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re-Orban második jegyzékéről, 17. — A diplomacziai 
viszony megszakítása a szentszékkel, 22. 

Bukarest. Mgr Paoli püspökről, 10 
China- Missiói tudositások, 46. 
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A dóm-ünnepély, 23. 
London. Manning bibornok a keresztény nevelés elleni 

harczról, 4. — 
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pest, VIIL, Stáczió-utcza 
55., hova a lap szellemi 
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R E L I G I O . 
K A T H . E G Y H Á Z I S I R O D A L M I F 0 L Y 0 I R A T . 

HARMINCZKILENCZED1K ÉVFOLYAM. 

n.<59 pf . v° 
^Előfizethetni minden kir .? 

postahivatalnál ; • 
Budapesten a szerkesztő- ; 

nél, és Kocsi Sándor : 
nyomdai irodájában, inu- j 
zeum-körut 10. sz. alatt, ; 
hova a netaláni réclama- ; 
tiókis, bérmentes nyitott ; 

levélben, intézendök. I S> nSS"̂ , 

Budapesten, július 3. 1 II. Félév, 1880. 

TARTALOM: Havi szemle. — Szent István canonizátiójának 8 százados évfordulója. — A socialdemokratia czéljai és 
eszközei. — Egyházi tudósitások : Budapest. A gymnasiumi és reáliskolai oktatásról szóló törvényjavaslat. Nagyvárad. A 

székesegyház jubilaeuma. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
Rég ismert dolog, hogy sokkal kevesebbe keriil 

a fennálló épületet fenntartani, mint az összedöltet 
újra építeni. Ezt tapasztalják az olasz katholiku-
sok. A forradalom dulakodásait csaknem egyked-
vüleg ölbe tett kezekkel nézték közel félszáza-
dig. Nem ismerték, és a kik ismerni hitték, azok is 
félreismerték, — a pápaságot és kitartó hiveit, ki-
véve — a liberalismust. Hittek a szép szónak és so-
kan közölük lépre mentek Giobertinek, Cavournak, 
a liberális olasz egység zászlóvivőinek, kik a mes-
terségesen szított olasz nemzeti egység mámorával 
inegrészegitett nép szenvedélyét szándékosan a pá-
paság ellen irányozták. A felforgatásnak kedveztek 
a körülmények, kedvezett a vak szerencse. Egyik 
trón a másik után összedőlt. Végre a pápai fejede-
lemségre került a sor. Ez is visszavonulni volt kény-
telen a túlnyomó erőszak elöl s bezárkózni a Vati-
kánba, mint minden becsületes ember szokott tenni, 
ha rabló-gyilkosok túlnyomó erővel támadják meg. 
Az ,olasz királyság' ágyúi, miután a pápa engedett 
az erőszaknak, betörték Róma kapuit. Ezeken azu-
tán a liberalismus, szokott kíséretével, — melyeket 
sajnos, elég alkalmunk van nekünk is mindinkább 
megismerni, — az állami potya-gazdálkodással és 
társadalmi corruptióval, — bevonulását tartotta az 
örök városba, elhelyezve a Turinból Firenzén át ma-
gával hordozott ,olasz királyságot' a pápák quiri-
náli palotájában, az olasz parlamentet pedig, ezt a 
pandaemoniumot, mint de Maistre gróf nevezné, a 
Monte Citorión. Hátra volt még bevenni s elfoglal-
ni — a Capitolium és a Vatikán. Amaz Róma város 
munieipalis képviseletének ízékhelye, emide a pápa 
kettős souverainitása vonult vissza. A Capitoliumba 
könnyű szerrel vitte be saját embereit a forradalom. 

Az igazi rómaiak a pápával félre vonultak: tehát a 
jött-menteknek szabad lett a vásár. Csel, fenyegetés 
és erőszak váltakozva s együttesen rohanták meg 
azután nem egyszer, hanem 1870-óta számtalanszor, 
a Vatikánt, a jog és becsület e fellegvárát is, igérve 
mindent, fenyegetve mindennel, csak, hogy a pápa-
ságot megnyerjék, csak, hogy a jogtiprást jognak, a 
becstelenséget becsületességnek hallják legalább egy-
szer neveztetni a pápa ajkairól. Mind hiába! Világi 
fejedelemségének minden előnyeit elveszté a pápa ; 
de nem veszté el azon szellemi páratlan fölényét, 
melylyel a civilizált emberi társadalom fölött bir, 
melynél fogva ő az igazság és jog megdönthetlen 
alapja és támasza. Coluinna et firmamentum verita-
tis. Inkább megindul a föld s összeroskad az ég, 
mint, hogy a pápa mint pápa azt mondja valamire, 
ho gy igaz, a mi nem igaz, és jog, a mi jogtiprás. Nec 
portae inferi praevalebunt. 

A Vatikán, körülzárolva, a Monte Citorio, Qui-
rinál és Capitoliumon felállított szellemi ágyutele-
pek folytonos ostromtüzével szemben, tíz év alatt, 
oly hatalmas ellenállást fejtett ki, hogy az ostrom-
lók puskapora már kezd kifogyni. Monte Citorión a 
pártok már alig birják a békés együttlét egyensú-
lyát fenntartari ; a Quirinált orgyilkos kezek fenye-
get ik; a Capitoliumban pedig újra kezdik az igazi 
rómaiak, a pápa hívei, helyöket elfoglalni. És ez 
utóbbi tényben, a jun. 20-iki munieipalis választá-
sok szerencsés eredményében tűnik ki nemcsak az, 
hogy a pápaság ellen tud állni minden támadásnak, 
hanem főleg az, hogy ujjá alkotni s újra szervezni 
is képes a társadalmat, melyet a forradalom felfor-
gatott. 

Rövidlátó politika volna ugyan, mely e kez-
detleges győzelemnek nagyobb jelentőséget tulaj-
donitana, mint a milyennel az tényleg bir. Nem is 

1 
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ringatják magokat a túlzások ilyetén illusióiban a 
pápaság római hivei. „Nem fogunk diadalmi hym-
nusokat intonálni, igy szólt az ,Aurora' a munici-
palis választás sikerülte fölött elmélkedvén, a teg-
napi választások ilyen eredménye miatt."1) Ez csak 
első sugára a jobbrafordulás hajnalának, mely után 
még zivataros napok következhetnek. Hiszen nem 
is önerejükből vivták ki a római katholikusok azt, 
hogy jelöltjeik, egy kivételével, megválasztattak, 
hanem a status-quo azon hiveinek támogatásával, 
kik az „olasz királyság**-ot s mindazt, mi vele ösz-
szefügg, de iure létezőnek tekintik és csakis az iránt 
nyujtának kezességet a pápaság hiveinek, hogy a 
felforgatás művét a vallás terén tovább folytatni 
nem akarják. A pápaság elvét, a jog föltétlen tiszte-
letét tizenhárom köziil csak hat u j tag fogja képvi-
selni Róma tanácsában ; hét u j tag csakis szavával 
nyúj t garant iá t ; elveiknek nem lehet hinni. Szóval : 
a győzelem még kezdetlegességében sem teljes, mert 
csakis a mérsékelt liberális elemekkel létesült com-
promissumnak köszönhető, hogy az ,Unione Bomana,' 
a kath. érdekek előmozditása végett alakult egye-
sület jelöltjei, egy kivételével, mind megválasztat-
tak. — Mindezek daczára mégis lehetetlen e válasz-
tás sikerében észre nem venni s figyelmen kivül 
hagyni, a mi valóban benne van és kétségbe von-
hatlan tény. Még a legsötétebb szemüvegen néző 
elfogultság sem tagadhatja, hogy a junius 20-iki 
választás Olaszországra nézve uj korszak kezdetét 
jelenti. Az olasz s első sorban a római olasz katholi-
kusok jogaik s erejök Öntudatára ébredtek. Az éb-
redést rövid tanácskozás követte a teendők miként-
je iránt. Most következnek a visszavivás tényei 
melyek, hogy ezután már szakadatlanul és a böl-
cseség pápája által vezérelt logikai egymásutánban 
fognak következni, a rómaiak actióba lépése két-
ségtelenné teszi. A liberalismus a népre appellált. 
Jó l van; szóljon a nép; szóljon, döntsön az olasz 
nép szavazata a félsziget sorsa felett; mondja ki az 
olasz nép, szavazati többséggel, ha tetszik, suffrage 
universelle!, vájjon a pápasággal vagy az ellen, 
múlt jával öszhangban vagy azzal ellentétben akar-
ja-e, hogy a félsziget, melyet hazájának vall, a ke-
resztény civilizáczió i 9-ik századát kezdje. Az olasz 
nép józan Ítélete, miután keserű tapasztalások az 
elvakitottak szeméről lemetszették a hályogot, csak 
kedvező lehet. Csak a vak nein látja még most sem, 
hogy a pápaság az olasz félsziget leghatalmasabb 

x) „Non intuoneremo inni di trionfo per questo risul-
tato delle elezioni di ieri." Aurora, jun. 22. 

tényezője, mely körül az ujjáalkotási törekvések-
nek csoportosulniok kell. Es e csoportosulás már 
megindult. Az alkotás természetes egymásutánja 
szigorúan meg van tartva. Először a községi képvi-
seletekben kell érvényt szerezni az olasz nép igazi 
meggyőződésének. Ezután következnek a tartomá-
nyi képviseletek; inert csak ezeknek elfoglalása után 
lehet a liberalismus fellegvárát, a Vatikán ellen 
Monte Citorión felállított „olasz parlamentet," be-
venni, hogy igy végre az olasz népnek alkalma 
nyiljék a liberalismus kezéből a pápaság ellen hasz-
nált fegyvert, a közhatalom tényleges használatát, 
kicsavarni s mindenkinek megadni a magáét, ugy O o 7 &J 
mint azt az érdekek és jogok öszhangja kivánja. 

Nehéz munka, fáradságos küzdelmek pályájára 
léptek az olasz katholikusok, most már élükön a 
rómaiakkal ; hosszú lesz az ut is, mely czélukra ve-
zet; de a siker biztos, az eredmény elmaradhatlan, 
— mert ők az isteni gondviselés szándékait hajt ják 
végre. „A katholikusok (Olaszországban), igy szól 
egy röpirat,2) nem fogadhatják el s nem is fogják 
soha elfogadni a bevégzett tények uj elméletét, ha-
nem igenis igyekezni fognak meggyőződés terjesz-
tésével s minden lehető helyes eszközzel egyengetni 
a Gondviselés utait, hogy határozatai mennél előbb 
teljesedjenek Romának a pápához való visszatéré-
sével. í t3) És erre nézve nem is elkerülhetlenül szük-
séges, hogy a mostani „olasz parlamentbe" a katho-
likusok bemenjenek. Hány vár adta fel magát és 
szűnt meg létezni a nélkül, hogy az ellenfél bevo-
nult volna belé? ! (vége köv.) 

Szent István canonizátiójának 8 százados 
évfordulója. 

Weiser Frigyes atya a Jézus társaságrendi ka-
locsai érseki főgyinnasium ez évi értesítőjében, 
„Böngészet a történelem mezején" czim alatt, ma-
gyar egyházi s igy egyszersmind hazai történel-
münk két fontos kérdésére dérit u j világosságot s 
magyar történetírásunk vívmányait mindakét kér 
désre adott válaszában határozottan előbbre viszi és 
becses adalékkal gazdagitja. 

2) A. Bor.ci, I complici del regicidio e i cattolici con-
servatori in Italia. Lettera al marchese G. Ugo Spinola. 
Pistoja. 1879. 

3) „I cattolici non possono accettare, né mai accette-
ranno la nuova teorica de' fatti compiuti, ma si adoperanno 
con la persuasione e nel miglior modo che sia loro possibile 
a preparare le vie alla Providenza, affinchè i decreti diessa-
si compiano al più presto col ritorno di Roma al Ponte-
fice." 103. 1. 



Az első kérdés, melyet a fentnevezett kitűnő taninté-
zet történelem-tanára megfejt, az, ki volt Astricus*) és De-
siderius közt kalocsai főpásztor. Okiratilag constatálja, hogy 
1050-ben György ült a kalocsai széken és pedig érseki 
czimmel. 

A második kérdés tárgya, melyet szintén felderit, az, 
melyről a fenti czim szól, az a kérdés, mikorra esik szent 
István canonizátiójának 8 százados évfordulója. Erről szóló 
értekezését a tárgy országos érdekénél fogva s a kérdéses 
évforduló közelségére való tekintetből egész terjedelmében 
átvesszük, a mint következik. 

Kutassunk már egy más tárgyat, — igy kezdi a jeles 
történetbuvár, — a mely, ugy hiszem, minden igaz katholi-
kus magyart érdekelni fog, értem azt a kérdést : mikor ca-
nonizáliatott a magyarok apostola, a magyar birodalom ala-
pitója, I. nagy István ; s ennél fogva mikor kellene e dicső-
séges nagy nap 8 százados fordulóját megülni ? E kérdéssel 
tudtommal eddigelé nem igen foglalkoztak a tudósok,**) s 
ezért sok ember elátt aligha nem egészen ismeretlen. Sokkal 
ismeretesebb a történetíróknál szent István testének 1083-
ban történt felvétetése és felmagasztaltatása (elevatio), a 
mikor, hogy Hartvik szavait idézzem,1) „László király a 
püspökökkel, nemesekkel és az ország előkelőbb férfiaival 
tanácsot tartván, három napi böjtöt rendelt, hogy az, ami a 
katholikusoknak közös hazznukra szolgál, az a szentek köz-
benjárása, böjt és alamizsna által elérhető legyen." Igaz 
ugyan, hogy csak 1083-ban hirdették a Székesfehérvárra 
összegyűlt hivők seregei s a Magyarország széltében hosszá-
ban megindult nyilvános körmenetek szent István dicsősé-
gét. De e megdicsőitésnek kiinduló pontját s mintegy alap-
ját az 1081. év képezi, a midőn t. i. szent István mennyei 
dicsőségének fénye mintegy a római pápa ajkairól áradt 
szét Magyarországra s az egész világra. Mert még mielőtt 
a nép Székesfehérvárra özönlött, már Romalocuta est. Mint-
hogy pedig szent István tetemeinek fölemelése és felmagasz-
taltatása (elevatio) valamint ezen fólemeltetés éve minden 
kétséget kizárólag biztosan meg vagyon állapítva s nem is 
szolgál a történetíróknál vitatkozás tárgyául, csak azt kell 
bebizonyítanom, hogy 

I) ezt az 1083-ban történt felmagasztaltatást megelőzte 
mint oka a római szent széknek szent István tiszteletét pa-
rancsoló határozata ; hogy 

I I ) ez a határozat végleges és döntő határozata volt a 
szent széknek, vagyis formális canonizátio volt, a mely ál-
tal a pápa szent István tiszteletét nem pusztán megengedte 
az egyházban, hanem mégis parancsolta, hogy 

I I I ) ezen formális canonizátio VII. Gergely által az 
1081. május 4-én tartott VII I . római zsinaton történt.2) 

I) Már a mi első állitásomat illeti, hogy t. i. sz. Ist-
ván testének 1083-ban történt fölemeltetését a formális ca-

*) Az ismeretes vitakérdést Astricus fölött szerző 
ezúttal mellőzi, csakis egyszerűen mondja ki, hogy vélemé-
nye szerint valószínűbb az a nézet, mely Astricust kalocsai 
főpásztornak tartja. 

**) Stilting S. J. és Katona kivételével. 
1i Vita s. Stephani ilungariae Proto-Regis auctore Hartvico de 

Ortenburg — Josephus Podhracky Budae 1836 pg. 88. ; Thuróczy 11. 56 ; 
Szalay László Magyarország története I. Pest 1861. I. 185. 

') Acta Sanctorum mensis Sept. pg. 555 — 561. Tom. I, ; Katona 
histor. crit. II. pg. 431 — 436. 

nonizátio előzte meg, azt a római egyház azon századbeli 
állandó szokása világosan bebizonyitja. Ugyanis 

1-ször IX. Leo pápa Gellértet, touli püspököt, 55 püs-
pökből álló zsinaton a szentek sorába iktatta és ünnepét 
április 23-ára tűzte ki. Ez a zsinat a II . római volt, melyet 
IX . Leo pápasága alatt a Megváltó templomában3) 1050. 
május 2 án tartottak. Sz. Gellért szentté avattatása tehát 
májns 2-án történt ; testét pedig szintén 1050-ben, de csak 
október 21-én egy vasárnap virradóján4) vették fel. Lam-
bertini bibornok azt állítja,5) hogy ezen felvétetés azon év 
október havának 30-án történt. Szerinte IX . Leo visszatér-
vén Galliából 1050-ben május 2-ikára Rómában egy uj zsi-
natot hivott össze, a melynek helyeslésével boldog Gellért 
püspököt a szentek közé sorozta, és „a pápa bullájában ki-
jelenté, hogy szent Gellért földi maradványait a sirból ki-
emeli. Ezt ugyanazon évi október 30-ik napján meg is tette." 

2-szor. „Midőn Radbód tournay-i püspök szent Godo-
léva életének rajzát helybenhagyás vésett II . Orbán pápá-
nak és bibornokainak átuyujtotta . . . . a pápa sa bíbornoki 
testület egyhangúlag a szentek sorába igtatták, és tiszte-
letre méltó tetemének a föld porából való kiemelését és nyil-
vános tisztelet végett az oltárra való elhelyezését a fent em-
lített püspökre bízták."6) 

3-szor. I I I . Sándor pápa 1173. Gyertyaszentelő Bol-
dogasszony napján Tamást, néhai canterbury-i érseket szent-
té avatja es meghagyja, hogy emléke ünnepét decz. 29-ikén 
üljék még;7) vagy a mint a szenttéavatás bullája szól: „A 
fent emiitett érseket biboros testvéreink tanácsa mellett a 
böjt elején a templomban nagy számú egyháziak es világiak 
jelenlétében szentté avattuk s elrendeltük, hogy a szentek 
lajstromába Írassék."8) 

Ez a canonizátio febr. 2-án történt, de a szent testének 
felemelését ugyanazon 1173. évben, s pedig csak márcz. 
3-ikán rendeli el s : „A canterbury-i egyház perjelének és 
társainak abbéli örömét fejezi ki, hogy egykori érseköket a 
böjt elején a szentek sorába iktatta. — Azután meghagyja, 
hogy szent testét ünnepi körmenetben ünnep napon tiszte-
lettel az oltárra helyezzék."9) 

Nem említem a többit, a mit X I V . Benedek idézett 
munkájában bőven tárgyal.10) 

Mind ez az adat az anyaszentegyháznak a canonizátio 
ügyében megtartott azon eljárásról s az ezen eljárásban kö-
vetett elvről tanúskodik, hogy az emberi testet, mely az Is-
tennek halálitélete következtében minden földi tisztelettől 
megfosztva a földbe tér, mindaddig nem szabad uj tisztelet-
tel környezni, mig az Isten vagy szembetűnő csodák által, 
vagy az utolsó ítélet harsonájával ki nem nyilatkoztatja, 

3) Jaffé 1. cit. pg. 372., et Em. ac Rev. Lambertini. postm. Bened. 
XIV. De servor. Dei Beatif. et Beator. Cánon. T. I. 1. 1. c. 20. pag. 105. u. 
3. — Act. Oonc. Harduin T. VI. P. I. col. 1015. et 1016. 

Jaffé 1. c. p. 373 Pertz mon. Germ. Script. IV. 509. — Bou-
quet : Recueil des historiens de Gaules et de la France XI. 474. Paris, 
1738. — VVidric Abbas S. Apri, testis oculatus, auctor „acta S. Gerardi 
ep. Tullensis," apud Martene, Thesaurus 'novus Anecd. III. columna 
1085, Lutetia Parisiorum. 1717. 

4) De serv. Dei beat, et Beat. can. 1. I. c. 8. pag, 41. n. 9. 
6) Bened. XIV. de Serv. Dei beat. etc. I, I. c. 8. p. 42, 43. n. 12, 
7) Jafïé pg. 752. 
8) Bened. XIV. de Sew. Dei Beat. 1. I. c, 9. pg, 45. n. 2. 
9) Jaffé pg. 753. nro 8201. 
10; id. De serv. Dei beatif. et beator. Canon. 1. I. c. 7. 8. 9. 
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hogy a testnek néhai gazdája, a lélek, az Isten színről szinre 
látása által örökre meg van dicsőítve. , 

Kimutatja továbbá, hogy viszont az ily testtől, a mely-
nek halhatatlan életelvét az örökkévaló dicsőség koronázza, 
a tiszteletet megtagadni nem szabad ; valamint hogy ama 
tiszteletet és cultust a testnek mindaddig nem szabad meg-
adni, míg az anyaszentegyhaz csalhatatlan Ítéletével ki nem 
jelentette, hogy a lelket, mely a test jövendő megdicsőité-
sének oka, az Isten csakugyan megdicsőítette. Azért mondja 
I I I . Sándor pápa Eduárd király szentté avattatása bullájá-
ban : „A szent hitvalló tetetemét, ugy kivántuk dicsőíteni és 
a kellő tisztetetben részesítenie földön, amínt.ezta hitvallót 
az Ur az ő kegyelme által az égben megdicsőítette."11) 

Ennél fogva, mivel mar bizonyos, hogy sz. István te-
temeit 1083. aug. 20-án emelték s magasztalták föl, egyút-
tal bizonyos az is, hogy e fölemeltetés csak annyiban és csak 
akkor történhetett, a mennyiben és a midőn 1) szentsége és 
mennyei megdicsőülésről az Ítélet és 2) a földön való tisz-
teltetésről szóló parancs VII. Gergelytől kihirdettetett. 

I t t azonban erős csomóba akadunk, melynek megol-
dása talán mégis sikerülni fog. (Vége köv.) 

A socialdemocratia czéljai és eszközei. 
A párisi commune rémuralmát 1871 márcz. 18 máj. 

