caeremonias ; sed cogi non 
debent. l i s solum conferantur, sive adultis, qui, vel 
quorum parentes ea ex pia devotione expetierint.4) 

2) Not. Gard. 1. c. 
3) Not. Gard. 1. c. 
4) Card. Armandus Rohan in Rit. Argentin. Cfr 

Mühlbauer, Doer, authent. Tom. I. A. I. 
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Ezt mondja a római szerkönyv i s : „ • • • ubi vero 
débita forma et materia servata est, omissa tantum 
suppleantur, nisi rationabili de causa aliter epi-
scopo videatur." 

Varga János. 

Im . és ft. dr. Samassa J. egri érsek beszéde 
a zsidó-keresztény házasságról szóló törvényjavaslat ellen, 

a felsőház decz. 10-ild ülésében. 
Nagyméltóságú elnök ur ! Méltóságos főrendek ! 
Mindazon érvek, melyek e törvényjavaslat ellen fel-

hozattak, kapcsolatban azokkal, melyek annak elfogadása 
mellett hozattak fel, különösen pedig ő excellentiájának az 
igazságügyminiszter urnák érvei, ki a concilium tridenti-
nummal kezében azt az alapot fogadta el, melyen a kath. 
anyaszentegyház áll, és annak egyik intézkedésére hivatko-
zik, saját állításának tekintélyt kölcsönözni akarván : jogo-
sulttá teszik azt a kérdést, mi bírhatta excellentiádat e tör-
vényjavaslat benyújtására, midőn, mint most hallottuk, el-
fogadta a tridenti co?iuubiumot alapul, mely a kereszté-
nyek és katholikusok közti házasság megkötésének szabá-
lyait egyszermindenkorra megszabta. Azt hiszem, nem té-
vedek, ha én a törvényjavaslat beterjesztését azon rendszer 
produktumának tekintem, melyet korunk államférfiai elfo-
gadtak, kik mindent, ami kezök ügyébe esik, egyedül azon 
politika szempontjából Ítélnek meg, amely mindent az ész-
től vár. Mert ők a népek életében csak a természet játékát, 
a szenvedélyek, az emberi számítás és szerencse kikerülhe-
tetlen esélyeit szemlélik; sikerükben erejöknek és bölcsesé-
göknek következményeit, szerencsétlenségökben csak a sors 
csapásait látják. Ezen elmélet, ezen rendszer, mely ma egész 
Európát kormányozza, nagy tévedés és még nagy szeren-
csétlenség is. Szerencsétlenség, mely minden magasztosabb 
felfogást elnyom, minden érzületet elaljasít, minden tehet-
séget a durva érdekek körébe von és minden erényt a földi 
jólétre vezet vissza, (Elénk éljenzés.) De nagy tévedés is, 
mert a világ-történelem másról tesz tanúságot. Ez azt bizo-O ö 
nyitja, hogy a keletkező, emelkedő és bukó nemzeteknek 
egymást követő mozgalmai alatt valami más lappang, és 
hogy e valami a fő, és a szerencse szeszélyeinek vélt nagy 
események nem egyebek, mint egy fensőbb hatalom örök 
terveinek beteljesülése. Midőn a kőfaragó az építőmester raj-
zai szerint faragja a kőtömeget, nem töri eszét azon az egy-
séges terven, melyet a művészet embere csinált, hogy min-
den rész meghatározott helyére jusson. A századok munká-
jánál minden nemzet a maga kövét faragja, de a világ nagy 
építő mestere az, aki kitűzi a helyet, melyet annak műve 
csodálatos öszhangjában elfoglalnia kell ; és midőn a tények 
bevégződtek,, a mély belátásu szemlélő felismeri bennök az 
Isten ujját. Es mivel én lelkem vágyainak teljes erejével 
kívánom, hogy nemzetem, midőn a századok munkájában 
a maga kövét faragja, ezen feladatát akként teljesítse, 
hogy a történelem pártatlan búvára egykor állami életében 
ne találjon egy érvnél többet annak bebizonyítására, hogy 
egy felsőbb erkölcsi rendnek megszegései idézik elő a nem-

5) Ri t . rom. 1G. 

zetek hanyatlását és bukását. Es mivel ezt kívánom, egy-
szersmind kivánom azt is, hogy azon férfiak politikája, 
akiknek kezébe tette a gondviselés e nemzet sorsát, ne ke-
resse önmagában végczélját, és hogy azon törvények, melyek 
hivatva vannak e nemzetnek állami életét szabályozni, oly 
törvényhozóknak legyenek művei, kik azon élénk tudattal 
bírnak, hogy ők soha sem állanak teljesen független téren, 
még ott sem, ahol egyedül szabad akaratuk szerint intéz-
kedhetnek ; mert a nemzet erkölcsei, szokásai, szelleme lát-
hatatlan határokat vont nekik. De mivel, méltóságos főren-
dek, a nemzet erkölcsei csak egy felsőbb törvény hatása 
alatt idomulnak, valamely nemzet szokásai hiven tükrözik 
vissza annak hitét, vallását minden alapvonásaiban. Ki fogja 
tehát tagadhatni, hogy az állam nem csekély mértékben 
függ a népeknek a vallási intézményekről való fogalmától, 
és hogy a vallás a népek által befolyást gyakorol a kormá-
nyokra, azoknak jogait korlátozza és cselekményeik összes-
ségéhez képest bizonyos irányt jelöl ki. Az erkölcsi korlátok 
élénk érzetétől függ lényegileg minden államnak jóléte. 
Ahol ez hiányzik, ott tért és uralmat^nyer az önzés, önkény, 
és a kormány zsarnoksággá fajul. Ezen erkölcsi korlátok 
azok a zátonyok, szirtek, hydrographikus viszonyok, me-
lyekről excellentiád más helyütt oly ékesen szólt, melyekre, 
ha figyelemmel nincs a kormány, nem fogja czélját elérni, 
hanem jobbára hajótörést fog szenvedni. 

Innen van aztán, hogy a törvények csak akkor bizo-
nyítják a népek egész valóját, szellemét, szivét, kötelező ere-
jöket, ha a népek azokban erkölcseiknek tulajdon művét is-
merik fel, ha a népek azokban önéletökből való életet lelnek. 
És vájjon miért? Megfelel erre Pascale szavakkal: „a szo-
kás képezi természetünket." Elődeink vallása és erkölcseihez 
való ragaszkodásunk egyike azon egyetemes és ismételten 
megujuló tényeknek, melyekben az emher egyéb általános 
törvénye nyilvánul. Annak megtámadása a társadalom meg-
támadása. Ott, hol a mult iránti tisztelet megszűnt, nincs 
többé ál andóság az erkölcsökben. Egy társadalom pedig 
csak erkölcseiben és erkölcsei által válik nagygyá. A legve-
szélyesebb tévedések eg\ike tehát, méltóságys főrendek, mi-
dőn mindent írott, a pillanatnyi utilitas vagy szeszély által 
sugalt törvények segedelmével akarnak tenni, és magukat 
túltenni a szokáson, mely az erkölcsök kifejezése. 

Egészen más véleménynyel volt e tekintetben Tocque-
ville, kinek nagy része volt a democratikus eszmék terjesz-
tésében, aki ezt jegyzi meg : „Az emberek minden fontosságot 
a törvénynek tulaj do nitnak és az erkölcsöknek igen csekélyt." 
Pedig hogy az erkölcsök fontosak, oly általános jellegű igaz-
ság, hojjy engem tanuhnányaim és tapasztalataim mindig 
ösztönöznek azok megismerésére. Nekem ugy látszik, hogy 
ez igazság legalább az én szellememre központ, ahova engem 
eszméim mindig visszavezetnek." És Toqueville-nak igazsága 
van ; miért? mert vegyük el valamely nemzetnek szokásait, 
erkölcseit, s elvesszük annak személyiségét, el azon sajátságos 
jellegét, mely az ő individualitását képezi. Igen, de ez idö 
szerint nagy tekintélynek és befolyásnak örvendő iskola, 
melynek egyik havczosa, az én tisztelt barátom, a törvényjavas-
latnak tárgyalásánál e házon kivül ugyan a múltnak erkölcsei 
a múltnak szokásaihoz való ragaszkodást ugy tünteti fel, mint 
a haladásnak ellentétét, mondván, hogy a nemzet erkölcseihez 
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és szokásaihoz való ragaszkodás a stabi itás azon fokát teremti 
meg, mely a haladásnak útját állja és a nemzetet sterilitásra 
inditja Én azt hiszem, hogy ez nagy tévedés ; ők, t. i. ezen 
iskola félfiai, azt hiszik, hogy nem. És valóban e szerint jár-
nak is el, mikor a hatalom kezükbe kerül: aminek szükséu-
képeni eredménye az, hogy a politikai körökben divó elvek 
ellenkeznek a nép nézetével, és hogy azon nézet, melynek a 
nép nem hódol, a kormány és a politikai körök befolyásos 
embereinek támogatásában részesül ; amikor ssükségképen 
ismétlődik azon jelenet, amely politikai életünk tapasztalatait 
már eddig is oly bőven gazdagította, t. i. a kormány törekvése 
a népe lépteit erővel is a maga akaratára vezetni. És ez 
súlyos baj. mert ezáltal a kormány tekintélye és hatalma a 
nép felett gyengül. A hatalom alatt azt az erkölcsi befolyást 
értjük, mely nem okvetlen az erő&zak eszméje, az erőszak 
eszközei kiséretében lép fel. A nép erkölcsi szokásai vagyis 
hagyományaihoz való ragaszkodás egyáltalában nem képez 
akadályt a haladásban, mert a haladás közben, mialatt józa-
nul csak a folytonos tökélyesbülést lehet érteni, sem egyesek, 
sem egész népek lényegök alapfeltételén nem változtatnak, 
A haladás minden munkája abból áll, és minden titka abban 
rejlik, hogy nap nap után, folytonos küzdelemben és folyto-
nosan megujuló áldozatok árán egy erényt a másikhoz fűzzünk. 
Ha a haladást nem ebben keressük, méltóságos főrendek, ha 
a haladás alatt nem ezt értjük, akkor, amit ezen magasztos 
név alatt cselekszünk, nem az építés, hanem a bontás munkája. 

Vájjon a jövő erényeinek kivívása mellett a mult eré-
nyeit meg kell-e tagadni? Vagy félnie kell-e a jövőnek attól, 
ami őseink hagyományaiban erény és menekülnie az elől, 
mint a haladás akadálya elől? Szelleménekés ékesszólásának 
egész hatalmával tiltakozott ez ellen Guizot azon híresekké 
vált történelmi előadásokban, melyeket Párizsban, a húszas 
évek végén tartott, amidőn meggyőződésének egész hevével 
ezt mondja : ..Midőn a nemzedékek, melyek a hazát egy pil-
lanatra birtokolják, dölvfükben azt hiszik, hogy az kirekesz-
tőleg egymaguké és hogy a mult szemben a jelennel, az a 
halál szemben az élettel ; midőn ehez képest visszautasítják 
a traditiók hatalmát s azon kötelékeket, melyek nemzedéke-
ket nemzedékhez fűznek, akkor megtagadják az emberinem 
jellemét, hivatását, becsületét s amit cs lekszenek, az a for-
radalom utja." S Giiisotnak teljes igazsága van. 

Az lbOd. év őszén vala, midőn Pitt falusi birtokán töb-
beket barátai közöl asztala köré gyűjtött. Lakoma közben 
meghozzák neki a hírt, hogy Mack feladta Ulmot és hogy 
Napoleon Bécs felé megy, Azonnal közié e hírt barátaival, 
kiknek nem volt egyéb válaszuk, mint ez: „Mindennek vége! 
Nincs menekülés Napeleontól." De Pitt azt válaszolta: 

..Van menekülés ; ha nekem sikerül Európában nem-
zeti háborút támasztani ; s e nemzeti háborúnak Spanyol-
országból keil kiindulnia ; a spanyol nemzet az, hol a haza-
liui harcz először ki fog törni." 

E mély bclitásu államférfiú, méltóságos főrendek, 
ennyi suly fektetett a nemzeti szellemre ; ő ettől várta és re-
mélte azt, amit az európai kabinetek összes működése nem 
volt képes eszközölni : Napoleon bukását. 

A dolgok menetében nem ritkán látjuk ugyan, hogy 
ugyanazon nemzeti eszmék, melyek tegnap valamely állarn-
férfiunak terveit hatalmasan támogatták, ma azoknak útját 
állják, el annyira, hogy élesztés helyett azokat el kell fojtani. 

Ami nemzetet menthet meg. az, méltóságom főrendek 
nem más, mint nagy, neraeä, a nemzet szivében mélven o-vö-^^ 7 •/ Ot/ 

kerező eszmék, melyeket az idők vésője, a józan törvény 
be fol yása, a szokás és erkölcsök tiszteletre méltó autiojui-
tása vésett a nemzetek szivébe. Ez a hagyomány telje, mely 
a népeket egy férfiúvá teszi. Ilyenkor fonódik össze a mult 
a jelennel, és vág a jelen a jövőbe ; ilyenkor fakad a nemzet 
lelkületében és érzületében a lelkesedés ihlettsége, melynek 
gyümölcsei nagy tettek ; ilyenkor gyűlnek össze a hazafiság, 
az önfeláldozás, és a kitartásnak példái ; mert a nemzet ha-
gyományában élő eszmék magasztosak, és a szivek kitá-
gulnak. 

A magyar nemzet is, méltóságos főrendek, a maga sa-
ját hagyományaiban élő érzületek és eszmék kegyeletes 
megőrzésével folytatja évezredes állami létét : azokban ta-
lálta ő individualitásának alapfeltételeit; azokban keresi ő, 
méltóságos főrendek, és birja jövőjének is zálogát A ke-
resztény előidők existeütiánknak oly tagozatát teremtették 
meg, hogy önmegsemmisülés nélkül arról le nem mondha-
tunk. Azért a nemzetnek ezen eszméit, érzületét, szokásait, 
erkölcseit megtámadni: politikai hiba; ez a nemzet indi-
vidualitásának tagadása. 

Pusztán tőkéből élni, méltóságos főrendek, szomorú 
dolog. Ezáltal egy bizonyos időre el lehet ugyan odázni az 
anyagi zavart, de okvetlenül be fog állani a kenyér hiányá-
nak sanyarú órája.—A valláserkölcsi meggyőződés, mely ma 
még a népben él, a szokások és erkölcsök, melyek által az nyil-
vánul, kétségtelenül megbecsülhetetlen tőke, de nem kime-
ríthetetlen. Egykor azt hitték, hogy az, kivált ha a kormá-
nyok javára szolgált. De a tapasztalás megmutatta, hogy 
ez a felfogás nag-y tévedés volt. 

Ha valamely törvény megalkotásánál a nemzet ha-
gyománya tiszteletben tartatik és a törvény által az tovább 
fejlesztetik, annak codificatiója üdvös eredményű lesz: el-
lenkezőleg, a törvény a polgári rend megrendítésének forrá-
sát fogja képezni. És vájjon miért? Mert a törvény ereje 
messze túlhaladja a könyvekbe, nagy szónoklatokba foglalt 
bármely elveket és tanokat. Azok szabadon elfogadhatók 
vagy elutasíthatok ; nem igy van a törvénynyel. A törvény 
kötelező erővel hat. Amazok elavulnak és feledésbe men-
nek ; a törvények nem ily mulandók, mert ha törvény a 
nemzet erkölcsébe megy át annak hatása hosszú idejű. Es 
az emberek tettei a törvények eredményei lesznek, habár 
azok talán egy felsőbb erkölcsi törvény megszegése is, és ez 
oknál fogva mint ilyenek már többé nem fognak a szeren-
csétlenségek közé számíttatni, mert elvekké váltak : többé 
már nem eszközül, hanem czélul tekintetnek, melyet az em-
berek elérni akarnak. 

Meggyőződésem tehát azt tartja, mélt. főrendek, hogy 
az állam, habár rá né?ve lényeges a jogi függetlenség, és az 
ő terén más hatalom nem parancsolhat, egészen korlátlan 
hatalmat még sem igényelhet magának. Mert a jogi füg-
getlenség ki nem zárja a sokféle erkölcsi függést. Már az 
állam fogalma, mely eszes és erkölcsi lények összesége, ezen 
korlátozást magában foglalja.Van bizonyos határ, melyen tul 
az államnak lépnie nem szabad. E határt az állam túllépi, 
valahányszor polgárainak vallási kötelességeik megszegését 
a tör.ényszerüség jellegével ruházza fel. S azért azon elmé-
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let, melyet a hármas bizottság felállít, midőn azt mondja, 
hogy a vallások tanaiból folyó ellentétességek mellett az 
ö s s z e ü t k ö z é s e k meggátlására hivatott állami feladathoz 
híven, háríttasíék el a disparitas cultus elvénél fogva az 
egyházi törvények értelmében fennálló házassági akadály, 
ezen elmélet, mondom, visszás és következményeiben veszé-
lyes. Mert ha az állam egyszer e meredélyre lép, reá nézve 
többé megállapodás nincs. Ha az áliam a béke érdekében 
ma a vallások belsejébe nyúlva a cultus (lisparitást törli ki, 
holnap ugyanazon béke érdekében mást fog eltörölni, és a 
méltóságos főrendek a történelemből velem együtt nagyon 
jól tudják, liogy ugyanazon béke érdekében kellett az állam-
nak az istentagádást is a törvény oltalmába venni. (Mozgás.) 
Igy tehát, ha az állam igy a pacificator szerepére vállalko-
zik, félek tőle, hogy conspiratorává fog válni önmagának, 
conspirálni fog a maga léte ellen, midőn azon téves hitben 
él, hogy az állam békéje biztosítható az által, hogy a vallá-
sok megsértetnek. Nem egyszer és nem is egytől hallottam, 
hogy ki fog a politikában elvekkel és logikával'foglalkozni, 
hogy a politikában a rideg valóság, a haszon, és az az okos-
ság, mely a hasznosságot mindenkor feltalálja, dönt. 

En azt tartom, hogy szomorú idők azok, midőn ily el-
vek hangoztatnak ; ezek nagy erkölcsi hanyatlás és gyakran 
nagy bűnhődés jelei szoktak lenni. „Az egyszer adott lökés 
magával ragad minket, a megnyitott uton tovább haladunk, 
s (az észszerűség,) mely lényünket képezi, még csak egyszer 
fog megállni, hogy tönkremenjen." 

Igaz szavak ezek, melyeket Taine mondott, ki a fran-
czia nagy forradalomnak pragmatismusát irta meg, hogy 
tanuljuk meg, miként keletkeznek a forradalmak, és bogy 
azok keletkezésén ne csodálkozzunk, midőn mindent meg-
tettünk arra, hogy keletkezzenek. 

En tehát, méltóságos főrendek, oly törvényjavaslatot, 
mely amaz erkölcsi korlátokon túllép, nem merek megsza-
vazni. Nem szavazom meg tehát ezen törvényjavaslatot sem, 
mely Magyarországban a család saecularisátióját kezdemé-
nyezi és emiatt a magyar nemzet vallási meggyőződésével, 
annak szokásaival, erkölcseivel, egész múltjának traditiójá-
val szakít és ellenkezik. Mert a magyar nép, a magyar nem-
zet azon frigyben, mely a hitves társakat egy életre egye-
síti, mindig az ég közreműködését tünteti fel, a magyar 
nemzet itt minden reményeivel és minden félelmeiben min-
dio- a vallást hívja segítségül, melynek ég és föld közt az a 
rendeltetése, hogy „kitöltse a mérhetetlen ürt, mely ezt am-
attól elválaszthatja." 

E meggyőződésemben, hogy a törvényjavaslatot el ne 
fogadjam, egyátalában meg nem ingathatnak azon érvek, 
melyek a törvényjavaslat mellett felhozattak. Mindnyájan, 
akik akár szóval, akár Írásban a törvényjavaslat mellett 
buzgólkodtak, azt hozták fél, hogy az a s z ü k s é g postulatu-
ma. En is azt hiszem, és ugy vélekedem, hogy valamely 
törvény megalkotásánál számba veendő, vájjon szükséges-e 
az vagy nem? De másrészről kétségtelennek tartom, méltó-
ságos főrendek, hogy a szükség meghatározásánál tekintetbe 
kell venni mindazon anyagi és erkölcsi korlátokat, melyek-
nek figyelmen kivül hagyása a tévedés sorompóit tárja fel. 
Es épp azért, ha valamely törvény megalkotása bizonyos te-
kintetben a kivánatosság igényével lép fel ugyan, de ha az 

a nemzet legnagyobb részénél jogosult nyugtalanságot kelt 
fel, a nép vallásos erkölcsi érzületét sérti : akkor azon er-
kölcsi korlátok egyike támad, melyen túllépni veszélyes. 

Nem mondja pedig senki, hogy a törvényjavaslat nem 
sérti a valláserkölcsi érzületet, mert itt. amint helyesen volt 
ma már mondva, valóságos polgári házasságról van szó, és 
ezáltal a törvényjavaslat egyrészről a vallási házassággal 
egy állásra helyezi a polgári egyesülést, melyet a tisztviselő 
hiába fog nevezni házasságnak, (helyeslés) és melyet, hogy 
Sauzet egykori franczia miniszter erre vonatkozó szavaival 
éljek: a „tisztviselőnél erősebb közvélemény kíméletlenül el-
vet, és az általános erkölcsi érzet kimondja felette Ítéletét." 
De másrészről e törvényjavaslat a vallásos tekintélylyel 
való daczolásra szabad tért nyit, és az abban való megma-
radásra segédkezet nyújt, miáltal a törvényszerűség és a 
vallási kötelesség közt éles ellenmondást támaszt. 

Vájjon, midőn a törvényjavaslat ennyit és ezt ered-
ményezi, nem sérti-e a vallás-erkölcsi érzületet? Vagy talán 
némelyek azt hiszik, hogy bizonyos tények, ha határozott 
személyt nem sértenek, ha egyedi jogokba nem ütköznek, 
nem lehetnek támadások a társadalmi jog ellen és törvényi-
leg megengedhetők? Az ember egész magatartásában, az em-
ber egész művében Istennek adósa, s azért a vallás nemcsak 
társadalmi nyilvános tény, de jog is. Azt hiszem tehát, hogy 
a kormány nem csak az egyed, de a társadalom jogának is 
tartozik tisztelettel adózni és tiszteletet szerezni. De ke-
zemnél van az a lap, amelyből olvastam, hogy a törvényja-
vaslatnak megszavazása nálunk ez idő szerint különösen 
azért szükséges, mert egy párt programmja egyik pontjában 
ennek a törvényjavaslatnak elvetését vette fel. Tehát egy 
elenyészőleg csekély párt (az antisemita pártról van szó) 
elég sulylyal birjon arra, hogy Magyarországban a vallás-
erkölcsi érzületet mélyen érintő oly törvényhozási intézke-
dés történjék, mely sem több, sem kevesebb, mint a család 
saecularisatiojának kezdeményezése s amelynek folytatása 
nem fog elmaradni. Még csak engedélyezése forog kéi'dés-
ben, szerény alakban lép fel; — lakhelyét a türelem, a ven-
dégszeretet, a jogegyenlőség s tegyük hozzá az érdek nevé-
ben igényli; de merészsége csakhamar növekedni fog, hogy 
tágabb jogokat követelhessen és igényeit nagyobbítsa. Mert 
ha egyszer bármily czim, bármily alakban nyer bebocsátta-
tást, mert elvet vall, többé alakja el nem maradhat, mind 
az elvnek következménye. S ezen kezdetleges alak is csak 
addig kötelez, mig az akarat türi. Mert ha egyszer túlteszik 
magukat egy magasabb erkölcsi törvényen, ha az ember 
önmagának független urává válik : megmarad neki a joga 
mindazt tenni, ami neki tetszik. 