29-ig leszámítva az internationale léte s működése alig ad 
magáról életjelt a nyilvánosságban, mint a küldönczei által 
eszközölt s vezetett úgynevezett strikek azaz tömeges mun-
kamegszüntetések által, azon czélból, hogy azokkal kény-
szerítsék a munkaadókat, miszerint nagyobb bért fizessenek 
a munkásoknak. Léteztek ugyan már az internationale előtt 
is ilyen strikek, de csak elvétve s azért távolról sem voltak 
oly veszélyesek. Egyébiránt, ha a czél, melyet az interna-
tionale velők elérni akar, csak abban állana, hogy a munká-
soknak oly helyzetet biztosítson, melyben életszükségletei-
ket födözhetik, s valamit meg is takarithatnak betegség 
esetére vagy öreg napjaikra, midőn munkaképtelenek : ak-
kor az internationale szervezete s nagy elterjedése ellen, 
feltéve, hogy ama czélját erkölcsileg megengedett eszközök-
kel szándékozik, elérni mitsem lehetne felhozni. Avagy ki 
tilthatná meg jogosan a szám szerint legnagyobb néposz-
tálynak, hogytisztességes czélra tisztességes eszközökkel 
szerveskedjék ? Továbbá magában véve valamely stri-
ket tiltott eszköznek mondani nem lehet, hacsak más tény-
körülmények nem járulnak hozzá, melyek az igazsággal el-
lenkeznek. ugyanis kétséget nem szenved, miszerint a mun-
kások testi lelki erejök s képességeik urai, s azért szabad-
ságukban áll, azokat ennek vagy annak a munkaadónak szol-
gálatába bocsátani ; mért nem állna tehát szabadságukban, 
erejöket tetszésök szerint ettől vagy attól a munkától meg-
vonni? S ha még ehhez czéljok biztosb elérhetése végett 
összebeszélnek, minek folytán a munkabeszüntetés egyszerre 
egész gyárt vagy más nagy vállalatot meddővé tesz : min-
dez noha csakugyan vajmi kellemetlenné s kínossá válhatik 
a munkaurakra nézve, de ebből még koránsem következik, 
hogy velők szemközt a munkások megszegnék a szorosan 
vett jognak kötelmeit. De még egyszer hangsúlyozzuk, ha 
más körülmények ide nem járulnak, melyek az igazságot 

") Bened. XIV. T. 1.1, -1 c, IX. pg. 45. 

sértik; s ezt igazán teszik a strikelő munkások valahányszor 
pl. nem barátságos megbeszélésre szorítkoznak, hanem csa-
lárd eszközökhez, fenyegetéshez s erőszakhoz nyúlnak, vagy 
a kötött szerződést idő előtt önkényileg felbontják. S mivel 
az ilyetén jogsértések veszedelme s egyéb rendetlenségek a 
strikeknél rendesen előfordulnak, azért ezeket vajmi ag-
gasztó segédeszköznek kell tartanunk a munkáskérdés meg-
oldásánál. 

Azonkivül az utolsó czél, melyet az internationale 
maga elé tűzött nem csak abban áll, hogy a munkásoknak 
módot adjon életszükségleteteik kielégítésére, hanem czél-
jok azonos a szabadkőművesek s a 89-ki forradalmárokéval, 
a mely e 3 szóban áll : szabadság, egyenlőség, testvériség. 
Erre nézve hadd beszéljenek az okmányok, melyeket Pacht -
1er S. J . „Internationale" czimü könyvében összegyűjtött. 
Ezeknek világos s nyilt szavai szerint „a végczél, me-
lyet az internationale elérni törekszik, nem más, mint az 
eddigi emberi társadalomnak teljes felforgatása, s helyette az 
uj socialdemocrata egyetemes köztársaságiak megalapítása." 

Erre nézve a Progrès du Locle 1870 jan. 24-ik száma 
imigyen nyilatkozik az internationaleről : „Mi a szabadsá-
got, az egyenlőséget, minden ember számára akarjuk, mit 
elérni fogunk a társadalmi forradalom altal ; ez alatt pedig 
nem értünk valami nyomorúságos a sötétség hatalmaival 
eszközölt 80cialis államcsínyt. A mi forradalmunk a polgári 
intézmények teljes lerombolását s másoknak életbe lépteté-
sét jelenti. A mit mi óhajtunk, az olyan éj, mint az 1789 aug. 
4-ki éj volt. A radicalisok, még a legelőrehaladottak is, csak 
uj mázzal akarják bekenni a socialis épületet, de jelen alap-
jait fontartani ; mi ellenben tabula rasat akarunk csinálni a 
mai társadalommal s azt újra szervezni, mint azt tette a fen-
dalismu8sal az 1789 forradalom ; ez értelemben vagyunk 
forradalmárok." 

S ha kérdezzük, vájjon minő minta szerint fogja szer-
vezni az internationale egyetemes köztársaságát ; azt vála-
szolja nekünk, saját szervezetének mintájára, melynél töké-
letesebbet képzelni sem lehet. Lássuk tehát az internationale 
alkotmányát, amint ezt a Dresdában 1870 aug. 2-kán Bebel 
elnöklete alatt tartott congressus határozott programmban 
előadta, mely imigyen hangzik : 

I. A socialdemocrata munkáspárt a szabad népállam 
megalapítását tűzte ki czélul. 

I I . A socialdemocrata munkáspártnak minden egyes 
tagja kötelezi magát, hogy teljes erőből a következő elveket ér-
vényre emelni törekszik u. m. 

1) A mai political és socialis állapotok a legfőbb fok-
ban igazságtatanok s türhetlenek, azért minden erőmegfe-
szitéssel ellenök küzdeni kell. 

2) A munkásztályok felszabadítása végetti harcz nem 
azonos a néposztályok kiváltságaira s előjogaira czélzó har-
czal, ez inkább küzdelem egyenlő jogok s egyenlő köteles-
ségekért, nem különben minden osztály-uralom megszünte-
téseért. 

3) A munkásnak függő viszonya a tőkepénzestől, gaz-
dászati tekintetben, mai szolgaságának alapja ; azért a jelen 
termelési módszer (bérrendszer) beszüntetése által oda törek-
szik a socialdemocrata párt, hogy a munkásegyletek által 
minden munkásnak az egész munkajövedelmet biztosítsa. 
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4) A politikai szabadság nélkülözhetlen előfeltét a 
munkásosztály gazdaság felszabadításához ; ez okon a so -
cialis kérdés elválaszthatlan a politikaitól, ettől van feltéte-
lezve annak megoldása, mely csak democraticus államban 
lehetséges. 

5) Tekintve, hogy a munkásosztály politikai és oeco-
nomiai felszabadítása akkor remélhető egyedül, ha a küz-
delem egységes s egyetemleges, azért egységes szervezete 
van a socialdemocrata munkáspártnak, mely minden egyes 
tagjának lehetővé teszi, hogy befolyását az egész párt ja-
vára érvényesítse. 

6) Tekintve, hogy a munkának felszabadítása sem 
helyi sem nemzeti, hanem socíalis feladat, mely minden or-
szágot, hol rendezett társadalom van, magába felölel, a 
socialdemocrata munkáspárt, amennyiben az egyleti törvé-
nyek megengedik, a nemzetközi munkásegyesület egyik ágá-
nak tekinti magát, melynek minden törekvéseihez csatla-
kozik. (Folytatjuk.) Dr. Surányi J. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, julius 2. A gymnasiumi és reáliskolai ok-

tatásról szóló törvényjavaslat. — Első levelünkben (1. Reli-
gio I. félévi 51. sz.) feltüntettük azon kétféle mértéket, me-
lyet a törvényjavaslat önmagában foglal és azt mondtuk, 
hogy az „egész törvényjavaslat nem más, mint a protestáns 
iskolákban létező állapotoknak, csekély kivétellel, törvényes 
megerősítése és mégis ?" Meg vagyunk győződve, hogy ez ál • 
litásunkat kétségbe fogják vonni és azért, hogy minden ké-
telynek elejét vegyük, hogy bebizonyítsuk, miszerint sem 
nem rágalmazunk, sem alaptalanul nem állítunk, amint 
hogy a kettő közül egyik sem természetünk, íme igazoljuk 
állításunkat a törvényjavaslattal. 

A 62-ik §. a hazában létező hitfelekezeteknek megen-
gedvén gymnasiumokat, reáliskolákat állítani, a 65-ik §. 
2-ik kikezdésében következőleg intézkedik „a köteles tan-
tárgyakat, s azokból az illető intézet egész tanfolyama alatt 
tanítandó ismeretek terjedelmét és mértékét (a hitoktatáson 
kívül) az országos közoktatási tanács meghallgatásával, idő-
ről időre, a vallás- és közoktatásügyi miniszter állapitja 
meg; de, a miniszter által felállított ezen mérték, egyfelől 
az illető intézetre nézve csak a minimumot határozza meg, 
más felől, nem haladhatja meg az állam rendelkesése alatti, 
ugyanazon fokú intézetekbea alkalmazottat. Ezen korláto-
kon belül, az illető tanintézet hatósága állapitja meg a tan-
rendszert, a tanterveket és tankönyveket." E § szerint tehát 
a protestánsok, mint eddig, ugy ezentúl is függetlenül az ál-
lami tantervtől, rendezhetik be iskoláikat, mig a katholiku-
sokra nézve áll az az intézkedés, hogy ők kötelesek az állami 
tantervhez alkalmazkodni, vagyis, ez a § szentesíti az eddigi 
állapotot a protestáns iskolában. A 66-ik § intézkedése 
következő: „a hitfelekezetek . . . . maguk határozzák meg 
az általok fenntartott nyilvános középiskolák tannyelvét.u 

Ugyan, kérjük, kiknek a részére akarta a törvényjavaslat e 
concessiót tenni ? Határozottan állithatják, hogy nem a ka-
tholikusok részére, hiszen a katholikus iskolákban mindenütt 
kedves zengésű magyar nyelv hangzik, még a szláv vidéke-
ken i s ;e concessió tehát ismét a protestánsokat illeti, kiknek 
középtanodáikban, ha talán nem is a tót, de a német nyelv a 

szászoknál bizonyára dívik, ezért található fel a törvényja-
vaslatban e §. 

Állitásunk igazolasára nem fogunk mindent előhozni, 
de a mondottakon kívül egyetmást még kötelességünknek 
tartunk felemlíteni. így p. o. a protestáns iskolákban dívott 
szokás volt, hogy eddig is, minden miniszteri engedelem nél-
kül, maga a vallásfelekezeti iskolai hatóság megengedhette, ' O O O O ' 

hogy a tanuló, alsóbb osztályból felsőbb osztályba léphe-
tett, elégtelen tanjegyeit kijavíthatta. A törvényjavaslat 
70-ik § mind e felhatalmazást most is kész volt megandni a 
protestánsoknak, vagyis szentesíteni készült az eddigi szo-
kást. Ugyancsak a protestánsok és nem a katholikusok vol-
tak azok, kik eddig tanárjaikat önmagok képezték, vizsgál-
ták, tanári oklevelet adtak részökre úgyannyira, hogy az 
országban bizonyára alig létezik, protestáns tanár, ki tanári 
oklevelét az állami vizsgáló bizottság utján nyerte volna. 
A törvényjavaslat 72. §-a ezt az állapotot szintén szen-
tesíteni készült, világos jeléül annak, hogy a ki e törvény-
javaslatot készítette, az előtt igen ismeretes volt a protes-
táns iskolák állapota és ő nem annyira törvényt akart ké-
szíteni a protestáns iskolák részére, mint inkább a már 
ott létező szokásokat akarta törvényes alakba önteni, a meny-
nyiben a törvényjavaslat készítésénél mindig a létező álla-
pot lebegett szeme előtt. Van még e törvényjavaslatnak egy 
pontja, mely szintén állításunkat igazolja, ez pedig 76. §., 
mely következőleg szól : „valamely vallás-felekezet . . . ál-
tal fenntartott oly középiskolát, melynek fennállását orszá-
gos műveltségi, vagy fontos helyi érdekek kiválóan igény-
lik és melyet az illetők nem bírnak saját erejükből a törvé-
nyes kellékeknek megfelelvén fenntartani, a közoktatási ál-
lamkormány segélyezheti." Vájjon nekünk katholikusoknak 
szól-e §? Vájjon a mi érdekünk előmozdításának szempont-
jából vétetett fel a törvényjavaslatba? Ki hinné ezt el ! Ben-
nünket még a közös előnyökből is kizárni törekedett e tör-
vényjavaslat : ugyan hogy várhatnánk tehát tőle még kivált-
ságot? Nem, e kedvezmény ismét nem bennünket, hanem a 
protestánsokat illeti, azért volt e § is felvéve, hogy azon szá-
mos, a törvény követelményeinek egyáltalában meg nem fe-
lelő protestáns gymnasiumok, ha nem mind is, de azoknak 
legalább jó része, fenntartathassék a közösadozásból, az ál-
lainkormány segélyével. Ezeknek fennállási szükségességét, 
,országos műveltségi', vagy ,fontos helyi érdekekkel' azután 
majd könnyű lett volna igazolni, hiszen e kifejezések oly 
ruganyosok, kivált ha protestáns érdekről van szó. 

Ezekben igazoltuk, hogy többet ne említsünk, ál-
lításunkat, hogy a jelen törvényjavaslat a protestáns isko-
lák jelen helyzetének sanctionalása lett volna, azt is hozzá 
tettük azonban, hogy ,csekély kivétellel'. Csakugyan azon 
előnyök mellett, melyekkel a protestáns tanodák e törvény-
javaslat mellett is bírtak volna, elenyészően csekély az a 
megszorítás, ha annak lehet nevezni, mit a törvényjavaslat 
mégis bátorkodott felemlíteni. Csakis e körülménynek va-
gyunk hajlandók betudni, hogy e törvényjavaslattal szem-
ben a ,P. E. és I. L. ' nem foglalt el ellenzéki álláspontot, 
hanem elfogádásra ajánlotta, habár később ugy látszik, mi-
dőn az országban a? oppoaitió megindult, ő is mást kezdett 
gondolni. Tehát mondjuk, ,csekély kivétellel' a protestáns 
iskolák jelenlegi állapota sanctionáltatott volna. Vagy minő 



nagy megszorítást foglalt magában a törvényjavaslat, midőn 
azt akarta, hogy ezentúl a vallásfelekezetek osztályösszevo-
nást, mit eddig megengedtek, csak a miniszter beegyezésé-
vel adhassanak; de ebbeli eddigi joguk saját iskolai hatósá-
guk alatt ezentúl is érvényben maradt. Hiszen az indokolás 
tőlük függött és a minisztérium az indokolás előtt bizo-
nyára meghajolt volna. Vagy minő baj fenyegette a pro-
testáns iskolákat az által, hogy az állam az ő érettségi vizs-
gálataikon, vagy tanárivizsgálati vizsgáikon képviselve lett 
volna? Az ilyen intézkedések azt hisszük, hogy nem forgat-
ták volna ki az V. fejezet természetét, mint olyanét, mely 
főleg protestáns szempontból készült. Annál kevésbé, mint-
hogy ama vizsgálatokra az állam bizonyára nem küldött 
volna ki valami a protestánsok előtt ingrata personát, ha-
nem ismét csak olyat, kik protestáns létére a protestáns is-
kolák hirnevét nem compromittálta volna a kormány előtt. 
Tehát ez a megszoritás is csak látszólagos és nem álterálta 
volna a protestánsoknak nyújtott előnyöket, illetőleg pedig 
azt, hogy elmondhassuk, miszerint az V. fejezet a protestán-
sok érdekében készült. $ 

Nagyvárad jun. 27. A székesegyház jubileuma. — Be-
cses helyről a következő tudósítást kaptuk : Junius 27-iké-
vel nagy nap virradt Nagyváradra. A székes-egyház, noha 
az istentisztelet csak 6 órakor kezdődött, már 8 órakor 
zsúfolásig tömve volt. A katonaság a templom előtti té-
ren volt felállitva. A nagy tömeg körülhullámozta a szé-
kes egyház téréit. Az izgatottság — látni a bibornokot — 
legmagasabb fokra hágott mindenkiben. Pontban 9 óra-
kor robogott ki a püspöki palotából két diszfogat, melyek 
egyikében a bibornok és oldalkanonokja, másikában Zalka 
János győri püspök szintén oldalkanonokjával érkezett meg 
a székes-egyház kapujához ; Deskovich őrnagy kivont kard-
dal lovagolt az első fogat mellett. — Nagyszerű volt látni 
a teljes bíbornoki diszben (cappa maior) a batárból leszálló 
magasztos alakot. Mellét egészen elboritá a sok érdemrend-
jel ; az ember szeuie csakugyan káprázott. Minden szem ő 
reá nézett s a hivők ezrei önkénytelenül omoltak térdeikre 
előtte. Menete valóságos diadalmenet volt, mely alatt a nö-
vendékpapság énnekkar a az „Ecce Sacerdosw-t énekle. — 
Az oltárhoz érve nemsokára felhangzott a „Te Deum," me-
lyet a főpap egész átszellemülve énekelt. Tekintete, mely a 
magasba emelkedett, végig látszott pillantani egy hosszú 
századon, melynek kezdetén az ő előde énekelte a „Te 
Deum"-ot. — Segédkeztek az isteni tiszteleten: Németh Jó-
zsef csanádi, dr. Nogáü J . n.-váradi segédpüspökök, báró 
Bémer Pál székesegyházi főesperes, Zeley János kanonok, 
Schiffner Ede prépost, Püspöky Alajos ez. kanonok stb. — 
Az ünnepi szentbeszédet Sujánszlcy Antal, Haynald bibor-
noknak egykori káplántársa, tartotta. Előadásával bebizo-
nyította, hogy méltán tartja őt az ország legjelesebb egy-
házi szónokai egyikének. — A zene és ének a sz. ténykedés 
alatt — mondanunk sem kell — igen jól sikerült. Bogisich 
Mihály azonban elragadta altöbbiek elől a pálmát gyönyörű 
offertoriumával. Annyi érzéssel, annyi művészettel énekelt, 
hogy az egész közönséget magával ragadta. De elismeréssel 
kell adóznunk a műkedvelőknek is, mert a legfokozottabb 
várakozásnak is megfeleltek. — Mise végén báró Bémer 
felolvasta ő Szentsége, X I I I Leó pápa teljes bucsut enge-

délyező bulláját, mire a bibornok pápai áldást adott. — 
12 óra után meglátogatta a bibornok először is a papnövel-
dét, annak termeit és az igazgatóságot. A növendékek épen 
ebédeltek, mikor az ebédlőbe lépett. Latin nyelven arra 
buzditotta őket, hogy a testi eledelek elköltése alkalmával 
gondoljanak mindig arra, mennyire szüksége van a léleknek 
is táplálékra. Különben az igazgató urnák elismerését nyil-
vánította a szép újításokért és különösen megdicsérte a tisz-
taságot. 

Az egyházi szertartások végeztével a bibornok a püs-
pöki palotában levő lakosztályába vnoult, hol fogadta a kü-
lönféle tisztelgő küldöttségeket, Biharmegye nevében, Nagy-
várad város nevében, a nagyváradi kir. törvényszék nevében, 
s a honvédség részéről. „Délután a „biharhmegyei nőegylet" 
küldöttségét fogadta a bibornok. A küldöttséget Báró Ger-
liczy Felixné az egylet elnöknője vezette. O eminentiája ho-
szasabban társalgott a küldöttség tagjaival, azon kérésöknek 
azonban, hogy az egyleti árvaházat meg tekintse, az idő 
rövidsége miatt eleget nem tehetett. 

A püspöki palota dísztermében délutáni 2 órakor 150 
teritékü díszebéd rendeztetett. A diszebéden részt vettek a 
bibornok érseken kivül, Zalka János győri megyés, Németh 
J . temesvári, Nogáll János pergamói felszentelt püspökök» 
Si mon tihanyi apát, Racsek János nagyprépost, a helybeli 
káptalan Összes tagjai, a g. kath. káptalan részéről Korhány 
János nagyprépost, továbbá Szely Lajos győri, Majorosi 
János kalocsai, Sujánszky Antal esztergomi kanonok, és az 
egyházmegye összes bent levő papsága. A polgáriak részé-
ről dr. Dőry József főispán, Beöthy alispán, Gyalokay törv. 
elnök, Sal polgármester, és a helyi lapok szerkesztői. A ka-
tonaság részéről Müller altábornagy, Kovács ezredes, Arlow 
ezredes, Norokutti alezredes ós a törzstisztikar teljes szám-
ban. Ebéd alatt a Heinrich ezred zenekara a méllékteremben 
válogatott műsorozat mellet játszott. 

Ft. Lipooniczky István püspök ur ő exelja a betegség-
től megtörten ülve, de csengő érczes hangon a következő 
monumentális pobárköszöntést mondá : 

Kétszáz évvel a honfoglalás után, s igy nyolezszáz év-
vel ezelőtt, a legdaliásabb katona, a legvitézebb magyar hő-
sök egyike, a kunok meghóditója, Horváth-Dalmátország 
szerzője, és világszerte hirül ment személyes vitézsége, vala-
mint ker. jámborsága és fejedelmi bölcsesége miatt az első 
keresztes hadjáratnak Európa fejedelmei által megválasz-
tott vezére: sz. László volt a magyarok királya. 

Ha ábrándos szivvel mereng minden honfi képzelete 
azon édes kedves múlton, ama drága régi időkön, melyek 
keretökbe a honfoglalás korszakát ölelik föl, s igy ka külö-
nösen mi váradiak is fokozódott lelkesedéssel emlékezünk 
meg ma sz. László királyunkról, egyházmegyénk dicső véd-
szentéről, kinek az általa itt Váradon épitett, de lerombolt 
egyházban porló földi maradványai fölött a hálás emlék 
örök szövetnéke lobog, kell, hogy a legélénkebb hála érzel-
meivel forduljon tekintetünk ama fényes korszak felé is, 
melyben történelmünk egy másik koronás csillaga ragyog, 
és ez Mária Terézia százada, melyből mostani székesegyhá-
zunk maradt reánk örökségkép, amely székesegyházunk épí-
tésének befejezését e dicső királynő nagyszivü rendelkezésé-



nek köszönhetjük, és amely székesegyház ünnepélyes fölszen-
teltetésének ma üljük 100. évfordulóját. 