De a törvényjavaslat elfogadása egyesek szerint annak 
is akar bizonyítéka lenni, hogy ime azon őrületes mozga-
lommal a kormány és az ország nem ért egyet. De hiszen ez 
eléggé lett constatálva, a mozgalom fegyverrel veretett le, 
egész vármegyék a rögtönitélő bíróság rendkívüli hatalma 
alá helyeztetettek; és helyesen, hogy az izgatók megértsék, 
és Európa tudja, hogy e hazában a személyt és vagyont ke-
mény megtorlás nélkül megtámadni nem lehet. De midőn 
ezen mozgalmakkal való solidaritásnak még árnyékát is oly 
nagy aggálylyal kerülve s annak tanuságául behozzák a 
polgári házasságot, habár egyelőre ezen alakban: félek, hogy 
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ezzel — és készségesen teszem hozzá — nem szándékosan, 
tío-y még v e s z é l y e s e b b , nem elenyészőleg csekély, de európai 
párt programmjának egyik pontját támogatják, azon pártét, 
m e l y a jelenlegi keresztény társadalomnak létfeltételeit tá-
madja meg. A socialismus, méltóságos főrendek, a maga 
szempontjából igen helyesen és teljes logicai következetes-
séggel jár el, midőn a házasságot mint első isteni intézményt 
támadja meg, és a maga szempontjából igen helyesen állítja 
egyik hírneves irójok Marx, hogy a népuralmat józan ösztöne 
ei>érli. midőn tiltakozik a család ellen. Nagyon félszeg te-

hát a köznapi szabadelvűség viselkedése, mely, hogy az 
isteni tekintély és jog útjából kitérjen, a házasságot mint 
eo-yszerű polgári szerződést akarja tekinteni. A socialismus 
ezt ugy fogadja, mint részletfizetést, teljesen meg levén győ-
ződve arról, hogy a házasságnak romba kell dőlnie, ha az 
vallási jellegéből kivetkőztetik. (Helyeslés.) 

Es vájjon miért essék kétségbe e gonosz művének si-
kere fölött, ha még a legkörültekintőbb szellemek sem ide-
genkednek eszméjétől ? Ha azon körökben melyek a szelle-
mi élet fönsége által a jelenlegi társadalmi rendet képviselik, 
igy gondolkoznak, akkor az általános társadalmi rend 
felforgatásának képviselői a rend képviselőire mint szövet-
ségeseikre tekintenek. Mert önámitás — az elv következmé-
nyeit — amelyekhez a Jogica hozzá vezet, csakhogy senkivel 
keményebb viszályba ne keveredjünk, elodázni a távol jövőbe. 
Nem szabad elfelejtenünk, hogy mások nem ily mérsékeltek; 
és hogy a*; antisocialis tömegekben duló szenvedélyek eddig 
ismeretlen hevességet kölcsönöznek az elv következményé-
nek, amelyek kedvező pillanatban mindent magukkal ra-
gadnak ; a rosz ennek következtében szükségképpen tovább 
terjed és az antisocialis elemek, melyek jellemzik azon 
fogalmakat, melyek a házasságról és családról forgalomban 
vannak, ezen eljárás által felbátoríttatnak ; a tévedés ezen 
eljárásból kölcsönzi erejét és ami roszabb, kölcsönzi hitelét 
is. (Helyeslés.) 

Es a néptömegekben befészkelt eszmék, méltóságos 
főrendek, hatalmasabbaknak bizonyulnak be a gyútűs pus-
káknál és vontcsövű ágyuknál. Az örvény, melyet a gondat-
lanság támaszt, a gondatlan nemzedéket is el fogja nyelni. 
Azért, méltóságos főrendek, mindazon kísérletekkel szemben, 
melyek a család saeculavisatiójára irányulnak, tartsuk meg 
azon meggyőződést, amelynek oly ékes kifejezést kölcsönzött 
ő eminentiája az ország prímása, hogy a család isteni ere-
det ü, és hogy annak berendezése isteni. 

A társadalomnak trilógiája a vallás. C'alád és tulaj-
don, már a társadalom alapításával magasabban állott mind-
azok akaratánál, kik a családot képezik, mert ez Isten te-
remtő erejéből származik. Van ugyan egy nagy tekintélyű 
s befolyású iskola, mely azt tanítja, hogy az a kor, mely a 
házasságot a vallás oltalma alá helyezte, ma lehet tisztele-
tünk tárgya, de nem lehet az előrehaladó emberiség moderá-
tora, mert ez annyit jelentene, mint a souverain észnek fen-
sőbbségéről lemondani. S azért bátran és büszkén hirdetik, 
hogy e téren az állami hatalom tágítása a civilisatió ügyére 
nagy nyeremény, hogy a papi hatalomnak leszorítása a tér-
ről megrögzött ítéletek felett kivívott győzelem és veresébe 
a jogosulatlan igényeknek. Ha az emberek politikai jogaik 
birtokába jutnak, megkísérlik a vallást politikával helyet-

tesíteni és azt hiszik, hogy ők valóban csak akkor szaba-
dok. ha vonakodnak Isten előtt magukat megalázni, biztosra 
vévén, hogy az Istenben való hitet az eszményi humanismus 
korszaka fogja követni, melyben a szabadság a végtelen 
előhaladásra hivatott emberi ész fensőségét fogja megálla-
pítani. 

De ha az ember az aberratio e terére lép,csakhamar meg 
fog győződni, hogy midőn saját eszével kigondolt és büszke 
önhittséggel óhajtott jövőjét a legbiztosabbnak hitte, lábai 
alatt feneketlen mélység tátong. Mert ne feledjék el soha e 
tan hirdetői, hogy a hol a souverain szabadság nevében a 
vallás és egyház tekintélye ellen harczot viselnek, ott a val-
lás-erkölcsi befolyása meggyöngülés elvész. Es vájjon az ek-
ként támadt ürt mi fogja kipótolni ? Nem marad más kor-
mányzási mód hátra, mint a csendőrök ébersége és a szuro-
nyok hatalma. De mig a kormányok az állandó seregekben, 
a nép a felkelésekben bízik. S a történelem e tanát megerő 
siti a tapasztalás, s a jövő bizonyára nem fogja megczáfolni. 

Mindezeknél fogva nem fogadom el a törvényjavasla-
tot. (Élénk éljenzés.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, deczember 17. A diadalmas —második nap. 

— Et quid nunc ? — Már mindenki tudja, széles ez ország-
ban, hogy a főrendiházi tárgyalásnak második napja diadal-
lal végződött. S a ki jelen volt, aki részt vett ebben az ülésben, 
csak az ismeri ama lelkesedést, ama hatalmasan kitörő örö-
met, mely a szavazás eredményének kihirdetésekor a magas 
házban nyilvánult. 

Sed quid nunc ? 
Boszúság, fenyegetés, ijesztgetés az egyik oldalon — 

bizalom, reménykedés, tervezés a másik oldalon! Melyiké 
lesz a jövő? Nem tudjuk. De a tényeket akarjuk egybeállí-
tani, hadd vonja le azokból maga a t. olvasó combináczióit. 

Az első, mit constatálni tartozunk, ama vérigsértő 
hang, melylyel a zsidók által kezelt liberális sajtó, és ugyan-
azon zsidók vagy zsidóbarátok által szolgált külföldi libe-
rális sajtó, a főrendiház szavazatával szemben tanúsított. 
Még a különben higgadt P. Lloydnak is két napra volt 
szüksége, mig csak némileg nyugodtan beszélhetett ezen 
eseményről. Zsidóvérű vagy zsidóérzelmű liberálisaink, ugy 
látszik, tökéletesen megfeledkeztek arról, hogy a főrendi-
ház önelhatározása folytán és szabadon hozza határozatait. 
Jogával élt a főrendiház. Ha még a képviselőház is, hol pedig 
szigorú pártfegyelem uralkodik, szabadon alkotja, mint 
mondják, a nemzet akaratjának kifolyása gyanánt határo-
zatait: ugyan mi jogczimen akarnák megtagadni a főrendi-
háztól az önelhatározási jogot? Ugy látszik, roppantul csa-
latkozhattak számításaikban azok, kiket a főrendiház ilye-
tén szavazata annyira kivetett a nyeregből. 

A második, mit constatálni tartozunk, ama furcsa, 
részint indokolatlan, részint túlzott fenyegetés, melylyel a 
főrendiház ellen fordulnak. A főpapság fényes állása és a 
főrendiház reformja,ez ama két rémkép, melyeket a tárgya-
lás alatt és a tárgyalás után annyiszor hangoztattak. 

A főpapság fényes állása, sokak irigységének tárgya, 
most is, mint május havában, szolgáltatta a fegyvert azok 
intimidatiójára, kik kötelességük teljesítésére megjelentek 
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és szónokoltak. Méltó, illő-e ilyen el járás? Jönnek a főpa-
pok azon állásuknál fogva, melyhez sz. István alkotmánya 
tanácskozási és szavazati jogot kapcsolt, a főrendiházba; 
jönnek oly kérdések megvitatásánál, melyek a nemzet léta-
lapjait érintik és az egyházi élet mélységeibe nyúlnak, me-
lyek eldöntésénél ők első sorban hivatottak és képesítettek, 
megteszik kötelességöket, meg akarják menteni a hazát oly 
kalandoros politikától, mely könnyelműen koczkára teszi a 
nép — és államélet legszükségesebb exigentiáit: és ezen hí-
ven és odaadólag és buzgóan teljesített kötelesség ára ama 
fényes állás elvesztésével való fenyegetés, mely fényes állás 
éppen ezen kötelességek hű teljesítése kedveért lőn alapítva. 

Tudjuk, mit tehet az erőszak, a jog és igazságról meg-
feledkezett önkény;— de azt is tudjuk, hogy az erőszak ál-
dást soha sem hozott, hogy az önkény mindig megboszulta 
magát. 

A főrendiház reformja — üres fenyegetés ; azt nem 
fogják reformálni nélküle. IIa lesz szó róla, nem lesz szó 
nélküle. 

A harmadik, mit constatálni tartozunk, áz állandó 
ijesztgetés az általános kötelező polgári házassággal. A mi-
nimum megvetése követeli, ugy mondják, hogy az egészet 
behozzuk. Mi meg azt mondjuk: Ha a minimumot sem 
akarták elfogadni a főrendek, annál kevésbé fogják elfő 
gadni az egészet, mit Tisza maga is belát, midőn határozot-
tan az általános polg. házasság ellen nyilatkozott. Különben 
ennek a dolognak még más alapja is van. 

A negyedik, mit constatálni tartozunk, az, hogy bár-
mennyire is tértek volna el az indokok a zsidóházasság első 
elvetésénél, annyi tény, hogy most általánosan és lelkesen 
sorakoznak a házasság keresztény jellegének védelme körül 
nem csak azok, kik azt először megbuktat ták, hanem ezekkel 
együtt mások is. 

Az ötödik, mit constatálni tartozunk az, hogy a kor-
mány, mely az első tárgyalás alkalmával mindent elkövetett, 
hogy győzelemre jussonj most annál inkább azon van, hogy 
a kudarczot kihevervén, a másik összeütközésnél győztes 
legyen 

Igy állanak lényegileg ma a viszonyok és a jövőévi 
január hó 10-e, — mert ez az ünnepek utáni első tárgyalási 
nap — és az ezt követő napok, véleményünk szerint, egy 
még érdekesebb és következményeiben még kihatóbb harcz-
nak lesznek tanúi. Bármennyire örülünk is ezen első nagy-
szerű tettnek, még sem tudunk felemelkedni a lelkesedés 
azon magaslatáig, melyről egy egész uj jövőt sat. jósolhat-
nánk. De igen, ha még egyszer, még erélyesebben fogja a 
főrendiház visszautasítani az elkereszténytelenedés ezen első 
lépését, akkor az ismételt és erélyesebb szavazatra már 
többet építhetünk. 

Mire van kilátásunk, azt a t. olvasó a röviden érintett 
viszonyokból maga szíveskedjék levezetni. ? 

IRODALOM. 
4- A római pápa és a péterfillér. A magyar nép szá-

mára. Közli Hujmann Ferencz, pécsmegyei áldozár ós pel-
lérdi plébános. 8. r. 100 lap. Ára 10 kr. 

Katholikus emberre nézve első és főfeladat, hogy is-

merje egyházának szervezetét és hogy mily helyet foglal el 
e szervezetben nevezetesen a pápa? A külföld katholikusai 
azon szerencsés helyzetben vannak, hogy egy egész kis iro-
dalommal birnak, melyből ide vonatkozó ismereteiket me-
ríthetik ; de meg is látszik ra j tuk a ragaszkodás, a valódi 
gyermeki szeretet a kereszténység közös atyja, az egyház 
feje, a pápa iránt ; melyet ugy szóval, mint tettel kimu-
tatni törekednek. 

A szóban forgó kis füzetnek is az a nemes czélja van, 
hogy a szeretetet a pápa iránt & magyar katholikus közönség-
ben ébressze és élessze. Ha valaha, ugy leginkább napjainkban 
van szükség arra, hogy hivő népünk megismerje, hogy mi 
is az a pápa? A támadás ugyanis az ellenséges tábor részé-
ről a pápaság ellen van intézve, mert az ellenség jól tudja, 
hogy ha egyszer a fej szorongattatik, vagy éppen élni meg-
szűnik, megszűnik élni a test is. E füzetke tehát, mindenek 
előtt a következő kérdéseket egész alapossággal és könnyen 
érthető módon fej teget i : Mi a pápa az egyházra, az embe-
riségre, Magyarországra nézve? Ismered-e a jelenlegi pá-
pát ? Mivel tartozunk szentséges a tyánknak? 

A pápát megismertetni tehát első feladata e füzetnek ; 
de van egy másik feladata is, ami nem más, mint az, hogy 
miután a hívek megismerték a pápát, mint Krisztus hely-
tartóját , mint az egyház fejét, mint az emberiség legjobb 
jótevőjét stb., mint ilyent tiszteljék, szükségében segítsék is. 
Hogy e czélját szerző elérje, további 19 fejezetben a követ-
kező kérdéseket fejtegeti, nem kevesebb melegséggel, mint 
világossággal : Van-e, és hogyan keletkezett a pápának vi-
lági uralma ? Mire való a pápának világi uralom? Hová 
ju to t t sz. Péter öröksége ? Milyen lett a pápának további 
sorsa? Mit terveznek még az egyház ellenei? Mit mond az 
Isten ezen rablásokhoz ? Szabad-e közönyösnek maradnod a 
pápa sorsa iránt ? Köteles-e a katholikus segíteni a sz. 
atyát ? Hogyan segítsd a sz. atyát ? Mivel segítsd meg sz. 
atyánkat ? Mit tegyünk még a sz. atyáért ? Mire való a pá-
pának a pénz? Honnan vegye a pápa a szükséges pénzeket? 
Mi a péterfillér és hogy keletkezett ? Köteles-e a katholikus 
péterfillért adni ? Hogyan gyűjtendő a péterfillér ? Akarsz-e 
megható példákat látni ? Hogyan ítélnek a gonoszok a pé-
terfillér felől ? Meddig segítsük még sz. atyánkat ? 

E kérdéseket itt bővebben fejtegetni felesleges; elég 
azokat csak felemlíteni, hogy az olvasó lássa, miszerint i t t 
egy igen fontos ügyet behatóan tárgyaló érdekes füzettel 
van dolga, melyet maguk a felvett kérdések ajánlanak meg-
vételre, minden további ajánlgatás nélkül is ; de ajánlják 
még e füzetet az alapos kidolgozás, az igen csinos kiáll í tás; 
és meg az is, hogy az összes bevétel szentséges Atyánknak 
van szánva. Mindezekhez hozzá járul, hogy ily olcsó könyv 
a magyar könyvpiaezon még nem jelent meg, mert mint 
fennebb megjegyeztük ára csak 10 krajezár, ami természete-
sen csak ugy volt lehetséges, hogy, mint értesülünk, a kiadás 
költségét az egyház és pápa iránt annyi fiúi szeretetet és 
tántoríthatatlan ragaszkodást tanúsító, minden tekintetben 
nemes lelkű méltóságos Troli Ferencz pápai praelatus, pécsi 
kanonok úr fedezte. Magyarországban nem volna szabad 
katholikus embernek e kis füzet nélkül lenni, mert ki az, aki 
10 krajezárt adni képes nem volna e becses könyvért? 
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Sőt akinek tehetsége van, annak több példányban kellene 
megrendelni, a szegényebb plébániákra kiküldeni és a hivek 
közt elosztani. Tápláljuk is a reményt, hogy lesznek, kik 
figyelmeztetésünket követni fógják ; hogy káptalanok, tehe-
tősebb lelkészek nagyobb számmal fogják e füzetet megren-
delni, és így jó tetteiket egygyel ismét szaporítani. Legyen 
Isten áldása mindazokon, kik e jó czélt előmozdítják. A mű 
megrendelhető: Pellérden, a plébánia hivatalban. 

VEGYESEK. 
— Aadrássy Gyula gróf nyilatkozatát a kötelező pol-

gári házasság ellen a külföldi sajtó is ugy fogja fel, mint a 

hazai : mint szándékot a nemes gróf részéről mérsékeltsza • 
badelvü lcormány alakítása iránt. 

— A berlini ,Germania' f. hó 14-iki esti száma terje-
delmesen ismerteti a felsőház legújabb vitáját és constatálja, 
hogy a keresztény álláspont diadala a modern-pogány nézet 
fölött első sorban főpásztoraink meggyőző ékesszólásának 
köszönhető. 

— Lapunk zártakor veszüuk egy füzetet, melynek 
czime nem csekélyebb, mint Szózat Magyarország katholi-
kusaihoz ! Nagy követ kezd ismét mozgatni : az Autonó-
miát ! 

Sajtóhiba. Előző sz. 1. czikkének a végén Dogon helyett Drígon. 
nemzete/.et h. nemzetet kell olvasni. 

E l ő f i z e t ő é i f e l h í v á s 

a 

R E L I G I O 
é s a 

K A T H O L I K U S T H E O L O G I A I F O L Y Ó I R A T 
1884-ik évi folyamára. 

Magyarország keresztény létének alapjai nagy veszélyben kezdenek forogni. Iskola-rendszerünket az állam ugy 
alakította át, hogy mikor valaki az egyetemet elhagyja, akár hitehagyó Julián császárral foghat kezet, ha tetszik. Most 
már a családot támadták meg, abban a szellemben, hogy keresztény szülőtől meg nem keresztelt ivadék is származhassék, 
és igy egy uj pogányság nemsokára Magyarország bevett vallásai között foglalhasson helyet. E mellett az ingatlan föld 
körül is addig-addig reformoztak, hogy végre az anyaföld is kezd inogni a magyar nemzet lábai alatt. 

Amire Magyarországnak ily körülmények közt mindenek fölött szüksége van, az egy erőteljes, regenerált köz-
szellem, mely a keresztény elvek tiszta levegőjét szeresse és ebből táplálkozzék, ne a sem Istent sem hazát nem ismerő 
eosmopolitikus felforgatás miasmáiból. A mi különösen a nálunk is mind éberebb érdeklődést követelő társadalmi kérdést 
illeti, tekintve, hogy az ember anyagból táplálkozik, de szellemből él, előttünk a keresztény társadalmi politika két fő 
postulatumának : az anyagi közjólét és a szellemi emelkedettség kettős elvének öszhangja lesz vezércsillag. 

Kezdettől fogva mostanáig szigorúan elvlap lévén a í ^ e l i g l o , ugy mint eddig, ezután is a keresztény-
eszmék és elvek emelkedettebb contemplatióinak zászlóját fogjuk lobogtatni, ugy a mint elvlaphoz illik, szilárdan és 
rendületlenül, a köznapi események és érdekek zűrzavaros moraja fölé emelkedett tárgyilagossággal, mérséklettel és 
nyugodtsággal, az elvek sziklatermészetének érzetét kelesztve abban az irányban, a hol erre szükség van, és viszont, a 
keresztény elvek örök ifjúságának rugékonyságára híva fel figyelmét azoknak, kik a katholicismusra merevséget vagy 
dermedtséget mernek ráfogni. 

Ez a Religio programmja az éppen most napirenden levő kérdésekre és a fejeink fölött függő körülményekre 
alkalmazva. 

A Reli gio nem egyéni próbálkozás, hanem maholnap félszázados, minden par t iculars vagy magánérdektől 
ment közlönye a magyarországi katholicismusnak. 

A K a t i i . T h e o l . F o l y ó i r a t - r ó l e helyütt nem sok mondani valónk vagyon. Mily imposans, 
ellenállhatatlan hódító erővel bír a mélyre ható, lelkiismeretes tanulmány és tudomány, annak példáit szemléljük közvet-
lenül itthon i s , főpásztorainknak mély tudományos észjárással, subacto ingenio alkotott elvi szózataiban, 
melyekkel oly fenségesen teljesítik a docete omnes gentes által rájok ruházott nagy tisztet, tauítva a nemzet legböl-
csebbjeit is még magasabb bölcseségre. E magasröptű tudományos szellemnek ápolására válalkozott a K. Th. F. Mily 
sikerrel : azt egy év lefolyása után megmondani nem, hanem inkább csak remélni lehet. Bennünket a k e z d e t nehézségeinek 
leküzdése utan, t. munkatársainkkal együtt, kitartásra buzdít az elismerés, melylyel a folyóirat találkozott, és a felválalt 
koteleseeg teljesítését követő érzet lelkesítő hatása. 

^ Religióra előfizethetni egész évre 10, félévre 5 ír t jával alulírottnál Stáczió-utcza 55, vagy mig mást nem je-
lentünk, a Kocsi S. utóda féle könyvnyomda irodájában, Muzeum-körut 10. sz. a. 

A Kath. Theol. Folyóiratra előfizethetni egész évre 5 fr t jával csupán alulírottnál. 

Budapest, deczember 14. 1883. 

Dr. Breznay Béla, 
Kiadó-tulajdonos es felelős szerkesztő: Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanar. 

Nyomatott Budapesten, 1883. Kocsi Sándor utóda nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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TARTALOM. Karácson. — A halotti beszédek. — Egyházi tudósítások: Budapest. A liberális főrendiek argumentumai a 
zs idó h á z a s s á g mellett. I. — Budapest. A német trónörökös római utja. — Belgium. Dechamps bibornok életrajza. — Bel-
gium. Az uralkodó liberalismus aranjuezi napjai. — Irodalom. A magyarországi kegyes tanító-rend névtára. — Vegye-

sek. — Előfizetési felhívás. 

Karácson. 
Megjelent a ini üdvözitő Istenünk 

kegyelme minden embereknek. Sz. 
Pál, Tim. II, 2. 

A mai társadalom ugy van körülbelül ama 
nagy isteni megjelenés áldásaival, melyeknek meg-
ünneplésére tartjuk a karácsont, mint általában az 
emberek a levegővel. Mindenki benne él és mozog 
a levegőben, mindenki élvezi éltető hatását; de O ' 

vajmi kevesen tudják, hogy ini az a levegő volta-
képpen. Igy a karácsont is körülbelül mindenki 
megtartja, — még magok a zsidók is: lapjaikban, 
üzleteikben és ajándékaikban ; ámde ez a modern 
karácson, uti figura docet, nem egészen keresztény 
karácson. 

Keresztény annyiban, amennyiben Krisztusnak 
köszönhetni, hogy e napot igyekszik minden ember a 
szeretet és gyengéd örömek napjának tartani; nem 
egészen keresztény azért, mert élvezve ugyan a 
Krisztus születésével mennyből „minden emberek" 
számára lehozott szeretetet és örömet, a világ- nem 
igyekszik e szent ünnep igazi szellemébe behatni, sőt 
sokban éppen az ellenkező szellem szerint jár el. 

A most divatozó mód szerint, irja Stolz Albán 
legutolsó Kalender für Zeit und Ewigkeit-jében, a 
v i lág Krisztus születésének szent örömét szentség-
telen örömmel és szentségtelen szomorúsággal ron-O !D O 
totta meg. 

Hogyan kell ezt érteni ? 
Megmondja a nagy néptanító. Némelyek, úgy-

mond, oly tömérdek s olynemii ajándékokkal ülik 
meg e napot, mintha gúnyt akarnának űzni abból 
a szegénységből és magasztos mezte lenségből , 
melyben Mária az Isten Fiát szülte. Volt és van rá 

e lég példa, hogy,a kis Jézus a kicsikének első báli 
ruhát hozott. Stolz Albán említ gyermektelen csa-
ládot, hol az ölebecske és a kedvencz czicza is ka-
pott Christbaumot. Szávai nagy a legszentebbnek ; 

legmagasztosabbnak -— az Isten által a jászolban 
tanított szeretetnek profanatiój a ! Szentseg telen 
a mai karácsoni öröm, mert a szent örömektől el-
vonja az embereket, és szentségtelen ir igységet és 
szomorúságot okoz azokban, kiknek, szegények lévén, 
a jászolban didergő kis Jézus szegénységéből vigaszt 
és örömet kellene merítniök. 

On, ha a v i lág ugy tudná, a mint nem tudja, 
hogy mi az a karácson: bezzeg másképp állana 
akkor az ő sora ! 

Hogy a mai vi lág nem tudja, mi az a karácson, 
legcsattanósabban az bizonyítja, hogy a mit Krisz-
tus Urunk születése az embereknek mennyből magá-
val hozott: a szeretet és béke, — éppen az hiány-
zik az emberek közt legjobban, kicsiben és nagy-
ban, egyesek és nemzetek közt. 

Oh térjen észre hitetlen korunk és ismerje el, 
hogy azért nincs benne igazi szeretet, igazi béke, 
igazi emelkedettség, csak mindezeknek látszata, 
mert nem bir a jászolban fekvő kisded . . . szegény-
ségén és nyomorán át az o istenségeig felemelkedni, 
nem birja Jézusban magát az Istent látni és sze-
retni, és igy mivel Jézusban csak embert lát, nem 
birja lelki nyugalmát és békéjét megtalálni , me ly 
csak^Istenben lelhető fe l ! 

Az egyház kezdetén voltak tévtanítók, a doké-
ták, kiknek Jézus istensége annyira imponált, hogy 
emberségét csak látszatnak hit ték: a mai kor nagy 
haeresise, mondhatni apostasiája előtt ellenkezőleg, 
istensége a mi Urunk Jézus Krisztusnak látszat, 
és csupán embersége valóság. 

50 
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A nagy való igazság középen van. „Megjelent 
a mi üdvözítő Istenünk kegyelme minden emberek-
nek," nem látszat, hanem „test szerint," megjele-
nésének körülményei által hangosan hirdetve a 
világnak, hogy a hethlehemi istálóban vég 
bement születésnek gyümölcse egy Istenember. 
Vájjon, igazán, kell e nagyobb csodája az isteni 
bölcseségnek az emberi kurta ész meggyőzésére, 
mint az, hogy az istenség megjelenésére oly módot 
választott, mely minden emberi várakozást felül-
múlt, az ö egyszerűsége, mondhatni nyomorúsága 
által ? 

Mikor a világ egy hatalmas vi lághódítót várt, 
ki a zsidók hite szerint az egész v i lágot az ö lábaik 
elé fogja fektetni, és a Tacitus által tanúsított 
nem-zsidó néphit szerint a vi láguralmat fogja ma-
gához ragadni, (profectique Judaeâ rerum potiren-
tur) : akkor megjelent egy csaknem földönfutó, istá-
lóban születve, minden nyomornak kész zsákmá-
nyul kijelölt kisded, aki a v i lág által róla keltett 
hírnév és dicsőség nemét, mint Tertull ián mondá, 
..indignam sibi et suis judicavit," és a ki csakis 
azért jelent meg ugy a hogy megjelent, hogy mi-
dőn a világot fenhéjázó várakozásában leveri, ma-
gához felemelje és a hiúságokat kimagasztosuló 
szellemmel tapodni tanítsa. 

Felismerni és imádni a jászolba fektetett Jé-
zusban az Istent és megtartani, amire 0 erről az 
isteni szószékről példáj val tanított: ez az igazi 
karácson, ez a karácsoni ünnepek hamisítatlan, 
eredeti keresztény szelleme. 

Ily karácsont adjon Isten az egész emberiség-
nek : és akkor a pandaemonium egy bizonyos neme 
helyett a mennyország boldog előcsarnokában le-
szünk már ezen a világon, és teljesen megvalósul 
az egész föld hátán a mit az angyalok kétezer év 
előtt Palaestina egy zugában, Bethlehem pusztájá-
ban. csak néhány egyszerű pásztor előtt zengettek : 

..Dicsőség a magasságbanistennek, és a földön 
békesség a jóakaratú embereknek!" (Sz. Luk 
II, 14.) 

A halotti beszédek. 
{Két czikk.) 

(Vége.) 

II. 
Hogyha korunkat tekintjük, azt veszszük észre, hogy 

mainap nem csak az uralkodó, a pápa vagy egyes püspökök 
felett szokás mondani gyászbeszédet, hanem más alsóbbren-
düek fölött is. Azért az ilyen szentbeszédeket két osztályra 

osztjuk : a halotti beszédekre y.ax\\oyJ]V és az úgynevezett 
sírbeszédekre. 

A szónok kötelessége itt egyátaljában arra lenni tekin-
tettel, kicsoda az, a ki meghalt, milyen állást foglalt el a 
társadalmi életben, vájjon volt-e az illető valami előkelő 
egyéniség, az egyház vagy a haza körül szerzett nagy érde-
mekben diszlő férfi, u. m. maga a pápa, vagy az uralkodó, 
püspök vagy más valami egyházi vagy világi kitűnőség ; 
vagy pedig talán az illető közönséges közép- vagy alsóbb 
néposztályból való ember, vagy olyan, aki koránál vagy ál-
lásánál fogva még eddig nem szerzett magának különös ér-
demeket sem az egyház,sem az állam körül, pl. egy földmi-
velő, mesterember, alsóbbrangu hivatalnok, kispap, deák stb. 

Az első kategóriába tartozó gyászbeszédekben, a me-
lyek közönségesen parentationesnek mondatnak, a szónok az 
illető megholtnak kitűnő érdemeit kellő dicséretben része-
síti, de egyszersmind a hallgatóságot is megindítani igyek-
szik arra, hogy a boldogultnak erényeit utánozván a világ 
hiúsága fölött elmélkedjenek és a megholtért imádkozzanak. 
A francziák, kik ebben a tekintetben nagyobbrészt reme-
kelnek, ilyen gyászbeszédekről azt szokták mondani, hogy 
azok „une mélange du sacré et du profane", vagyis helye-
sebben „éloge funèbre d'une personne illustra pour l'édifica-
tion des fidèles." Hogy ily parentatióban a megholt jelesnek 
dicsőítésére csak igazat szabad említeni, s hogy minden 
hizelkedésnek távol kell maradnia, mindenki megérti, a ki 
az ily beszédek természetéről alapos fogalommal hír. Ennél 
fogva valamint helytelenül cselekednék az a szónok, a ki a 
megholtról azt hozná fel, hogy buzgó keresztény példás 
életű vala, midőn a tények az ellenkező mellett tanúskod-
nak, ugy másrészt akkor sem járna el a szónok helyesen, 
hogyha a megholtnak netaláni nem kielégítő vallási életét a 
végső tisztelet nyilvánítása alkalmával napfényre hozná és az 
illetőt az egész közönség előtt pelengérre állítaná.Az okosság 
azt tanácsolja, hogy a szónak a megholtnak nem dicséretes 
tetteit elhallgassa, és miután minden egyes embernek, sőt a 
legroszabbnak is valami jó dicsérendő tulajdonságai van-
nak, lia a körülmények azt kívánják, hogy parentatiót mon-
dani kell, az illető ezen jó, nemes tulajdonságai pl. hazafi-
sága, tudományos vagy művészi képzettsége miatt dicsé-
rendő, közbeszőve mindenesetre az ily beszédbe erkölcstani 
vao'v dogmatikus tételek czélszerű alkalmazását. Egvetlen 
kivételt ezen általános elv alóltudnáuk felhőzi, azon esetett, 
i. midőn az illető elhunyt dicséretre nem méltó élete átaljá-
ban ismeretes, de ő legalább most utolsó óráiban magába 
szállván megtért, s töredelmesen mult ki; ily esetben lega-
lább ugy volna enyhíthető az általános rosz vélemény, hogy 
ámbár emberi gyarlósága miatt roszat is tett, de azért be is 
ismerte hibáit, megtért s eleget tett bűneiért. 

De gyakran előfordulnak oly esetek is, hogy az illető 
boldogult nem tartozott azok sorába, a kik családjuknál, 
állásuknál vagy érdemeiknél fogva kitűnnek embertár-
saik között, hanem közönséges polgári, mesteremberi vagv 
földmivelői osztálynak a tagja, azonban mint buzgó keresz-
tény, példás házigazda, mint szorgos családapa valóban az 
egész községben kiváló tisztelet tárgyának tartassék, vagy 
pedig bizonyos rendkívüli körülmények között mult ki pl. 
puskaporrobbanás által, vagy vasúton,vagy bányákban történt 
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szerencsétlenségnek esett áldozatai, vagy — hogy még több 
példát hozzunk fel, — egy ujmisés halt meg, vagy olyan 
fiatal ember, a ki hosszabb fáradozása daczára czélját még-
sem érhette el: vájjon nem elegendő okok-e ezek arra, hogy 
a pap ilyen megholtnak egynehány szót szenteljen? Valóban 
igen. Csakhogy itt az a megjegyzendő, hogy miután e rende-
sen kevésbbé kiváló személyiségek életében a szónok nem 
talál elegendő anyagot a parentatio elkészítésére, azért 
e másodrangú halotti beszédeknek a tárgya rendesen valami 
erkölcstani igazság pl. a halál órája bizonytalansága, a jó 
halálhoz való előkészülés módja, a halottakért való 
imádságnak szükségessége, hasznossága stb.. „mementó 
homo quia pulvis es, et in pulverem reverteris",1) 
„beati, qui in Domino moriuntur",2) „ego sum re-
surrectio et vita",3) és hasonló, a szentírásból merí-
tett idézetek fölött, a helv, az idő és a személyek vi-
szonyaihoz képest. Beszédközben azután egy kis tisztelet-
teljes említést tesz a szónok a halottról, s a beszédnek végén 
a boldogultnak rokonai s ismerősei nevében bucsut vesz tőle, 
kivánván neki, hogy a mennyei boldogságban részesüljön s 
az örök világosság fényeskedjék neki. S miután az ily másod-
rangú gyászbeszédek inkább rövid allocutiók csak, azért 
rendesen nem mondatnak a templomban a szószékről, mint 
az első rangú parentatiók, hanem vagy a megholtnak a la-
kásán, vagy pedig — a mi sokkal czélszerűbb — a temető-
ben, a nyitott sírnál. 

Ezeket az eddig mondottakat előre bocsátván most az 
a gondolat merül fel lelkünkben,mit szóljunk az ily és hason-
ló szentbeszédekről praktikus oldalukat tekintve. Ha meg-
gondoljuk azokat a körülményeket, a milyenek közt e be-
szédeket mondani szokás : ha megfigyeljük az ember gon-
dolkodó, érző és vágyó tehetségének a természetét, arra a 
szilárd meggyőződésre jövünk, hogy a szentbeszédeknek e 
neme egyik legalkalmasabb eszköz arra, hogy a szónok a 
hallgatókat vallásos igazságokra legczélszerűbben tanít-o o » o 
ha.-sa, azokról őket meggyőzhesse, szivökben kellő érzülete-
ket gerjeszszen, és a hit- s erkölcstan igazságainak köve-
tésére őket rávegye; mert a mi á költészetben a magasabb 
alkalmi óda, az az egyházi szónoklatban a halotti beszéd. 
Valamint ugyanis az óda a költő legbensőbb érzelmeinek a 
kifejezése, s valamint ez az olvasó vagy hallgató felfogó s 
érző tehetségére sokkal inkább hat, mint másnemű költe-
mény: ugy a gyászbeszéd is a megindult szívnek kifolyása 
levén, s ugyanily szívekhez intéztetvén, lehetetlen, hogy 
rendkívüli eredményt ne hozzon létre. Hiszen temetés alkal-
mával maga a koporsó szemlélése, a temető, a nyitott sír, 
mind olyan tényezők, amelyek magukban elegendők arra, 
hogy még a legmegátalkodottabbat is komoly gondolko-
dásra indítsák, s őt a helyes útra tereljék. Hogyha pedig 
e megható körülményhez néhány atyai őszinte szívből 
fakadó szó járul, kétségen kivül elvárható, hogy a vallásos 
érzületek mély gyökeret vernek a hallgatóság érző szi-
veiben. 

De másrészt a tapasztalás azt is bizonyítja, hogy 
„quotidiana vilescunt," hogy az ember, ha valamivel, bár a 

') Gen. 3. 19. 
2) Apoc. 14. 13. 
3) Jóan, 11. 25-

legszentebbel is, igen gyakran foglalkozik, az a veszély áll 
elő, hogy az előtte közömbössé s ő eziránt érzéketlenné vá-
lik. Sok fiatal papnál van alkalmunk látni, hogy midőn a lel-
kipásztorkodás első éveiben végzi a temetéseket s látja a mély 
gyászt, hallja a keserves siránkozást, megesik raj ta a 
szíve s talán akarata ellenére is nem egyszer könyeket hul-
lat; azonban minél tovább működik a lelkipásztorkodás 
terén, minél több embert temetett el, annál hidegebb s majd-
nem érzéketlen lesz a szíve. Avagy nem látjuk ugyanezt 
az orvosoknál is ? ! Orvosi pályájuk kezdetén hogy bor-
zadnak, hogy undorodnak a fekélyek vagy sebek, vagy már 
rothadt tetemek látványától! De nézzük őket néhány 
év lefolyta után: milyen higgadtsággal, milyen hideg vérrel 
fognak ők akármily tetem bonczolásához ! 

Azt kérdem, nem kellene-e tartani hasonló eredménytől 
azon eljárás mellett, hogyha a lelkipásztor gyászbeszédeket 
a protestánsok módjára csaknem minden nagyobb temetés 
alkalmával mondana?! De még többet is mondunk. A gyak-
ran tartott halotti beszédek folytán nem jön-e néha maga a 
lelkipásztor is zavarba arra nézve, mit szóljon minden egyes 
alkalommal?! Nem látjuk-e nem egyszer, hogy a kath. 
lelkész ilyen viszonyok közt protestáns szónoklatokhoz is 
nyul, azokat olvassa, azokat tanulmányozza?! Igaz ugyan, 
hogy a halotti beszédek sok helyen igen divatosak, s a meg-
holtnak rokonai, főképpen vegyes helyeken, a hol a pro-
testánsokkal közelebbi érintkezésbe jönnek, akármit képe-
sek áldozni, hogy csak gyászbeszéd tartassék, ha a teme-
tés szent-mise nélkül marad is. Azonban szerény vélemé-
nyünk az, hogy ilyenekben nem a tudatlan vagy hiu 
népnek akaratát s alaptalan kívánságát kell szem előtt 
tartani, banem inkább azt, a mi neki hasznára és üdvére 
van, valamint a jó nevelő sem szokott nézni arra, mit és 
mennyit kiván a növendék az ételből vagy a mulatságból, 
hanem arra, a mi neki egészséges. Miután tehát a kath. 
temetési szertartás oly magasztos s megható, hogy önma-
gában is elegendő arra, miszerint a jelenlévőkben vallásos 
érzelmeket ébreszszen a halotti beszédekre vonatkozólag 
azt az elvet tart juk helyesnek, hogy ily beszédek csak 
kivételesen, azaz rendkívüli esetekben tartassanak, rendesen 
pedig egyátalában mellőztessenek. 

Dr. Szvacsina. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, deczember 16. A liberális főrendiek argu-

mentumai a zsidóházasság mellett. I. — Közöltünk már 
szemelvényeket azon argumentumokból, melyek alapján az 
alsóház többsége megszavazta a törvényjavaslatot, felhatal-
mazást adván, hogy keresztény és zsidó közt házasság 
köttethessék: a főrendiház iránti tiszteletünk követeli, hogy 
ő róla se felejtkezzünk meg, hanem közöljünk az ő argu-
mentumai közül is néhányat, melyekkel a liberális rész 
ugyanazon törvényjavaslatot megszavaztatni akarta, de — 
törekvésével megbukott. A főrendiház az a része, mely 
szavazatát a törvényjavaslatra adta, nem volna liberális, ha 
indokaiban az alsóház liberális pártjának indokaival nem 
találkozott volna. Ezen indokokat amint mi itt nem vesszük 
tekintetbe, mert azokra már a mult izben megtettük észre-
vételünket, ugy a főrendiház liberális része is bátran el-
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hao-vhatta volna: eléo- volt volna egyszerűen hivatkozni X, C J ^ 
vagy Y képviselő argumentumaira vagy egyszerűen azt 
mondani: ezt a törvényjavaslatot, mint liberális ember, a 
liberalismus ismeretes nagyhangú phrasisai alapján meg-
szavazom. — és még azok is, kik nem liberálisok, sorban el 
tudták volna mondani, hogy mely okok alapján szavazza 
meg X oróf, Y báró. Z főispán a nemzet boldogítására oly 
múlhatatlanul szükséges e törvényjavaslatot. 

Szó a mi szó, hanem valami ujat, mely bennünket is 
meo-o-yőzött volna, szerettünk volna hallani a főrendiházban. 
Egyet-mást, ujat csakugyan hallottunk is, de meggyőzni 
bennünket azok sem képesek; sőt inkább mind jobban meg-
erősítettek bennünket ama meggyőződésünkben, hogy egy 
ilyen törvény szükségtelen is káros is a nemzetre. A főren-
diház tagjainak egyike avval vélt hatni a törvényjavaslat 
elfogadása érdekében, hogy a méltóságos főrendek emlékébe 
visszaidézve azon vitákat, melyek egykor a vegyes házasság-
ügyében folytak, a mostani vitát azokhoz sok tekintetben 
hasonlónak állította: mindez pedig egy kis protestáns gra-
vamennel volt ugy mellékesen fűszerezve, természetesen 
azon reményben, hogy igy az argumentum annál hatásosabb 
leszen. Mint az eredmény tanúsítja, a hatás mégis elmaradt; 
a minek ha okát keressük, azt a következőkben véljük fel-
találni. Ugyanis a főrendek többsége ugy találta, hogy az 
akkori és a mostani viták, illetőleg ügy közt, nem csak 
hogy sok tekintetben nincsen hasonlatosság, hanem éppen 
semmi hasonlatosság sincsen. A vegyes házasságnál ugyanis 
keresztény és keresztény közti összeköttetésről volt szó, e 
törvényjavaslatban pedig keresztény fél áll zsidó féllel szem-
ben. Már ez, ugy hisszük, hogy nem hasonlatosság, hanem 
kiilömbség. 2-or, a vegyes házasság kérdésében nem a há-
zasság érvénye vagy érvénytelensége forgott szóban, hanem 
a reversalis és az ettől függő egyházi áldás megadása vagy 
megtagadása: most pedig az a törvényjavaslat azért nyúj-
tatott be, hogy a keresztény és zsidó közt létre jövő házas-
ság, mely eddig semmis volt, érvényesnek ismertessék el. 
íme itt a második, nem hasonlatosság, hanem ismét külömb-
ség. Es hogy még egyet felemlítsünk, a miben ismét bizo-
nyára külömbséget találtak a tagadólag szavazó főrendiek, 
ez az a körülmény, h o g y az egyház ugyan óvja híveit a ve-
gyes házasságtól, és azokat tiltva nagyon óhajtaná, ha ilyenek 
soha létre nem jönnének; de azt mégis megtnri: a keresztény 
é* zsidó közt eredetileg kötendő házasságot pedig nem is 
türi meg. Es ez ismét nagy kiilömbség. Nem csoda tehát, 
hogy a főrendiek többségét evvel az argumentummal (? ) 
nem l e h e t e t t rávenni, hogy megszavazzák a törvényja-
vaslatot. 

A fennebbi argumentum hangoztatója, ugy látszik kü-
lönben, hogy maga.sem bizott indokának meggyőző erejé-
ben: azért beszéde további folyamában, a szívre appellált, 
igy vélvén eredményt elérni. Az alsóházban is hangoztatták 
már ezt az argumentumot, ott is történt hivatkozás a fe-
lebaráti szeretetre; de a főrendiházban a hivatkozás e sze-
retetre ugy történt, hogy lássa az ország, mennyire kivá-
lóbban gyakorolja a protestantismus a felebaráti szeretetet 
a katholicismusnál, és igy amaz mennyire üdvösebb a nem-
zetre a katholicismusnál. Mondatott ugyanis, hogy „a fele-
baráti szeretetnek egyházaink szebb példáját nem adhatnák, 

mint ha a maga helyén, annak idejében majd gondoskodná-
nak róla, miként lehessen az ilyen polgári vegyes házasságra 
lépetteket a vallás jótéteményeiben is részeltetni. Készemről 
meg vagyok győződve, erre az én egyházam fog módot találni, 
s meg fogja találni az eskü és áldás ily esetekre alkalmazható 
formáját." Hogy a protestantismusnak ily tág szive van, az 
nem ismeretlen a világ előtt, hiszen erről tanúskodik már 
az a körülmény is, hogy keblére kész Ölelni bármily vallási 
nézetet is, ha csak az a katholicismussal ellentétben van; a 
házasságra vonatkozólag pedig felebaráti szeretete, mint az 
eléggé tudva van, oly nagy és határt nem ismerő, hogy 
a protestantismus érdekében annak idején még a poly-
gamiát is megengedte, megtalálván ez esetben is a módot 
az eskü formájára, részesítvén az illetőket a vallás jótéte-
ményeiben. Ott az ilyen aprólékos (?) dolgok nem szoktak 
lelkiismereti scrupulusokat okozni, és ha már keresztény 
embernek adhatott a protestantismus két keresztény felesé-
get, miért nem adhatna a zsidónak legalább egyet ! ? Miért 
nem találhatná meg az ilyen házasságra is az eskü és az 
áldási formát?! Itt, mi nálunk, az ilyen kérdést nem szokták 
oly könnyedén venni, éppen a felebaráti szeretet szempont-
jából nem, a mely megköveteli, hogy felebarátunk lelkiüd-
vösségéről gondoskodjunk. Az ilyen házasságot ugyanis az 
egyház olyannak tekinti, mint a mely tényleg nem csak elő 
nem mozdítja a keresztény fél lelkiüdvösségét, hanem azt 
egyenesen veszélyezteti; ezt pedig az egyház, mely a lelkek 
üdvösségét előmozdítani van hivatva, nem teheti. Különös 
követelés is az, hogy az egyház ily házassági esetre vonat-
kozólag is gondoskodjék az eskü és áldás formájáról és 
hogy az ilyen feleket is részeltesse a vallás jótéteményeiben. 
Nincsen ennek más értelme, mint azt mondani, hogy az egy-
ház adja fel a házasság felbonthatatlanságáról szóló tanát 
és részesítse a vallás jótéteményeiben azokat, kik őt, az ő 
intézkedéseit, törvényeit megvetették. Ezt követelni talán, 
hogy többet ne mondjunk, mégis méltánytalanság. Vagy, 
kérdezzük, hogy a magyar állam részesíti-e azokat az állam 
jótéteményeiben, kik az állam institutióinak nyíltan ellen-
szegülnek ? Vagy cselekszik-e hasonlót a protestantismus 
azokkal, kik az ő institutióit megvetik? Ne akarják tehát 
az egyházra se felerőszakolni, hogy legszentebb javait azokra 
pazarolja, kik aző intézkedéseit megvetik, és hogy ez által sa-
ját híveit a vallás jótéteményeinek megvetésére mintegy fel-
hatalmazza. Ilyesmit tehetnek azok, kiknek vagy téves felfo-
gásuk van a felebaráti szeretetről, vagy kik előtt a vallás jóté-
teményei csak szólamként szerepelnek; ám a kath. egyház 
ilyesmire vállalkozni nem fog soha. Ezt nem teheti. 