Midőn az idők és eszmék lánezolatánál és a mai ünne-
pélynél fogva századunk a mult századdal érintkezik, a két 
század közt az a különbség ötlik föl, hogy mig a 18. szá-
zadban a nemzet lovagiassága és vitézsége akkor időszerü-
leg azt kiáltá: Moriamur pro rege nostro : a 19. század, Szé-
chényink, Eötvösünk és más állambölcsészeink utján, fen-
tartva az elébbi mondat szükségességét, arra hí fel, hogy ha 
már élünk, a hazának éljünk. 

A hősies halál és az önfeláldozó honpolgári élet emez 
anthithesisénél önkénytelenül is lelkünk elé villan ama kér-
dés : hogy mint van az, hogy mig az alkotó és romboló erők 
egymást felőrlő tusái az élet porondjáról letüntették Spar-
that, Athént, Macedónt, a régi Kómát, a Leonidások, Peri-
elesek, Nagy Sándorok és Grachusok hazáját, testvértelen, 
idegen fajunk lakhelyét, melyet vitéz szelleme és a gondvi-
selés rendelkezése folytán Európa szivében foglalt, nyelvét 
és különleges sajátságait annyi balszerencse közt megtart-
hatta? Megtarthatta; mert a magyar nemzetnek hivatása, 
vagyis inkább küldetése van, melynek tudatával bir ; — 
megtarthatta, — mert elfogadván a nyugati népek vallását 
és culturáját, a civilisált európai népcsaládnak tagjává lőn ; 
— megtarthatta ; mert itt fekszik földrészünk ethnographiai 
súlypontja, melyet ha valamely nagyobb faj lielyéhől kimoz' 
ditana, a többiek hátrányára forgatná fel Európa sulyegye-
nét, — és végre megtarthatta : mert mint egy nemes fran-
czia monda : amaz éltető melegre, mely a magyarok szivében 
honol, szüksége van az összes emberiségnek. 

Éljünk tehát a század intelmeihez képest a hazának, a 
vallásosság a becsületesség, a munka, az ipar és szorgalom 
utján, emeljük magasra állami és nemzeti missiónkba vetett 
«me hitünket; — emeljük messze tul a napi kérdések és al-
kalmi párttusák porködén, a minthogy 100 évvel ezelőtt 
n város gőzkörén felül emelkedtek székesegyházzunk tornyai, 
midőn reájok a kereszténység diadaljelvényét a keresztet 
tűzték ; — ragaszkodjunk Mária Therézia apostoli utódjá-
hoz, mint ahogy ragaszkodtak elődeink dicsőült ősanyjához, 
oly törhetlen szeretettel és hűséggel, mint amily törhetlen 
maradt eme pohár, melyet Mária Therézia királyné egész-
ségére emelt és a torony csúcsáról a mélységbe ledobott az 
akkori ácsmester és a melyet most én is kegyeletes megille-
tődéssel emelek mindenekelőtt Mária Teréziának, a széke-
segyház befejezőjének utódjára, dicsőségesen országló Föl-
séges Urunkra, Ferencz József apostoli királyunkra, fölsé-
ges Királyasszonyunkra és fenséges Rudolf koronaherczegre, 
ki e nemzet szivéhez ismét közelebb fűződött, midőn arául 
szeretett egykori nádorunk unokáját jegyzé el. 

De fiúi kegyelettel emelem e százados poharat a Piu-
sok utódjára, Leo pápa szentséges atyánkra, aki mint száz 
év előtti VI. Pius szintén az egyháznak lelki ajándékával, 
búcsúval boldogitá ez ünnepélyes alkalommal híveimet, aki 
ismételve nemcsak szóval kifejezte nemzetünk iránti kegyes 
rokonszenvét, hanem adott alkalommal ezt tettel is bebizo-
nyította ; példa reá, hogy csak néhányat említsek : Szeged 
veszedelme. Vájjon nem-e ő volt első minden külföldi feje-
delmek közt, aki sietett, maga is csak segélyből élvén, pénz-
flégélyt küldeni; — vagy emlitetlenül hagyjam azon gyön-

géd figyelmet, hogy midőn a nemzetnek legnépszerűbb fő-
papját a tudományok óriását, titánját bibornokká nevezé 
egy magyar papot, ezen egyházmegyének fiát bízta meg a 
bibornoki jelvények Rómábóli áthozatalával azon meggyő-
ződésben, és ezt egész bizonyossággal állithatom, hogy ezen 
intézkedését kedvesen veendik a magyarok. Vagy végre el-
hallgassam ama kegyet, — melyben e perezben részesültem 
Rómából vett s majd felolvasandó sürgöny által, melyre 
különösen ft. káptalanom és Krisztusban kedves fiaim, sze-
retett papjaim figyelmét felhívom. 

A Leo pápa által küldött sürgöny igy hangzik: 
Sanctissiinus Dominus noster in hodierna centenaria 

solemnitate cum exultante Dioecesi Magno Varandinensi 
Ipse coëxultans, Ordinario totique clero ac populo dioece-
seos, simulque Cardinali Metropolitae et Episcopis ibi coa-
dunatis e toto cordis affectu Apostolicam suam benedictio-
nem largitur, divinam clementiam exorans, ut spiritus S. 
Ladislai Patroni in omnium dioecesanorum animo excitetur 
et augeatnr. 

O szentségére tehát legyen e pohár szintén emelve, aki 
iránti legmélyebb tiszteletem, fiúi leggyöngédebb szeretetem, 
apostoli sz. széke iránti hitem, hűségem és örökös hálám 
csak utolsó leheletemmel foo- meo-szünni. ö r: 

Uraim ! Az egyházi és polgári hatalom személyesitőit, 
Leo pápa ő szentségét és Ferencz József ő cs. és ap. kir. 
Fölségét és az egész fönséges uralkodóházat az Isten sokáig Ö O O © 

Engedjék meg uraim, hogy iménti felszólalásomat 
mintegy folytatva a régi idők emlékénél régi dicsőséget em-
legessünk. — Szt. Lászlónak Salamonnali harczában midőn 
László Salamont a pozsonyi várban ostromolta, Dezső kalo-
csai püspök volt a kibékítő és közvetítő, miszerint a nem-
zet napjait és erejét a béke művének szentelhesse ; napjaink-
ban láreseink hódolatot parancsoló egyik kimagasló alakja, 
Dezsőnek utóda Kalocsa biboroa nagy érseke az, kinek neve 
nemcsak a nemzet érdemkönyvének lapjain tündöklik, hanem 
kinek lángesze az orszg határain tul messze kiviláglik, és 
kinek, mint a természet avatott búvárának nyomdokaiban 
a nemzeti közelismerés koszorújának virágai fakadnak; ő 
az, ki a fönségesért, szépért, nagyszerűért, eszményiért lán-
goló lelkének nemes sugalmait és Dezső az őspap előd pél-
dáját követve a nemzetet szóval, áldozattal, tettel naponkint 
arra buzdítja, hogy napjait és erejét a korszerű haladás bé-
kés müvének szentelje ; és midőn én abban a megbecsülhet-
len szerencsében részesülök, hogy ezen ünnepélyes napon 
üdvére eme százados poharat emelhetem, azon buzgó óha-
jomat fejezem ki, hogy ő Főmagasságát, ki száz év múlva 
azon székesegyházban végezte hiveim lelki örömére az ün-
nepélyes istenitiszteletet, mely székesegyházat ma száz éve 
kétszeres előde Kolonitz, elébb Erdély püspöke, utóbb kalo-
csai érsek ünnepélyesen felszentelt, hogy őt, ki nemcsak a 
kalocsai érseki szék örök dicsősége, hanem egyházi provin-
cziánk büszkesége, mint ahogy minden társadalmi korkér-
désnek áldozatkész nemes előharezosa, az Isten számos éve-
ken boldogan, friss egészségben éltesse. — Éljen! 

Ezután felemelkedett Ilaynald bibornok-érsek és csak 
halvány kivonatban adható beszédével több ízben tapsokra 
ragadta a vendégkoszorut. Engedjék meg nekem — ugy-



8 

mond — hogy mint a ki félszázados múlttal birok és legil-
letékesebb lehetek e tekintetben, felidézzem az ősök szelle-
mét, azon jeles és dicső emlékű főpapokét, kik a nagyváradi 
püspöki széken ültek, kik méltó utódot nyertek a fenkölt 
szellemű főpapban, ki az ősök által épiteni megkezdett szé-
kesegyházat oly fejedelmi pazar fénynyel állította vissza, 
hogyazok méltó megelégedéssel tekinthetnek vissza utódjok-
ra. — Felemlíti azon eseményt midőn a nagyszombati hires 
papnöveldébe belépve, meglátott ott egy külső testi ékes-
ségekkel és szellemi adományokkal megáldott férfiút s mi-
dőn, kérdezte, hogy ki ezen ifjú, azon feleletet kapta, Lipo-
niczky István. Ez idő óta minden alkalommal, hol a köz és 
egyházi ügyekről volt szó, találkozott ezen férfiúval, ugy az 
ország, mint az egyház kormányzatánál. Ezen ifjút nemes-
lelküsége, gyöngéd figyelme kiterjed a legaprólékosabb do-
logra is. így a mai napon is mindazokat magam körül látom 
egybegyűjtve általa, kikkel az élet viharaiban annyi kelle-
metes napokat töltöttem el. Némelyek megőszültek, mások 
megkopaszodtak. Itt látom az én egykori öregebb káplán 
társamat is (Sujánszky prépost kanonokra mutat) kivel az 
Isten szolgálatában osztozkodtunk : hol ő misézet és én pré-
dikáltam, hol megfordítva ; ma is én miséztem és ő prédi-
kált. Ezen férfiúnak egészségére, kinek hervadhatlan érde-
meiről a haza történelmének lapjai tesznek bizonyságot eme-
lem én e poharat, ki habár testileg megtört is, szellemileg 
még mindig, ifjú maradt. A mindenható őt hosszú ideig 
éltesse ! 

Zay János kanonok ékes szavakban az ünnepi szónok-
latot tartó Sujánszky Antalra ürített poharat, dr. Hoványi 
Lajos kir tanácsos pedig soron kivül a jelenlevő vendég 
püspökökre. 

Délután 5 órakor a katonai pontosságú püspök meg-
jelent a díszteremben, hol a növendékpapság már el volt 
helyezve. Lassanként begyült a hallgatóközönség, s nemso-
kára éljenzések között megérkezett a bibornok is. — A pro-
gram szerint az „Üdvözlő dal" volt az első, melynek szöve-
gét Bedák Mátyás I. éves theologus irta, és a verssorok be-
tűjéből „Éljen Haynald Lajos" jön ki. Ez, valamint a többi 
énekdarabok is, mint: „Élj őseink hazája," „Szózat", de kü-
lönösen a solo dongókarral nagyszerűen sikerültek. Minden-
esetre a sikerben nagy része van Pozorszky Ágoston karnagy 
urnák, ki igazán szerencsés énektanár; de sokat tett az a kö-
rülmény, hogy jóhangu erőteljes növendékekből áll a nö-
velde énekkara. — Megjegyezzük, hogy a bibornok Takács 
Mihály növendékpapot a solo éneklőjét nagyon megdicsérte 
és a darad isméti előadását kérte. Takács igen szép tenor-
bariton hanggal rendelkezik. — A szavalatok szintén jól si-
kerültek. Különösen alkalmi volt Arany János „Sz.-Lász-
ló"-ja, amennyiben Sz. László napja volt épen. — Egy pont, 
Sztaril István értekezése „korunk szellemi és erkölcsi sülye-
désének okai és gyógyszereiről" hihagyatott a programmból, 
de nem „elövigyázatból", mint az „Egyetértés" irta, hanem 
igen is a bibornok iránti gyengéd figyelemből, hogy az ün-
nepély ne nyúljék hosszura, amúgy is jól kijutott neki már 
e napra. — Az ünnepélyt bezárta Dunay Alajos tanulmányi 
felügyelő jelentése az ezen évi Fraknói-íéle pályázat ered-

ményéről. Mint jelentéséből tudjuk, beérkezett 5 pályamunka 
a következő czimmel : 

„Békésvármegye egyháztörténelme 1711-ig." — „A 
magy. nemzet felvétele a ker. egyház kebelébe." — „A sz. 
írás a kosmogonia és geogoniával szemben." — „A b.-csa-
bai róm. kath. hitközség története." — „Báthory Erzsébet" 
eredeti szomorújáték 4 felvonásban." — E dolgozatok közül 
a két első 10 — 10 darab aranyat nyert. A harmadik dicsé-
retre érdemesittetett. A két utolsó nem felelt meg a feltéte-
leknek. — A első pályadijat nyert mű irója Karácsonyi Já-
nos II . éves theologus, a 2-iké : Rózemberszky Gyula I I I . 
éves, a 3-iké: Urbaschek Sándor III. éves. A két utolsó dol-
gozat jeligés levélkéje elégettetett. Az egyik jutalmazott : 
Rózemberszky Gyula mindjárt átvette a jutalmat és a kö-
zönség nagy éljenzésben részesité, de különösen élteté Frak-
nói akad. titkár urat, ki oly nagylelkűen buzdítja a fiatal-
ságot irodalmi munkásságra, 

ö .. ö 
Ünnepély után a bibornok meglátogatta az orsolyák 

zárdáját és a gráczi apáczák intézetét, este pedig a papnö-
veldéi transparentet nézte meg Németh püspök és Fraknói 
ur kíséretében. . . . s. 

VEGYESEK. 
— A kölni clóm kiépítése tudvalevőleg ez évben be lesz 

fejezve. Lesz-e ez alkalomból ünnepély vagy nem, ez iránt 
a német császár még nem nyilatkozott. Már f. évi május-hó 
28-án elrendelte azonban, hogy emlékérmek veressenek, me-
lyeknek egyik oldalán jobbra-balra IV. Frigyes Vilmos 
király és Vilmos császár, fent és lent pedig a birodalom és 
Köln város czimere láthatók. A másik oldalon van a dóin 
nyugati látképe a két toronynyal és Soli Deo gloria felirattal. 
Az érem körszélén szintén körirat olvasható az alapításról, 
az épités folytatásáról és befejezéséről. — Nagyon elkeserí-
tette a katholikusokat, hogy se a pápa se Melchers érsek az 
emlékéremre felvéve nincsen. Micsoda egyházmegyében 
vernek emlékérmet, kérdi a ,Köln. Vzeit.', mely a megye fő-
pásztorának „letevését" örökíti meg?! 

— Lord Byron unokája, lady Blunt e napokban vissza-
tért a kath. egyház kebelébe. A londoni ,The Catholic Ti-
mes' megjegyzése szerint mindenesetre feltűnő, hogy az an-
gol irodalmi élet két legkiválóbb jelesének — Walter Scott 
és lord Byronnak unokái ,Róma rekrutái' sorába lépnek. 
Annyi bizonyos, folytatja az emiitett lap, hogy maga Wal-
ter Scott épen ugy mint lord Byron vonzalommal viseltet-
tek a katholika egyház és pápaság iránt. Midőn 1832-ban 
Walter Scott Romában volt. közvetlenül halála előtt barátja 
ms Cheney szándékozott őt a pápának bemutatni. Ekkor 
történt, hogy Cheney említvén barátjának, mily érdeklődés-
sel viseltetik iránta XVI. Gergely pápa, Walter Scott ki-
jelenté, hogy ő a szent atyát, mint Európa legrégibb fejedel-
mét kiválóan tiszteli és ha egészsége megengedi, bizonyosan 
hódolatát is fogja tenni a pápa előtt. Nemsokára azonban 
meghalt. 

Előfizetési felhívás. 
Tisztelettel kérjük azon mélyen tisztelt olvasóinkat, kik az előfi-

zetés iránt még nem intézkedtek, hogy ezt, a II. félév kezdetével beálló 
expeditiói rendezkedés gyors és pontos elintézhetésére való tekintetből, 
mielőbb megtenni szíveskedjenek. Semmi nehézségtől vissza nem rettenő 
azon törekvésünk, hogy a ,Religio' magasztos rendeltetése pályáján foly-
ton tökélyesbülve előre haladjon, — épen ugy mint az idő, — nem fogy, 
hanem növekszik. 

Előfizethetni 
félévre 5 frttal, egész évre 10 frttal. minden kir. postahivatalnál, a kül-
deményt vagy a szerkesztőre czimezve Budapest, Stáczió-utcsa 55., 
vagy Kocsi vándor nyomdai irodájára, Budapest, Muzeum-körut 10. sz. 
Legjobb postautalványokat használni. Kérjük a nevet, lakhelyet és utolsó 
postát világosan tudtunkra adni. 

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

Nyomatott Budapesten, 1880. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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kint kétszer : 
i szerdán es szombaton. 
; Előfizetési dij : 
\ félévre helyben s posta-

küldéssel 5 f r t . 
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nél, és Kocsi Sándor : 
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zeum-körut 10. sz. alatt, ; 
hova a netaláni réclama- ; 
tiókis, bérmentes nyitott i 

/ levélben, intézendôk. ^ 
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Budapesten, julius 7. 2. II. Félév, 1880. 

TARTALOM: Havi szemle. — Programm a bölcsészeti tudomány felvirágoztatása iránti teendőinkről. — Szent István 
canonizátiójának 8 százados évfordulója. — Egyházi tudósítások : Budapest. Még egyszer a gymnasiumi és reáliskolai ok-
tatásról szóló törvényjavaslat. Győr. Nefelejts magas kézből. Francziaország. Az iskolás testvérek rendalapitásuk második 

százados évfordulóján. — Irodalom : Iskolai értesitvények. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
(Vége.) 

Vallástalanabb kor mint- a mienk alig volt 
még; és mégis soha annyira nem bibelődött, az ál-
lamférfiak politikája vallási kérdésekkel, mint épen 
napjainkban. Nagyon természetes. A vallástalanság 
gyűlöli a vallást és minthogy neki kedvez a kor-
szellem, felhasználja az alkalmat és üldözi minden-
felé, a hol csak szerét teheti. A lefolyt hó alatt Eu-
rópa láthatárán mindenfelé a vallás elleni harcz láng-
jai t láttuk u ju l t erővel fellobogni. A kis Belgium 
szabadkőműves kormánya már annyira vetemedett, 
hogy a római szentszékkel a diplomacziai összeköt-
tetést szakitja meg. Németalföldön főleg az iskola 
terén vivta a liberalismus harczát a keresztény val-
lás ellen. Ausztria-Magyarországban a hitegység 
megbecsülhetlen kincse védelmére kelt három ty-
roli főpásztort a liberalismus kész volna megfojtani. 
Francziaországban haza hítták a rabló-gyilkos com-
munardokat és száműzik a nemzetet nevelő, erköl-
csi fekélyeit gyógyítgató szerzeteseket; eltörölték a 
vasárnap kötelező megszenteléséről szóló törvényt s 
megfosztották a hadsereget lelkipásztoraitól. 

A franczia nemzet söpredékének amnestiálása 
a köztársaság uralkodó elemeinek rendkívüli gyen-
geségére mutat. Gambetta két élü fegyvernek ta r t ja 
az amnestiát. Két felé akar vele vágni. A szerzetes 
rendek ellen megindított harczban szövetségesekre 
van szüksége. Tehát compromissumra lépett elle-
nök a communardokkal. Kész az egyház ellen meg-
indított harczot a petroleumig vinni. Mászrészt, ugy 
gondolkozik, hogy, ha a communarok amnestiálásá-
nak ,népszerű' müvét ő veszi kezébe, akkor az ö 
megbuktatására törő politikai ellenfeleit a jövő vá-
lasztásokra lefegyverezte. Mindakét tekintetben, 

igaz, hogy Gambetta csakugyan kétélű fegyvert 
használ; ámde mind a két él, minden valószínűség 
szerint az ő nyakát fogja szegni. A communardok 
szívesen fel fogják magokat használtatni az egyház 
ellen, mert az istentelenségben Gambettával egyet 
értenek ; de mikor majd a fenálló társadalmi viszo-
nyok felforgatásáról lesz szó, a melyekben most 
épen kiváló tényező, mint kikiáltott elnöki praeten-
dens, maga Gambetta is: akkor az őés a communar-
dok utai szét fognak válni. A communardok vad 
lelke előtt lebegő tabula rasa, melylyé a mainapi 
társadalmat tenni akarják, magában foglalja Gam-
bettát is, kamarai elnökségével, elnöki palotájával, 
lucullusi udvartartásával és elnöki aspiratióival 
együtt . Még szentesitve sem vólt az amnestia tör-
vénye, a párisi communardok már is összegyülekez-
tek és a felett tanácskoztak, erőszakkal rombolják-e 
le a mostani társadalmi viszonyokat, vagy hagyják 
az egészet az idő csendesen megörlő hatására. Most 
még a csendes őrültség mellett szavaztak; de ki 
tudja, nein tor-e ki nem sokára romboló dühük egész 
erővel? Gambetta tehát tűzzel játszik, midőn acom-
munardokat pártolja. Ö lejárta Mac Mahont, lejárja 
Grévyt; öt pedig lejárni fogják a communardok, 
kiket tulliczitálni az őrjöngésben már nem lesz ké-
pes asybarisi élethez szokott elnökjelölt. így emész-
ti fel sorban szülötteit az a szörny, mely magát for-
radalomnak nevezi. 

Sajátszerüleg foglalkozott a lefolyt hó alatt 
vallásos kérdéssel az angol parlament. Bradlaugh 
nordhamptoni képviselő, ki nyíltan atheusnak vallja 
magát és dicsőségét a kereszténység gunyolásában 
keresi, midőn az ország törvényei által előirt es-
küt tőle követelték, egyenesen megtagadta azt, 
mert nem ismervén el Istent, úgymond, az előirt 
esküformát nem tart ja lelkiismeretére kötelezőnek. 

I* 
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Az egész ország, az egész keresztény világ kíváncsi 
lett, hogyan fogja az angol par lament e kényes kér-
dést elintézni. Két bizottság vizsgálta ez ügyet s a 
parlament két éjen át folytatott heves szóharcz u tán 
45 szavazattal azt határozta, hogy Bradlaugh, meg-
tagadván az előirt esküt, nem foglalhatja el a nord-
hamptoni követ helyét. E határozat örvendetes és 
szomoritó egyszersmind. Örvendetes, mert az angol 
parlament többsége megmutat ta , hogy nem engedi 
a nemzeti alkotmány vallásos alapjai t felforgatni. 
Szomoritó, mert igen sötét jövővel fenyeget azon 
körülmény, hogy már az angol nemzet körében is 
annyira elharapódzott a hitközöny s az istentelen-
ség iránti hideg egykedvűség, hogy csak 45 szava-
zattal győzhetett a vallás tisztelete a vallástalan-
ság felett. 

Legnagyobb aggodalmat keltettek mindenesetre 
a vallás ellen Francziaországban intézett siirü tá-
madások. A józan ész bámulva áll meg, midőn a vi-
lág liberális lapjait egykedvüleg lát ja referálni a 
jezsuiták valamennyi rendházukból karhatalommal 
eszközölt kiűzetéséről, — azzal a refrainnel, hogy 
,,a rend sehol sem zavartatott meg." 0 mores, ó em-
beri ész 1 Ezek előtt az emberek előtt már nincs más 
rend, mint a melyet a rendőrség kényszerhatalma 
ta r t fenn. Midőn ezerek, és ezerekben milliók lelki-
ismeretének szabadsága, e legszentebb polgári jog 
lábbal t iportat ik : akkor modern felfogás, a rend 
nem zavartatik meg! 

Mindezekhez még hozzávéve a porosz kul tur 
harcz nyomorúságos vergődését, kétségbe kellene 
esni az európai társadalom jövője az emberi Ítélet jó-
zanságá té r t gutaütés felett, ha a csillagokban nem 
olvasnók: Sanabiles fecit nationes orbis terrarum. 1) 

Programm a bölcsészeti tudomány felvi-
rágoztatása iránti teendőinkről.*) 
Midőn e sorokat i r juk, épen egy éve, hogy 

XIII. Leo pápa „Aeterni Pa t r i s " kezdetű ap. kör-
levelét a scholastikai bölcsészet feluji tásáról alá-
irta. Pápai körlevélnek mindig meg van a maga 
hatása; de a bölcsészeti tanulmányok lelkesebb 
felkarolására buzditó pápai szózat hatásra nézve 
még a nagyhatású pápai szózatok közt is r i tki t ja 
pá r j á t . Egy év hosszú és rövid idő, a hogy vesz-

!) Sap. 1, 14. 
*) E programm-beszéd czime: Néhány szó X I I I . Leo 

pápa ő szentségének 1879, aug. 4-én kelt apostoli körlevele 
méltánylásául. Olvasta az „egri egyházmegyei irodalmi egy 
let" 1880. juniushó 10-iki közgyűlésén Danielik János. Eger 
1880. 34. lap. 

szűk. De akárhogy vesszük, egy év alatt sok tör-
ténhetik. Mi történt az .Aeterni Pat r i s ' kezdetű pá-
pai körlevél megjelenése óta? . . . . Az egész világ 
mozgásba jött . A bölcsészet iránti közönyt, sőt itt-
ott megvetést, általános érdeklődés és a scholastikai 
bölcsészet buzgó tanulmányozásának felkarolása kö-
vette. Kivált Róma és Olaszország tett ki magáért . ö O 
Amott külön bölcsészeti tudós társaságot alakított 
a pápa, emitt a scholastikai tant védő folyóiratok 
számát egyszerre az óv kezdetével kettő, a „Divus 
Thomas" Piacenzában és a „Vessillo di san Tom-
inaso" (Religio 1880. I. félév 12.) Milanóban sza-
poritá. De tekintsük csupán Magyarorszagot. Mi 
tör tént nálunk a pápai szózat hatása a la t t ? 

A ,Religio1, ismerve a S c h o l a s t i k a i ránt minden-
felé uralkodo t elfogultságot, rögtön sietett feltün-O Ö ' ö 
tetni, miszerint XIII. Leo pápa felhivása nem vala-
mi ,Deus et machina', nem véletlenül rögtönzött 
egyéni ötlete épen csakis XIII . Leónak, hanem hogy 
az az apostoli szentszék hagyományos, és ujabban kivált 
IX. Pius alat t kiválóan nyilvánult , szokásában gyö-
kerezik, melynélfogva a pápák soha sem szűntek 
meg a scholastikai bölcsészetet pártolni, századunk-
ban pedig, IX. Pius óta, midőn minden bölcsészet 
épen legmélyebbre siilyedt, az apostoli szentszék a 
t r id . sz. zsinat congregatiója által , valahányszor ez 
elé a világegyház papnevelő intézeteinek tanulmányi 
rendje az egyházmegyék főpásztorai által felterjesz-
tettek, évek óta sürgette aquinói sz. Tamás bölcsé-
szeti rendszerének restauráczióját. Idéztük erre néz-
ve az Acta S. Sedis következő nyi latkozatát : „In Sa-
cra Cong. Concilii, quoties in suis responsionibus ad 
relationes episcoporuin super s tatu dioecesium de 
stadiis seminariorum agere contingat, llOC iai l iai lOll 
pauc i s annis s o l e m n e habet , ut in pUlosopUcis 
disciplinis tractandis S. Thomae placita., ex quibus sa-
crarum et humanarum scientiarum ins taurat io pendet, 
sequenda episcopis proponat ." 

Mi tehát fel tüntet tük, mily mélyen fekszenek 
a bölcsészet felkarolására hivó pápai szózatnak gyö-
kerei az egyházat vezérlő isteni gondviselés műkö-
désének méhében. Következett egy, mondhatni, or 
szagos te t t : Stöckl bölcsészeti tankönyvének Zafféry 
Károly magyar forditásában igazán lelkes felkaro-
lása. De még hiányzott valami. Hiányzott egyhazai 
viszonyainknak megfelelő specialis magyar programm 
a XIII. Leo körlevele által kitűzött czél elérésének 
módozatairól. 

A pápa levelének megjelenése óta egy év folyt 
le. Azóta elég idő volt a pápai rendelet mikénti 
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végrehajtásának programmját kifőzni. Már a kedé-
lyek nyugtalankodni is kezdtek a várakozásban. 
Végre megjelent e programm, és pedig attól, ki a 
tudomány terén nálunk országosan elismert tekin-
tély, Danielik János püspök úrtól. Programúinak 
nevezzük a „Néhány szó" szerény czime alatt meg-
jelent füzetet, mert a benne avatott szakértelemmel 
fejtegetett eszmék teendőink felsorolásában culmi-
nálnak. 

Midőn e lapok egykori nagynevű szerkesztőjét 
a vezényszóadas ut ján tisztelettel üdvözöljük, pro-
gramm-beszédét kötelességünknek tartjuk t. olva-
sóinkkal annál is inkább megismertetni, mert mi 
hazai viszonyaink jobbrafordulásának egyik leghat-
hatósabb emeltyűjét a józan bölcseség terjesztésében 
látjuk. 

„O szentsége, igy szól e beszéd, a világegyházat 
mély belátással kormányozó XIII. Leo pápa, látva 
mennyire hanyagoltatnak el világszerte a szoros érte-
lemben vett bölcsészeti tudományok, s hatalmaskodik 
el a féket vesztett tév, megtorolatlan törve neki min-
dennek, a mi szent; mennyi zavar uralkodik az esz-
mékben és az életben, mily mértékben anyagiasodik 
el, s önzővé s kéj-vadászóvá lesz az emberiség ; meny-
nyire hanyatlanak az erkölcsök és lankad az értelmi-
ség, és hogy mindez szükségkép idézi elő azon veszé-
lyeket, melyek napjainkban az egyházi és polgári ren-
det minden felől fenyegetik, helyén és idején találta, 
a bölcsészeti tudományok visszahozatala s tekinté-
lye érdekében felszólalni, s mult 1879. évi augusz-
tus hó 4-éről kelt s a kath. egyház főpásztoraihoz 
intézett körlevelében ezen tudományok müvelését 
hathatósan és indokoltan ajánlani ; irányadásul ki-
jelentve, hogy az eddig feltűnt bölcsészeti rendsze-
rek közül legalaposabb, legkiképzettebb és legtelje-
sebb az, melyet közönségesen scholastikusnak ne-
veznek, s a mely aquinói sz. Tamás müveiben érte 
el a tökély legmagasabb fokát. 

0 szentsége ezen körlevele rövid kivonatban a 
következő elveket tartalmazza : 

„Az ember természetében gyökerezik, igy szól 
ő szentsége, hogy cselekvéseiben az ész vezényletét 
keresse; ha miben az értelem vétkezik, abban azt az 
akarat is hajlandó követni, s igy történik, hogy a 
vélemények erkölcstelensége, mely az értelemben 
székel, befolyásolja az emberek cselekedeteit és meg-
mételyezi az erkölcsöket is. Ellenben ha az emberi 
ész egészséges, s szilárd elvektől vezényeltetik, a 
köz- és magán-életre a legjótékonyabb befolyást 
gyakorolja. 

Nem ok nélkül látta el Isten lelkünket az ész 
világosságával; az isteni gondviselés követeli, hogy 
a népek- és nemzeteknek a hitre és a jó útra való 
téritésében segédül és támaszul az emberi tudomá-
nyokat is használjuk fel. A philosophia a hitnek 
mintegy út já t egyengeti, s őseink azt a keresztény 
hitre előkészitő tan gyanánt magasztalták. Az is-
teni bölcseség komolyan megfeddi azon emberek 
könnyelműségét, kik azokból, miket jóknak láttak, 
nem voltak képesek megérteni azt, a ki van, és mi-
dőn a művekre figyeltek, nem ismerték fel, hogy ki 
legyen a művész. (Bölcs, könyve 18, 1.) Az emberi 
ész által tehát első sorban azen nagy és fényes ered-
ményre jutunk, hogy az Isten létét bizonyitjuk. 

Az isteni tudomány (theologia) is csak a böl-
csészet által nyeri meg a valódi tudomány termé-
szetét, alkatát és szellemét. A bölcsészet fűzi össze 
az isteni tanok számos és sokféle tanait egy egysé-
ges egészszé, hogy mindannyi a maga helyén be-
osztva és saját elveinek alapjára fektetve, kellő ösz-
szefüggésben szemléltethessenek, és elvi alapjoknál 
fogva igazaknak elismertessenek. Az se mellőzendő 
hallgatással, hogy a hit tárgyainak, maguknak a 
hittitkoknak is mélyebb felfogása és megértése is 
nyer a bölcsészet által, mennyiben mindezeknek 
teljesebb és könnyebb felfogására inkább képesit-
vék azok, kik a hitszeretet- és erkölcsös élettel böl-
csészet által kiművelt elmét párosítanak, miután a 
vatikáni zsinat tanúsága szerint, a hittanok megér-
tésére majd azoknak, mik természetesen megismer-
tetnek, hasonlóságából (analógia), majd pedig a hit-
titkoknak egymás közti és az emberek rendeltetésé-
vel való összefüggéséből kell törekedni . . . A hit-
igazságok segitik az értelmet, s az ész méltóságából 
nem csak hogy semmit sem vonnak le, hanem an-
nak nemes szárnyalását, élét, szilárdságát a legna-
gyobb mértékben nevelik. Az által, hogy az elme 
megfeszíti erejét azoknak megezáfolására, mik a hit-
tanokkal ellenkeznek, és azoknak bebizonyítására, 
mik azokkal egyeznek, magához méltóan gyakorolja 
magát az igazság nyomozásában, s gyarapítva a lel-
ki kincseket, egyszersmind fejleszti az értelmi te-
hetségeket; az emberi társadalom is nyugodtabb len 
ne, s biztosabb létnek örvendene, ha az egyeteme-
ken és akadémiákon bőlcsészet-tudomány adatnék 
elő, mely a józan észnek inkább megfelelne. Az el-
vek, melyeket a középkori bölcsészek, különösen 
aquinoi sz. Tamás a szabadságról, mely ma szaba-
dossággá fajult , minden tekintélynek isteni erede-
téről, a törvények kötelező erejéről, a pápák és feje-
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delinek atyai és igazságos uralkodásáról, a felsőbb 
hatóságoknak tartozó tisztelet- és engedelmességről, 
a kölcsönös szeretet kötelességéről megállapítottak, 
kétségkivül képesek volnának ma is megtörni azon 
uj jogelvek hatását, melyek a társadalom nyugal-
mát végveszélylyel fenyegetik. A bölcsészeti tudo-
mányokból mint az élet közforrásából nyerik a szép-
müvészetek is a lelkesítő ihletet, — a szépművésze-
tek mindig azon időkorban virágzottak, midőn a 
bölcsészet virágzott, s tiszteletben állott. A termé-
szet-tudományok, melyek ma oly annyira magasz-
taltatnak, és annyi nevezetes találmányok által, az 
emberiség csodálatát oly méltón keltik fel, a böl-
csészet által előhaladásukban nemcsak nem gátol-
tatnak, de benne és általa birják a legnagyobb és 
legbiztosabb támaszt, u tmuta tó t és kalauzt. A böl-
csészet az ugyan is, a mely a tünemények helyes 
megfigyelésére és egybevetésére, a tüneményekből 
vonható következtetések tévmentes biztositására 
szolgáló elvekkel és szabályokkal lá t ja el a termé-
szettudóst. A legnagyobb méltatlanság állítani azt, 
hogy a középkori ker. bölcselkedők, ugy nevezett 
scholastikusok, a természeti tudományoknak ellen-
ségei lettek volna. Ellenkezőleg, midőn ők azon el-
vet fogadták el, hogy az emberi értelmiség csak az 
érzék alá eső dolgok által emelkedik fel az érzékfe-
letti dolgok ismeretére, szükségkép oda voltak uta-
sítva, hogy a természet rejtélyeit a legbehatóbb mó-
don tanulmányozzák, mit tettleg is bebizonyítottak, 
mert, mint erről müveik tanúskodnak, a természet-
tanból mindazt tudták, mit az elöttök lefolyt száza-
dok egész napjaikig a természettárgyak-, erők, és 
törvényekből megfejteni bírtak. Ezt korunk nagy 
természettudósai közül nem egy őszintén elismeri, 
és hódoló tisztelettel hirdeti is. „Mi is, mondja a 
pápa, örvendező és hálás lélekkel fogadjuk mindazt, 
a mit valaki valaha bölcsen mondott, vagy az em-
beriség hasznára kigondolt és feltalált ." 

Folyó évi márcziushó 7-én ülte meg ő szent-
sége tudorrá történt felavatásának félszázados jubi-
laeumát. Ennek hírére a világ minden részeiből 
nagy számmal siettek a kath. tudósok Rómába, hogy 
a pápának, mint a bölcsészeti tudományok helyre-
állítójának hódolatukat bemutassák. Üdvözletökre 
ő szentsége fenmagasztalt körlevele értelmében vá-
laszolt, csak ha lehet, még több ihlet- és mélyebb 
bensőséggel.*) 

Ezen két rendbeli, ünnepélyes s az uralkodó 
*) Ö szentsége ezen beszédét közlötte a Religio f. é. 

márczius 17-iki számában. 

eszmék irányában valódi apostoli bátorsággal tett 
nyilakozota ő szentségének, a tudományos fejlődésre 
és irányra nézve kétség kívül uj korszakot hirdető 
jelenség. 0 szentsége az emberiség szellem-erköl-csi 
egén, pbilosophiai készültségével sugározó meteor-
ként tiinik fel, kitárva a fényt, mely lelkében honol, 
s utasítva bennünket, hogy azt hol és mi módon ke-
ressük és talál juk meg magunk is, mint kereste, és 
megtalálta ő is. Az eszme számos és nagy nehézsé-
gekbe fog ütközni, de nincs benne kétség, hogy las-
san bár, de mindig több hatalommal fog érvénye-
sülni. A pápa az egész kath. világhoz szól, mely 
hallgat szavára; félszázados tudori jubilaeumán 
3000 tudós férfiú jelent meg Rómában. S az ügy-
nek, melyet sokan kitartóan és lelkesen felkarolnak, 
van jövője. (p0iyt köv.) 

Szent István canonizátiójának 8 százados 
évfordulója. 

I I . A tudós Lambertini bibornok nem tagadja, de két-
ségbe se vonja sőt inkább határozottan vitatja, hogy a 
fölmagasztalás (elevatio) követeli és föltételezi vagy a bol-
doggá vagy a szentté avattatást, csak azon. kételkedik, ha 
valljon a szent István felmagasztalását megelőző Ítélet, egy-
szerű beatificatio vagy pedig ünnepélyes canonizátio (bol -
doggá vagy szentté avatás) volt-e ? S ezen kétkedését azzal 
igazolja : „Mivel ezen ítéletnek sem belső valóját (szövegét) 
sem módját nem ösmerjük. Ámde azért szeut István szent-
ségéről és pótló vagy egyértékű szentté avattatásáról kétel-
kednünk nem enged XI . Incze pápának 1G86. nov. 28-án 
adott rendelete," mely évben, mint Lambertini mondja, 
ezen pótló vagy egyértékű canonizátio csakugyan megtör-
tént.2) 

Ezen rendelet azonban, melylyel XI . Incze — mint 
maga XIV. Benedek vallja — csak azt hagyja meg, hogy 
szent István papi zsolozsmája az összes egyházban magasabb 
rangra emeltessék (ex ritu sitnplici ad ritum semiduplicem,) 
nemcsak nem árt ügyemnek, de sőt inkább istápolja és 
ajánlja. 

Es bár állitásom bevitatására elég volna már maga az o ö 
egyszerű boldoggá-avatás, mely szent István testének föl-
magasztaltatását megelőzvén a mennyből földre lesugárzó 
dicsőségének mintegy előhajnala ; mindazonáltal, nem ugyan 
e nagy férfiú (Lambertini) tekintélyének daczára, ki ugy 
sem ellenkezik állításommal, hanem inkább vele mintegy 
párhuzamosan azt is igyekszem megmutatni : hogy az elevá • 
tiót (a test kiemelését vagy felmagasztalását) nem pusztán 
egyszerű beatificatio (boldoggá-avatás) előzte meg, azaz va-
lamely szent köztiszteletének csak megengedése vagy annak 
oly elrendelése, mely a végső s ünnepélyesen canonizáló Íté-
lettől tétetik függővé: hanem hogy e fölmagasztalástcsaku-
gyan valóságos és ünnepélyes canonizátio (szentté-avatás) 
előzte meg, vagyis oly egyházi végzés és ítélet, mely szent 

') De Servor. Dei Beatif. et Canon 1. I. c. IV. pag. 28. 
*) Ibid. p. 237. 
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István szentségéről határozatot, — az egész egyházban való 
tiszteltetéséről pedig oly parancsot ad, mely többé nem függ 
egy másik, végső, de még ki nem mondott Ítélettől.3) 

Bevitatom tehát az elül felállított II. tételemet, hogy 
István a szó szoros értelmében éppen 800 év előtt ünnepiesen 
canoniz áltatott. 

Tanúsítja az egykorú Hartvik, a kinek elbeszélése, 
mint a tudós Lambertini bibornok mondja4) „számos és hat-
hatós okokra támaszkodik," — hogy 1) „a római szék in-
tézkedése folytán 2) apostoli iratok által 3) meg volt paran-
csolva: hogy azoknak teste, kik Pannoniában a hit magvait 
elhintvén, a magyarokat igehirdetésökkel vagy tanításuk-
kal az Úrhoz téri tették, kiemeltessék vagyis felmagasztal-
tassák."5) 

Igaz ugyan, hogy ez idézett parancsban csak az eleva-
tióról, a test felmagasztaltatásáról van szó. Ámde mivel az 
elevatio mindig csak a szent tisztelését elrendelő Ítélet után 
következik, amint följebb bebizonyitám ; és mivel e tiszte-
letet a szent szék, mint Hartvikból tudjuk, csakugyan elren-
delte: ki fogná már azt állítani vagy épen vitatni, hogy a 
szent szék elrendelte ugyan a szent István csontjainak adandó 
tiszteletet vagyis az elevatiót, de hogy ezt meg nem előzte 
az ő szentsége és csodái fölött tartott nyomozás és itéletho-
zás? Mivel tehát, Hartvik dönthetlen tanúsága szerint, a 
szent szék apostoli iratával elrendelé szent István tiszteletét, 
ebből, az ügy természetét s a történeti analógiát tekintve, 
szükségkép következik, hogy az egyház előbb vizsgálatot 
rendelt, s azután a zsinatba hivott püspökök és bibornokok 
gyülekezetében csalhatatlan tekintélyével Ítéletet is tartott 
az iránt, hogy azon szent, a kinek tiszteletét elrendelte, a 
szentek köteles tiszteletére csakugyan méltó és érdemes. 

Azért azon apostoli levelek, melyeket Hartvik mint 
hiteles tanú felemlít, a canonizátióra és testemelésre egya-
ránt vonatkozhatnak. De hát hová lettek a Hartvik emii-
tette levelek? hová a római szék intézkedései? Valljuk meg, 
hogy ezen iratok, bármennyire érdekünkben állana is azokat 
birni, nem állnak többé s tán soha sem fognak állhatni ren-
delkezésünkre ! 

De hát e körülmény miatt elejtsük-e e vitás ügyün-
ket ? tagadjuk vagy kétségbe vonjuk-e azt, hogy szent Ist-
ván ünnepélyes szentté-avattatásban részesült, ámbár a ca-
nonizáló okleveleket fölmutatni nem birjuk is? 