Nem csekély hangsúlyozással említtetett fel e törvény 
mellett az az indok is, hogv a „korona szentesítése után 
kettős becset, sőt fényt nyerendő törvény alakjábani tény 
eloszlatja ama hazánkra utolsó időben nehezedett, elszomo-
rító s megszomorító jelenségét a művelt és fel világo-
sodott korszakban alig képzelhetett üldözésnek és vallástü-
relmetlenségnek." Igen szép szavak ezek: de csak szavak, 
melyek azouban a valóságnak nem felelnek meg, indoknak pe-
dig éppen nem indok a zsidó házasság mellett. Ama sajnos 
jelenségek, melyek a legutóbbi időben felmerültek a vallás, 
t. i. a zsidó vallás iránti türelmetlenségnek semmiképpen sem 
tudhatók be : a vallástürelmetlenség felvetése csak ürügy, 



3 9 7 

hogy ez által a kihágások tulajdonképpeni indokát a liberalis-
nmssal szövetkezett zsidóság eltakarja. Azért bizony a zsidó-
ságot senki sem üldözte, mert nem keresztény módon imádja 
az Istent, mert nem a keresztények ünnepeit tar t ja , mert 
vallási institutiói egészen elütnek a keresztény valláséitól. 
Mennyire különbözők ezen — nevezzük hát üldözésnek — ül-
dözés indokai amaz üldözés indokaitól, melyek alapján a 
katholikusok a protestáns Poroszországban sanyargattatnak 
minden művelt és felvilágosult korszak daczára? A vallás-
türelmetlenségnek nálunk még nyoma sincsen a zsidók iránt, 
és éppen azért ez az indok éppen semmit sem bizonyít a 
zsidó házasság mellett. Ez a házasság azon indokokat, melyek 
a zsidó üldözéít szülték, meg nem szünteti már csak azon 
okoknál fogva sem, mert nagyon-nagyon kevesen leendettek, 
kik e törvényt igénybe vették volna. Az antisemitismus, ez 
a szomorító jelenség csak akkor fog megszűnni, ha a zsidók 
megváltoztatják nemzetgazdászati eljárásukat. 

Budapest, deczember 20. A német trónörökös római 
útja. — Hiába, bármint tagadják a római szentszék hatal-
mát, mégis csak az egész világ mozgásba jön, mihelyt a 
szentszék körül valami nevezetesebb dolog történik. Teszem 
azt, a német trónörökös római ut ja és f. hó 13-án majdnem 
egy órát igénybe vett látogatása a Vatikánban épp ugy ké 
pezte hetek óta a leganimosusabb közbeszéd tárgyát, mint 
még hetekig fog táplálkozni ezen „esemény ; '-ből a mindent 
tudni affectáló, de lényegben mégis több-kevesebb szerencsé-
vel csak combináló sajtó. 

Hagyjuk a combinácziók vajmi gyakran hálátlan me-
zejét, hagyjuk a fellengős frázisok alá bujkálni szerető di-
plomacziai jóértesültség szemfényvesztését, vegyük a ténye-
ket és lássuk, mit lehet ezekből kiolvasni. 

Az első és fődolog az, hogy a német trónörökös Ró-
mába ment.Ne vitassuk, kinek szólt tulajdonképpen e látoga-
tás, vájjon első sorban a pápának, második sorban és csak 
udvariasságból a piemonti királynak, vagy megfordítva : 
tény, hogy Rómába ment. Tény másodszor, hogy a Vatikán-
ban volt. Tény harmadszor az, hogy a német trónörökös 
arra, hogy a Vatikánba juthasson, több rendbeli, éppen nem 
kellemes és kedves megszorításnak volt kénytelen magát 
alárendelni: mert másképp Rómában lehetett volna, de a 
pápát nem látja. Megtett mindent a német trónörökös — 
ott volt a Vatikánban, hol — ha a lapok jól referáltak — 
a szentséges atyával jó félóráig társalgott, a pápai ál-
lamtitkárral pedig negyed óráig. 

Ezek a tények igazán világra szóló tények. — Világ-
esemény valóban hogy ma, a mi viszonyaink között, a fogoly 
pápához bizonyos megszorítások mellett is elmegy az el-
ső protestáns császár fia és utódja: — ez kétségkívül világese-
mény. Bármennyire iparkodjék a liberális hírlapsereg 
kisebbíteni ezt az eseményt, hiába minden erőködés. 

Tisztán udvariassági látogatásnak bélyegezni az egé-
szet, talán mégis kissé merész. A ki csak udvariasságból O 
tesz látogatást, nem tűri. hogy neki feltételeket és módoza-
tokat szabjanak. 

Hogy arra birni lehetne a szentséges atyát, hogy több 
engedékenységet tanúsítson, csak olyan írhatja, ki nem is-
meri a pápa eddigi engedékenységét, melyen túl, ha elme-
hetne, elment volna a trónörökös utja nélkül is. 

Kiegyenlíteni a pápa és Olaszország közötti viszonyt, 
felállítani egy modus vivendi t arra, amire éppen a mostani 
viszonyok szerint nincsen szűkség, — egy háromnapi láto-
gatás számára, melyben ünnepély ünnepélyt ér, nem lát-
szik megfelelő tárgy lenni. Különben a római kérdés 
jogos és méltányos megoldása csak is vagy hosszú diploma-
cziai transakczióknak, vagy, mi valószínűbb, egy nagy 
catastrophât követő restaurationalis politikának sike-
rülhet. 

Előkészíteni a mi felséges urunk számára a Rómában 
visszaadandó látogatás lehetőségét, illetőleg valamiképp 
áthidalni a nagy űrt , hogy ez volt volna a trónörökös római 
utjának czélja, pláne nem hihetjük. Mert egész más egy pro-
testáns trónörökös — és a katholikus uralkodó helyzete. 
Lehet, hogy több olaszbarát lap ebből többet fog csinálni, 
hogy különösen az olaszok egy része erre hivatkozni fog; 
de czélt érni — igy vagyunk mi meggyőződve — nem 
fognak. 

Mit tartson tehát az ember erről a római útról? 
A mi véleményünk, — amennyiben a tényekre tekin-

tettel vagyunk — a következő: Németország reá szorult a 
pápára, szüksége van a pápa jóakaratára és támogatására. 
Lehet, hogy vagy Francziaországgal szemben,vagy ama nem-
zetközi conservativ szellemű államactio érdekében, melynek 
szálai Bismarck kezeiből indultak ki .Azért küldött követet a 
pápához, azért ment most maga a trónörökös oda. Mert ha 
van Németországnak nagy katonai hatalma, még sem nél-
külözheti egy esetleges nagyobb actióban az erkölcsi hatal-
mat, melynek főképviselője és birtokosa a római pápa. Ezért 
ment Németország leendő császára a római pápához. Hogy 
emellett a németországi egyházügyi viszonyok is szőnyegre 
kerültek, nem látszik kizárva lenni, sőt ellenkezőleg, mint 
rész az egészben,ben van foglalva.Mi ugyan nem vagyunk haj -
landók hinni, hogy a német trónörökös paktálni ment, ez a 
szerep reá nézve méltatlan. De hogy általában Németország 
nagyobb engedékenységéről, illetve őszinte óhajáról a kul-
turharcz beszüntetése iránt a német trónörökös a pápát 
biztosította, vagy hogy— mint mondják — m á r a teljes bé-
két megállapító okmányt is magával hozta, a lehetetlenségek 
közé számíthatni nem véljük. 

Tekintve a tényeket és tekintve a viszonyokat, a né-
met trónörökös látogatása aVatikánban kétségkívül határzott 
közeledést jelent a pápasághoz, mely közeledésből — idő-
vel — még többet is várhatunk. 

Addig is, ezért is hála legyen a jóságos Istennek ! 
? 

Belgium. Dechamps bibornok életrajza. — (Folytatás). 
Nincs itt helyén egymás után napvilágot látott számos 

apologetikus iratait elemzés alá venni. Pie IX. elles erreurs 
contemporainsl), La libre examen de la vérité de la foi, La 
divinité de Jésus Christ2), La question religieuse résolue par 
les faits, Appel et Défi, hogy csak a főbbeket említsük, a 
keresztény és katholikus hitvédelem egész uj alakjában írott 
művek s azzai a nagy előnynyel birnak, hogy amint a művelt 
elmék ugy az egyszerűek is könnyen megértik. Anélkül, hogy 

'M E könyv, melyet 1861-ben adott ki, bővített reproduktiója az 
1855-ben megjelent La parole de Pie IX művének. 

A mii második kiadása e czim alatt jelent meg : Le. Christ 
et les Antechrists dans les Ecritures, l 'histoire de la conscience 
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eltérne az elődei által követett iránytól, akik Ádámtól 
Krisztus Jézusig vagy a Kálváriától az édenig következ-
tetnek a revelatio isteni eredete bizonyítására, Ő oda törek-
szik, hogy a positiv és isteni kinyilatkoztatást egy mindig 
élő és Bossuet szerint folytonos csoda által beszélő bi-
zonyság által tüntesse fel, amely a többiek igazságát is meg-
erősíti. E látható isteni bizonyság, e folytonos csoda, a kath. 
egyház; ez a nemzetek közé ékelt jel, amely önmaga és 
jegyeinek szembetűnősége által isteni küldetéséről kétségbe 
nem vonható bizonyságot tesz. 

Krisztus egyháza isteni külszervezetében, tanában, 
eredményeiben, melyeket részint az emberi szellemen, részint 
a l e l k e n , a családokban, a társadalomban tapasztalunk; isteni 
létezésében, működésében, alapitója csodái által: ime a Gond-
viselés módszere, egyszerű ugyan de diadalmas. Régi bizo-
nyítási mód ez, és igaz, már aszent atyák is alkalmazták. Ám-
de a mi apologistánk a század szellemének megfelelőleg bá-
mulandó ügyeséggel alkalmazá. Ami különösen megragadja 
az olvasót, ha iratait olvassa, az nem egyedül a nagyszerű 
gondolat, a messze kiható, emelkedett áttekintés, az éles 
megkülömböztetés, a stylus finom egyszerűségével párosult 
méltóság, hanem különösen az az ihletett kedvesség, az az éde8 

átható kenetteljesség, mely szalézi szent Ferenczet jut tat ja 
eszünkbe. 

„Szerző, mondja egy tudÓ3 theologiai tanár, különösen 
a tényekre irányozza a figyelmet, feltárja a lelket saját maga 
előtt, rámutat legbensőbb óhajaira, legmélyebb titkaira és 
lebilincselő következtetéseket von le. Szava nemcsak az el-
mét ragadja meg, de mivel szivből beszél, a szívhez szól; a 
szentség illatát árasztja szét, hogy de Gerlache kifejezé-
sével éljek, és valami titokzatos hatalmas bájt kölcsönöz neki, 
mely fogva tartja az egész lelket." 

Amily eredeti iró, oly eredeti szónok is volt Dechamps. 
Taglejtése méltóságos, szava tiszta, csengő. Atalánosan elis-
mert tény, hogy Dechamps Belgium egyházi szónokai sorá-
ban az elsők közt foglal helyet. 

P. Dechamps püspökké való emeltetése előtt kiadott 
műveiről szólván ki nem hagyhatjuk azt a kedves könyvet, 
amelyet az Istenanyja különös vezetése alatt az ő tisztele-
tére irt, Lu nouvelle Eve ou la Mère de la vif, Souvenirs et 
Prières etc. (Tournai, Casterman, 1862 ) A szerző theologiai 
tudománya és ájtatos lelkületének gyümölcse levén e mű, a 
vallási, dogmatikus, morális, ascetikus olvasmányok bámu-
landó sorozatát foglalja magában a menny királynőjének 
nagy volta, csodás kegyessége, életének egyes mozzanatai 
és kiváló tiszteltetésének gyakorlati haszna felett. Nyilvá-
nosságra bocsátván ezen emlékeket, sz. Alfonz jámbor ta-
nítványát azon édes remény lelkesítő, hogy hasznos szolgá-
latot tesz különösen azoknak, kik a Gloires de Marie édes-
ségét Ízlelik. 

De lássuk életének további folyását. 
Namur püspöke, mgr. Dehesell Miklós József, 1865, 

száz Mária mennybemenetele ünnepén hirtelen meghalt. 
IX. Pius pápa, ki már régóta figyelemmel kiséré a hírne-
ves redemptoristát, most Rómába hivatta őt és erősen fel-
tette magában, hogy nem hallgat többé az alázatosság vo-
nakodásaira, könyeire. P. Dechamps, ki szivesörömest ma-
radt volna mindig tanuló czellácskájában, kivéve ha gyón-

tatni, vagy prédikálni kellett, kénytelen volt ez alkalommal 
fejet hajtani a hívó szó előtt. Megjelent tehát IX . Pius 
előtt és a pápa ismét kiváló szeretettel fogadá és tudtára adá, 
hogy Namur püspöki székére akarja emelni. A püspöki 
tiszthez megkívántató tudori ranggal nem bírt és mert 
szerzetének szabályai megtilták, hogy az akadémiai czim 
elnyerésére a szokásos vizsgálatoknak magát alávesse, di-
spensatióért, folyamodott. A szent atya kegyesen visszauta-
ssá a folyamodványt : „Iratai által, mondá fényesen kiál-
lotta már a vizsgálatot és finoman megvédé a kapott thesist." 
Minek következtében 1865. szept. 20-áról keltezett brevéje 
által theologiai doktori czimet adott neki. 

P . Dechamps a Vatikánban tartott szept. 25-iki con-
sistoriuxnban lőn praeconisalva s okt. 1-én püspökké szen-
teltetett az Esquilin-hegyen levő sz. Alfonz-templomban. 
Reisach Károly Ágoston ő emja volt a felszentelő ; segédke-
zek valának Berardi József nicaeai érsek in partibus és 
Manning Henri Eduard westminsteri érsek. Az uj namuri 
püspök ajándékul egy fölséges kelyhet kapott; ő szentsége 
ajándéka volt ez, melyet P. Mauron, a redemptoristák ge-
nerálisa által küldött neki. 

Okt. l l -én mgr Dechamps a frascatii székesegyházban 
gyászbeszédet tartott, lelki fia, a szept. l l -én elhunyt Lamo-
ricière tábornok felett. O volt, mint már említettük, Isten 
kezében az eszköz, hogy a dicső katonát igaz kereszténynyé 
változtassa át; hogy aztán az fegyverét a pápaság védel-
mére használja. ..Honnan van az, kiálta fel megindulva a 
szónok, honnan van az, hogy váratlan halála egészen zavar-
ba ejt és alig tudok néhány hozzá méltó eszmét róla mon-
dani ?" Aztán elbeszéli szokásos elragadó nyelvezetével, 
miképp lett Lamoriciere,lkinek nagy tetteit é3 győzelmeit az 
egész világ ismeri, az igazság katonája és miképp folytatta 
megkezdett keresztény életét lelke egész erejével. 3) 
Okt. 24 mgr. Poncelet namuri káptalani helynök teljha-
talmú püspöki helyettes lett az uj püspök nevében. Ez utóbbi 
november 12-én tartá ünnepélyes bevonulását a városba és 
a székesegyházba, hogy egy uj, apostoli, áldozatokkal terhes 
életet kezdjen. 

1867. jun. 29-én az örök város az apostolok fejedel-
mének 19 százados évfordulóját, és a gorcumi vértanuk 
szentté avattatását ünnepelte. A namuri püspök is részt 
vett az ünnepélyességben belga collegáival, és a püspökség-
gel az egész katholicismus. O volt egyik azon ötszáz 
püspök közül, kik hódoló feliratot intéztek Krisztus Jézus 
helyetteséhez 

Ugyanazon év augusztus havában jelen volt a katho-
likusoknak Malinesban tartott nagygyűlésén. Szót emelvén 
egy barnabita szerzetes azon inditványa mellett, hogy a 
szakadár Oroszország megtéréseért egyesülten imádkozza-
nak, az imának és isteni nagyságának fölséges erejét ma-
gasztala szokásos modorában, kiemelve a kath. egyház egy-
ségét, a mely egyúttal igaz voltának bizonysága, eredmé-
nyeinek princípiuma, és a lelkek szabadságának lényeges föl-
tétele. 

Mgr Dechamps csak két évig maradhatott a namuri 
megye élén. Még ki sem fejthette egészen, amit nagy nyájá-

3) E beszéd megjelent a lőweni Kevue catholique XXII. k. 329 
és 399 lapján. 
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íiak épülésére, áhítata előmozdítására tervezett. Mindazáltal , 
jóllehet a püspöki tiszttel járó számos mindennapi gondok 
nagyon elfoglalták, két nagy művet vitt véghez : püspöki 
eollegiumot alapított (Notre-Dame de Belle -Vue) Dinantban, 
és a tridenti zsinattal megegyezőleg megyés zsinatot hí-
vott öszsze. 

(Folytatjuk.) 

Belgium. Az uralkodó liberalismus aranjuezi napjai, — 
ugy látszik, itt meg vannak számlálva. Két liberális egyetem 
hírneves tanára legújabban koránsem a liberalismus mal-
mára hajtották a vizet, méltán feltűnést keltett nyilatko-
zataikkal. Az egyik Arndts jogtanár a brüsseli szabadkő-
műves egyetemen. A tudós tanár, ki európai hirben áll, a 
nemzetközi jogból tar t előadásokat Mikor az 1870-iki olasz 
garanczia-törvényekről szólott, felemlítette a pápai tév-
mentességet is, és kijelenté, hogy az koránsem az, a minek 
a felületes tömeg gondolja. Megmagyarázta, hogy az infalli-
bilitás bizonyos foka minden souverainitásnak at t r ibutuma. 
Idézte a semmitő tvszék határozatait , melyek a bíróság sou-
verainitását constatálják és mint ilyenek tévmentességre 
tartanak igényt. A hallgatóság egy részének az ily deduc-
tiók perszenem tetszettek; de a tudós tanárt nem hozták za-
varba. „Uraim, igy szólt, én itt a tudomány nevében szó-
lok és nem valamely club-lioz tartok beszédet. Az ily mani-
festatiók nem felelnek meg Ízlésemnek. Éppen ugy, min táz 
angolok, én sem szeretem azt, a mit ők megvetéssel mob-uak 
neveznek. Ez egyszer elnézem önöknek amit tettek ; de réci-
diva esetén, tudni fogom mi a kötelességem." Másnap a ta-
nulók másik csoportja számos aláírással üdvözlő iratot in-
tézett a hírneves tanárhoz. Egyébiránt Arndts tanár, mint a 
J. de Rome belga tudósítója megjegyzi, szentmisére jár és 
rendesen végzi húsvéti gyónását. — A másik liberális 
egyetem tanára az ismeretes Laveleye, ki a katholikus és 
protestáns nemzetek párhuzamával, természetesen a ka-
tholicismus rovására, néhány év előtt oly nagy zajt ütött . 
Most már kissé más phúrokat kezd pengetni. A Revue 
de Belgique-ben minap igy nyilatkozott : „Reducálják önök 
Malou statistikai adatait (a kath. iskolák szaporodásá-
ról) ahogy tetszik, egy cseppet sem lesz kevésbbé igaz, 
hogy 18 hónapnál kevesebb idő alatt a püspökök 
valamennyi községben iskolát nyitottak, és azokba annyi ta-
nulót vezettek be, a mennyi volt a községi (értsd : állami, 
vallástalan) iskolákban. . . . Nincs ország, talán Tyrolt 
kivéve, ahol hasonló dolog történhetett volna. . . . Képzel-
jék önök a katholikusokat a hatalom birtokában, rendel-
kezve a törvényekkel, kormánynyal, budgettel és hivatal-
nokokkal, és képzeljék önök a liberálisokat, hogy szintén 
iskolákat akarnak a kath. szellemű állami iskolákkal szem-
be állítani : vájjon mennyit fog nekik sikerülni felállítani ? 

A katholicismus, azt mondják, kihalóban van. En 
részemről óhajtom ezt ; ámde rendesen az élet erejét a pro-
ductiv erő és a teremtő hatalom szerint kell mérni. Soha, 
egy korszakban sem alkotott az egyház nálunk annyi min-
denféle intézetet, zárdát, társulatot, egyletet, iskolát, ispo-
tályt, mentőházat, lapot stb., mint most. Az Egyesült-Álla-
mokban és Angolországban a protestantismus ugyanily 
képet mutat, mert i t t is ugyanazaz erő működik, melynek 
termékenységet önök (radicalis szabadgondolkozók) félreis-

merik : a hit. Valóságos csoda, hogy a liberalismus még 
nem sülyedt el a katholikus tevékenység által keltett hul-
lámokban." — Nagybecsű vallomások ! 

IRODALOM. 
-h A magyarországi kegyes tanító-rend 1883—84. évre 

szóló névtárát szívesen vettük, s egyházi és tanügyi tekin-
tetből közöljük a következőket. 

A ) A kegyes tanító-rendet Calasanzi sz. József (1556 
— 1648) alapította Rómában 1597-ben ; hazánk területén 
legelsőbben, 1642-ben, Podolin, a lengyelországhoz tartozó 
16 szepesi város egyike lett működésök terévé, majd utána, 
1666 Privigye, mígnem ILI. (VI.) Károly alat t az 1715. 
évi 102-dik t. cz. által honosságot nyervén az ország min-
den részében elterjedett. — Jelenleg 24 városban van háza 
és gymnasiuma : nevezetesen Budapesten főgymn., Debre-
czenben kisgymn., Kecskeméten fog., Kis-Szebenben kisg , 
Kolozsvárt fog., Léván nagyg., Magyar-Ovár t kisg., Mára-
maros- Szigeten kisg., Nagy • Becskereken főg., Nagy-Kani-
zsán fog., Nagy-Károlyban nagyg , Nyitrán fog., Podolin-
ban kisg., Privigyén kisg., Rózsahegyen kisg., Sátoral ja-Uj-
helyben nagyg., Selineczbányáu nagyg., Szegeden főg., Sz.-
Györgyön kisg., Patán kisg.; Temesvárt főg., Trencsénben 
főg., Váczon főg. és Veszprémben nagyg. — Kormányzó-
sági tekintetben a magyarországi k. t.-rend 1691-ig a len-
gyel, majd 1721-ig a német rendtartományhoz tartozott, 
mígnem 1721-ben önálló magyar rendtartomány (P r^ ' i n -
cia Cler. Reg. Sehol. P ia rum per Hung, et Transsylvaniam) 
keletkezett belőle, önálló magyar főnökséggel, magyar szer-
zetes személyzettel és többé-kevésbbé függetlenített tanítási 
módszerrel. Első magyar rendfőnöke Zajkányi Lénárd volt, 
s jelenlegi főnöke, nsg. Ka lmár Endre, k. tanácsos ur, 25-ik 
a magyar főnökök sorában. — A kegyes t.-rendi intézetek 
léte a magyar főpapság, a mágnások s egyes lelkes közsé-
gek áldozatkészségét hirdeti. Az alapítók között Szelepcsé-
nyi György prímás, Kolo.rics Zsigmond gróf bibornok, Ma-
tyasovszky László nyitrai püspök, Volkra János veszprémi 
püspök. Bakó János v. makári püspök, továbbá Koháry, 
Desewffy, Eszterházy, Batthyányi, Károlyi, Lubomirszky 
Szaniszló lengyel herczeg, Lövenburg gróf stb. nevével ta-
lálkozunk. 

B.) Statistikai adatokat csak a bennünket közelebbről 
érdeklő egyházi és tanügyről közlünk. 

A tanügy élén a rend főnöke nsg. Kalmár Endre, kir. 
tanácsos úr áll s mellette, mint tanügyi kormánysegédek 
nsgos és ft . dr. Horváth Cyrill, a m. tud. akadémiának 
tiszteleti tagja, egyetemi ny. r. tanár, nsgos és f t . dr. Lu t te r 
Nándor, kir. tanácsos, a budapesti tankerület főigazgatója, 
a m. tud. akadémiának levelező tagja, és ft. dr. Polák Ede, 
a rend tanügyi biztosa működik. 