„De hisz volt elég más canonizátio (mondja a tudós 
Lambertini bibornok)6) I I I . Sándor pápa alatt, melyekről 
hiteles történetirók tanúskodnak ugyan, de melyeknek bullái 
vagy még lappangnak, vagy mostoha időkben el is vesztek."1) 

3) Beatificatio est cultus permissio vei etiam cultus praeceptnm, 
constitutum tarnen per actum directum ad sententiam definitivam non-
dum tarnen prolatam sed proferendam. Canonizatio formális est defini-
tio de Sanctitate alicuius mortui sententiaque cultum Sanctis debitum 
in universa Ecclesia praecipiens non amplius constituta per actum di-
rectum ad sententiam definitivam et adhuc non prolatam. XIV. Bened. 
I. I. c. 39. n. 4.12., 14. pg. 219, 221, 222. vel Canonizatio est publicum 
Ecclesiae testimonium de vera Sanctitate et gloria alicuius hominis iam 
defuncti et simul íudicium ac sententia, qua decernuntur ei honores illi, 
qui debentur iis, qui fum Deo feliciter regnant. Bellarmin. Contr. tom 
II. 1. 1. c. VII. pg. 397. 

4) De serv. Dei Beat. 1. 1. c. 41. pag. 237. 
6) Hartvicus Vita S. Stephani auetore Hartvico de Ortenburg, 

quam e saeculi XII. Codice edidit Josephus Podhraczky Budae 1836 
pag. 87. 

6) De serv. Dei Beatif. et Canoniz. 1.1. pg. 45. 
') Harduin Acta Conc. T. I. P. 1. pg. 1015.1016. Synodus secunda 

Igy p. o. szent Guarinus fcibornokról, svéd szent Ilo-
náról, a két Kanut dán királyról azt állítja a tudós Lamber-
tini, hogy III . Sándor alatt ünnepélyes canonizátióban ré-
szesültek; mert habár a bullák elvesztek, de hiteles törté-
netirók bizonyosnak tartják, sőt apostoli iratokra is hivat-
koznak. Igy p. o. a B. Kanutok ügyében ezt bizonyosnak 
tartják Adalbertus Crantius, a rostocki akadémia kormány-
zója, a theol. és phil. doktora 1482.8) és Joannes magnus 
upsalai érsek9) (f 1544. márcz. 22. Rómában). Pedig ezek 
korántsem álltak oly közel I I I . Sándor korához (1181.) mint 
Hartvik a VII. Gergelyéhez. 

Mert azon körülményből, hogy régenten a szent szék 
nem tett különbséget a Sanctus és Beatus (Szent és Boldog) 
között,10) következik, hogy azok a szentek, kiket a szent 
szék a szentek lajstromába iktatott, valóságos ünnepélyesen 
canonizált szenteknek tekintendők. Ugyanis a megholt jám-
borok életéről tartott vizsgálatot akkortájt nem tárgyalták 
a szentté és boldoggá-avatás ügyeiben külön és külön, mint 
jelenben, hanem a közönséges zsinatokban, a pápa jelentében 
egyszerre végezték; mint alább kifejtjük. 

E szerint, mivel bullát, melyben a dönthetetlen tekin-
tély mintegy saját szájával szól, föl nem hozhatok : legalább 
oly tekintélyeket idézek, a melyek tanusitják, hogy ama fő-
egyházi tekintély hozzájok szólott s igy közvetve általok 
hozzánk is szól. 

Hogy Hartvik püspök, aki VII . Gergely pápa kor-
társa és XIV. Benedek ítélete szerint11) a legteljesebb hite-
lességű író, szent István elevátióján jelen volt, arról több 
történetíró tanúskodik. O tehát a kiadott s elémutatott 
apostoli iratokat vagy maga olvasta, vagy hallotta felolvas-
tatásukat, vagy legalább otthon, ha ugyan jelen nem volt is, 
a mit különben meg nem engedünk, ezen apostoli levelek-
nek tartalmáról értesülhetett; mert hisz ezekre ugy hivat-
kozik, mint szent István teste fölmagasztalásának előzmé-
nyeire és okaira. „Midőn az Ur Isten már kinyilatkoztatni 
akarta az ő Szentjének érdemeit, hogy a halandóknak ő ál-
tala nyújthassa irgalmának jótéteményeit, a római szék in-
tézkedése folytán apostoli iratok megparancsolták, hogy 
teste fólmagasztaltassék."12) 

A mondottakból kiderül, hogy : 
1) A testnek a sírból való felvétele és felmagasztalta-

tása, a mint ezt a keresztény, főleg az idézett IX., X., XI . 
XII. , X I I I . századok okiratai tanusitják, csak is az egyház 
ítélete, t. i. a püspök vagy római szent szék rendelete utján 
történhetett és történt meg. 

2) A pápának ilynemű határozata, mely jobbadán a 
zsinatokon hozatott s utóbb bulla vagy breve alakjában lett 
közzé téve, a mai ünnepi canonizatióval nem pedig beati-
ficatióval azonos. Ha tehát Hartvik leghitelesebb tanúsága 
szerint VII. Gergely pápa azt rendelte, hogy szent Istán 
tetemeit ünnepiesen felvegyék és felmagasztalják, akkor 
Romana 1050y5 celebrata a S. Leone IX. in qua quamvis uti supra reci-
tavimus ex historicis — Gerardus — Tullensis episcopus a Leone IX. una 
cum 55 episcopis sanctus esset proclamatus, tamen ne, uno verbo quidem 
fit mentio huius certissimi facti. 

8) Jöcher Gelehrten Lexicon II. 3160. pg. 
9) Theiner Geschichte Schwedens I. Th. pg. 314. 
10) Bened XIV. 1. I. pag. 39. n. 4. ; pg. 105., n. 1. et plurimis 

aliis in 1. 
») Bened. XIV. 1. 1. p. 38. 
l2) Vita S. Steph. Hartv. p. 87. (Podhraczky.) 
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bizonyára nem kétkedhetünk arról, miért és mily értelem-
ben nevezi Hartvik, Istvánt közönségesen szentnek. 

Következtetésünk még erősbűi és döntő lesz, ha Hart-
vik idejét vagy a sz. István 1083-ban történt felmagasztal-
tatását követő egyéb történeti adatokat chronologiai rend-
ben egybe fűzzük azokkal, a melyeket már eddigelé em-
iitettünk. 

Az osztrák herczegségben13) sz. István ünnepe nyil-
vános ünnep vala, a mint ezt egy kéziratban levő egyházi 
naptár bizonyítja. 

Svédországban a misemendó könyvben szent István 
tiszteletére három oratio fordul elő. 

A nyilvános ünnepek lajstromában, a mely a szabolcsi 
országgyűlésen 1092-ben Íratott össze, a 36. fejezetben szent 
István ünnepe az egész katholika egyházban a nyilvános 
ünnepek közé soroltatik.14) 

II . Endre az arany bulla I. törvényezikkében azt ren-
deli, hogy évenkint a szent király ünnepét Székesfehérvárt 
tartozunk megülni.16) 

A misemondó könyv naptárában, mely a tatárjárás 
előtt készült, a szentek közé számíttatik.16) 

Gentilis bibornok, a ki a római curia beszédmódját 
teljesen ismeré, a rákosi országgyűlésen 1308. nyiltan kije-
lenté, hogy : „az Arpádházból oly kitűnő életszentségű és 
nagynevű katholikus királyok eredtek, hogy méltók voltak 
a szentek sorába felvétetni."17) 

Ha mind ezen tagadhatatlan történeti adatokat akár 
egyenként, akár együtt véve tekintetbe veszszük, akkor leg-
alább az bizonyos, hogy ama pápai levél, a melyre Hartvik 
püspök hivatkozik, s melynek alapján azt állítja, hogy sz. 
István tetemeinek fölemelése nem csak meg volt engedve, 
hanem meg is volt parancsolva, hogy mondom, az a bulla, 
mely sz. István tetemeinek felemelését megparancsolta, va-
lóságos, formális canonizátiói bulla volt. 

Hátra van még hogy, a mit a III. pont alatt állítottam, 
szent István canonizátiójánalc évét nyomozzuk. Először, min-
denek előtt röviden meg kell említenem azon eljárást, a me-
lyet a római egyház a canonizátióban követni szokott, hogy 
így nyomozásom biztosabb uton haladjon. Hogyha Bellar-
niin18) szavai szerint bizonyos, hogy a vértanukat nyilvá-
nosan segítségül hivni, emlékezetökre ünnepeket ülni és 
bazilikákat emelni már az egyház zsönge korától fogva szo-
kásban volt, a hitvallók pedig ezen tiszteletet sokkal későb-
ben nyerték19); akkor nem kevésbbé való s igaz, hogy ezen 
tiszteletben sem a vértanuk, sem a hitvallók soha sem ré-
szesülhettek egyházi határozat nélkül.20) Ezen rendeletet a 
püspök saját megyéjére szorítkozó joghatósága miatt egye-

13) Bollandistae torn. I. Sept. pag. 559. Katona Hist, erit II . pag. 
453, 454. 

u ) Cf. Péterfi S. J . Sacra Concilia eccl. rom. cath. in Regno Hun-
gáriáé. Posouii, 1741. pag. 34. Bollandistae Stilting mensis Sept. 2. pag. 
558. nro 454. 

1!)) Szalaj Magyarhon története 1861. I. 207. Katona Hist. ciit. 1. 
pag 375.; male Stilting ad Colomanni tempóra hanc legem fixit Stilting 
559 n. 456. Bollandisiae Sept. 2. 

16) Katona Hist. erit. III . pag. 9. 
>?) Katona Hist. erit. VII. pag. 149. 
I8) lib. VI. de missa c. 20. t. 3. Controv. 
la) Emin. Lambertini C. 1. pag. 25. n. 4. a negyedik század elején, 

mint azt az emlékek tanusitják ; a bold. Szüzet, sz. János és Lukács evan-
gélistákat ezen kérdés nem illeti. Lambertini pag. 28. u. 8. 

2°) Lambertini 1. c. 1. 1. pag. 28. 

dűl a mága megyéjéhez adhatta; s így ez a rendelet mintegy 
részletes szentté,21) avagy inkább boldoggá-avatás volt.32) 
Azonban a püspökök az ilyféle canonizátiót, az egyházi jog-
tudósok közönséges véleménye szerint,83) csak I I I . Sándor 
pápa idejéig 1163-ig gyakorolhatták, s midőn ezen pápa ezt 
a részletes szentté vagy, jobban mondva, boldoggá-avatást 
is mint messzevágó ügyet (causam majorem) kizárólagosan 
magának s így a szent széknek tartotta fönn. Ez óta a 
szentté avatás ügyében magok a püspökök semmit sem 
tehet tek.2 4) . (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, julius 6. Még egyszer a gymnasiumi és reál-

iskolai oktatásról szóló törvényjavaslat. — Bebizonyítottuk 
mult levelünkben, hogy a szóban forgó törvényjavaslat V-ik> 
a felekezeti középtanodákról szóló fejezete a protestáns ér-
dekek szemmel tartásával készült és hozzá tehetjük, hogy 
protestáns iskolák, a művelt világon, még protestáns álla-
mokat sem véve ki, sehol oly szabadsággal nem birnak is-
koláikra nézve, mint a minőket nálunk e törvényjavaslat 
részükre biztosítani készült. A törvényjavaslatot elfogulat-
lanul olvasó ember tehát azt vélte volna, hogy miután a 
kormány a mult évben visszavonta a protestánsok remou-
stratiója következtében a felügyeletről tervezett javaslatát, 
miután most az ö óhajtásukkal megegyezőleg e felügyeleti 
jog szabályával kapcsolatosan a középtanodákat is rendezni 
óhajtja, hogy ők lesznek azok, kik nemcsak nem fogják aka-
dályozni középtanodáink rendezésének ügyét, hanem inkább 
előmozdítani fogják. 

Azt mondtuk a mult alkalommal ,és mégis' ; és ezt ma 
ismételjük: ,és mégis' nem az következett be, a mit várni le-
hetett, hanem az, a mit várni nem lehetett. Ámbár bizo j 

nyára nem katholikus, hanem protestáns vallású az, aki e 
törvényjavaslatot készítette és mint ilyen bizonyára ismeri, 
hogy mily jogkörre terjed ki a protestánsok autonomiája is-
koláikra nézve, tehát bizonyára volt rá gondja, hogy saját 
hitfeleinek érzékenységét ne sértse autonomiájok valamely 
lényeges sérelmével, mindamellett azt kellett tapasztalnunk 
a lefolyt hetek alatt, hogy a törvényjavaslat ellen tiltako-
zás tiltakozást követett ugy a helvét hitvallásuak, mint az 
ágost. hitvallásuak részéről, melyekben, leginkább a helv. 
hitvallásuak nemcsak állitólagosan megsértett autonomiájok 
védelmére kellnek, hanem támadást intéznek a minisztérium 
kezelése alatt levő alapokból fenntartott tanodák, és így köz-
vetve a tanulmányi alap ellen is. 

Olvasva e felterjesztéseket, lehetetlen azon gondolatra 
nem jönni, hogy a protestánsok valóságos statust in statu 
akarnak képezni. Mig egyrészt, mint azt a bizottsági tár-
gyalás alkalmával tapasztalni lehetett, nemcsak azt akar-
ják, hogy a katholikusok minden kigondolható állami intéz-
kedésnek alávettessenek iskoláikban, hogy az autonómiának 
utolsó izétől is megfosztassanak, mert mindig épen protestáns 
emberektől származik minden ily inditvány: addig ők nemcsak 
függetlenséget kivánnak iskoláikban minden tekintetben; 

2 ) Emin. Bellarminus a dissertatióban Pignatellinél Consult. 38. 
n. 16. t. V. Cl. 

Benedictus XIV. pag. 30. nro. 9. 
!3) Benedictus XIV. pag. 51—52. n. 8. 
« ) Benedictus XIV. pag. 52. n. 3. 
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hanem még azt is követelik, hogy befolyjanak minden oly 
állami intézkedésbe, melyek az iskolákra vonatkoznak és 
igy, minthogy ő ellenük a kormány még a legjogosabb kö-
vetelést sem képes érvényesíteni, Magyarország iskolai ügyét 
tulajdonképen ők intézzék. Ha ugyanis a felterjesztéseket 
összevetjük a törvényjavaslattal, az tűnik ki azokból, hogy 
a 23 §-ból álló V-ik fejezetnek nem kevesebb, mint 10 §-a> 
tehát a §-sok számának csaknem fele ellen van kifogásuk a 
protestánsoknak és csak azon §-sok fogadtattak el, melyek 
vagy az eddigi helyzetet szentesitik, vagy ujabb előnyöket 
biztosítanak és igy minden tekintetben a ,status in statu' fo-
galmának felelnek meg. Nevezetes, hogy a visszautasított 
§-sok közt foglal helyet a 82-ik §. is, mely azon esetről akart 
intézkedni, „ha a kormány valamely középiskolában erkölcsi 
bajoknak vagy államellenes iránynak jönne tudomására." 
Nem vonjuk kétségbe, hogy a törvényjavaslat habár igen 
kis mérvben útját, akarta állni a statusnak in statu, de épen 
azon körülmény, hogy a még igy fogalmazott törvényjavas-
lat sem fogadtatott, el épen azt bizonyítja, hogy ők addig 
meg nem nyugszanak, mig csak oly törvényjavaslat nem 
terjesztetik be, minőt ők diétáinak, a melyben a protestáns 
iskolákra nézve a status in statu fogalma kidomborodik. 

Semmi esetre sem tartjuk igazságosnak a jogállam-
ban', hogy valamely vallásfelekezetnek ily kedvezmény nyuj-
tassék akkor, midőn a másik elnyomatik, ez az egyenlőség 
fogalmával homlokegyenest ellenkezik ; de mit mondjunk 
ahhoz, hogy a protestánsok felterjesztésében a tanulmányi 
alap megtámadtatik és ezen alapból fenntartott iskolák ka-
tholikus jellege kétségbe vonatik ? Ide irjuk szóról szóra a 
felterjesztés ide vodatkozó szavait : „mindjárt a törvényja-
vaslat első részében mély aggodalmat kelt bennünk annak 
látása, hogy több §-ok(?)-ban különösen a 23, 39, 41, 42. 
§-ban a miniszter kezelése alatt levő alapokból fenntartott 
iskolák megkülönböztetnek az államiaktól, mint nem álla-
miak, holott az indokolásban maga a miniszter ur azt mondja 
hogy az, hogy a kezelése alatt álló iskolák mind államiak-e, 
azt, ma a tanulmányi alap jogi természete kívüli függő kér-
dések eldöntése előtt senki meg nem mondhatja." Ezután 
elmondatik, hogy az alapot mindig az állam kezelte, de 
most jogi természete kétségbe vonatott és ámbár még véle-
ményét a bizottság nem adta be, a belőle fenntartott intéze-
tek mellékesen államiaknak nem mondatnak, tehát a magyar 
Iámtól elvétetnek. Méltán kelt tehát bizalmatlanságot apro-
áltestansokban a törvényjavaslat, melyben az állam ily nagy 
érdekei megvizsgálatlanul és könnyedén feladatnak mások 
kedveért és az egyenlőség és államérdek elvei főleg csak az 
ő rovásukra alkalmaztatnak, 

Ha a felterjesztés e szavai nem támadást tartalmaznak 
a tanulmányi alap és az abból fenntartott katholikus isko-
lák ellen, ugy nem tudjuk, hogy mi a támadás ; hogy azon-
ban mily alapos ez a támadás kitűnik, lia a felterjesztést és 
a törvényjavaslat indokolását szera előtt tartjuk. A felter-
jesztés készítői ugy látszik, hogy az indokolás azon pontjá-
nak, melyre hivatkoznak, csak két első sorait olvasták és a 
minisztert azért vádolják következetlenséggel, sőt az állam 
jogainak feladásával, holott, ha az egész pontot elolvasták 
volna, akkor láthatnák, hogy a miniszter világosan kimondja, 
hogy a nevezett alapból fenntartott iskolák tényleg katholi-

kusok. Hanem épen ez baj, mondják a protestánsok, mert a 
tanulmányi alap természete kétségbe vonatott. Az bizony 
igazság, hogy kétségbe vonatott, de mi vonatott kétségbe? 
Az, hogy a tanulmányi alap és az abból fenntartott iskolák 
mindez ideig katholikusoknak tartattak és kell hogy katho-
likusoknak tartassanak mindaddig, mig a támadók az alap-
ra nézve be nem bizonyítják, hogy az nem katholikus, azért 
tehát mert kétségbe vonatott az alap kath. jellege, még nem 
szűnt meg katholikus lenni, épen oly kevéssé mint nem szűn-
nék meg a debreczeni collegium protestáns lenni, az áltál. 
hogy azt valaki kétségbe vonná, habár arra katholikusok is 
adakoztak és valószínűleg ma is adakoznak. A miniszter te-
hát ném járt el igazságtalanul az állammal, nem adta fel az 
állam jogát azoknak a ,másoknak' kedveért, hanem csak a 
történeti tényt tüntette fel ; hanem igenis igazságtalanok a 
protestánsok, kik ámbár még ezen iskolák alapjának termé-
szete nincsen eldöntve, ámbár a történeti jognál fogva ez 
alapok a katholikusokat illetik, mégis szeretnék a kath. is-
kolákat csak ugy ,mellékesen' államiaknak nyilváníttatni. 
Igen ez a protestáns taktika, mindent a protestantismusnak, 
semmit a katholicismusnak, de mi hisszük, miszerint van 
gondoskodva, hogy a fák az égig ne nőjjenek, hisszük, hogy 
az 1790/1-ik XXVI- ik törvényczikk, melyre a protestánsok 
oly kedvtelve hivatkozuak, megmenti, minden igaztalan tá-
madás ellen a katholicismus részére ugy a tanulmanyi ala-
pot, mint a katholikus iskolákat. £ 

(Jyör, julius 2. Nefelejts magas kézből. — O eminen-
tiája, hazánk biboros primása, a mult héten fölöttébb becses 
ajándékkal lepte meg első aráját, a győri püspöki megye 
székestemplomát : gyönyörű román stylben készült drága-
kövek- s zománczmüvel eleganter diszitett arany kelyhet és 
patenát küldött. Nem bátorkodunk e ritka nefelejts részle-
tes leírásába bocsátkozni ; erre csak szakavatott toll van hi-
vatva ; de annyit mondunk, hogy valóban herczegi ajándék, 
méltó az ajándékozó magas állásához, s azon bőkezű szere-
tethez, melylyel mint püspökünk diszitette a székesegyházat. 
A kehely talapzatán e szavak : „Primae suae sponsae, Ec-
clesiae Jaurinensi Joannes, Cardinalis Simor" örökítik meg ' o 
az ajándékozó emlékét ós intentióját. 

A kelyhet ő eminentiája nevenapján consecrálta; s azt 
ő exja, kegyes főpásztorunk, dr. Zalka János ur, az apostol-
fejedelmek ünnepén először használta az ünnepélyes sz. mise 
alkalmával. Ezentúl pedig székestemplomunk kincstárának 
kiváló gyöngye leend. -f-

Francziaország. Az iskolás testvérek rendalapitásuk 
második százados évfordulóján Reimsben, hol bold, de la 
Salle János ez áldott intézmény alapjait lerakta, de nemcsak 
itt, hanem egész Francziaországban, sőt az egész világon, 
fényes emlékünnepekkel örökitették meg 1680. jun. 24-ikét. 
A mi különösen Francziaországot illeti, bold, de la Salle 
nemzeti dicsőségének egyik kiváló fénysugarát képezi. Két-
száz év óta egész nemzedékek neki köszönhetik keresztény 
nevelésöket. E nagy férfiú emléke msgérdemlené, hogy az or-
szág őt közünneppel tisztelte volna meg, sokkal inkább mint 
az a katona, kit ugyanaznap dicsőitettek hivatalos pompával 
Versaillesben. Hja de most máskép érez a franczia állam, 
mint Francziaország. Azonban a nép elismerése még sem 
hallgatott a nép jótevőjének e nagy napján ; kétszázados em-
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lékünnepe nem csupán családi ünnep volt rendje körében, 
mert a közvélemény is alkalmul használta e napot kegyele-
tes tiszteletének nyilvánítására. Több helyen az iskolás test-
vérek egykori növendékei s velők számos katholikus, köte-
lességöknek tartották e kedves szerzetesek iránt, kik annál 
jobban tiszteltetnek, minél inkább üldöztetnek, hálájok és ro-
konszenvük érzelmeit tanúsítani. Kivált Keimsben az emlék-
ünnep igen fényesen sikerült. Kereszt, sz. János napján hét 
püspök jelent meg a föszékesegyházban. Az ország leghíre-
sebb szónokai, de la Bouillerie, Duquesnay, d'Outremont és 
Gay püspökök és Monsabré, Matignon, Ollivier atyák hirde-
ték a keresztény iskolás testvérek dicső alapitójának érdemeit. 
Jelentések szerint Lille, Rouen, Havre, Blois, Bordeaux, 
Mans, Poitiers és Marseilleben a nép tömegesen vett részt ez 
ünnepélyekben, liouen, mely néhány év előtt a népnevelés e 
hősének emlékszobrot emelt, a kire talán büszkébb lehet mint 
bármely más város, szintén méltóan szentelte meg e napot. 
Mint Reimsben ugy itt is ünnepélyes sz. mise volt a föszé-
kesegyházban. Mise után koszorúkat raktak bold, de la Salle 
szobor-képének lábaihoz. Parisban, hol az iskolás testvérek 
anyaintézete van, ugyanily ünnepélyek tartattak. Nagy 
néptömeg tódult az ünnep triduuma alatt a rendi kápolná-
ba. A főnapon mgr Richard érsek, párisi cordjutor pontifi • 
cált és gyönyörű homiliát mondott a napi evangelium fölött, 
Maga a bibornok érsek is sietett tiszteletét kifejezni a rend 
szentemlékű alapitója iránt. Délutáni isteni tisztelet után, 
mely alkalommal abbé Lagrange, orléansi általános helynök 
ragyogó ékesszólással dicsbeszédet tartott, maga Guibert 
bibornok adott a szentséggel áldást. 

o o 
E százados ünnepek, örömmel constatáljuk, minden-

ütt a vallásos kegyelet fokozására szolgáltak. Számtalan 
ima és sz. áldozás szált fel az égbe, kérve Istent, hogy Fran-
cziaországnak a keresztény nevelést és a napjainkban annyi-
ra fenyegetett iskolás testvérek intézményét megtartsa. 

IftOLALOI. 
Iskolai értesitvények. Ez évben is, minthogy még 

most sincs kath. középiskolai nevelés- és tanügyünket kép-
viselő szaklapunk, a ,Religio' a hozzá beküldött iskolai érte-
sitvényeket tüzetesen fogja ismertetni, mint irodalmunknak 
becses adalékait és középiskolai közoktatásügyünk állásána k 
hőmérőit. Eddig következő sorban kaptunk ily becses fü-
zeteket : 

1) A Jézus társaságrendi kalocsai érseki főgymnasium 
értesítője az 1879—80. iskolai évről. Kalocsán, 8. r. 65 lap. 
Tartalma: Weiser Frigyes tanár történetírásunk két héza-
gát tölti be ,György Astricus utóda' és ,Szent István canoni-
zátiójának 8 százados évfordulója' czimü becses értekezései-
vel 1 —19. lapon. Következnek iskolai közlemények : a főgym-
nasium tanító karáról, a bevégzett tananyag vázlatáról, sza-
bad dolgozatok a magyar nyelvből s irodalomból (rendkívül 
változatos és választékos,), adatok az iskola életéből. A ta-
nuló ifjúság száma az év végén 418 ; — róm. kath. 373, helv. 
4. liébet ál. Érettségit tett 25 ifjú, közőlük kitüntetéssel 8, 

egyszerűen 17. Segélybon részesült 48 ösztöndíjas, teljes 
élelmezést egyháziaknál knpott 46, jutalmat kaptak 57. 

2) A nagyszombati érseki főgymnasium értesitvénye az 
1879—80. tanév végén. Közli Graeffel János igazgató. 
Nagyszombat. 8-ad rétű 159 lap. Tartalma: Az érseki fő-
gymnasium könyvtárának czimjegyzéke. II. Közlés. 1 —112 
lap. Történelmiek Knauz — Zipfer ; jog és államtudomá-
nyiak Acsady — Zsoldos ; földrajz népisme, térképek. Már 
tavai nyilvánult azon óhaj, vajha valamenyi tanintézet 
megismertetné lassan-lassan könyvtárát. — Következik a 
tanári testület személyzete: két világi m. tanítón kívül ösz-
szesen 13 mind esztergomfőmegyei áldozárok. További köz-
lemények : tanterv, szabad dolgozatok magyarból és német-
ből a gymnasium felső 4 osztályában, tanodai közlemények, 
irányadás a jövő tanévre, taneszközök és jótékonysági ügy. 
Az érettségi vizsgálatot letette 14 ifjú, köztük 3 kitüntetés-
sel. Az év elején volt 410. az év végén 389 tanuló, kik közül 
311 kath, 4 agost. 2 helv. 1 anglikán és 71 héber. Elmstein 
József tanár jelentést közöl az ifjúsági önképzőkör műkö-
déséről. Bezárja az egészet a királyi-érseki convictus pro-
gram m ja. 

VEGYESEK. 
— Dumont, az elmebaj miatt hivatalától fölmentett 

tournayi püspök, nagy zavarokat csinál Belgiumban. Leg-
újabban 2,800,000 frankot követel a tournayi káptalantól, a 
már pört is indított ellene. Ö magán vagyonából körülbelül 
annyit adományozott iskolai s egyéb jótékony czélokra ; 
most azt állitja, hogy mindez nem ajándék- hanem kölcsön-
kép volt adva. Yagy csakugyan tébolyodott a szerencsétlen 
püspök, vagy nem ; de ekkor aztán nem lehet egyéb, mint 
nyilt schismatikus és így mindkét esetben világos, hogy 
csak sajnálatra méltó mind ő mind a belga liberalismus, 
mely ily embereket használ fel a kath. egyház ellen. 

— A Szepesséqben, írja Weber Samu a ,Prot. Egyh és 
Isk. Lap'-ban, a XVI. században volt 150,000, a XVI I I . 
században 70,000, most már csak 35,000 ember a protestáns 
vallás hive, „ugy hogy ezen az uton visszafelé haladva, nem 
fog száz év szükségeltetni, hogy a protestáns ember nyoma 
is eltűnjön azon földről, melyben a reformáczió leghamarább 
s legmélyebb gyökeret vert . . . S vájjon mi által véli magát a 
magyar protestantismus a kipusztulástól megmenteni? Az 
1868-iki vallásügyi törvény, kivált a vegyes házasságokról 
hozott 12. tvczikk által. Ez W. S. ur feljajdulásának egye-
düli reménycsillaga. Jó hogy tudjuk, hogy az 1868-iki val-
lásügyi törvények czélja a protestantismus védelme s fenntar-
tása, legalább senki sem tagadhatja mármost, hogy protes-
táns aerában élünk s törvényeink protestáns érdekekből ho-
zatnak. 

Előfizetési felhívás. 
Tisztelettel kérjük azon mélyen tisztelt olvasóinkat, kik az előfi--

zetés iránt még nem intézkedtek, hogy ezt, a II. félév kezdetével beálló 
expeditiói rendezkedés gyors és pontos elintézhetésére való tekintetből, 
mielőbb megtenni szíveskedjenek. Semmi nehézségtől vissza nem rettenő-
azon törekvésünk, hogy a ,Religio' magasztos rendeltetése pályáján foly-
ton tökélyesbülve előre haladjon, — épen ugy mint az idő, — nem fogy, 
hanem növekszik. 

Előfizethetni 
félévre 5 frttal, egész évre 10 írttal, minden kir. postahivatalnál, a kül-
deményt vagy a szerkesztőre czimezve Budapest, Stáczió-utcza 55., 
vagy Kocsi sándor nyomdai irodájára, Budapest, Muzeum-körut 10. sz. 
Legjobb postautalványokat használni. Kérjük a nevet, lakhelyet és utolsó 
postát világosan tudtunkra adni. 

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

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

HARMIKCZKILENCZEDIK ÉYFOLYAM. 2> 

Budapesten, július 10. 3. II. Félév, 1880. 

TARTALOM: Programm a bölcsészeti tudomány felvirágoztatása iránti teendőinkről. — Szent István canonizátiójának 
8 százados évfordulója. — Egyházi tudósitások : Budapest. Akadémiai pártatlaeság. Eger. Fm. és ft. dr. Samassa József 
főpásztori körlevele római útjáról. Róma. A kath. egyházi szónokok világ-egyetemes hódolata a pápa előtt. XI I I . Leo és 

az igazi és az ál-thoniismus. Irodalom. — Vegyesek. 

Programm a bölcsészeti tudomány felvi-
rágoztatása iránti teendőinkről. 

Azon századokban, midőn egyetemeit, akadé-
miáit, középtanodáit az egyház korlátlan szabad-
sággal maga rendezte, kormányozta, és igazgatta, ö 
szentsége utmutatását egyszerre és azonnal az egész 
kath. világ foganatba vett volna. Ma a viszonyok 
változtak. Ma ő szentsége óhajtását saját, csakis ön-
magunktól függő iskoláknak hiányában, a népek és 
kormányok közreműködése nélkül nem lehetne tel-
jesítenünk, — e közreműködés hirtelen kieszközlése 
pedig, a korszellem és gondolkozás jelenlegi stá-
diumában, csuda nélkül alig képzelhető. 

Elöször is : A sikertelenség, mely a legujabb-
kori idealisták merész és merően önkényes kísérle-
teit érte, hogy tudniillik feladatukat, melyre oly ki-
hivólag és elbizakodva vállalkoztak, meg nem oldot-
ták, — az űr, mely az ént a neméntöl, a gondolatot 
gondolt tárgytól, az eszmét a külvalóságtól elvá-
lasztja, ugyanaz maradván a mi mindig volt, — a 
metaphysikát, mely nélkül nincs philosophia, rop-
pant hitelvesztésbe keverte; a tehetetlenségről szóló 
vád máig hangzik minden részről, s okozta azt, hogy 
a gymnasiumok uj szervezése alkalmával a bölcsé-
szeti tudományok ezen főszaka a tantárgyak sorá-
ból egyszerűen elhagyatott. Hogy tehát a metha-
physikát, s vele a bölcsészeti tudományokat az eze-
ket megillető magas polczra visszahelyezhessük, 
mindenek előtt szükséges lesz, a közvéleményre 
hatni; hatni pedig csak ugy foghatunk, ha bebizo-
nyítjuk, hogy az emiitett vád alaptalan, mert azt 
csakis az észszel való visszaélés, s az emberi értelem 
képességének tulhajtása idézte elő; és ha tettleg 
adunk oly metaphysikát a közönség kezébe, mely ha 
nemis fejtett meg mindent, de megfejtett minden 

esetre annyit, a mennyire az emberiségnek szüksége 
van, hogy magasabb rendeltetését megismerje, s 
földi állapotait ahhoz képest berendezhesse. 

A másik nagy nehézség épen azon bölcsészeti 
rendszer ellen uralkodó mély elfogultságból szár-
mazik, melyet követésül ö szentsége ajánl, értem a 
Scholastika philosophiát, s ennek személyesitőjét, 
aquinói sz. Tamást. 

Mennyire elterjedt és meggyökerezett az ellen-
szenv a középkori iskola-bölcselkedök és bölcsészet 
iránt, mintha az egyéb sem volna, mint üres fogal-
makkal űzött szemfényvesztés, fészke egy sötét szel-
lemnek és űzelmeinek, egy mesterségesen épült bör-
tön az emberi észnek fogvatartására, egy emeltyű a 
pápai mindenhatóság érvényesítésére, tömkelege a 
tartalomnélküli fogalmak, meghatározások, osztá-
lyozás- és alosztályozásoknak, stb. — azt azonnal 
tapasztalhatja mindenki, még jó indulatu kath. fér-
fiakkal szemközt is, ha például szóbahoz egy scho-
lasticus modorban irt és szerkesztett bölcseleti mun-
kát, — azonnal fogja hallani a megjegyzést és el-
utasítást : hisz ez scholasticus. Még maga Imre J á -o o 
nos is, kit én önálló megitélés és megbirálás, tudo-
mány és elmeél szempontjából legnagyobb magyar 
philosophusnak vallok és tartok, midőn a metaphy-
sika történetében a középkorig jut , ezen bölcsészet-
ről csakis a legmegvetöbb módon nyilatkozik. Pe-
dig Imre jól tudhatta : hogy az összes bölcsészeti 
fogalmakat és eszméket, melyeket az újkori philo-
sophusok : Cartesius, Baco, Spinoza, Leibnitz, Kant, 
Fichte, Schelliüg, Hegel is használtak*), mindezen 

*) Mint például: ens, esse, spatium, tempus, materia, 
forma, essentia, substantia, accidens, natura, ideale, reale, 
actuale, possibile, causa, effectus, ratio, rationatum, absolu-
tum, relativum, conditionatum, inconditionatum, subiecti-
vum, obiectivum, mutabile, immutabile, necessarium, contin-
gens, stb. stb. 
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iskola bölcsészei határozták meg,s az újkori bölcsé-
szek tévedései nagyobbrészt onnan eredtek, mert a 
fogalmaknak s ezek megjelelésére használt műszavak-
nak, az ösi hagyományoktól eltérő értelmet tulaj-
donítottak. Példa rá a „substantia" szónak Spinoza 
által tulajdonított értelem : a „quod per se existit."-
féle kifejezést a „quod a se existit" féle értelemben 
vette, s igy készen volt a conclusióval, hogy sub-
stantia csak is egy lehet, — minden egyéb ezen 
egynek csak merő játéka. A bölcsészeti rendszer, 
mely kiképezte Dante elméjében a „Divina Comme-
diá"-t, inspirálta a dóinok eszméjét, annyi százado-
kon át vezércsillaga volt, s részben még ma is az, a 
gondolkozásnak, nem lehet oly üres és oly haszon-
talan, mint ma is oly számtalanok hiszik. 

Ezen elöitéletet illetőleg tehát szintén szüksé-
ges lesz, a közvéleményt felvilágosítani, ha a meta-
physika számára tanszéket kívánunk kivivni az is-
kolák termeiben. Ez irányban az actio már nagyban 
indult meg. Aquinói sz. Tamás müveiből a kiadá-
sok egymást érik, mindennemű tudós jegyzetek- és 
magyarázatokkal ellátva. — A scholastica philoso-
phia története több alapos és jeles buvárlóra talált, 
mint például Werner*) és Stöckl; aquinói sz. Ta-
más rendszerét maikori megvilágítással és műnyel-
ven számosan ismertetik külön compendiumokban, 
vagy folyóiratokban közzétett tanulmányok által. 
Nálunk Stöckl nagy bölcsészeti munkáját Zafíéry 
Károly fordit ja magyarra. Múlt évdeczeinber havá-
ban, tehát négy hónapra a pápai körlevél megje-
lente után, két budapesti egyetemi magántanár : dr. 
Alexander Bernát és dr. Banóczy József a magyar 
tudományos akadémiához fordultak azon előterjesz-
téssel, hogy miután a bölcsészeti tudományok elha-
nyagolása igen nagy szellemi veszteségekkel jár, ők 
eltökélvék a classicus bölcsészeti munkákat ma-
gyarra fordítva sajtó utján közrebocsájtani, s e végre 
a fentisztelt akadémia pártfogását kérik. A fordí-
tandó művek sorozatába fel van véve többi közt 
egynéhány sz. Ágoston és aquinói Tamás müveiből 
is. Mindez kezdetnek nem megvetendő; de, nálunk 
legalább, még messziről sem elég. A scholasticusok 
ismertetését ernyedetlenül és minden szempontból 
és irányban kell folytatni, mind-addig, valamig a 
közönség ezen bölcsészettel az ő saját képében és 
valója szerint meg nem ismerkedett. 

Különösen hangsúlyozni és minél több czáfol-

*) Félreértések kikerülése végett megjegyezzük, hogy 
Werner K. güntherianus volt, és több műve nem igen ro-
konszenvez a scholastikával. Szcrk. 

hatlan tény és adat által bebizonyítani kell, mint 
ezt a pápai körlevél is érinti, hogy a scholastica a 
természet-tan haladását nem hátrá l ta t ja ; hogy az 
észnek függetlenségét és méltóságát nem csorbítja, 
sőt biztosítja, nemesiti és fenntartja ; hogy semmi 
nemű igaz jognak, józan politikai és polgári szabad-
ságnak nem ellensége, hisz az ő szelleme és eszméi 
hatása alatt támadtak Olaszország középkori csu-
dálatra méltó köztársaságai: Velencze, Flórencz, 
Genua, Pisa, és mások ; hogy nem hátrál tat ja a fel-
világosodást, hisz az ő uralkodásának korszakában 
keletkeztek a legnagyobb és virágzóbb tanintézetek, 
létesültek azon műalkotványok, melyeknek mai na-
pig mindannyian bámulói vagyunk. Nem igaz, 
mintha a scholastikusok Aristotelesnek vak majmo-
lói, s mivel fel nem fogták, megrontói lettek volna; 
inkább igen is alaposan tanulmányozták, megbírál-
ták, fogyatkozásait és hiányait kitöltötték, tévedé-
seit kiigazították, s csakis azért követték, mert gon-
dolkozástanát, melyet annyi századok alig tudtak 
valami elfogadhatóval inegbőviteni, legjobbnak ta-
lálták. Számos müveik tanúskodnak róla, hogy a 
syllogismus és deductio (lehozás) mellett a schola-
stikusok használták az inductiót, vagy is a tapasz-
talatokból következtető módszert is ; hogy pedig az 
a gúnyolt syllogismus nem valami haszontalan lo-
gikai szabály, hanem az észokoskodás legbiztosabb 
és legkérlelhetlenebb törvénye, melyen, azt hiba nél-
kül alkalmazva, áttörni nem lehet, azt soha egy 
gondolkodó fő sem fogja kétségbevonhatni. Hogy 
ezt példában is feltüntessem, hivatkozom hazánk 
legújabb epochalis történetére. Midőn Deák Ferencz 
az 186i-iki országgyűlés képviselőházában első fel-
iratát bemutatta és indokolta, két oldalról talált el-
lenzésre, a mai függetlenségi pártbeliek, és a mo-
narchia egységét hangsúlyozó osztrákok részéről. 
Mindkét fél készült Deák jogtételei s az ezekből 
vont következtetések megczáfolására. Weisz János 
akkori páratlan journalistánk szerényen jegyzette 
meg a ,P. L.'-ban : nem hiszi, úgymond, hogy Deák Fe-
rencz szigorúan egymásból folyó érvelési lánczola-
tán jogtudományi álláspontból sikerüljön valaha 
bárkinek s bármi parányi rést is üthetni ; és ez igy 
volt. Teleki László megkisérlette ezt, de a mint a 
képviselő-házban elmondandott beszéde hátraha-
gyott töredékeiből kitűnik, sikertelenül. Deák Fe-
rencz érvelését jogi szempontból megtámadni nem 
lehetett; erőszak- és forradalomtól pedig irtózott a 
nemzet. Teleky kétségbeesett, s tragicus vége bebi-
zonyitá, hogy különben egy leglovagiasabb, legtisz-
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teletre méltóbb tehetséget és jellemet vesztettünk el 
benne. A logicának is van nemesise. 

Végre ki kell világosan és határozottan jelen-
teni, a mint ezt ö szentsege is teszi emiitett körle-
velében, hogy a Scholastika philosophiából csak is 
azt kivánjuk korunknak követésül ajánlani, a mi a 
tudomány mai állásában is igazolható, és semmi-
kép sem azt, a mi nyelvezetében éktelen és barbár, 
állításaiban túlságosan aprólékos, vagy vakmerő, 
vagy pedig korunk bizonyossággal ismert és elfoga-
dott tanelveivel épen ellenkezik is. 

Ha mégis ő szentsége követendő mintákul aqui-
nói sz. Tamás müveit áll i t ja előnkbe, ezt nem azon 
értelemben teszi, mintha ezek szentírás volnának, 
melytől eltérni nem szabad, vagy pedig ö maga 
azon mester volna, kinek állítására vakon kell es-
küdni. 0 szentsége maga magyarázza meg, hogy 
midőn ama müveket mintákul ajánlja, csak is azt 
teszi, a mit tesznek azok, kik például a szobrásznak 
vagy festőnek azt tanácsolják, tanulmányozza Phi-
dias, vagy Michel Angelo, Raphael vagy Corregio 
müveit, mint olyanokat, melyek a tökélynek oly 
magas fokán állanak, hogy mustrákul mindenkinek 
szolgálhatnak.*) 

A harcz és munka nem lesz sem rövid, sem 
könnyű ; de minden esetre igen háladatos, mert jó 
és üdvös következményekben gazdag. A sikerre ki-
látásunk lehet. Az ész az ö vele született törekvésé-
vel az utolsó elv, alap és ok kinyomozására, nem 
fogja magát nyugaimaztatni hagyni. Legfőbb büsz-
keségéről nem fog lemondani. Másrészről az ideális-o o 
ták hajótörése után uralomra vergődött úgyneve-
zett tényleges (positiv) bölcsészet nem fogja soha 
az emberiség szellem-erkölcd igényeit sem kielégí-
teni, sem pedig biztositani. Rövid időszak múlva je-
lentkezendnek az Istent, a lelkiismeretet, az erköl-
csi rend ezen alapjait, száműző vagy legalább igno-
ráló bölcsészet következményei. Olyszerü lelki elva-
dulás, s oly mérvű erkölcsi féktelenség, hogy azzal 

*) O szentsége szavai ezek : „Am azt vetik szemünkre, 
hogy sz. Tamás és a scholastikusok tanitását felujitván, az 
embereket ismét vissza akarjuk vezetni az előbbi századok 
kiskorú műveltségére, mintha korunk fejlettségét szégyelle-
nők. De mit teszünk mi ? Példányképet állítunk fel, melyben 
ki-ki világosan láthatja, mire képes az erény és tudomány ; 
egy férfiút, ki minden emberi és isteni tudományban telje-
sen jártas volt, kit századok emléke tisztelt, az egyház di-
cséretekkel, a római pápák magasztalásokkal halmoztak el; 
kinek elméjét kortársai az angyalok értelméhez hasonlítot-
tak. Nemde ugyanily módon szokták mások is a tudomá-
nyok és művészetek növendékeit serkenteni, midőn a régi 
mestereket és művészeket utánzásul állítják elejökbe?" (Tö-
redék ő szentsége a tudósokhoz intézett beszédjéből.) 

a törvény többé birni nem fog. Ma, miután a felfor-
gatásra törő elemek, mint hiszik, az egyházzal leg-
alább nagyjában végeztek, egyenest és közvetlenül 
az államnak törnek. Minden létező társulati formák 
közt az állam az, mely ma leginkább támadtatik 
meg. Gyűlölik azt, mert rendet tart, s e végre fé-
kező és büntető karhatalommal rendelkezik ; gyűlö-
lik, mert pénz- és véradót'szed. s azt hiedelmök sze-
rint oly czélokra (haderőre, háborúkra, hódításokra) 
vesztegeti, melyek a szegény halandó embert nem 
érdeklik, s csak egyesek nagyravágyásának kielégí-
tésére, hatalmuk és uralkodásuk biztosítására, tör-
téneti hirnevök nevelésére szolgálnak. A kormányok 
ellen intézett szertelen támadások is nem annyira 
ezeknek, nem is az előforduló kisebb-nagyobb visz-
szaéléseknek és hibáknak, hiszen ezek az emberi 
dolgokban elkerülhetlenek, mint inkább magának 
az államnak szólnak, a mint az van ma, s ha más 
talál lenni holnap, szólni fognak annak, ame ly lesz. 
Döngették a c o n s t i t u t i o n a l monarchiát, ostorozzák 
a conservativ respublikát, s ha ezzel végeztek, vé-
gezni fognak azzal is, a mely reá következik. Világ-
szerte óriási tömegek szövetkezvén titkon, melyek-
nek a polgárisodás, mely fenntart ja a tu la jdon jo-
got, a gazdag és szegény, birtokos és munkás közti 
különbséget, nein kell: hanem kell socialismus, 
commune-rendszer, általános felforgatás, s a mi 
mindennek elmaradhatlan következménye, a legva-
dabb barbárságba visszahanyatlás. Ha nekem nincs, 
neked se legyen; ha én verejtékes munkával szer-
zem meg a kenyeremet, te is igy szerezd meg, — 
ugy hozza ezt tudiillik magával az egyenlőség és 
testvériség elve. 