A rend személyzetének összes látszáma 323, még pe-
d ig : 1.) aranymisés 13, áldozár 221, fogadalmat tett növen-
dék 1)9 és ujoncz-növendék 20. 2.) kormányzó vagy kiérde-
mesült tanár 46, működő tanár 185, egyetemi hallgató 21, 
hittanhallgató 28, tanuló 23, ujoncz-növendék 20. 3.) hit-
tudor 1, kánon-jogtudor 1, baccalaureus 2, bölcsészettudor 
11, főgyimnásiumi okleveles rendes tanár 74, főtárgyból 
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tett vizsgálatot 7, alapvizsgálatot tett 11, régi reDíles tanár 
24, u j rendes tanár 58, helyettes-tanár 5. — A vizsgálati 
ügyben a névtár hiányos, a mennyiben a minősítést nem 
részletezi; e tekintetben a középiskolai vizsgáló bizottság és 
az évi értesítők közlései szolgálnak biztosabb irányadóul. 

C.) A kegyes tanító-rendiek vezetése alatt álló tanin-
tézetek ifjúságának száma 7114. — Legvirágzóbb intéze-
teik a szegedi főgymn. 695 és budapesti főgymn. 604 tanu-
lóval ; egyébként jobbára az exponáltabb északi és déli he-
lyeket foglalják el intézeteik, s a rend ugy ezen tekintetben, 
mint a tanári minősítés és az ifjúság rohamos szaporodása 
(párhuzamos osztályok) körül iparkodik minden erejéből 
megfelelni hivatásának. 

= Jelentés. Midőn ezennel Jézus Szive tisztelőinek 
becses tudomására hozom, hogy „Jézusszentséges Szive hirrió-
kéu-nek szerkesztését átvettem, bátorkodom egyszersmind ke-
gyes pártolásukat kérni. 

A folyóirat 1884-ben Kalocsán jelenik meg, ára egy 
évre 1 frt 50 kr. Tóth Mike, Jézus társaságának tagja. 

= Megjelent, : A képes szent-olvasó Klein János tanár 
rajzaival. A bécsi hgérseki hatóság jóváhagyásával. Bécs 
1883. Kiadja a kalocsai fögymnasiumi Congregatio Maior. 
32-r. 39 1. 

Gyönyörű kis karácsoni ajándék, gyermekek és felnőt-
teknek kivált nőknek, a hitélet élesztésére, ama remek 20 
rajz által, melyeknél szebbeket alig láttunk. 

VEGYESEK, 
— Lapunk legközelebbi száma, a akrácsoni szent ün-

nepek végett csak f. hó 29-én jelenik meg. 

— Örvendetes hírrel lepte meg Magyarország kath. 
közönségét az egri „Népiskolai Tanügy." Majer" István 
püspök, esztergomi kanonok elnöklete alatt az „Országos 
kath. tanítói segély-alap" ügyében bizottságot küldött ki a 
nm. püspöki conferentia. Kalocsáról Petrovácz és Fonyó 
akadályoztatása folytán, Májer Béla kanonok és Kleiner 
Lajos tanár urak küldettek Esztergomba. 

— Szilveszter estéjén az egyetemi templomban ft. 
Yenczell Antal, a közp. papnevelő intézet aligazgatója, a 
sz. ferencziek belvárosi templomában pedig dr. Wola fka 
Nándor közp. papn. tanfelügyelő fog szentbeszédet mondani. 

— Kljén ! Megjelent a Szent Család czimű kitűnő ké-

pes naptár 1884-iki évfolyama második kiadásban. Szer-
keszti két pécsmegyei plébános (Szemenyei és Wajdits .) A 
sikerhez teljes szívből mondunk a derék lelkipásztoroknak 
evvivát; naptárukat pedig terjesztés végett ismételten ajánl-
juk paptársaink figyelmébe. 

— .-I Szent-István- Társulat f. hó 13-án tartot t vál. 
ülésében a bpesti kiállító bizottság felszólítására elhatároz-
ta, hogy az 1885-iki országos kiállításban kiadványaival 
részt fog venni. Moháry Gy. varbói plébános indítványa a 
népiskolák és népkönyvtárak számára olvasmányok kiadása 
iránt az irodalmi bizottsághoz utasíttatott. Következett az 
alapítványok, köszönő és kérő levelek, és az u j tagok beje-
lentése. A pénztár állása decz. 13 ig : bevétel 84,855 frt 62 
kr, kiadás 83.344 frt 94 kr. A vatikáni okmánytárra ada-
koztak : Ipolyi Arnold-p. 125 frt, Fraknói Vilmos apátk. 
250 frt , Pcitler Antal p. 200 frt. Németh József p. 50 frt, 
Mihalovics József bib. 2C0 frt . Ügynökségi forgalom volt 
novemberben, 9009 frt 38 kr. 

— A S rent-László-Társulat decz. 19-iki vál. ülésén 
elnökölt dr. Schlauch Lörincz szatmári püspök-elnök. Jelen-
tetett, hogy a szent atya a társulat nagygyűlésének feliratátes 
szex-etetadományát kegyesen fogadta. Miután a gyöngyösi 
sz. ferenczi zárdába többé bosnyák sz. ferenczi növendékek 
nem küldetnek, a társulat által a gyöngyösi zárdának e 
czimen adott 260 f r t segély ezentúl a brailai r. k. elemi 
iskola magyar tanítóinak állandó javadalmazására fog for-
díttatni. Göndöcs L. óbudai főtanitó a választmánynak be-
mutat ja a társulat költségén általa nevelt két bukovinai 
székely fiut. Bemutat tatot t a társulat által évi 600 segély-
ben részasített bukaresti r. k iskola 1882/3. évi jelentése. 470 
frtnyi alapítvány bejelentése következett ezután. A választ-
mány elhatározta,hogy a Göndöcs apátmult közgyűlési indít-
ványát a jövő közgyűlésnek nem fogja ajánlani. A társulat 
tőkéi készpénzben 9920 frt , 1 kr, értékpapírokban 361700 
frt . Miután még 800 fr t segély-adományok megszavaztat-
tak, dr. Balogh S. alelnök az évvégének közeledése alkal-
mából meleg szavakban üdvözlé az elnöklő püspök ur ő 
exlját, ki a nemes érzelmek tolmácsolását szokott ékesszólá-
sával viszonozta. 

7 Gyászhír. Főt. Tegó Pál Ézsaiás ferenczi áldozár. 
Szeged város legidősebb papja, az alsóvárosi társház köz-
tiszteletben álló tagja, jeles hitszónok, végelgyengülés kö-
vetkeztében decz. 3-án elhunyt, életének 80-ik évében. 
Szelid lelkű, nyílt jellemű szerzetes atyát vesztett el benne 
a szerzet, az alsóvárosi nép pedig szeretett s kedvelt hitszó-
nokát, a ki az U r igéit 56 évig lelkesedéssel hirdette. Te-
metése decz. 4-én d. u. 3 órakor volt roppant néptömeg je-
lenlétében, melyet Oltványi Pál prépost pápai kamarás fé-
nyes segédlettel végzett. Béke hamvaira ! 

E l ő f i z e t é s i f e l t é t e l e k . 

A Religióra előfizethetni egész évre 10, félévre 5 ír t jával alulírottnál Stáczió-utcza 55, vagy mig mást nem je-
lentünk, a Kocsi S. utóda-féle könyvnyomda irodájában, Muzeum-körut 10. sz. a. 

A Kath. Theol. Folyoiratra előfizethetni egész évre 5 fr t jával csupán alulírottnál. 

Budapest, deczember 14. 1883. 

Dr. Breznay Béla, 

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

Nyomatott Budapesten, 1883. Kocsi Sándor utóda nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Vegyesek. 

Egy pil lantás a lefolyt évre, 
Napok napokhoz, évek évekhez fűződnek, s igy 

leszn-k az évekből századok s az időből . . . vi lág-
történelem. 

A lefolyt év is néhány óra múlva immár egé-
szen a vi lágtörténelemé leszen. Alkonya v é g é n 
nem fog ártani még egyszer visszapillantani reá ; 
mert hiszen a jelen a mul t vi lágánál érthető meg 
igazán, és a jövőre nézve is a mul t mindig elég ta-
nulságot enged levonni magából. 

Mondani sem kell, hogy mi ahoz a nagy vi lág-
történelmi iskolához tartozunk, melynek je lvénye a 
szent kereszt. A mi vi lágtörténelmünknek van ke-
resztény hite, reménye és szeretete. Van hite, a 
melynek szövétneke fe lv i lágí t a divatos tudomány 
praehistoricus idejének sötétségein tul, messze fel, 
egész az isteni egyedül lét örökkévalóságába. Van 
reménye, melynek nem vet határt s e m a halál, sem a 
sír, sem az enyészet. Van szeretete, mely betölt 
minden időt és örökkévalóságot s az emberiség küz-
delmes életéből magasztos dicshymnust alkot Isten 
dicsőségére s a jóakaratú emberek boldogságára. 
Egyszóval : mi Eger nagytudományu érsekével azt 
valljuk, hogy „a keletkező, emelkedő és bukó nem-
zeteknek egymást követő mozgalmai alatt (az em-
beri számításon felül) valami más lappang, és hogy 
e valami a fö, és a szerencse szeszélyeinek vélt nagy 
események nem egyebek, mint egy fensőbb hata 
lom örök terveinek beteljesülése.u ') 

Igy fogva fel a vi lágtörténelmet, vi lágos, hogy 
sok, ami némely emberek előtt csekély, vagy sem-
minek látszik, az valóban igen nagy : és viszont, 7 O O J ' 

Felsőházi beszéd, decz. 10-én. 

a mi némelyek előtt nagynak, vi lágtörténelmi ál-
landóságra hivatottnak tűnik fel, az voltaképen 
elenyésző csekélység, semmi, ábránd, csalódás, mely 
sokszor egész nemzetekre végzetessé válik. o o 

Ily körülmények között az is világos, hogy min-
den gondolkodva élő emberre nézve valóságos élet-
kérdés: ismerni az események kicsiségének és nagy-
ságának a mértékét. o 

Hogy mi teszi az emberi események, törekvések 
és tetteket kicsinyekké, és mi adja meg mindezek-
nek az igazi nagyság, sokszor egészen a v i lágtörté-
nelmi nagyszerűség j e l l egé t : arra nézve hazánknak 
és nemzetünknek hatalmas f igyelmeztetést hozott 
két ízben is a lefolyt év, főpásztoraink felsőházi 
nyilatkozataiban, melyek közöl idézzük a legutol-
jára tartottból a kőfaragó és az épitőmesterről szó-
ló remek hasonlatot. „Midőn a kőfaragó, — igy 
szólt Eger érseke, — az építőmester rajzai szerint fa 
ragja a kőtömeget, nem töri az eszét azon az egy-
séges terven, melyet a művészet embere csinált, 
hogy minden rész meghatározott h e g é r e jusson. A 
századok munkájánál minden nemzet a maga kövét 
faragja; de a v i lág nagy Építőmestere az, aki ki-
tűzi a helyet, melyet amannak müve csodálatos ösz-
hangjában elfoglalnia kell ; és midőn a tények be-
végződtek, a mé ly belátásu szemlélő felismeri ben-
nök az Isten ujját."2) 

- íme, itt van a vi lágtörténelmi mérték. A mi a ' o 
nagy vi lágalkotó Isten eszméinek mértékét meg-
üti, az nagy és maradandó becsű mint maguk az 
örök eszmék ; a mit ellenben a vi lágtörténelem szá-
lait fűző isteni kézzel nem gondoló emberi számítás 
eszel ki, az parányi mint aki kieszelte, és addig áll 
fenn mint a pókháló, — mig az elemeknek tetszik. 

2) ü7o. 
5 1 
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A kicsiben rejlő nagyságnak, az emberiben 
érvényesülő isteninek e vi lágtörténelmi mértékét 
mindenki ismerni tanulhatja, csak nyissa fel szemét 
és ne hagyja azt nagyszavu de ürestartalmu elöité 
letek lidércznyomása által csukva tartani. Példa rá 
Cicero, ki midőn a közügyek porondján előretörtető 
egyéni ambiczió mámorából elmélkedései által ki-
józanodott, szükségesnek látta az emberi nagyság 
egyedüli igaz mértékét következőleg constatálni: 
..Nemo vir magnus sine aliquo afflatu divino un-
quam fuit." 3) 

Dehogyis ne ismerhetné fel az ember az isteni 
rendeltetés utait az emberiség életében ; hiszen az 
egész világtörténelem, a szentirás utolérhetetlenül 
fenséges kifejezése szerint nem egyéb, mint az 
i.$teni bölcseségnek játéka az emberekkel ! Ludens in 
orbe terrarum.4) 

Oh igen! az isteni van hivatva játszani az em-
berivel, nem az emberi az istenivel; és mihelyt az 
emberi az istenit mint játékot félre dobhatni véli, 
vagy vele csakugyan játékot űzni merészel: az is-
teni, szavakban ki nem fejezhető irrisióval utasítja 
vissza az istenivel játékot űzni merészlő emberit 
megérdemlett sorsa körébe. Ez az isteni igazságszol-
gáltatás a titáni harczra vállalkozott emberi szel-
lem fölött. 

Az isteni Gondviselés, maga mondá, nagy 
élvezettel játszik az emberi bölcseséggel , 5 ) de 
másrészről — nem tartja méltóságán alulinak 
megszégyeníteni azt , aszerint a mint az em 
ber s az emberiség viseli magát. . Ha az em-
beri nem tekinti az istenit játékszernek, hanem át-
engedi magát az isteninek, hogy ezjátsza el benne a 
magasabb világrendek symphoniáit : akkor az isteni 
az emberit még játszótársul is kész elfogadni: 
ellenben, ha az emberi azt hiszi, hogy ő játszik tu-
lajdonképen, az isteni pedig csak játék az ő szá-
mára : akkor jaj az emberinek ! Qui habitat in coelis 
irridebit eos : et Dominus subsannabit eos.6) 

Emberi játék, sok keserűséget, nagy felforga-
tásokat okozó dolog, de bizony csak játék volt és az 
marad mindaz, a mit az emberek az isteni világrend 
ellen a ker. vallás és egyház megrontására, elpusz-
títására tettek és tesznek. 

< átek fr ivol és vakmerő j á t ék az az egész küz-
delem is a kath. egyház ellen, melyet cu l tu rha rcznak 
tetszett, Németországban elnevezni a harcz ezidő-

3) De natura deorum, 1. 2. n. 166 
*) Prov. 8, 32. 
5) „Delíeiae meae esse cum filiis hominum", Prov c 1 
s) Psalm. 2, 4. 

szerinti vezetőjének, amely az egész földön majd itt 
majd ott tör ki s okoz erösebb convulsiókat, mig 
egyebütt akút je l legét sikerült egyidőre megszün-
tetni. 

Mi volt a német cult urharcz czélja ? Bevallja 
egy éjszaknémetországi protestáns a katholikus 
Németországnak szánt Hist, polit. Blätter-ben. 
. .Wiederherstellung, úgymond 92 k. 2 f. 210. 1., der 
religiösen Einheit." Az emberi —játékszernek tekin-
tette az istenit! „Eine deutsche Kirche ohne Dog-
menzwang und F o r m e l k r a m . A z emberi — gúny 
tárgsává tette az istenit! „Verschmelzung des Ka-
tholicismus und Protestantismus zu einer deutschen 
Nationalkirche mit dem Kaiser als Summus Epis-
copus." Az emberi fölébe akart kerekedni az isteni-
nek: Istent akart játszani; összekeverni akarta,amit 
Isten elválasztott, elkülönített ! 

Ámde az i s teniGondvise lésmegmutatta ezúttal 
is, hogy csakugyan ludit in orbe terrarum. Német 
ország contemplait protestáns „vallási egységének" 
jövendő Summus Episcopusa, atyja és a maga, te-
hát a jelen és jövő nevében elment, — mert az exi-
gentiák gyengéd és nem gyengéd kényszerhatalma 
ugy hozta magával, —- és háromszor meghajtotta 
magát a Servus Servorum Dei előtt, kit a protes-
tantismus már háromszáz év óta megholtnak vagy 
haldoklónak hirdet. Dicséretére legyen mondva : 
az emberiben volt annyi ész, hogy meghajolt a reá 
nézve lehetetlen, az isteni előtt. 

Ezzel végződik a vi lág két legnagyobb hatal-
massága: a közel kétezer éves pápaság és a közel 
t izennégy éves német protestanscsászárság közti vi-
szony története 1883-ban. 

Az egyházra nézve bizonyára nem dicstelen 
évvég ! 

Ebez hasonlóan végződik az év nálunk is. A 
zsidó mammon-szolgálattal szövetkezett protestáns 
hegemónia Magyarország keresztény jellege, társa-
dalmunk vallásos alapja ellen intézett támadást a 
zsidó-keresztény házasságról szóló tvjavaslattal. Az 
első támadást a felsőházban a keresztény eszme 
hatalma visszaverte. De a dechristianisatio uj táma 
dásra, a macchiavell ismus uj fogásokra készül. Es ki 
tudja, nem fog-e terve s ikerülni?! Mert ha van is 
hasonlatosság a kath. egyház sorsának állása közt a 
lefolyt év végén Némethon és Magyarország közt, 
van különbség is. Duo si faciunt idem, non est 
idem. Németország már jól felhajtott a keresztény 
vallás alapjait őrző kath. egyház ellen indított 
harcz keserű következményeinek ürömpoharából: 
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azért ott a protestáns császár kimondta, hogy visz-
sza! nein szabad a nép keresztény val lását tovább 
rontani ! Nálunk, a szomszéd példáján okulni nem 
akaró liberalismus, egy protestáns summus episco-
pussal élén, friss jókedvvel látszik bírni egy kis 
nemzetrontó culturharczra. 

Egyébiránt majd meglátjuk mi lesz; az uj év 
nem sokáig fog késni a színvallással. 

U g y van: 1884 Magyarországb in a hitval-
lás éve lesz. Ki fog tűnni világosan, mily erős a 
magyar nemzetben a keresztény hit, remény és 
szeretet; ki fog tűnni világosan, kinek építenek az 
építők : az ál landóságnak-e vagy az enyészetnek, a 
nemzeti izmosodásnak-e, vagy a satnyulásnak és 
esetleg, a végpusztulásnyk. 

Ha az emberi tul talál csapni korlátain és azon 
fog eröködni, hogy az istenieket kénye-kedve báb-
játékává alacsonyítsa le : akkor előbb utóbb az 
isteni meg fogja majd mutatni, hogy ö van hivatva 
játszani az emberiekkel, nem az emberiek vele. 

Adja Isten, hogy a magyar fajnak legyen any-
nyi esze mint a németnek, s ne kényszerítse az 
isteni bölcseséget,hogy az emberiekkel való szelid ját-
szásának köréből kilépve a megszégyenített emberi 
eröködések körébe csapjon át bennünket ! 

Magyarország papsága, ha valaha, most imád-
kozzék és dolgozzék ! 

Az ö imáján s fáradozásán fordul m e g : áldani 
vagy verni fogja-e Isten a Magyarországot. 

A ki ezt felérni nem képes : az nem tudja, mi 
az az egyházi rend szentsége. 

Az egyházi rend szentsége tette papelödeinket 
képesekké Európának s vele a világnak keresztény 
szellemben va'ó ujjáalkotására : az egyházi rend 
szentségében birjuk az isteni felhatalmazást és erőt 
a keresztény társadalom megmentésére és fentar 
tására. 

In Missa quotidiana pro Defunctis quando dicenda est 
una oratio, quando item dicendae sunt très? 

(.4 fm. bib. hg-primás XX VII. sz. kör leveléből.) 
Quaestio haec jam 12. Augusti a. 1854. solutionem 

suam accepit per decretum, ad quaesita Episcopi Briocensis, 
editum huius tenoris : „Unicam orationem dicendam in Mis-
sa de Requie cum cantu pro anirna illius, quam désignât 
eleemo3ynam exhibens." — Huius Briocensis decreti fit 
mentio in posteriori, quod 19. Junii 1875 emanavit, quove 
respondebatur ad sequentia dubia Episcopi Nucerini Paga-
norum : Dub. I. Utrum in hac missa solemni dici debeant 
très orationes, uti jacent in Missis quotidianis, sine ulla 
mutatione? Dub. I I . Utrum liceat, vel debeat mutari secun-

da oratio cum ilia, quae post Missas quotidianas inter di-
versas reperitur signata Nr. 11 vel 12? Dub. III. Utrum 
haec tantum oratio, signata Nr. 11. vel 12. dicenda sit? 
Sacra vero Congregatio . . . propositis dubiis respondendum 
censuit ad I. II . et I I I . „In Missis quotidianis de Requie, 
quae solemniter cantantur. una tantum oratio dicenda (ex-
cepta prima die mensis et feria I I : ) et in casu solum illo 
signata Nr 11. vel 12., quae est pro pluribus defunctis : et 
dentur décréta in una ordinis minorum S. Erancisci de ob-
servantia diei 16. Április 1853., ad X X I I . et in unaBriocen. 
dici 12. Augusti 1854. ad XI. -—Pagellae publicae etiam non 
ecclesiasticae recentius publica vei unt quodpiam ad obje-» 
ctum hoc spectans, et 13. Julii labeutis anni editum decre-
tum, quo videbatur decisum fuisse, in Missis quotidianis sem-
per, sive illae cantentur, sive legantur, tantum unicam 
dicendam esse, aut saltern dici posse oi-ationem. — Res vero 
non ita est. Nimirum Episcopus Petrocoricensis inter alia 
dubia S. Rituum Congregationi proposita I I I loco sequens 
quoque substravit: „Utrum in missis quotidianis de Requie, 
quae in plerisque Ecclesiis parochialibus absque ministris 
a solo celebrante cantatur, dicendae sint très orationes? an 
vero una? S. Congregatio omnibus mature perpensis ita re-
scribendum censuit • ad III. Dub : „Dicenda est una oratio.1-' 
— Videbatur quaerenti Episcopo, quod tales Missae, quae 
sine ministris, diacono et subdiácono cantantur, non sint 
solemnibus accensendae, in quibus solis juxta rubricas gene-
rales Missalis tit. V. n. 3. dicenda est una oratio. — Non 
ergo de Missis quotidianis, quando illae leguntur, utrum in 
iis unam dicere liceat orationem, sive per Briocensem, sive 
per Nucerinum, vel Petrocoricensem Episcopos quaesitum 
fuit, in his enim semper très dicendas esse orationes, nullus 
eorum dubitavit, sed quaestio semper eo dirigebatur, ut 
declarai-etur, quot dicendae sint orationes, una vel très in 
iisdem Missis quotidianis de Requie, si illae decantentur. 
Citata itaque omnia décréta circa numerum orationum di-
cendarum in Missis quotidianis lectis nihil declararunt, ni-
hilque etiam alteraverunt. — Sed eadem décréta neque ad 
Missas Conventuales de Requie, in cathedralibus etcollegia-
tis Ecclesiis prima die mensis et feria secunda juxta rubri-
cas generales Missalis loco citato celebrandas pertinent, 
quibus in Missis, etiamsi cantentur, très orationes dicendae 
sunt juxta peculiarem rubricam, et décréta S. Rituum Con-
grégations 4. Sept. 1745. Aquen. ad VII . : et 27. Febr. 
1847. Aretin. ad III . 

Quae pro directivo notitiae statu deserviant. 
Strigonii, die 12-a Decembris, 1883. 

A vatikáni maffyarorszáffi okirattár ügyében 
f . évi deczember 15-én nagymélt. és ft. Ipoly i Arno ld 

püspök elnöklete alatt tartott értekezleten bemutattatott 

_ az évi jelentés. 