Az emberiség gondolkozó s a közjót szem előtt 
tartó azon része, mely hivatva van a vezérszerepre, 
csakhamar meggyőződik, hogy az államhatalmi és 
államrendőri intézmények nem képesek pótolni a 
felsőbb rendű vallási és bölcsészeti meggyőződése-
ket, s ezeknek mérséklő s fékező hatását. Általános 
lesz a kiáltás : hogy fennen kell lobogtatni a meta-
physika és ethika örökkévaló változhatlan egyete-
mes, tehát a jelen és jövő életet átölelő formái és 
törvényei zászlaját: hadd telljék el az if jú nemze-
dék lelkesedéssel, csurlálattal és hódoló tisztelettel 
azon szellemi kincsek iránt, melyeknek megszerzé-
sére hahogy elménk képtelen volna nem lett volna 
érdemes születni. 

Az eddig előadottakban főleg annak kitünteté-o O 
sére törekedtem, hogy nagy nehézségek forognak 
fel ugyan, melyek pápa ő szentsége intentiójának 

3* 
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ú t j á b a n á l lának, de hogy ezen nehézségek koránt -
sem legyözhet lenek, sőt valószinü, hogy nem épen 
rendkívül i messze-időben, ha ö szentsége u t a s i t á sá t 
buzgón és e rnyede t l enü l követ jük, el is fognak há-
r i t t a tn i . Miután azonban e lőadásomban az e lhár í t ás 
egyik fel té te leül azt is kö tö t tem ki : ha sikerül ad-
dig is oly m e g t a p h y s i k á t adni a közönség kezébe, 
mely az emberiség szellem-erkölcsi igényei t kielé-
gi tendi , — következnék annak bebizonyí tása ha 
val l jon ily metaphys ika létezik-e, vagy legalább le-
hetséges-e? Szer intem józan metaphys ika mind ig 
volt , van és lesz : csak ha ha l lga t s alszik, fel kell 
ébreszteni. A kérdés te t t leg lesz megoldva , ha sike-
r ü l nekem a Scholastika bölcsészet termékei t á rhá -
zából kiszemelnem azon legfőbb szabályokat és el-
veket, melyeken min t megannyi a lapsarkokon for-
du l m e g az egész t ranscendenta l i s phi losophia , s 
melyekrő l én legalább azt hiszem, hogy azoknak 
ev iden t iá já t észszerűen m e g t á m a d n i tel jes lehe-
tetlen. 

Ha tehát a t. közgyűlésnek nincs ellenvetése, 
hozzá fogok ez órai értekezésem másik része előa-
dása-, az emii te t t szabályok és elvek elsorolásához. 

(Folyt, köv.) 

Szent István canonizátiójának 8 százados 
évfordulója. 

(Vége.) 

I I I . Sándor pápa előtt1) valamely szentnek tiszteletét 
azon helynek püspöke, a hol kimúlt, indította meg. A hely 
alatt vagy az egyházmegyét, vagy az érsekséget, vagy az 
egész országot kell érteni. Ezt a tiszteletet pedig a körül-
mények s az ügy fontossága szerint, a püspökök és a pap-
ság2) előleges, egyhangú ítélete döntötte el, a minek folytán 
ez a természeténél fogva szűkebb körű tisztelet több és több 
püspök hozzájárultával általánossá válhatott: 

1. Nem ugyan valamely törvény vagy rendelet által, 
hanem az által, hogy az idő jártával nagyobb körben ter-
jedő tettleges cultust a szent szék nem csak nem ellenezte, 
hanem hallgatag helybenhagyta Ugyanis, „mi más módon, 
kérdem Bellarmin bibornokkal és Azoriussal, jutottak a régi 
egyházatyák, mint : Szilveszter, I. Incze, I. N. Leo, N. Ger-
gely, Márton, Miklós . . . s sok más férfiú és nő a keresz-
ténység első századaiból a szentek sorába, ha csak nem az 
által, hogy tiszteletöket azon helynek püspökei, a hol meg-
haltak, elrendelték, s vagy azonnal, vagy nem sokára rá a 
többi megyés püspök mind elfogadta, mivel a romai pápa 
ennek a cultusnak terjedését nem csak nem ellenezte, hanem 
hallgatagon vagy tettleg helybenhagyta, s azért az ily mó-
don elterjedt cultus formális canonizátióval azonos."3) 

') Auetor tractatus manuscripti de Sanct. Canonizatione ad Card. 
Montis R galis §. 3. 4. Kccl. Bened. XIV. pag. 31. n. 9. 

") Azovius inst. mor. t. II. 1. 5. o. 7., Bened. XIV. 37. pag. 
') Bened. XIV. c. G. pag. 31. n. 0. 

2. A püspökök a III. Sándort megelőző századokban 
az elhunytak erényeiről hozott Ítéletüket, sőt az egyház leg-
első századaiban a vértanuk aktáit is gyakran átküldötték 
az egyház fejéhez megvizsgálás4) és jóváhagyás végett, 
hogy igy azon tiszteletet, melyet az ő megyéjökben vala-
mely szentnek elrendeltek, vagy jóváhagyja, vagy, ha már 
meg volt honosodva, az egész egyházra nézve megerősitse. 
Ezt előrebocsátva, azt állítom, hogy sz. István tiszteletének 
kezdete nem tulajdonitható csak egy püspök vagy Magyar-
ország összes püspökei határozatának, habár ez, az időt te-
kintve, minthogy III . Sándor előtt keletkezett, lehetséges ; 
s pedig azért nem tulajdonitható ily határozatnak, mivel 
Hartvik tanúskodása szerint5) sz. István tetemeinek feleme-
lése az apostoli szent szék tekintélye és parancsára történt, 
következéskép az* egész határozat sz. István fölemelését és 
tiszteletét illetőleg a római pápa ajkáról származott. De 
„mivel ily messzeható és rendkívüli ügyre, (mint I I I . Sán-
dor Eduárd király szentté avattatásának bullájában6) 
mondja) csak ritkán s ünnepiesebb egyházi zsinatokon szo-
kott engedély adatni azért a VII. Gergely pápa tartotta 
zsinatokat kell tárgyalásunk keretébe fölvenni, hogy meg-
határozhassuk szent Istvánnak szentté avattatása évét. 

„Mert senkit sem szabad a szentek lajstromába föl-
venni, ha egyrészt nem léteznek oly tanuk, kik az ő csodáit 
saját szemükkel látták s azokról bizonyságot tesznek, s ha 
másrészt azt egy zsinatnak közmegegyezése meg nem erő-
siti," igy felelt a liirneves II. Orbán pápa (f 1099) Bene-
dek rempeflegi apátnak levelére, a melyben amazt arra kérte 
hogy Golgosiu8t, az ö elődét, a szentek sorába iktassa.7) 
Minthogy tehát egyrészt kétséget nem szenved, hogy sz. 
István testének fölemeltetését, mint már többször emlitém, 
1083-ban augusztus 20-kán ünnepelték, és pedig a római 
szent szék határozata és apostoli levele folytán ; másrészt 
ezen pápai határozat osakis zsinaton hozatott ; azért ezen 
zsinatnak az 1083-iki év augusztus 20-dik napja előtt kel-
lett megtartatnia. 

Már pedig mind azon zsinatok közöl, melyek Gergely 
idejében tartattak s melyeken maga elnökölt, 1083-dik év-
ben csakis a IX-dik római zsinatot ismerjük, a mely csak 
november 20, 21, 22-én a Lateránban folyt le, s már ennél 
fogva is Istvánnak canonizátiójára be nem folyhatott.8) Más 
zsinat pedig 1081. május 4-kétől 1083. november 20-ig nem 
volt és nem is lehetett, miután IV. Henrik 1081. május 
23-ától egészen 1083. év junius haváig Rómát ostromolta.9) 
Azért szent István tiszteletének tárgyalása csakis a VIII . 
római zsinaton történhetett, a mely 1081. május 4-én tarta-
tott. Igy vélekedik Katona és Stilting is.10) 

*) Bened. XIV. in op. cit. I. c. VII. n. 1. pag. 32. 
5) Podhraczky. Vita S. Stephaui auctore Hartvico pag. 87. in nota 

Illsmo ac Rsmo auctori Legg. Eccl. Hung. t. I. pag. 411—412 optima 
obiicit. 

>) Dened. XIV. pap. 45. 
') Cf. Puricellus (natus 1589) 1. IV. epist. Urbani II., Bened. XIV. 

1. c. pag. 43. 
8) Harduin acta Cone. T. VI. P. 1. pag. 1611-1612 ; Hefele Con-

cilien-Geschichte V. Band Pag 154. 
') Gfrörer Gregor VII. p. 809. Hefele Concilieng. V 154. 
lü) Hist, critic, regum hung. ï o m II. pg. 434, 435 Stilting S. ,T. 

Acta Sanct. mensis Sept. T. V. pg 555—261. Nicolai Colnt Sacra Concil. 
XII. 667. 6o8. Stephani Baluzii Miscellaneovum t. VII. pg. 69 cod. 89 et 
91 ; minus accurata (kevásbbé pontosan) Jaffé pg. 437 l. c. Hefele Conci-
lien-Gesch. V. pg. 147. febr. (21—27.) 
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Ez tehát azon nevezetes és örökre emlékezetes nap, a 
mely első szent királyunk fejére a szentek fénykoronáját 
helyezte. Csak is igy érthetjük, miért nevezi szent László 
mindjárt e VIII . zsinat befejezése után 1082-ben május 
1-én, melyben a székesfehérvári egyház javait felsorolja s 
tekintélyével megerősíti, Istvánt háromszor szentnek.11) Nem 
ellenkezik állításommal az a körülmény, hogy e zsinat aktái 
közt István szentté avatásáról szó sinca. Hisz a bollandis-
ták nyomán maga XIV. Benedek12) is mondja : „hogy az 
ily nemű ügyeket azon zsinatokon szokták eldönteni, melye-
ket a római pápák személyesen tartottak. S mivel hajdaná-
ban nem igen szokták volt az ily zsinatok tárgyalásait Írásba 
foglalni, hanem igen sok ügyet egyszerűen élő szóval dön-
töttek el ; nem csoda hogy a keresztény népnek tiszteletét is 
azon személyek iránt, kiknek szent életét, csodáit megvizs-
gálás végett a zsinat élé terjesztették, szintén csak ily mó-
don, azaz élő szóval hagyták helyben." 

Igy, teszem, az 1050. május 2-án megtartott II. római 
zsinatnak okiratai közt szent Gellért szentté avatásáról egy 
árva szó sincs s ennél fogva a szentté avattatás bullájának 
a zsinat aktáiban még nyoma sincsen,13) pedig épen ezen a 
zsinaton tárgyalta IX. Leo 55 püspök előtt Gellért canoni-
zátióját, e zsinaton hagyta meg apostoli tekintélyével, hogy 
Gellértet a keresztény nép ezentúl szentnek tartsa s emlékét, 
april 24-én ülje meg nem csak Toulban, mint szent Mansue-
tus-ét (Toulnak első püspökét) és szent Aperét (Toulnak 7. 
püspökét),14) hanem az egész földkerekségen is szakasztott 
ugy mint a többi szentekét ; a mint ezt Widrik Ebersheim 
i5) apátja feljegyezte, a ki touli szent Gellért testének fele-
meltetésénél jelen is volt, s e szentnek életét megirta, mely-
ben a szentté avattatás bulláját egész szövegében fel-
hozza.16) 

Fűzzük azért egybe Bonfin ós magyar szent Gellért 
életirójának állitásával Hartvik szavait, hogy mindhárom-
tól világosságot kölcsönözve kutatásunkat befejezzük : 

„A fentebb emiitett szent László idejében tehát," ezek 
Gellért egykorú életirójának szavai17) „határozta el a római 
egyház zsinata, hogy azok kik Magyarországban a hit igéit 
elhintették vala, a legfőbb tiszteletben részesüljenek és az 
oltárra helyeztessenek. Megindult tehát a pápai követ . . . " 
Ezen zsinat, mint a kútfőkből kimutatam, a VII. Gergely 
alatt 1081. máj. 4-én tartott VIII . római vala. Gellért életi-
rój át kiegészíti Bonfin, s igy szól : „Ezt határozta a szent 
szék ; és ennél fogva a pápai oklevél Pannoniába küldetett, 
hogy mindazoknak teste, kik Magyarországban a keresztény 
hit alapját megvetették, felmagasztaltassák . . ." l8) Mind 
Gellért életirójának, mint Bonfinnak állítását 'egybekap-
csolja Hartvik szent István többször emiitett életrajzában. 

. In libera villa Sancti Regis in praedio Bosne habet Ecclesia 
ex gratia Sancti Regis Stepbani terrain ad G aratra ; praedium Kezeőy 
concessit sanctus Rex Stephamis . . Katona hist. crit. II. pg. 420—422. 

») lot. cit. pg. 38. 
>») Hartvici Act. Cone. Harduin. VI. P. 1. col. 1015-1016. 
M) Chiflet pg. 745. Àrchiepiscopornm ot Episcoporum Galliae chro-

nologica história. Parisiis 1621. 
" ) Buccellini Germania sacra pg. 139. 
16) Martene Thesaurus no vu s Tom. III. Col. 1 ° 8 0 - 1 0 8 1 - 1 0 8 2 . 

Parisiis Í717 ; Pertz Monum. germ. IV. 509 ; Boquet 11.474 ; Hefele Con-
cilieng. IV. 7i '8. 

17) Auetor vitae S. Gerardi ; Anonymus suppar. Acta SS.-orum 
Tom. VI. pg. 724 mensis Sept. 

I8J Bonflnius Nro 443 ; Acts SSorum Tom. I pg. 457 mensis Sept. 

Ö ugyanis azt mondja, hogy „a római szent szék elhatározta 
és apostoli levéllel rendelte, hogy azoknak testét fel kell 
magasztalni kik . . ,"19) Ezen apostoli rendelet, melyről 
Hartvik szól, azonos az 1081-iki zsinat határozatával, me-
lyet Gellért életirója emiitett ; a levelet pedig, mely Hart-
vik és Bonfin tanúbizonysága szerint ezen rendeletet tartal-
mazza, az 1083-ban Rómából elindult követ hozta, kiről 
Gellért egykorú életirója szól. 

Hogy pedig az 1081. zsinattól, a mely első királyunk 
tiszteletét elhatározta, a szent test felemeléseig teljes két év 
telt el, az nem csoda ; hisz egész Olaszországot a háborúk 
zaja töltötte be. Rómát pedig mindjárt a VIII . római zsinat 
befejezése után 1081. május 23-án20) IV. Henrik ostrom ala 
vette, s igy a közlekedés igen meg volt nehezítve, a min 
maga Gergely is panaszkodik.21) 

Igy történt, hogy a szentté avatás bullája vagy mind-
járt az 1081-ben tartott zsinat befejezése után, vagy lega-
lább a következő évben 1082. május elseje előtt jött Magyar-
országba, a mint azt szent László ama napon kiadott okira-
tából következtethetjük, a melyben Istvánt már háromszor 
szentnek nevezi. 

Az a bulla pedig, mely a sz. király testének felemel-
tetését rendelte el s mely, mint azt I. pont alatt kimutattuk, 
a canonizátio bullájától külön és későbben szokott volt kia-
datni, vagy elveszett a háborús zavarok, a város ostromlása 
alatt, vagy pedig 1083-ig elhalasztatott VII . Gergely sok-
féle és minden idejét igénybe vevő teendői miatt. Igy csa-
kis ezen évben ünnepelték meg szent István testének fele-
meltetését, mint azt Hartvik és Bonfin a pápai rendeletekre 
és bullákra támaszkodva állítják. Ugyanis a meddig Róma 
az ostromlás alól föl nem szabadult, alig küldhette Gergely 
követét a bullával Magyarországba. Mihelyt azonban IV. 
Henrik a közte és VII. Gergely közt 1083. junius havában 
folyó alkudozások folytán22) esküvel megígérte, hogy az 
ugyanazon évi november havában tartandó zsinatot semmi 
módon sem akadályozza meg, s Rómát az ostromzár alól 
fölszabadítja,23) a szent szék még junius havában küldhette 
Pannoniába bulláját és követét, ki szent Gellért életirójá-
nak tanúbizonysága szerint a felemeltetés ünnepén jelen 
volt.24) 

Minthogy tehát mind azt, a mit az idők és események 
történelmileg biztos körülményeiből mint lehetségest követ-
keztethetni véltem, a leghitelesebb tanuk, ugy mint sz. 
László 1082 május havi oklevele, az egykorú Hartvik püs-
pök, szent Gellért életirója és Boufin, mint való és igaz té-
nyeket emiitik ; szerény véleményem szerint sz. István 
ügyében a következő tételek állanak : 

l-ször. 1083. junius hava után és augusztus hava előtt 
jöttek Pannoniába a szent széki okiratok és a követ, mivel 
ugyanazon év augusztus és szeptember havában ünnepelte 
meg a magyar nép sz. István, Imre és Gellért testének fele-

") Vita Sti Stepbani edit. Podhraczky pg. 87. 
2°) Gfrörer Grefor VII. Bd. 7. pg. 809—855 ; Hefele Concilieng. V. 

pg. 151—18"). 
21) Gfrörer Gregor VII. Bd. 7. pg. 826. 
22) Gfrörer Gregor. VII. t. VII pag. 848. 

Gfrörer 1. c. p. 854. 
24) „Venienteque sedis apostolicae legato factoque nobilium Pan-

noniae conventu sanctum corpus elevatum est." Stilting S. J. Acta San-
ctorum t. I. p. 555. il. 439 ; t. VII. pag. 724. Auctor Vitae S. Gerhardi 
aiionymus et suppar. 
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meltetését, ezt pedig „az apostoli oklevelek"25) és „a szent 
6zék követének eljövetele"*6) rendelték. 

2-szor. Midőn a szent szék apostoli levele által paran-
csolta, liogy Istvánt tiszteljék, egyúttal őt a szenteket illető 
cultusra méltónak Ítélte ; mivel józanul nem lehet paran-
csolni, hogy valakit tiszteljünk, mielőtt őt e tiszteletre 
méltónak ismernők. Már pedig az ilyen Ítéleteket a pápák 
csak a zsinatokon szokták volt hozni. Más zsiuat mint a 
VII I . római 1081. május hó 4-én sem nem tartatott, sem 
nem tartathatott. Minthogy végre szent László már 1082. 
május l-jén szentnek nevezi Istvánt, ezt csak azért te-
hette, mert 

3-szor. István VII. Gergely pápának az 1081. májushó 
4-kén tartott VII I . római zsinaton hozott határozata által 
lett a szentek közé sorolva, s azért ez az a nap, a melyen 
litván, mennyei fény tői övezve lett az egész katholikus világ 
tiszteletének tárgyává. Weiser Frigyes S. J. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest , julius 9. Akadémiai pártatlanság. — A mi 

magyar tudományos akadémiánktól csak nem lehet megta-
gadni, hogy következetes ! Halad következetesen a megkez-
dett uton ; hanem hogy nekünk katholikusoknak van-e okunk 
örvendeni e következetességnek, van-e okunk azt dicsérni, 
az már egészen más kérdés. Az akadémia következetessége 
ránk katholikusokra ugyanis azt H benyomást teszi, midőn 
nem elégesznek avval, hogy valakinek pénzét elveszik, ha-
nem ráadásul még ütlegelik is, azért-e, hogy még több pénzt 
sajtolhassanak ki és még jobban megverhessék, ezt nem tud-
juk megmondani, de az bizonyos, hogy a mi akadémiánk, 
mindez ideig a katholikusoknak pártfogásukért csak ütle-
gekkel válaszolt, ily módon fizetvén vissza a kamatot azon 
rengeteg összegért, mely az akadémia fenntartására általuk, 
ha nem több, de bizonyára azon szerény hallgatag inten-
tióval adatott, hogy midőn a nemzeti tudományos művelő-
dést előmozdítja, legalább is kímélje a katholikusokat a di-
vatos támadásoktól és a nemzet közt az egyenetlenség mag-
vát ne hintse el. 