A Vatikáni Magyarországi Okirattár ügyében az 
ajánlattevők 1882. junius 4-én tartott értekezlete, Ipolyi 
Arnold beszterczebányai püspök ur ő excellentiájanak el-
nöklete alatt, Dankó József, Rómer Flóris, Tarkányi Béla, 
Knauz Nándor és Fraknói Vilmos kanonokokból állóbi/.ott-

51* 
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ságot küldött ki az Okirattár előkészítésére, szerkesztésére, 
kiadására és a vállalat ügyeinek vezetésére. Egyúttal meg-
állapította az értekezlet, hogy a munkálatok folyamáról 
és a vállalat állásáról szóló jelentés minden esztendőben kö-
zöltessék az ajánlattevőkkel. 

Midőn a bizottság nagyméltóságú elnökének felhívá-
sára első ízben van alkalmam ily jelentést bemutatni, 
mindenek előtt örömmel emelem ki, hogy mig egyfelől a 
tényleg befolyó adományok a vállalat anyagi szükségleteit 
bőségesen födözik : a pápa ő szentsége kegyelmes engedélye 
által megnyitott forrásokból már is oly mértékben meríthe-
tett a bizottság, hogy a vállalathoz kapcsolt várakozásnak 
megfelelni képes leend. 

Az alakuló értekezleten kimondatott, hogy az Okirat-
tár két sorozatban fog napvilágot látni Az egyik okiratokat 
és számadásokat, a másik nuntiusi jelentéseket van hivatva 
tartalmazni 

A bizottság az első sorozat számára mindenekelőtt 
lemásoltatta a vatikáni titkos levéltárban és a vatikáni 
könyvtárban Gentilis bibornok, (1307—11.) évben magyar-
országi legátus irományait, melyek hazánk történetének 
azon válságos átmeneti korszakára vetnek világot, mikor 
az Árpádház kihalta után a szent szék az Anjou-dynasztia 
trónrajutását és megszilárdulását vitte keresztül. A bizott-
ság, hogy a palaeographiai képzettségű római levéltári 
tisztviselők által készült másolatok pontossága iránt teljesen 
meg legyén nyugtatva, dr. Fejérpataki Lászlót, a M. N. 
Múzeum levéltárnokát küldötte Rómába, hogy ott a máso-
latokat az eredetiekkel összevesse és sajtó alá készítse. Ezen 
irományok egy kötetbe lesznek foglalva, melyből már 22 ív 
van kiszedve. 

Gentilis követségével szoros összefüggésben állanak 
azon pápai tizedek, melyek a X I V . század elejétől kezdve 
a magyarországi egyházi javadalmakra ki voltak vetve, és 
a melyek behajtásáról a pápai tizedszedők pontos lajstro-
mokat vezettek és küldöttek Avignonba. Ezen tized-lajstro-
mok, melyek hazánk középkori egyházi és politikai topo-
graphiája szempontjából nagy fontosságnak, ekkorig kis 
részben és hibás másolatok után vannak közrebocsátva. A 
bizottság Magyarország középkori helytörténetének legala-
posabb ismerőjét Pestv Frigyes akadémiai tagot bizta meg 
a lemásolással. Ez 1882. november első napjaiban fogott 
hozzá. De bár a legnagyobb buzgósággal szentelte magát a 
fárasztó munkára, melynek nehézségeit a nedvesség által 
megrongált codex is növelte, mikor hivatalos teendői haza 
szóllították, csak felerészben oldotta meg feladatát. Igy te-
hát a jelen év november elején másodízben kellett Rómába 
mennie, a honnan néhány nap előtt tért vissza. A tized-laj-
stromok, szükséges com mentárokkal, és mindegyik egy-
házmegye XIV. századbeli térképével, az 1884-ik esztendő 
folytán fognak megjelenni 

A bizottság ezen első sorozat első kötetébe az Árpád-
ház korából fennmaradt kiadatlan emlékeket szánta. Ezek 
között egyház és műveltségtörténeti szempontból a legjelen-
tékenyebb IV. Béla király leánya, a boldog Margit canoni-
satiójára vonatkozó jegyzőkönyv, melyet 1276-ban a Rómá-
ból Magyarországba küldött pápai biztosok, a kihallgatott 
tanúk vallomásaiból fölvettek. Ezen jegyzőkönyvet a °mul t 

század végén, Erdély nagynevű püspöke, gróf Batthyányi 
Ignácz Rómában lemásoltatta. A 160 folio-lapra terjedő 
másolatot Lönhardt Ferencz erdélyi püspök ur ő excellen-
tiája a bizottság rendelkezésére bocsátotta. De azt szükséges 
lett volna az eredetivel összevetni. Sajnos, a római levéltá-
rakban az eredeti példány kinyomozására eszközölt kutatá-
sok ekkorig nem vezettek eredméuyre. Igy tehát ezen kötet 
kiadását el kellett napolni. 

A második sorozat első kötete, mely a mohácsi vészt 
megelőző időkből (1524—6) fönmaradt nuntiusi jelentéseket 
tartalmazza, sajtó alá adatott, és abból ekkorig 42 ív van 
kiszedve. Három kötetre fognak terjedni az I. Ferdinand és 
János király udvaránál működő pápai nuntiusok jelentései, 
melyek jó részben már le vannak másolva. 

Egy külön kötetet fognak igénybe venni a Martinuzzi 
György meggyilkoltatása után a pápai biztosok által veze-
tett vizsgálat irományai és jegyzőkönyvei. 

A bizottság tagjai körében fölmerült azon terv, hogy 
Budavára visszafoglalásának kétszázados emlékünnepe al-
kalmából, a pápai nuntiusok 1686 ik évi jelentéseit és a 
szent-széknek a magyarországi hadjáratra vonatkozó leve-
lezéseit önálló kötetben bocsássák közre. 

A nuntiusok olasz nyelven irt jelentéseinek lemásolása 
a vatikáni levéltár tisztviselőinek felügyelete alatt, általok 
kijelölt másolókkal eszközöltetik. Az olasz szöveg sajtó alá 
készítését és a nyomdai correcturát, a bizottság fölszólítá-
sára, Óvári Lipót országos allevéltárnok, ki olasz oklevél-
tári kiadásokban jártassággal bir, vállalta el. 

Mivel I I I . Pá l pápa (1534 - 1549.) iratainak nagy 
része, a Farnese-levéltárral, Nápolyba került, és ott az ál-
lami levéltárban őriztetik, a bizottság szükségesnek látta a 
vatikáni anyagkészlet kiegészítése végett a Nápolyban őr-
zött nuntiusi levelezéseket lemásoltatni. Ezen munkálat 
végrehajtását szintén Óvári Lipótra bízta. 

A bizottság köszönettel fog-adta a világ;i szakférfiak © o ö 
ilyetén közreműködését. De egyúttal élénk sajnálatát fejezi 
ki a fölött, hogy ekkorig nem sikerült megnyernie egyházi 
szakférfiút, a ki hajlandó lenne erejét a Vatikáni Okirat tár-
nak szentelni, és hosszabb időt az örök városban tölteni. A 
bizottság kezdettől fogva belátta, hogy csakis ilyen állandó 
egyházi munkatárs segítségével érheti el kitűzött czélját. 
Es nem mond le azon reményről, hogy a legközelebbi jövő-
ben majd találkoznak egyházi szakférfiak, a kik ezen, az 
egyházi tudományosság ügyére fontos és az ő saját tudomá-
nyos kiképzésökre kiszámíthatatlan előnyöket igérő missió 
betöltésére vállalkozni fognak. 

A bizottság kötelességének tart ja, hogy azon kegyes 
támogatásról, melyben a vállalatot és munkatársait a bi-
bornok-államtitkár ő eminentiája minden alkalommal része-
sítette, úgy szintén a vatikáni könyvtár és levéltár tisztvi-
selői előzékeny figyelméről hálásan emlékezzék meg. 

A bizottság nagymélt. elnöke 1882. tavaszán, a vati-
káni levéltár akkori tudós aligazgatóját Balan Péter pápai 
praelatust kérte föl a vállalat munkálatainak Rómában 
vezetésére, a másolók kiszemelésére és a másolatok collatio-
nálására. Balan monsignore a folyó év szeptember végén 
lemondott hivataláról, melyet utódja még nem foglalt el. 

Folytatás a mellékleten. 
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Mindazáltal időközben is a vatikáni levéltár két tiszt-
viselője folytatja a lemásolt iratok collationálását. 

A mint föntebb említtetett, a bizottság két kötetet 
bocsájtott sajtó alá, és reméli, hogy a jövő év tavaszán az 
ajánlattevőknek megküldheti. 

A kiadás módjára nézve a bizottság azt határozta, 
hogy a bevezetések és czímlapok magyar és latin nyelven, 
a jegyzetek és rubrumok csak latin nyelven adassanak. 

A kiadvány formatuma negyedrét. A példány-
szám 500. 

A bizottság szükségesuek látta, hogy a munka kiállí-
tása lehetőleg díszes legyen. A fővárosi nagy nyomdák 
közöl a Franklin-Társulatét választotta, mely a díszes, 
ízléses és gyors kiállítás iránt teljes biztosítékot nyújt A 
példányok fele merített, fele velin papíron nyomatik. A 
nyomda ezen munka számára külön merített papirost gyár-
tatott . melynek vizjegyei a magyar és a pápai czimert tün-
tetik föl. 

A vállalat pénzügyeinek kezelésére nézve azon meg-
állapodás történt, hogy az adományok a Szent-István-Tár-
sulat pénztárába folynak be, a honnan kamatozás végett a 
magyar földhitelintézethez tétetnek át. A fizetéseket, a bi-
zottság elnökének utalványára, a földhitelintézet eszközli. 

A földhitelintézet minden díj nélkül vállalta el a ke-
zelést, a miért is az igazgatóságnak valamint a Szent-István 
Társulat pénztárnokának a vállalat köszönettel tartozik. 

A földhitelintézetnél a kamatláb 1883. márczius 1-én 
4°/0-ról 3 l / 2 % _ 1 ' a szállíttatván le, a bizottság elnöke a vál-
lalat pénzkészletének egy részét 4000 forintot 5°/0-os föld-
hitelintézeti záloglevelekben helyezte el, a mely értékpapí-
rok a földhitelintézetnél letétben őriztetnek és a vállalat 
javára kamatoznak. 

Végül szerecsém van bemutatni a Szent-István-Tár-
sulat nagyérdemű pénztárnokának kimutatását az 1882. 
junius 17-től 1883 deczember 13-ig befolyt adományokról, 
valamint a magyar földhitelintézetnek 1882. deczember 
31-én 1883 junius 30-án és 1883 deczember 13-án lezárt 
folyó számadásait 

Ezek szerint befolyt: 
Adományokból . . . 13186 fr t — kr. 
Időközi kamatokból . 351 f r t 22 kr. 

13437 frt 22 kr. 
Kiadatott , a nagymélt. bizottsági elnök ur utalványai 

alapján, az Okirat tár czéljaira 4130 f r t 90 kr. 
Az Okirat tár alapjának vagyoni állása : 
Készpénzben 4387 fr t 98 kr, a földhitelintézetnél folyó 

számlára ; 5 % földhitelintézeti záloglevelek 4000 fr t érték-
ben a magyar földhitelintézetnél letéve és 925 fr t a Szent-
István-Társulat pénztáránál.*) 

Az értekezlet van hivatva ezen számadások megvizs-
gálására bizottságot küldeni ki. 

Budapest 1883. deczember 14. 
Fraknói Vilmos. 

Az értekezlet a felolvasott jelentést tudomásul vette, 
az abban foglalt munkatervet jóváhagyta, a bizottságot a 
munkálatok folytatásával megbizta, a számadások felül vizs-

*) Ezen 925 forint deczember 17-én szintén a földhitelintézethez 
befizettetett. 

gálatát elrendelte, és a jelentésnek az ajánlattevők részére 
elküldését elhatározta. 

Végül itt közöljük a kimutatást a vatikáni Okirat tár 
javára a Szent-István-Társulat pénztárához beérkezett ado-
mányokról 1882. junius 17-től 1883. deczember 17-ig. 
Fm. és ft. Simor János, bibornok úrtól 1126 frt , fm. és f t . 
Haynald Lajos, bibornok úrtól 1000 fr t , fm. és f't. Mihálo-
vics József, bibornok úrtól 200 frt , nm. és ft. Roskoványi 
Ágoston püspök úrtól 1500 frt , nm. és ft. Peit ler Antal 
püspök úrtól 600 frt, nm. és f t . Bonnaz Sándor püspök úrtól 
750 frt. nm. és ft. Lipovniczky István püspök úrtól 500 frt , 
nm. és ft. Zalka János püspök úrtól 200 fr t , nm. és ft. Ipo-
lyi Arnold püspök úrtól 375 fr t , nm. és ft . Dulánszky Nán-
dor püspök úrtól 100 f r t , nm. és ft. Császka György püspök 
úrtól 150 frt , nm. és ft. Schuszter Konstantin püspök úrtól 
200 frt, nm. és ft. Kruesz Krizosztom főapát úrtól 300 fr t , 
m. és f't. esztergomi főkáptalantól 300 frt , m. és ft. egri fő-
káptalantól 1000 frt , m. és ft. kalocsai főkáptalantól 150 
frt , ft. váradi káptalantól 500 fr t , f t . pécsi káptalantól 100 
f r t , f't. csanádi káptalantól 200 frt , ft. nyitrai káptalantól 
200 fr t , f't. fehérvári káptalantól 150 fr t , f t . szepesi kápta-
lantól 50 frt, ft. szatmári káptalantól 100 frt . f t . rozsnyói 
káptalantól 100 fr t , ft. pozsonyi káptalantól 200 frt, m. és 
ft . Kaczvinszky Viktor prépost úrtól 100 frt, m. és ft. Né-
meth József püspök úrtól 100 fr t , m. és ft . Racsek János 
váradi nagyprépost úrtól 500 fr t , ngs. és ft. Simon Vincze 
csornai prépost úrtól 200 fr t , ngs. és ft. Supka Jeromos 
zirczi apát úrtól 450 frt , mgs. és ft . Dankó József praelatus 
úrtól 225 frt, ngs. és ft. Rimely Károly leikéri apát úrtól 
200 frt, ngs. és ft. Kalmár Endre kegyesrendi tartományi 
főnök úrtól 60 fr t , ngs és f t . Modrovics Gergely zalaapáti 
apát úrtól 50 frt , ngs. és ft. Tárkányi Béla apát-kanonok 
úrtól 750 frt , ngs. és ft . Fraknói Vilmos apát-kanonok úr-
tól 500 frt , összesen 13,186 frt . 

Budapest, 1883. deczember 17-én. 
Novákovics János, 

pénztárnok. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
Budapest, deczember 16. A liberális főrendiek argu-

mentumai a zsidóházasság mellett. II. — (Vége.) A zsidó 
házasság indokolására a főrendiházban is felhozatott, mint 
az alsóházban, az assimilálási indok, még pedig sajátságos 
kibővítéssel. „Az amalgamisálási processus — úgymond 
egyik szónok — igen nehezen fog haladni mindaddig, mig 
azon faj jelenlegi különállását foglalja el, mely különállás-
ban részesíttették eddig, éppen nem alkalmazva reá a ke-
resztény vallás elveit, hanem ellenkezőleg azt, hogy köszö-
nöm Istenem, hogy nem vagyok olyan, mint ama zsidó. E 
vallási abnormitások károssá váltak a keresztény társada-
lomra nézve is, megvan ez irányban az ellenséges irány és 
rosz szándék, melylyel a keresztények iránt viseltetnek." 

E szavak szerint tehát a kereszténység lenne oka 
annak, hogy a zsidók külön állást foglaltak, és hogy a zsidók 
a kereszténység iránt ellenséges iránynyal és rosz szándékkal 
viseltetnek. Tagadhatat lan az, hogy a zsidók különállással 
birnak, zárt körrel birnak, és hogy a keresztények iránt 
ellenséges indulatuak; de másrészt az is bizonyos, hogy 
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mindennek nem a kereszténység az oka. A kereszténységet 
ebben csak az vádolhatja, aki nem képes, vagy nem akar a 
ker. egyház missiójának magaslatára emelkedni. A zsidóság-
különállásának oka — nem is említve a legmagassabbat, 
m e l y n e k következtében ezen különállás mindig maradandó 
lesz — a zsidóság csökönyősségében keresendő. Az egyház is-
teni missiójának tudatában a felfeszített Istenembertanát egy-
aránt hirdeti már csaknem kétezredéve a pogányoknak és zsi-
dóknak; (le mig azok milliói megtértek és a ker. társadalom 
institutióihoz csatlakoztak, a zsidóság megmaradt elzár-
kozottságában. Csoda-e tehát, ha a keresztény társadalom, 
látva, miszerint a zsidóság nem akar hozzá tapadni, hanem 
különvált állását mindenütt megtart ja , csoda-e, mondjuk, 
hoo-y a ker. társadalom is idegen lett iránta ? Vagy hol 
az a történeti tény, mely igazolná, hogy a zsidóság készségét 
nyilvánította a ker. társadalom szokásaihoz alkalmazkodni? 
Es daczára ennek, mégis a kereszténység volna az, mely őt kü-
lönállására kényszerítette? Ez az önként választott különállás, 
egyesülve ama öntudattal,hogy a zsidóság a választott nép elő-
nyével dicsekedhetik, szülte azt az ellenséges indulatot, mely-
lyel a zsidósága kereszténység ellen viselkedik, nem különböz-
tetvén meg az időket. Nem egyenlő akart a keresztény néppel 
lenni, hanem felette fölényt gyakorolni; és minthogy ezt 
nem érhette el, azért viselkedett a keresztények iránt rosz 
szándékkal. De, mint mondtuk, ebben a kereszténységnek 
legkisebb bűne sincsen; mert ami a felebaráti szeretetet 
illeti, ebből ők kizárva nem voltak, tehát semmi okuk a 
keresztények ellen rosz indulattal viselkedni. Nem mai keletű 
Európában az emancipatió és mégis jobb lett-e a nevezett 
tekintetben a helyzet? Es hihető-e, hogy ez a helyzet változnék 
az uj törvény által? Az üldözött keresztények még a ka-
takombákban is imádkoztak pogány felebarátjaikért , azok-
kal jót tettek; ám az emancipált zsidóság részéről az ily erény-
nek még hírét sem hallottuk. 

De menjünk tovább. Azt is mondták, talán abban a re-
ményben, hogy még a főpapságot is fog sikerülni a javas-
latnak megnyerni, hogy az — egyik egyházat sem sérti. A va-
lóság pedig az, hogy az ily törvény sértené a kath. 
egyházat, de sértené a zsidóságot is, tehát mindkettőt, kik-
nek részére törvényalkotása szándékba vétetett. Sértené a 
kath. egyházat, mert az állam e tény által a házasságot nem 
szentségnek deciaráiná; sértené a zsidóságot, melynek tör-
vénye szintén nem engedi meg a házasságot a keresztény-
nyel. E ténynyel az állam magát mind a hivő katholicismus-
sal mind a hivő zsidósággal ellentétbe helyezné; már pedig 
az államnak, éppen az általa hirdetett lelkiismereti szabad-
ság szempontjából, őrizkedni kellene a lelkiismeret meg-
sértéstől. Vagy nem sérelem-e az egyházra nézve, midőn az 
állam arrogálja magának, hogy ő jobban tudja, mi enged-
hető meg, p. o. a kath. hi vőnek, mint az egyház ? Nem 
sérelem-e az egyházra, midőn az állam vallási ügyben ki-
vonja a híveket az egyház joghatósága alól ? Mindezeket 
elkövetve az állam, nem mondhatja, hogy ő nem sérti az 
egyházat, és midőn ezt mégis mondja daczára az egyház 
ellenkező állításának, csak azt tanúsítja, hogy omnipoten-
tiája felől táplált velleitásában mitsem törődik már az 
egyház sérelmével és kész az egyház tanát, jogait lábbal 
tiporni, csakhogy vélt omnipotentiájának vallási téren is 

érvényt szerezzen, elfelejtve, hogy ily erőszakoskodás előbb 
utóbb keserűen megboszúlja magát, melynek kárát a nem-
zet fogja vallani. 

Az eddig mondottak mind nem elégítették ki a libe-
rális főrendeket, és ha az előbbi okkal némileg hízelegni 
akartak az egyháznak, mintha az egyházat sérteni nem 
akarnák, azokkal szemben, kik a zsidó házasságot a polgári 
házasság előfutái'jának állították, a dolgot szépíteni töre-
kedtek, nemcsak, hanem megnyugtatólag is akartak hatni, 
azt mondva, hogy itt nemcsak a polgári házasság behozata-
lának előkészítéséről nincsen szó, hanem inkább ez, mint 
exceptionális törvény megakadályozza a polgári házasság 
behozatalát. Nekünk ugy látszik, hogy nem a liberális fő-
rendeknek van igazuk. Mert ebben a zsidóházasságban O o 
csak a czim más, a valóságban azonban az nem más, 
mint bár nem kötelező, de mégis polgári ^házasság. 
Ebben a zsidó házasságban ugyanis mindazok a momentu-
mok feltalálhatók,mik a polgári házasság lényegét képezik. 
A polgári házasságra vonatkozó törvényt nem az egyházi, 
hanem az állami törvényhozás alkotja. Ugyanez akart tör-
ténni a zsidó házasság törvénye szerint. A polgári házasság 
kötésénél nem egyházi, hanem állami közeg fungál. Ugyanez 
lenne a zsidó házasságnál. A polgári házasság érvénye vagy 
érvénytelensége felett, szóval minden a házassági ügyre 
vonatkozó perben nem egyházi, hanem állami törvényszék 
ítél. Ugyanez történnék a zsidó házasságnál. Tehát ugyan mi-
ben különböznék e zsidó házasság a polgári házasságtól? 
Semmiben: és igy ez a zsidó házasság, bár neve más, nem-
csak hogy meg nem akadályozná a polgári házasságot, ha-
nem azt tényleg be is hozná, és az elvi kérdés igy eldöntve 
levén, semmi másra nem lenne szükség, mint rövid idő alatt 
a törvény czímét megváltoztatva azt általánossá tenni, azaz 
a keresztényekre is kötelezővé tenni. De ez az argumentum 
sem fogott híveket a zsidó házasságnak, és igy az szerencsésen 
megbukott. 

Ezekben foglaljuk ime össze nagyjában az indoko-
kat, melyek alapján a szabadelvű főrendiek a zsidó házas-
ságról szóló törvényjavaslatot megszavaztatni akarták. 
Mindent látunk azokban, csak nem lelkesülést keresztény 
elvek iránt, csak nem keresztény emelkedettséget. Es habár 
örömmel constatáljuk is e helyen, hogy a liberális főrendek 
törekvése ez ízben megbukott, mégis nem vagyunk mentek 
bizonyos fájdalmas érzéstől, hogy e törvényjavaslatra. 212 
szavazatból 103 szavazat esett, hogy találkozott 103 tagja a 
főrendek házának kik megfelejtkezve az alapról, melyen 
a haza, az állam felépült, ezt az alapot, öntudattal, vagy a 
nélkül, megtámadták. A főrendiház többsége ugyan meg-
mentette ez ízben a keresztény alapot, és ez mindig becsüle-
tére, díszére fog válni; a mit azonban még óhajtunk, az nem 
más, mint hogy a legközelebbi alkalommal még nagyobb 
többséggel vesse vissza e keresztényellenes törvényjavasla-
tot, melyet tilt az egyház törvénye, tilt a haza sz. érdeke, 
hoo-y igy visszautasítsa egyszer mindenkorra mindazokat, 
kik valaha megkísértenék a nemzetet keresztény alapjától 
megfosztani, mely most életét képezi, hiánya pedig halálát 
okozná. 

Budapest, deczember 28. A második szavasás előtt. — 
Mielőtt a kedves karácsoni ünnep áldásaival és örömeivel 
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beköszöntött volna, szerencsések valánk üdvözölhetni egy 
jobb irány felébredésének első jeleit azon nevezetes szava-
zás eredményében, mely a kormány előterjesztését a keresz-
tények és zsidók között kötendő „házasság i ró l megbuk-
tat ta . 

Mi nyomban kijelentettük, hogy bár nagyra becsüljük, 
igen nagyra, e felette örvendetes sikert, még sem va-
gyunk hajlandók azt többnek tekinteni, mint a kezdet kez-
detének, mint első lépésnek, mely teljes sikerre csak akkor 
vezet, ha majd más lépések is következnek. 

Es nem csalódtunk. Figyelemmel kisértük a kormány-
nyal kisebb-nagyobb összeköttetésben levő sajtó magatar-
tását, és meggyőződtünk, hogy a deczember 11-iki szavazás 
csak ephemer jelentőségű marud, ha az ujabb tárgyalás ha-
sonló eredménye azt meg nem erősíti. 

Bámulatos ama taktika, melyet kifejtenek ! Majd 
azt híresztelik, hogy a főpapok otthon maradnak és 
fel sem jönnek, majd dédelgetik az arisztokracziát, dicsér-
vén szabadelvűségüket, majd retrográd szellemről, az anti-
szemitismussal való czim bor áskodásról irnak, hogy megfé-
lemlítsék a kevésbbé bátrakat, majd a reactio rémképével 
ijesztgetnek, majd a jogegyenlőség zászlaját lobogtat-
ják ; és hogy az ily és hasonló beszédeknek meg legyen a 
hatásos hátterük, ott szerepel az egyházi javak elkobzását 
a sorok között vagy egészen nyíltan hangoztató fenyegetés 
és a főrendiház reformja. Ezek és hasonszőrű dolgok a nyilt 
taktikának fegyverei ; hát ha még hozzá vesszük ama tit-
kos taktikának ezerszálú fonalait: akkor némileg elg-ondol-o o 
hatjuk, minő tevékenységet fejtenek ki azok, kik a törvény-
javaslat megszavaztatását a főrendiházban a tout prix elérni 
akarják. 

Feszült figyelemmel nézünk már most a jövő évi ja-
nuár 10-én összeülő főrendiház tárgyalásai elébe. 

Távol van tőlünk, hogy magunknak valami vezénylő 
szerepet tulajdonítani merészeljünk ; publiczistai köteles-
ségünk azonban követelni látszik, hogy nyiltan és szabadon 
elmondjuk legjobb meggyőződésünk szerint véleményünket 
a küszöbön álló nagyfontosságú és messze kiható szavazás 
tekintetében. 

Nagy fontosságúnak tar t juk azt amaz okoknál fogva, 
melyeket e helyen többször kifejteni alkalmunk volt, ama 
hatalmas és a legfényesebb eloquentia diadalmas ere-
jével hangoztatott érveknél fogva, melyeket a főrendiházi 
tárgyalások alkalmával ország-világ bámulattal hallott 
fenkölt szellemű főpásztoraink ajkairól. 

A dolog semmiben sem változott. Most is, január 10-
én és a következő napokon is az lesz a kérdés, megengedi-e 
a magyar törvényhozás ama tényezője, mely arra van hi-
vatva. hogy mérsékelje az egyik törvényhozási tényező túl-
zásait, megengedi-e, mondom, ama tényező, hogy a keresz-
tény házasságjogon az első, vészthozó rés üttessék, mely 
tag kaput nyit az egész házassági jog saecularisatiójára, 
vagy nem ? Megengedi-e a főrendiház, hogy a világ tör-
vényhozásában unicum gyanánt álló javaslat a magyar név 
kárára és bizonyára nem nagyobb hasznára törvénynyé vál-
jék vagy sem ? 

Elvi kérdésről van szó, mint ezt a nmélt. püspöki kar 
vezérszónokai oly helyesen hangoztatták, és elvi kérdésben 

paktálni, alkudozni nem lehet, nem szabad; e tekintetben 
minden alku árulás. Az elvet fenn kell tartani, és aki, legyen 
ez közönyösség, hanyagság vagy kényelem miatt, az elv 
fentartására és megőrzésére közre nem működik, amennyi-
ben ez tőle függ, de facto megtagadta az elvet, az bűn-
részes abban, ha az elv az erőszaknak áldozatul esik . . . 
Mutus, non obs tans . . . . 

Az elvek logikája továbbá oly kérlelhetetlen, hogy 
egy feladott, vagy gyáván meg nem védelmezett és azért 
megbukott elv más elveknek bukását is előidézi, sokszor-
még olyan elveknek a bukását is, melyekhez szívósan ra-
gaszkodni akartunk. . . . Exempla sunt odiosa ! . . . 

Azért szükségesnek ta r t juk a legerősebben hangsú-
lyozni, hogy a második szavazás nagyfontosságú dolog lesz. 

Messze kihatónak is neveztük a küszöbön levő szavazást. 
Mert ha az első, a deczember 11-iki szavazás, a kezdet kez-
dete volt, akkor a januáriusi, második, elutasító szavazás 
egy hatalmas lépés leend előre. Nekünk ugyan nem felada-
tunk bővebben a politikai eventualitásokat szellőztetni, me-
lyek a törvényjavaslat második megbuktatásából származ-
nának, lapunk keretébe nem vág az ilyféle kutatás; de azt 
az egyet mégis csak állít juk, hogy a conservativ szellem és 
irány tagadhatat lanul erősödnék és megizmosodnék, ha a 
jövő hónapi szavazás a deczemberit meg nem döntené ; és ki 
tudja, vájjon e szavazással nem történnék-e a sokaktól 
annyira ohajtott első kapavágás a már teljesen legazdálko-
dott liberalismusnak sírjára. . . . 

Vallási, erkölcsi, egyházi és hazafiúi tekintetből nagyr 
fontosságú és messze kiható eredménynek tartanok a máso-
dik szavazás elutasító vex-diktjét, melyhez — erős a remé-
nyünk — sok kedvező, hasznos és rég ohajtott fordulat fű -
ződnék ! 

Akik deczember 11-én szavazatukkal megbuktat ták 
ezt a törvényjavaslatot, azok — nem kételkedünk — teljes 
szamban ott lesznek, ha ugyané javaslat másodszor kerül 
a magas ház asztalára. 

Akik távol voltak, de ugyané nézetben vannak, — 
erősen reméljük — fel fogják fogni a kérdés fontos és nagy-
horderejű voltát, meg fogják érteni a helyzet komolyságát 
és ama következmények lánczolatát, melyek a szavazás 
ilyen vagy amolyan eredményéből származnak, és — nem 
fognak hiányozni. 

Ha döntő csatáról van szó, különösen parlamentaris 
csatáról, amelyről ez az elv áll: vota numerantur et non pon-
derantur, senkinek sem szabad hiányoznia. Egynek távol-
léte veszély a közös ügyre; mindenki szükséges a közös nagy 
ügy győzelmére. ? 

Belgium. Dechamps bibornok életrajza. — (Vége.) 
Az isteni Gondviselés mgr. Dechamps-t nagyobb hiva-

táskörre jelölte ki, ahol ő Istentől nyert tehetségeit sokkal 
tei^edelmesebb módon fejtheté ki. A malines-i egyház-
megye 1867. decz. 4-én elveszte első pásztorát, Sterkx Engel-
bert bibornokot, aki a metropolitai és primási trónon dicső-
séggel ült majdnem harminczöt esztendeig. Hogy ez az 
Isten szive szerint való főpap méltó dicséretben részesüljön, 
a belga királynőt magasztaló fönséges ajakra volt szükség. A 
főszékesegyházi káptalan tehát a namuri püspökhöz for-
dult, a ki meg is ígérte, hogy elfogadja a hála és kegyelet 
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felszólítását, és a deczember 10-én tartandó ünnepélyes 
gyász-szertartások alkalmával teljesíteni fogja kívánságukat. 
A gyászbeszéd már készen volt, midőn a szónokot arról értesí-
tette a brüsszeli nuntius, hogy a pápa őt szemelte ki a bibor-
nok-érsekutódjának. Ehir villámcsapás v o l t mgr. Dechamps-ra; 
ez időtől fogva az udvariasság tiltá, hogy hallassa szavát 
azok előtt, kik még előbbi pásztoruk elvesztét siratják.1) 

Praeconisatiója rendes módon a decz. 20-án tartott tit-
kos consistoriumbau történt és néhány napra reá megkapta 
Kómából az érseki palliumot. 

Praeconisatiójára következő napon mgr. Deehainps egy-
házegyméjéhez szeretetteljes búcsúzó levelet intézett. Az in-
thronisatio december 31-én történt a Szent-Rombant egy-
házban az erre felhatalmazott mgr. Lamvers malines-i káp-
talani vicarius által. 

1868. jan. 28-án foglalta el uj érseki székét. Bajos 
lenne hü képet adni arról, mennyire örvendett a papság és a 
nép, midőn látták a főpásztort, amint ornatusi díszében 
áldást osztogatva a fényesen feldíszített utczákon keresztül a 
főszékesegyházi basilika felé tart vala, hogy ott szent Bombant 
ereklyéi előtt a Te Deuniot elzengje. 

Másnapa Denier de Saint-Pierre és az Oeuvres ponti-
íi cales tagjainak gyűlésén elnökölt, mgr. Üreglia de 
San Stefano apostoli nuntius, Belgium püspökei, mgr. Re-
gnier canibrai-i érsek, és tengernyi válogatott világiak jelen-
létében. Azok e lelkes szavak, melyeket hangoztatott, han-
gosan hirdették, hogy ő lesz ezentúl lelke minden vallási és 
emberbaráti szövetkezetnek, egy oly egyházmegyében, amely 
majdnem 1 és felmillió lelket számlál.2) 

Látogatást tevén még ugyanazon évben a löweni kath. 
egyetemben, a tanuló ifjúsághoz a többi közt ezeket mondta : 
„Azt mondjátok, hogy én az atya nevét e lválasztottam ma-
gamnak. Meg is tartom e czimet, mert lia egy püspök nem 
atyja híveinek, nem püspök. Boldog vagyok, hogy régi ne-
vem mellett, hajdani szeretetemet is megtarthatom az Alma 
Mater iránt. Mielőtt atyja lettem, gyermeke valék, nem fe-
ledem el." Szent-Péter templomában, hol máskor Krisztus 
szenvedése felett tartott beszédet, a tudomány és a hit közti 
egységről szónokolt. „Az igazság e széke, mondá beszéde 
elején, emlékembe idézi az apostolság régen elmúlt de oly 
kedves emlékű napjait, amely napok nem voltak oly nyomasztók 
mint a jelenlegiek; mert habár akkor a keresztről beszéltem, 
nem kellett mégsem a/.t hordanom mint jelenleg." Azután 
bebocsátkozván tárgyába kimutatja első sorban, hogy a keresz-
ténysége 1 szemben elfoglalt semleges tanítási álláspont a ke-
resztény kinyilatkoztatással homlokegyenest ellenkezik, még ha 
nem is mondana ellent saját princípiumának az észnek, hanem 
is ellenkeznék egy teljes, szabad és fejlődő tudomány fölté-
teleivel.3) 

A kitűnő Sterckx cardinalis igen sokat tett hosszú püs-
pöksége alatt és örökre fenniarad müveinek, erényeinek em-
léke. Deehainps egyrészt azon volt, hogy azokat a jeles in-
tézkedéseket. a melyeket az egyházmegyében talált, tovább 
is^ fentartsa, másrészt, hogy a fel-felmerülő szükségekhez 
képest ujabbakat léptessen életbe. 

1 A gyászbeszédet, melyet mgr, Deehainps irt. a szószékről egy 
maliues-i kanonok olvasa fel. Ltóbb nvomtatásban is megjelent 

2 ) V. ö. a Dyle lap 1868 e. s. február 2. sz. 
s) V. ö. a löweni Revue catholique 1868. év f. 411 — 126 lap 

1 8 6 j u n i u s 29-én, szent Péter és Pál ünnepén irta alá 
a nagy IX. Pius az Aeterni Patris kezdetű bullát, a melylyel 
tudtára adá a világnak, hogy a jövő évben szűz Mária szep-
lőtelen fogantatási napjára egyetemes zsinatot hiv össze. E hír 
örvendetes visszhangra talált az egész világon. A belga 
püspökök a világban szétszórt többi testvéreik példájára nyil-
vános könvörgéseket rendeltek, hogy az egyház feje által hir-
detett zsinat szerencsésen oldja meg feladatát. 

Mgr. Dechamps, ki semmitől sem tartott annyira mint a 
feltudományossástól vagy az egyik párt tudatlanságától s a 
másik párt előítéleteitől, azonnal a munkához látott, és a 
doctrina'is kérdések egyik legfontosabb ikát kezdé tárgyalni, 
azt t. i., amelyről tudta, hogy erkölcsi lehetetlenség, hogy azt 
a jövő zsinat is ne tárgyalja. A világiakhoz, a keresztények-
hez,a hitetlenekhez szólt és számukra megirá, amint ő mondá, 
a vallási tudomány elementáris tudományát, a római pápa 
csalhatatlanságáról. E könyv 1869-ik év május végén jelent 
meg, (Malii es, Dessain), és nagy viszhangra talált nemcsak 
egész Európában de az uj világban is. Néhány hó alatt az In-
faillibilité et le Concil général mű uj kiadást ért, a mi nem 
annyira a szerző magas állásának és tekintélyének tulajdoní-
tandó, mint inkább annak az uj, észszerű theologikus módnak, 
melylyel tárgyát megoldá.4) 

A szent atya üdvözletét küldte meg Dechamps-nak, 
„hogy e művében is, ugy mint előbbi irataiban, kellő világításba 
helyezte ezt az igazságot, amelyet a józan ész és a kath. hit 
egyaránt elfogadnak, ugy hogy nemcsak a hivők, de a hitetlen 
rationálisták is kényszerülnek elismerni a vele ellentétes vé-
lemények absurdumát. (1869. jun. 26. mgr. Dechamps-hoz 
intézett breve.) 

Az említett mű megírása után levél jelent meg, egy 
belga senatorhoz intézett. Mgr. Dechamps röviden kimutatja 
ott, mily korszerű a hit-erkölcs dolgában való pápai infallibi-
litás kihirdetése. Ha a közeledő egyetemes zsinat csakugyan 
időszerűnek látja kihirdetni, hogy az egyház legfőbb Ítélő-
széke, vagy ami ugyanaz, a római pápa infallibilitása, hit és 
erkölcs dolgában ex cathedra beszélvén, az isteni kinyilatkoz-
tatásban foglalt dogma: úgy el kell ismernünk,hogy Dechamps 
fényes szerepet játszott ez ügyben és a particularis egyházak 
ősi liitét, a gallikán töredék ellenében, fényesen védte, — 
és pedig már előzetesen. 

Okt. 11-én mgr. Dechamps theologusával, mgr. Boga-
erts vicarius-generalissal elhagyá Belgiumot és ötödször in-
dult Róma felé. Münchenen keresztül vette útját, és 27-én 
szerencsésen megérkezett. Mielőtt azonban eltávozott volna, 
az élet és üdv savával látta el nyájá t— híveit az imaapostol-
ságra s a péterfillérekhez való lelkes hozzájárulásra budítván. 

Nem ereszkedhetünk egyes részleteibe annak, amit Bel-
gium metropolitája öt suifraganeusával a zsinaton tett vala5). 
Azért csak futtában emlékezünk azon tetteikről, a melyek 

*) Mgr. Dechamps nem tolta előtérbe, mint állítják róla, az infalli-
bilitás kérdését. rMikor láttam, i r j a ő , hogy Francziaország, Némethon, 
Anglia, Belgium, é.s az Egyesült-Államok sajtója által az a hír terjed el, 
hogy a zsinut uj dogmát fog hozni, és ezt ugy magyarázgatták, mintha 
az egyház uj dogmákat találna fel, tollat fogtam, hogy teljesítsem 
kötelességemet, amelylyel a reám bízott lelkeknek tartozom." D'euxième 
réponse à mgr. Dupanloup. 

51 Egy belga főpap, az én szent barátom mgr. Dechamps, ira-
tot bocsátott ki ily czim alatt : „Est-il opportun de définir l'infailli-
bilité du Pape?" Ês benne igenlőleg válaszolt. 
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köztudomásra jöttek. Felemlítjük Mgr. Dechamps polémiáját 
Franciaország két jelesével, akikhez régi barátság köteléke 
csatolá, de akik nem simultak oly erősen mindenben Róma 
tanaihoz. E két férfin Mgr. Dupanloup orléans-i püspök és 
P. Gratry az Immaculée Conceptionról nevezett oratorium 
papja. 

Az orléans-i püspök egyidejűleg, mikor Roma felé 
indult, e g y h á z m e g y é j e papságához figyelmeztetésül iratot bo-
csátott. 

Dechamps, akinek neve szintén előfordult az iratban,6) 
Rómából 1869 nov. 30-áról keltezett levéllel válaszolt, amely 
levél az olasz, belga és franczia lapokban is közeltetett. Ékes-
szóló ellenesének válasza (Roma, 1870 mart. 1), aki az emii-
tett levelet megtámadásnak, vádnak nevezé, egy ujabb felele-
tett Deuxième Réponse (mart. 12) vont maga után. Az egész 
79 lapra terjed, ide nem számítva a 23 lap függeléket. 

Ami P. Gratry-t illeti, aki mint bölcsész, de kivált mint 
irodalmi férfiú szép nevet vivott ki magának, őis bevonatott a 
theologikus vitába, amire azonban egyátalán nem volt előké-
szülve. És éles sebeket is kapott a küzdelemben. A Civiltà Cat 
tolica, M. Chantrel, M. Amadéé de Margerie. doni Guéranger 
Solesme apátja és mások felvevék a római egyháznak vetett 
keztyűt. És Belgium prímása nem volt az utolsó. Közzé tette 
a Quatre Lettres au P. Gratry, a mel\ ben kimutatá, hogy a 
hírneves franczia oratorianus teljesen nem ismeri a kérdéses 
ügyet. 

Ismeretes, hogy a Szent-Lélek vezetése alatt összegyűlt 
egyház ünnepélyesen kimondá szent Péter utódának csalha-
tatlanságát ; ismeretes az is, hogy néhány elkapatott szel-
lem kivételével az egész katholicismus elfogadta a jul. 18-án 
kihirdet és ugyanazon napról keltezett Pastor aeternus 
cons'' .,,utn. ' zzctett hitágazatot. Orléans nagy püsjjöke és 
P.%4 f ^ H H K m r i gyöngeségnek egyidőre engedtek, ámde 
mindaketten sokkal erősebb római katholikusok voltak, hogy 
tiszteletteljesen ne hajoltak volna meg a Vatikán szava előtt. 
Néhány heti hallgatás után, mindaketten teljes egészében 
elfogadták az egyház által kihirdetett csalhatatlansági tant. 
Biztos forrásból tudjuk, hogy P. Gratry, halála előtt néhány 
nappal, érsekünkhöz intézett soraiban sajnálatát fejezte ki 
a történtek felett. 

Az 1870-ik jul. 18-án tartott negyedik nyilvános ülés 
után IX. Pius pápa felíüggeszté a zsinatot és a vatikáni atyák 
visszatértek egyházmegyéjükbe. A rákövetkező szept. 20-án 
az örök város a piemonti király által küldött 60,0U0 főből 
álló sereg hatalmába esett, és a kath. világ megbotránkozás-
sal látta Krisztus Jézus helytartóját egy kath. fejedelem 
fogságában. 

Mikor érsekünk székhelyére visszatért, jul. 30-án az 
érseki káptalan legöregebbje rövid üdvözlettel fogadá : Mon-
siegneur, szóla hozzá, imáinkat meghallgatta az Isten ; a dicső 
szerep, melyet Mgr. a pápai csalhatatlanság kihirdetésében 
játszott, ezen igazság, amelyet Belgium mindig védelmezett, 
Mgr. nevét örökre halhatatlanná tette. Igen, örök dicsőségére 
fog az szolgálni, hogy a szentszék isteni praerogativumát oly 
fényes eredménynyel védelmezé. 

6) Az elsőnek, Lettre du P. Grattry à mgr. Dechamps főtárgya Ho-
norius pápa levele Sergius konstantinápolyi pátriárkához ; a második, 
a hamis dekretálisokkal foglalkozott. Ez iratok felületes tanulmány 
bélyegét hordják magukon. A szerző csak néhány kezei közé ju to t t fö-
lösleges okmányt közöl. 

Azután főszékesegyházában az Oltáriszentség előtt né-
hány perczig imádkozván szószékre lépett és rövid beszédben 
elmondá nekik az egyetemes zsinat bámulandó tetteit. 

Néhány hétre ezek után székhelyére egyetemes katho-
likus gyűlést hivott össze, a mely okt. 11-én a kis papnövelde 
nagy termében tartatott meg. A belga püspökök ugyanis és 
számtalan világi tiltakozásukat fejezték ki a Romában szept. 
20-án történt merénylet ellen. Az érsek elfoglalván szé-
két, erőteljes szavakkal jellemzé azt a pártfogást, melylyel a 
modern hypocrisis a pápai államok szentségtörő elrablását 
legitimálni iparkodik. Kezében a történelem fonalával világ-
hírű államférfiak b zonyságát említé fel és tönkre tevé ;i ha-
zugság vakmerő nyilatkozatait, napnál ragyogóbban ki-
mutatván a pápák függetlenségének és souverainitásának 
szükségességét. 

A kath.Belgium erre hatalmas manifestatiókban nyilatko-
zott ; és majdnem mindenütt a buzgó prímás volt a tömö-
rülés lelke. Ugyancsak ő vala a ki a pápaságot tíz nevezetes 
beszédben védelmezé : 

1871 dec. 8-án a brüsszeli Notre-Dame du Sablon-ban ; 
1871 febr. 2 szent Gudula templomában; 
1871 ápr. 30-án Szent-József védnöksége napján a 

löweni kath. gyűlés alkalmával ; 
1871 aug. 27-én a főszékesegyházban egy nemzeti 

zarándoklatkor ; 
1872 okt. 20-án, ugyanazon egyházban ; 
1873 jun. 29-én a löweni Szent-Péter templomban az 

egyház és szent-szék győzelmét czélzó nemzeti zarándoklat al-
kalmival. 

E beszédekhez sorolhatók az 1870 okt. 2-án kibocsátott 
pásztori körlevél Róma elfoglalásáról a piemontiak által ; az 
1871 maj. 18-áról kelt rendelet IX. Pius pápasága 25-éves 
évfordulójakor ; a be%a katholikusok felirata 1870 decz. 8. a 
nagyhatalmakhoz és a belga király ő felségéhez, Belgium ér-
sekei és püspökei nevében ; a belgák királyához intézett levél 
1871 ápr. 29; egy az egyházmegyei papsághoz, s egy 1870 
decz. hóban bizonyos államférfiukoz irt levél7). Nem említjük 
fel számos alkalmi beszédeit, melyek nyomtatásban nem je-
lentek meg. 

Fáradhatatlan munkássága és erényei emelték a prímád-
érseket a bíbornoki méltóságra. A kitüntetés, a melyre IX. 
Pius szemeié őt ki az 1875 mart. 15-én tartott consistorium-
ban, egyszersmind ő szentségének a belga kath. nemzet iránt 
való vozalmát is jelezé. 

Mgr. Dechamps az ötödik malines-i érsek, aki bibor-
nok lett. Talán soha még bíbornoki kalap ily szentül nem 
szereztetett mint az övé; az érseki város egész enthousias-
mussal fogadá, és vele egész Belgium, az egyháznak feje-
delmi fiát. 

Még egy szót ! Szabad legyen egy publicista szavait idéz-
nünk:8) Dechamps dicsősége teljes; vannak ellenségei, elkesere-
dett eHenségei: a szabadkőművesség és a rationalismus,a melyek-
re halálos csapást mért.Gyűlölik és gyálazzákis őt érte. De mit 
tehetnek V Tehetetlenek, és senki figyelembe nem veszi őket. 

A belga nép szava, azé a népé, a mely imádkozik és dol-
7) La Question Romaine, Discours, Lettres pastorales par mgr. 

Dechamps. (Malines Dessain, Í871). I t t mindamaz okmányok meg-
vannak. 

8) Journal dLAnvers, 18 75, mart . 16. 
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időzik és kegyelettel emlékezik meg atyáiról, túltesz e sakál-vo 
nitásokon és gyermeki ragaszkodás érzületével említi IX. 
mellett Dechamps bibornok tisztelt nevét." Közli : Csicsaky I. 

Róma, decz. 18. A lengyel küldöttség fogadtatása a 
Vatikánban. — X I I I . Leo pápa ő szentsége tegnap fogadta 

a lengyel küldöttséget, mely Matejko gyönyörű képét, 
„Bécs felszabadítását Sobieski által-', a festő ajándokát, ő 
szentségének átnyújtotta 

Ő szentsége magas trónemelvényen ült, midőn a len-
gyelek beléptek A küldöttséget Ledochowski bibornok 
vezette a trón elé. Állt pedig ez a következőkből : Matejko, 
Czartorvski berezeg, Potoczki, Tarnowski, Cieskowski gró-
fok, Chotkowski lelkész, és egy lengyel és egy ruthen pórból. 

Ledochowski bibornok rövid beszéddel bemutatván ő 
szentségének a küldöttséget, Tarnowski gróf lépett előre s 
felolvasta a lengyelek gyönyörű latin feliratát, mire ő szent-
sége szintén latinul következőleg válaszolt : 

Dilecti Filii ! 
Pulcre quidem opportuneque factum censemus, ut 

memoria magnae gloriosaeque rei, in qua gerenda Polono-
rum virtus enituit, Poloni artificis ingenio consecraretur. 
Eo vel magis quod tale est argumentum, ut intuentes habe-
ant in conspectu positum non modo quid virtus bellica, sed, 
quod pluris est, quid fides catholica possit. In illo enim 
proelio Viennensi de inperio et humanitate, pariterque de 
relioione avita dimicabatur: ac maioribus vestris foedsratis-o 
que exercitibus negligendae mortis fortitudinem ea maxime 
cogitatio debit, futuram in magna parte Europae eam cat-
holici nominis fortunam, quam ipsi fecissent Praevalidas 
illa-i hostium copias, quemadmodum dux strenuus et pius 
Sobieski us vester testatus est, non hominum virtus sed Daus 
ipsevici t : unoque triumpho non una quaedam natio, sed 
Christiana respublica universa triumphavit. Itaque, quod a 
pictore ingenioso tam affabre videmus expressum, rem pros-
péré gestam, Innocentio X I renunciari idem Sobieskius 
iubet postridie quam depugnarat: neque enim diu deberi 
auspicatissimus nuntius Pontifici poterat, cuius potissimum 
instantia et consiliis tantae fuerat facultas comparata vic-
toriae. 

Quare istud eximiae artis opus, quod dono Nobis id-
que publice oblatum voluistis, libenti gratoque animo ac-
cipimus, dilecti filii, praesentim cum a summa testificatione 
pietatis vestrae civiumque vestrorum exornatur acceptiu-
sque fiat. — Mansurum illud perhonorifice est his in aedi-
bus Yaticanis, quaes rnliquiis ethnicae, et praestantissimis 
chri stianae artis menumentis Decessores Nostri incredibili 
studio munificentiaque locupletandas curaverunt : Docu-
mento erit spectatum illud Oolonae gentis in hanc Apostoli-
cam Sédem obsequium fidemque, adverais diu probatam 
temporibus, integram ac robustam permanisse simul osten-
det ad exeitandas excellentiám artifleum mentes miram esse 
in religione catholica efficacitatem. Nam splendor veri alít 
urtes ; religio autem catholica cum veritati tota nitatur, 
magnarum virtutum exemplis rerurnque altissimarum for-
mis igenia nobilitat. 

Vobis autem, dilecti filii, qui praecipua caritate per-
moti ad Nos baud brevi itinere adiistis, gratum animum 

Nostrum nominatim profitemur: pariterque petimus, ut civi-
bus vestris, quos ut amantissimos filios habemus maxime 
caros. paternam benevolentiam Nostram reduces testari ve-
litis. Quibus vobisque cunctis, vestrisque familiis, et uni-
versae Polonae genti caelestium auspicem munerum Apo-
stolicam benedictionem ex intimo cordis affectu in Domino 
impertimus. 

E beszéd után ő szentsége intett, hogy közeledjenek a 
trónhoz. Matejko a trón elé térdelt s a pápa saját kezével 
tűzte mellére a jeles I X Pius rend commendeur keresztjét 
a nagy szalaggal. 

A mélyen meghatott festőt azután felkérte, hoo;y ma-
gyarázná meg a gyönyörű festmény egyes részeit, ami több 
időt vett igénybe. 

O szentsége fényes környezetében voltak Bartolini, 
Howard bibornokok stb, s udvarának magas személyzete. 

IBGDAL0M. 
-+- Társadalmi és állami regeneratio stb. I r t a : Doctor 

Sz. K. Gry. Budapest, 1884, 259 és IV. 1. Ára 1 frt 80 kr. 
Szerző személye, ki hozzánk e művét ismertetés végett 

beküldte, ismeretlen előttünk. Jelen műve előszavában mondja 
magáról, hogy hosszú negyedszázadon át Európa valamennyi 
országaiban történt tartózkodása ideje alatt, az állami élet, 
nemzetgazdászat, különösen pedig a mezőgazdászati elrendelé-
sek, rendszerek, föld.- vízrajzi, társadalmi cultur-állapotok 
stb. körül*gyűjtött feljegyzések nyomán, valamint, Ázsia, 
Afrika, Amerikában tett huzamosb tanulmány-nt-Azk^i alkal-
mávalszerzett ethnographiai, természet- s földrajzi viszonyok 
és műszaki cultur-jelenségek,körül szerzett tapasztalait össze-
gyűjtötte, irásba foglalta és készül havi füzetekben a nemzet 
szolgálatára bocsátani.Ezzel szerző mint világlátott, tanult és 
tapasztalt embert mutatta be magát, a kit meghallgatni nem-
csak illik, de fölöttébb hasznos is, amidőn személyes tapasz-
talatai alapján mond el egyetmást arról , hogyan érték cl s 
minek köszönhetik előrehaladottabb nemzetek és országok 
az a n y a g i j ó l é t ami fokát, amelyen jelenleg állanak, 
s melynek a kevésbbé iparkodó nemzetek fölött sokszoros 
előnyeiket köszönhetik. 

Lássuk tehát, mi van e könyv gazdag tartalmában fel-
halmozva ! 

Négy részre van osztva. Az 1. fej. szól a) a vallás- és 
erkölcsi szempontról a nemzetgazdászatban, b) általános nem-
zetgazdászati vezéreszmékről és elvekről. A 2. fej. tárgya: A 
gazdasági termelő képesség fokozása társulati utón ; az állami 
hatalom beavatkozás ínak üdvös volta és e beavatkozásnak 
meghatározása. A 3. fej.-ben szól a nevelés oktatásügy-
viszonyáról a nemzetgazdasághoz. A 4. Fejezet néhány 
gazdasági ágnak van szentelve, u. m. a selymészet, méhészet 
haltenyésztésnek. Végül következik egy Függelék, melyben 
a könyv fonalán kifejtett eszméket és elveket tvjavaslat alak-
jába foglalja. Legvégül egy általa ajánlott magyai'orszád ter-
melők országos gazdasági irodája számára terjeszt elő alap-
szabályokat. 

Ez a könyv tartalmának rövid vázlata, amelyből magából 
még alig lehet sejteni azt a nemes, hazájának és nemzetének jó 
léteért lelkesülő szellemet, mely e művet elejétől végig sugallta. 

Már az a körülmény feltűnő,hogy midőn Magyarország t á r -
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saclalmi és állami vegenera.tióyÁró\nemzetgazdasági szempontból 
akar szólni, szükségesnek látja hangosan kimondani és beha-
tóan kifejteni, hogy a nemzetgazdászatban vallás-erkölcsi 
szempontok vannak, melyeket egyenesen államalkotó s fenn-
tartó alapnak nevez (7. 1.), a mely („vallásos érzület") nélkül 
hazafiság is alig gondolható." Husz lapon át világítja meg 
szerző maid erről majd arról az álláspontról tételét, tnel.y-
szerinta „vallásból származó erkölcsi érzet nyújtván életet a 
politiko-társadalrai rendnek, annak hiányában ez is bomlado-
zik, . . . miután még jól felfogott politikai szabadságot sem 
igen lehet e r k ö l c s i érzelmek kizárásával képzelni." Szeretnők 
itt mindazt ismételni, a mit a vallásosság nemzetgazdasági je-
lentőségéről szerző külföldi tapasztalatai alapján hirdet. Áll-
jon itt csak egy hely : „A mint a vallás erkölcsi elvekben 
növekedett nép minden dolgában használhatóbb, az á l l a m -
r a n é z v e is-s minden tekintetben értékesebb értelmi 
izom-erőtiképez : ép ugy az ezen elvek gyakorlatának hiányában 
élő népcsoportnál nyilatkozó lazább erkölcsök következtében 
rendetlen cs aládi élet, elhanyagolt gyermeknevelés, kevesebb 
munkakedv s végre iszákos, erkölcstelen életmód kap lábra ; 
Amint pedig az erkölcsi élet enyészete teljes, ez maga után 
vonja az anyagi jobblét pusztulását is. Valójában, a társa-
dalmi bajok és maró sebek okainak kutatásánál a vizsgálódó 
szemek előtt keserű jelenség tárul fel. Mig (ugyanis) a hamis 
műveltség himporával ékeskedő dőre sokaság „Istent", a 
társada.lomképződés első alapokát, kutforrását, az -emberi 
nem legfenségesebb eszményképét sárba rántja s maga alá 
teperve ocsmány szavainak bűzhödt árjával illeti, addig a 
mammonnak áldoz s az aranyborjut emelvén Istene helyébe, 
ez előtt porba hull, ennek alázatos szolgájává avatván fel ma-
gát. Istennek nevét dicsérni, az isteni erények megdicsőült 
jelképeit tisztelettel említeni : hah ! ez az álcivilisatiónak 
túlhaladott álláspontja, ezt ő szégyenli ! Az ő törekvése az 
erénynek ragyogó symbolumait szétzúzni ; mert immár a ta-
nultság nélküli álműveltség külzománczait fitogtatni siető so_ 
aságban az egyszerű földmives ember is Isten nevének tisz-

telettel emlitése helyett a bábeli eszmezavar közt szebb do-
lognak tart ja az alász'szolgájával való üdvözletet !" 

Ime, ily hatalmas apologetája szerző a társadalom vallás-
erkölcsi alapjainak a nemzetgazdászatban Világi embertől, 
mainap, kivált a mi társadalmunkban, ez minden esetre szép 
és örvendetes jelenség. 

Es lia a hittudomány akribiáját alkalmazzuk szerző 
vallásbölcseleti fejtegetésére, mindent teljes rendben talá-
lunk, csakis egy helyen nem eleggé szabatos a kifejezés :a 19. 
1., ott hol szerző azt kérdi: „mert mi egyéb a philosoph-
elmék Isten eszméje (vagy a keresztény vallásnak kinyilat-
koztatott Istene), mint a mindenütt s mindenben jelenlevő 
istenség hatalmának különböző módok és formák szerint 
való nyilatkozata ?" Ennek a mondatnak igen nagy a lati-
tudeje. Még paniheismus is rejlik benne, a mi pedig a sze-
mélyt s Istent való szerző szándékától messze távol esik. 

Ezt az egy kis pontot és alább a mormon állam feltűnő 
kidicsérétét kivéve, szerző rallás-hölcséleti eszméltetései igen 
sikerültek és valóban méltók, hogy minden magyar ember 
szivére vegye egy világlátott ember tapasztalatainak eredmé-
nyét a nemzetgazdászat vallás-erkölcsi alapjait illetőleg. 

A 20-ik laptól kezdve átér szerző müve tulaj donkép eni 

tárgyára : a szociális, nemzetgazdászati eszmék és elvek fej-
tegetésére és saját tapasztalásainak fölöttébb tanulságos ada-
tokban ismertetésére. És it t szerző annyi egészséges eszmét 
és tapasztalatot,oly erőteljes meggyőző logikával halmoz össze, 
hogy lehetetlen művét vajúdó nemzetgazdászati és társadalmi 
viszonyaink közt, mint a kibontakozásra vezető kalauzok egyik 
legmegbizhatóbbikát, a legmelegebben nem üdvözölni. A mit 
,. Általános nemzetgazdászati vezéreszmék és elvek czime alatt 
szerző elmond, azt minden magyar ember nemzetgazdászati 
K átéjául fogadhatja el s gyermekeinek útlevélül adhatja át,hogy 
a világ nagy versenyében lielyöket megállh issák s a nemzetet 
elpusztulni ne engedjék. 

Szerző szereti Széchenvit idézni. És csakugyan, Szé-
chenyi óta kevés ily hangot hallott a magyar nemzet, mely 
a haza- és nemzetszeretet oly kíméletlen igazmondásával 
dörgötte volna fülébe az ország tősgyökeres népességének, 
mint ez, az észtörő munka, a fáradhatatlan kitartás, a nagyra-
törő tevékenység szükségességét. „Mondjuk ki himezés nél-
kül, ismétli Széchenyi után, líogy az, ki szerencsés helyzet-
ben a közjóra törekvésből akármi szin vagy ürügy alatt ki-
vonatkozik s hazája boldogita^ára legjobb tehetsége szerint 
nem tesz mindent : semmi ember é* a liaza gyalázatja /" És 
ismét: „Az ország java nem egyesek és néhány magánosok 
hasznán, hanem az egész virágzásán alapulhat." Ezek Szé-
chenyi szavai. Szerző egész észjárása emesarktétel körül forog: 
Önzés és fényűzés, dologtalansággal párosulva, a leghatalma-
sabb államok életét is abba az örvénybe sodorják, a honnan 
nincs feltámadás ! . . . „A kié a föld, azé az ország. Ha ez a 
föld, a magyar haza földje, csak silány kótya-vetye tárgy : ak-
kor dugjuk össze kezeinket s hagyjuk a tudományt művelői-
vel együtt a maga utján tovább haladni s nézzük tespedő 
bámulattal, mint hódit a tudomány segélyével az associatio 
hatalmából oly nagy képességet meritő murûa tér után tért 
a földmivelés és ipar mezején az előttünk kiadó s egymás 
közt solidaritást valló népek kezében. De V e föld, a hol 
apáink vére folyt, több mint silány vásárczikk, melyet elkó-
tyavetyélni bűn ; ha a magyar haza földje az a hely, melyhez 
a történelem annyi szent nevet csatolt, s a hol élnünk s hal-
nunk kell : Ugy azt elpusztulni engedni, könnyelműen elját-
szani, több mint bűn, — az öngyilkosság!" 

Államférfiaink,politikusaink és publicistáink mindnyájan 
h í amgukévá tennék a szerző által vitatott alapigazságot:Magyar 
ország egynegyed század alatt túlesnék az anyagi és erkölcsi 
tönkremenés folyton fejünk fölött függő Damocles-kardjának 
a veszélyén. Halljuk csak, mennyire igaza van, mikor azt 
mondja, hogy meddő politizálás mellett, teremtő és erősitő 
társadalmi munka nélkül, mily keveset ér s mily könnyen 
tönkre mehet akármely állani ! „Gyenge népek, szegény nem-
zetek, politikai institutióik fenntartásaért a hatalmasok ke-
gyelmére szorulnak, fennállásuk erejét a constellatiók hatal-
mából meritik, alkalmi s alkalmazkodó, oportunitási politi-
káftol élnek. Erősebb népek, gazdagabb nemzetek politikai 
hatalmát is elsodorhatják és megsemmisíthetik viharos el-
lenáianilatok ; de ha ezen nemzetek az átható összetartozás 
érzetével együttesen, szerves egységben használják fel össz-
erejüket produktiv irányban, a munka annyira szétágazó 
terén produkálnak többet, mint mennyit szükségletük igé-
nyel, s a productiót a tudomány segélyével emelik, fokozzák 
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évről-évre az elérhető magas fokig : ugy a rajtok átvonuló 
jiolitikai. viharok múló nyomokat hagyhatnak magok után, de 
nemzeti életöket nem ölhetik meg: ezm népeknél a politikai 
hatat nem jelent nemzeti, halált ; munkás nép polit ikai életé 
nek eltiprása után is élni fog, mert erős, vérében-testében 
élő, a nemzet minden tagját fe lö le lő s ze rves tevékenysége oly 
tömör egységet képez, melyet még egészen ellentétes politikai, 
irányzatnak, sem állhat érdekéhen megbontani, s ő t i u k á b b 
még amaz ellenszenves közhatalom is kénytelen támogatás-
ban részesíteni oly munkásnépet, melynek tevékenysége még 
tőle az e l l enség tő l is tiszteletet tudott kierőszakolni : hisz a 
magasra fejlesztett productiv munkásságnak ez is csak hasz-
nát veszi, s a haszonért támogatja." „A munka viszonyaiban 
kuszált, rendezetlen, a munkában késlelkedő. a munka cultu-
rájának szinvon dától messze elmaradott, szerves összefüg-
géssel nem biró nép élete politikai ellenáramlat hatalma 
által nemzeti létében támadtatik meg, s az élet, melynek nincs 
szerves, az egészet összetűző, fentartó ereje, elforgácsolt pa-
ránvaiban szétfoszolva, idegen munka erejének hóditmányi 
martalékul esik. Isten ingyen kegyelmében való elbizakodás 
egy hivalkodó népet sem ment meg a végpusztulás és enyé-
szettől ; de az öntudatos munkásságot Isten áldása kiséri." 

„Ne is gondoljuk, hogy egy nemzetnek politikából el le-
ltet élni. A ki tisztán politikából akar élni: az vagy másokat 
készül kijátszani, vagy maga magát csalja meg legjobban. 
Életerős nemzeteknél a politikai hatalom súlyát nemzetgazdá-
szati hat ilmuk ereje adja meg. Ezt egv országnak minden 
tehetségében álló eszközzel emelni saját életfeladata. u 

Azaz röviden, egy ismeretes közmondást átalakitva : 
Primum vivere, elein politizare! 

Igy tart ez a könyvnek egész végéig. Szerzőnek sikerült 
Széchenyi hatásos irályát utánozni. 

Vajha az erkölcsöket összekuszáló, a vallásos közérzü-
letet tompító civilházasságféle theoriák helyett Magyarország 
erkölcsi és anyagi jólétének s hatalmának bistositásán fáradoz-
nának a nemzeti politika ez idő szerinti munkásai ! Szerző 
müve bő anyagot nyújt nekik üdvös elmélkedésekre. 

= Előfizetési, felhívási A „Magyar állam" 1884-i 25-ik 
vagyis jubiláris én folyamára. A művelt világ társadalma két 
táborra oszlott; a liberalismus összes fokozat ainak adeptusai 
vagy elcsábitottjai képezik az egyik tábort : a kereszténység 
hívei a másikat. Nagy ritkaság a müveit keresztény nemze-
teknél áz oly kath. család, melynek házában a keresztény 
szellemű sajtó nem pártoltatnék; nálunk, fájdalom, az ellen-
kező a ritkaság. A haza és társadalom érdekében kérjük t. 
elvbarátainkat, hogy lapunkat, mely Isten jóvoltából jubiláris 
évébe lép. mennél szélesb körben terjeszteni méltóztassauak ! 
Előfizetési feltételei e napilapnak a következők : Egész évre 
20 frt. Fél évre 10 frt. Évnegyedre ô frt . Ezen rendes elő-
fizetési feltételeken kívül nyújtja a kiadóhivatal azon, már 
sók év óta fennálló kedvezményt, hogy a ..Magyar Állam"-ot 
a szűkebb ellátásuak évi lb frton — sőt a falusi káplány és 
tanitó urak évi 12 frton is megrendelhessék. Budapest, deez. 

hóban 1883. A szerkesztő és kiadóhivatal Budapest, IV. 
Zöldfa-utca 43. 

— Előfizetési felhívás Magyarország legnagyobb, leg-
tekintélyesebb s egye,tien reg g fi megjelenő politikai-, társadal-
mi- és közgazdasági, kath.. napilapjára, a ..Magyar Koronád-
ra. Lapunk január hó elsejétől a következő feltételek mel-
lett rendelhető meg : negyedévre 5 forint, félévre 10 forint, 
egész évre 20 forint. A szűkebb ellátásuak lapunkat 16 
fr tér t is megkaphatják, sőt valóban szegénysorsu tanítók és 
vidéki segédlelkészek különös kedvezményképpen olcsóbban 
is megrendelhetik, ha e végett kiadóhivatalunkat levélben 
megkeresik. Lapunk szíves terjesztését kérjük. A kiadó-
hivatal, Budapest, ferencziek-tere. Athenaeum-épület. Szer-
kesztőségi hivatal Sugár-ut 76. 

— Előfizetési felhívás az Irodalmi szemle I X . évfolya-
mára. Megjelenik e fürge és magvas kis lap havonkint. 
Előfizetési ára egész évre 1 frt . Megrendelhető Luga L iszl > 
kiadó és szerkesztő urnái Egerben. 

VEGYESEK. 
Esztergomból. Fm. Simor János bibornok-herczeg-

priroás, mint minden évben, ugy az idén is a szegényebb 
javadalommal biró plébánosok közt 6000, a káplánok közt 
pedig 5000 forintot osztatott szét. O eminentiája továbbá 
Esztergom műkincseit ismét egy ujjal szaporította. Ez egy 
nagy karácsonyi bethlehem, mely kiváló műizléssel készült. 

— Fm. Haynald, Lajos bibornok-érsek ur f. hó 20-án 
Kómába utazott. O eminentiája a bíbornoki sz. Collegium 
karácsonyi hódolatán a szentatyánál már jelen volt. 

Jelentés. A R,ehgio 1884-ik évi 1. számától kezdve 
Rudnyánszky A. nyomdájában fog megjelenni. Szolgáljon 
ez t. olvasó-közönségünknek előzetes tájékozására 

A SZERKESZTŐ PÓSTÁJA. 
„Egy szerény interpellâtio : Egy vitatkozás alkalmából, kérem 

ngs és ft,, uraságod becses véleményét, ba az adventi időnek szombat-
jai — nem esvén azokra sem kántorbőjt. sem a karácson vigélybőjtje 
— bőjri nap<>k-e. avagy oly szombatnapok, niélveken egyházunk szent-
séges fejének dispensatiója folytán húsétellel táplálkozhatunk? 

Egy pleb: ' 
Válasz : A kérdése« szombatok nem böjti napok. VI. Pius pápa 

némely eltörölt vigiliai böjt helyett az adventi szerdai és pénteki böjtöt 
rendelte. Szombat maradt abstinentulis nap. miglen az 1870. május 
6-iki pápai dispensatio e tekintetben is könnyített rajtunk.V. ö. Müller, 
Theol. mor. 2. k. 4. kiad. 473. 1., Pruner. Lehrb. der kath. Moraltheolo 
gie. 2. kiad. 77U. 1. Egyébiránt nekünk köztekintélyü útbaigazításul 
szolgál az egyházmegyei Directorium. mely Adventben csak a szerdai és 
pénteki napot jelzi böjti napnak, a szombatit nem. A következés világos. 
— Megjegyzendő azonban, hogy amint a bibornok herczegprimás Rómá-
ban 1870. május 26-án k. magyarázó levelében kiemeli, az imént említett, 
pápai dispensatio minden tekintetben érintetlenül liaeyja a szerzetes-
rendek specialis szabályait és szokásait az adventi szombatokra nézve 
is: mert az idézett pápai dispensatio közegyházi és nem specialis törvény 
alol ad felmentést. 

E l ő f i z e t é s i f e l t é t e l e k . 

A Reiigióra előfizethetni egész évre 10, félévre 5 írt jával alulírottnál Stáczió-utcza 55. 

A Kath. Theol. Folyóiratra előfizethetni egész évre 5 f r t jával szintén alulírottnál. 
Tömeges megrendelést kérünk, hogy nagyon igénybe vett időnkkel jól lehessen gazdálkodnunk. 

Budapest, deczember 28. 1883. 

Dr. Breznay Béla, 

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

Nyomatott Budapesten, 1883. Kocsi Sándor utóda nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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