Akadémiánk azonban feladatát ugy látszik máskép 
fogta fel. Neki a katholicismushoz semmi köze, azaz, hogv 
rosszul fejeztük ki magunkat, van neki köze a katholicis-
mushoz, még pedig két irányban. Először, mert pénzét elfo-
gadja, másodszor, mert a hol csak lehet, katholikus-ellenes 
művekkel gazdagítja az irodalmat, — a többiben pedig a pro-
testantismusnak kedvez, valószínűleg azért, mert a katholi-
eismu8 sem a múltban nem tett szolgálatot a nemzetnek, 
sem a jövőben nem tehet és így minél jobban lehet, annál 
jobban kell discreditirozni és hitelétől, befolyásától megfosz-
tani, még azok előtt is, kiknél ilyesmivel bir, a többieket 
pedig ily nézetben megerősíteni. Ne mondja senki, hogy Íté-
letünk igazságtalan; ne vélje senki, hogy valaha kedvünk 
telnék igaztalanságot állítani. Mi a jót, az igazat még el-
lenfeleinknél is elismerni szoktuk, és csak örvendünk, lia az 
igazságnak csak némi látszatával is találkozunk. Hogy ál-
lithatnánk tehát igazságtalanságot ! Vegye elő bárki is az 
akadémia által legutóbbi időben kiadott műveket, tartson 

i b j Hartviciu 1. e. p. 87. 
u ) Stilting S. .f. Actu Sanctorum, mensis Sept. 1.1, p. 595. n. 439. 

szemlét felettük és meg kell győződnie, hogy állitásunk 
nem túlzott, hanem igazsagon alapszik; mert kiadott köny-
veinek jó nagy része katholikus ellenes irányú és oly any-
nyira nem kedvez a katholicismusnak, hogy avval homlok-
egyenest ellentétben áll. 

Az akadémia könyvkiadványai ily irányú művel ismét 
szaporodnak, nem mondjuk, hogy nem szelídebb alakban, 
hanem meg sem tagadható, hogy protestáns szerzőtől. Ranke-
nek a ,pápák története' czimü művéről van ugyanis szó, me-
lyet az akadémia kiad. Ranke mindenesetre az elfogulatla-
nabb protestáns írók közé tartozik; van némi érzéke az iránt, 
hogy mik voltak a pápák az emberiségre ; de ő azért nem 
hivő katholikus és bármennyire törekszik is pártatlan lenni, 
a protestáns ember mégis kitűnik belőle, amint hogy pro-
testáns embertől, katholikus kérdésekben, saját vallásfeleke-
zeti nézetétől ment ítélet alig is várható. De épen ez teszi 
jellemzővé akadémiánk eljárását, hogy katholikus kérdések-
ben még is nem katholikus, hanem protestáns irót szerepel-
tet, kitől nem igen lehet tartani, hogy a protestantisrnusra 
nézve, valami kedvezőtlen ítéletet mondjon. Nevezetesen jel-
lemző mindenesetre, hogy akadémiánk annyi katholikus író 
közt egyet sem méltatott arra, hogy soraiból választott volna 
oly művet, mely a pápák történetét adja elő, hanem itt is 
protestáns irót szerepeltet, valószínűleg azért, mert katholi-
kus író vagy nem képes oly művet írni, mely méltó lenne az 
akadémiához, vagy, mivel az akadémia felfogása szerint pro-
testáns író részrehajlatlanabb és így igazságosabb lehet ka-
tholikus kérdésekben, mint azt a történet tanusitja, mint ka-
tholikusok lehetnének. Hanem azt az egvet még sem tudjuk 
felfogni, hogy legalább akkor miért nem szerepeltet az aka-
démia katholikus írókat, mikor megfordítva, nem katholi-
kus, hanem protestáns kérdésékről van szó? De ez valószínű-
leg az akadémia szemében egészen más dolog, mert katholi-
kus emberek, a mint nem értenek saját ügyükhöz, még ke-
vésbé érthetnek a protestáns ügyekhez. 

De hogy visszatérjünk tulajdonképeni tárgyunkhoz, a 
pápák történetéhez, ha valahol, ugy itt kellett volna tekin-
tetbe venni az akadémiának az ország katholikusaira azon 
számtalan gyalázatos rágalom miatt is, melyek csak nem 
régen is szórattak az egyház látható fejei, a pápák ellen. 
Másrészt pedig a pápák története össze van kötve az egy-
ház legvitálisabb érdekeivel, továbbá felmerülnek azon kér-
dések, hogy mily viszonyban volt a pápaság Europa civili-
sátiójával, a tudományos haladással stb. Katholikus emberre^ 
de másokra is, nem lehet közönyös, hogy hitelesen és elfo-
gulatlan módon ismerjék meg azoknak történetét, kiknek 
dynastiájához, a világi fejedelmek dynastiája nem is hason-
lítható. Az akadémia sokkal tekintélyesebb tudományos 
nemzeti intézet, hogy sem választása az írók köréből közö-
nyös lehetne és befolyással nem bírna; nem egy ember lesz, 
a ki előtt az akadémia tekintélye elég sulylyal fog birni, 
hogy mindazt, a mit Ranke mond a pápákról, már csak azért 
is, mert azt az akadémia adta ki, helyeselje. A veszély, me-
lyet az akadémia készít, épen abban rejlik, hogy a katholi-
kusok, nem katholikus, hanem protestáns szemüvegen ke-
resztül ismerjék és igy ítéljék meg a pápákat, ez uton az 
akadémia annál biztosabban éri el czélját, mert igy nemcsak 
protestánsok, hanem katholikusok is el fognak telni avval, 
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mit a 16-ik század fő hőse óhajtott, hogy Deus repleat vos 
.odio papae, miből azután a többi könnyen következik. 

Ily czélzatos eljárás ellen fel nem szólalni, ellene nem 
tiltakozni lehetetlen, és bárcsak az összes katholikus sajtó 
velünk együtt tiltakoznék az akadémiai minden másnak, 
csak nem pártatlannak nevezhető választása ellen könyvki-
adványaiban sőt többet mondunk, ugyanez volna kötelessége 
az összes sajtónak is, hacsak, nem mondjuk, igazság, de leg-
alább méltányosság lenne benne a katholikusok milliói iránt. 
Mi, mint mindig, ugy most is, megtesszük kötelességünket 
és felszólítjuk az akadémiát, hogy térjen le azon, a katholi-
kusokat mélyen sértő igazságtalan útról, melyre lépett, és 
melyen éveken keresztül következetesen halad. Nem köve-
teljük mi, hogy a protestánsokat bántsa, hanem, és azt hisz-
szük, hogy ez elég szerény kívánság, hogy a katholikusokat 
ne bántsa; ne legyen legalább hálátlan azok iránt, a kiknek 
buzgó közreműködése nélkül az akadémia még ma is csak O 
tengődnék. Lépjen már egyszer az akadémia a pártatlanság 
ösvényére, hogy a katholikusok azon öntudatra ébredhes-
senek, hogy van oly nemzeti tudományos intézetünk, hol a 
czél a tudományosság ápolása és terjesztése és nem a katho-
likus érzület sértése. Mutassa meg jóindulatát az akadémia a 
katholikusok iránt azáltal, hogy nyújtson már egyszer ne-
kik is valamely katholikus irányú olvasmanyt, hiszen vala-
hol a földkerekségén talán található ilyen munka ! 

Eger . Nm. és főt. dr. Samassa József főpásztori körlevele 
római útjáról. — „Romai utamból májushó 25-én érseki szék-
helyemre szerencsésen visszaérkeztem. S mivel az Ur e ked-
vezését értem zarándokiásom alatt felajánlott imáitoknak 
kell kiválókép tulajdonitanom, fogadjátok ezért legbensőbb 
köszönetemet. Nem találok szavakat az öröm kifejezésére, 
melyet érzék, midőn szentséges Atyánk, Krisztus földi hely-
tartójának zsámolyánál a hála s lángoló szeretet érzelmeit 
tolmácsoltam a magam, s az igénytelenségemre bizott érseki 
megye nevében, mely ősrégisége, kiterjedése s főpásztorai-
nak dicső emléke által egyik legkiválóbb e hazában, a mely 
bizonyos isteni végzésnél fogva a keresztény világ határán, 
mint egy közös várba s erősségbe helyezve, a kereszténység 
esküdt ellenségével szemben a barbárság dulásainak feltar-O O 
tóztatására s viszaverésére sok századon át az egész keresz-
ténységért őrt állott, hogy emez oltalmát a magyarok eré-
nyében, nyugalmát a magyarok küzdelmeiben, biztonságát 
a magyarok vész-viharaiban találja. És eltitkolatlanul élt 
bennem a remény, hogy a hódolat e személyes nyilvánítását 
habár különféle akadályok miatt egész ez időre maradt» 
Szentséges Atyánk szivesen s kedvesen fogja venni azért is, 
mert az idő által a tekintély és hitelesség bizonyos nyoma-
tékát nyeré meg. Migy ugyanis azok, kik a pápát mindjárt 
ez. Péter székébe emeltetésekor üdvözlék, még csak remény-
kedve jósolgaták, hogy olyan lesz, aminőnek napról napra 
mindinkább tapasztalják : mi szerencsésebbek, Neki, ki leg-
nagyobb bölcseséggel már harmadik éve kormányozza az 
egyházat, üdvkivánatainkat s tartozó hodolatunk és szere-
tetünk érzelmeit akkor fejezhetők ki, midőn méltóságának 
nagyságát már méltó erényeivel növelé. Mert valóban na-
gyok sz. Atyánk kezdeményezései, s még nagyobbakra irá-
nyulnak szándéklatai. Méltóságának magaslatán állva, nem 
köznapi példák szerint mérlegeli feladatát, midőn egészen 

azon törekvésnek él, hogy az egyháznak viszályoktól sa-
nyargatott részei megorvosoltassanak. S nem is az a czélja, 
mint némelyek álnokul elhitetni szeretnék, hogy másokat 
elnyomjon, de hogy az elnyomottakat fölemelje; nem, hogy 
szolgaságba hajtson, de igazi szabadságot adjon; nem, hogy 
diadalszekere előtt hátra kötött kezekkel menjenek a leigá-
zottak, de hogy megoldja nyügző bilincseiket. — Es hogy 
reményem nem volt alaptalan, tanúsága azon szeretetteljes 
nyájasság, az atyai sziv ama gyöngédsége, melylyel sz. 
Atyánk fogadott; s egyházmegyém állapotáról adott jelen-
tésemből vigaszt merítve, atyai szive élénk megindulásával 
adá rám, reátok s a gondjainkra bizott hivekre apostoli ál-
dását, melyet, a mennyei ajándékok biztos zálogául e soraim 
által közlök veletek ; bizton elvárván, hogy erről, a legelső 
kedvező alkalommal, plébániája hiveit kiki kellő módon, 
szeretetteljes szavakban értesíteni fogja, buzgón kérve egy-
szersmind az Urat, hogy az egyház X I I I . Leo uralma s ve-
zetése alatt nyerje vissza régi fényét, mely a veszélyes el-
vektől áthatott népeknél napról napra mindjobban hal-
ványul." 

Róma. A kath. egyházi szónokok világ-egyetemes hódo-
lata a pápa előtt. XIII. Leo s az igazi és az ál-thomismus. 
— XII I . Leo mélyen átérezve azon istenileg ihletett mon-
dásnak igazságát: „Veritas liberabit vos," pápaságának ed-
dig arány lag'igen rövid ideje alatt mindenbe uj életet igyek-
szik önteni, a mi az igazság terjesztésére van hivatva. Meg-
inditá a legfőbb emberi tudomány, a bölcsészet ujjáalkotá-
sát. Maga köré gyüjté egymásután az egész világról, majd 
a sajtó, majd a tudomány képviselőit, buzditva, lelkesítve, 
irányt adva mindenfelé a világmentő igazság keresésére és 
terjesztésére. Most, f. hó 4-én főtanitói széke köré gyűjté, 
ismét az egész világról, a keresztény igazság hirdetőit, az 
egyházi szónokokat, hogy miután uj életet öntött a kath. 
sajtóba és tudományba, most ugyanazt tegye az eloquentia 
sacrával, a hithirdetéssel, melynek köszöni Europa — vagyis 
inkább kellene köszönnie, ha hálátlan nem volna, — hogy a 
ker. civilisatio áldásaiban részesült. Csaknem valamennyi 
keresztény nemzet képviselve volt e hódolati ünnepélyen. 
Megható volt látni Europa szónokai mellett az apostoli fá-
radalmak és szenvedésekben gazdag ázsiai és afrikai hitkül-
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déreket. Szombaton volt előkészítő gyűlés. Vasárnap reggel 
fogadta ő szentsége 22 bibornok és számos főpaptól kör-
nyezve a hódoló felirat olvasását, melyre latin nyelven szo-
kott magasztos modorában válaszolva kifejté az egyházi szó-
noklat törvényeit s kijelölé felvirágoztatásának eszközeit. E 
pápai szózatot, mely ugyanazon helyet van hivatva elfog-
lalni az egyházi szónoklat terén, mint Aeterni Patris kez-
detű bullája és márczius 7-iki beszéde a tudományok meze-
jén, teljes szövegében fogjuk közölni. 

X I I I . Leo rendkívüli érdeklődéssel viseltetik a böl-
csészeti tudományok mind inkább növekvő felkarolása iránt 
és minden kinálkozó alkalmat felhasznál, hogy aquinói sz. 
Tamás bölcsészeti rendszerének igazi szellemét a félreértések 
és félremagyarázások veszélyeitől megóvja. Legújabban a 
parmai bölcsészeti akadémiához, a valódi- és ál-thomismus 
különbségeit fejtegetve, következő levelet intézett: 

Dilectis Filiis, Praesidi et Sodalibus Academiae S. 
Thomae in Parmensi Seininario erectae. 
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Leo PP. XI I I . 
Dilecti Filii, salutem et apostolicam benedictionem. 
Dum vitiatae tribus ab hinc saeculis philosophiae con-

sectaria deploramus, quae sensim ceteris disciplinis irre-
pentia et ad ipsum vitae usum traducta, errorum flatu par-
tisque perturbationibus Societatem, in qua vivimus, iactant 
et ad dissolutionem compellunt, gratulamur vobis Dilecti 
Filii, quod adeo alacriter coiveritis ad ea restituenda prin-
cipia, quae et religioni vindicandae, et retundensis sophis-
matum iaculis ac insidiis, et illustrandae veritati, et per liaec 
moderandis moribus ordinique reparando sola possunt effi-
cacem operam conferre. Ducem profecto ad tantum opus 
tutiorem illo nequebatis eligere, cui sanctitas eximia cum 
ingenii vi et perspicuitate humánum excedente modum con-
iuncta Angelicis Doctoris laudem comparavit. Qua in re, 
praeter indolem ipsam incepti vestrumque Studium, illud 
maxime Nos delectat, statuisse vos, ab eo tantum fonte sa-
pientiae documenta depromere, quem Nos aperte designavi-
mus; nunquam vero a rivis, qui non salubribus aquis creve-
runt, quamvis ab ipso Üuxisse dicantur. Cum enim haud 
pauci occurrant, qui dum Aquinatis mentem callide conan-
tur ad propriam detorquere sententiam, vel hanc ita compo-
uere student eaque illinere fuco, qui non absimilem illius 
placito speciem referre videatur, eoque apparatu obducti, 
se sancti Doctoris, a cuius doctrina toto coelo aberrant, di-
scipulos iactant ; perspicacia vestra voluntatisque firmitas 
Nobis argumento est, vos non modo fraudibus huiusmodi 
deceptum non iri, sed ita detecturos illas esse, ut alios quo-
que a periculo deceptionis arceatis. Ominamur itaque vobis, 
ut alii atqne alii conventui vestro dent nomen, quo iunctis 
multorum viribus et opera citius, facilius, pleniusque specta-
tum finem in religiosae civilisque rei commodum assequa-
mini. Sit autem vobis auspex divini favoris Nostraeque pa-
ternae benevolentiae testis apostolica benedictio, quam vobis 
singulis, dilecti Filii, et Academiae vestrae toti peramanter 
impertimus. 

Datum Romae apud S. Petrum die 21. junii an. 1880. 
Pontificatus Nostri anno tertio. 

Leo PP. XI I I . 

IR0DÀ101. 
Iskolai értesitvények. 3) A nyitrai róm. kath fögyym-

nasium 1879—80. tanévi tudositványa. Közzéteszi dr Csősz 
Imre főgymnasiumi igazgató. Nyitrán 8. r. 87 lap. Tartalom : 
Az ammonitek élete és halála. Zongor József tanártól 1—33 
lap. Tanárkar. Az előadott tananyag vázlata. Szabad kidol-
gozási feladványok. (Nagy gonddal vannak megválogatva, 
ózerk.) Értesítés a tanodáról vagyis az intézet rövid története, 
melyből kiemelkedik a főgymnasium nov. 5-iki ünnepélye, 
a midőn dr Csősz Imre igazgató ur a Ferencz-József rend lo-
vagkeresztjével diszittetett fel, továbbá Deák Ferencz és IX. 
Pius halála napja, és márczius 16-ika, melyen a főgymna-
sium dr Roskoványi Ágoston ur ő exeljának val. b. tik. ta-
nácsossá történt kineveztetését ünnepelte meg, végül april 

11-ike XI I I . Leo pápa nevenapja. Általában a nyitrai fő-
gymnasium ifjúsága finom tapintattal neveltetik a nagy 
férfiak iránti kegyeletre. A taneszközök tetemesen szaporod-
tak. A jótékonysági rovat a segélyzési ügy virágzására mu-
tat. A tanuló ifjúság^ száma az év végén 351,.— kath. 248, 
ágost. 3, héber 99. Eretségi vizsgálatot tett 13, köztük ki-
tüntetéssel 2. 

4) Êrtesitvény a pannonhalmi szent Benedek-rend győri 
fögymnasiumáról az 1879/80. tanév végén Győr. 8. r. 86 lap. 
Tartalmát megkezdi Vaszary Dózsa tanár eredeti kutforrá-
sokból meritett érdekes tanulmánya Thucidydides-rő\ 1—23 
lap. Következik a tanári személyzet, tudósitás a tanodáról, 
jótékonysági ügy. Van külön Deák-segélyzőegylet. Kiváló 
gonddal van szerkesztve azon termények és készítmények 
sorozata, melyekkel a főgymnasiumi muzeum a lefolyt tanév-
ben gyarapodott. Meglátszik rajta a műgond és szakértelem. 
A tanuló ifjúság száma az év elején 462, az év végén 442 — 
róm. kath. 314, ágost. 14, helv. 5, héber 109. Érettségit tett 
a tanév végén 35, kitüntetéssel 7. Közöltetnek az erettségi 
vizsgálat Írásbeli tételei is, az eredménynyel együtt. 

Az értesitvényhez mellékelve beküldetett Yargyas En-
dre, győrmegyei kir. tanfelügyelő jelentése, melyben köz-
hírré teszi, hogy jobb módú honoratiorok, földbirtokosok s 
egyéb tehetősb szülők gyermekei számára nevelő s tápinté-
zet — eonvictust — nyit, melyben a főfelügyeletet maga a 
tulajdonos kir. tanfelügyelő fogja vinni. Bővebb program-
mal ugyanő szolgál. 

VEGYESEK. 
Az egyházi szónoklat védszentjévé a szent 

atya, a kath. egyházi szónokok és hitküldérek f. hó 
4-ikén előterjesztett kérelmére, aranyszájú sz. J á -
nost nyilvánitotta, következő nyi latkozat tal : 

Ut optatis vestris respondeamus, sacros orato-
res in íidem ac tutelam collocamus sancti Ioannis 
Chrysostomi Ecclesiae Doctoris, quem omnibus ad 
imitandum exemplar proponimus. Hie, ut omnibus 
exploratum est, christianorum oratorum est facile 
princeps; aureum eius eloquentiae flumen, invictum 
dicendi robur, vitae sanctitudo apud omnes gentes 
summis laudibus celebrantur. 

— A boroszlói egyházmegyében jelenleg 146 plébániai 
hivatal van üresedésben 411,880 lélekkel; ezek közöl 95 
plébánia 190,400 lélekkel teljesen lelkipásztor nélkül van, 
mig 51 plébánián 221,480 lelket segédlelkészek gondoznak. 
A kölni főmegyében az elárvult plébániák száma 181. 

Előfizetési felhívás. 
Tisztelettel kérjük azon mélyen tisztelt olvasóinkat, kik az előfi-

zetés iránt még nem intézkedtek, hogy ezt, a II. félév kezdetével beálló 
expeditiói rendezkedés gyors és pontos elintézhetésére való tekintetből^ 
mielőbb megtenni szíveskedjenek. Semmi nehézségtől vissza nem rettenő 
azon törekvésünk, hogy a ,Religio' magasztos rendeltetése pályáján foly-
ton tökélyesbülve előre haladjon, — épen ugy mint az idő, — nem fogy, 
hanem növekszik. 

Előfizethetni 
félévre 5 frttal, egész évre 10 frttal, minden kir. postahivatalnál, a kül-
deményt vagya sze-kesztőre czimezve Budapest, Stáczió-utcza 55., 
vagy Kocsi isándor nyomdai irodájára, Budapest, Muzeum-körut 10. sz. 
Legjobb postautalványokat használni. Kérjük a nevet, lakhelyet és utolsó 
postát világosan tudtunkra adni. 

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

Nyomatott Budapesten, 1880. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Budapesten, julius 14. 4. II. Féléy, 1880. 

TARTALOM: XI I I . Leo pápa allocutiója az egész világról összegyűlt kath. hitszónokokhoz. — Programm a bölcsészeti 
tudomány felvirágoztatása iránti teendőinkről. — Egyházi tudósítások : Budapest. Egy téves kérdés. Németország. Put t -
kamer törvényjavaslata felett folyt viták eredménye. London. Manning bibornok a keresztény nevelés elleni harczról. — 

Irodalom. — Vegyesek. 

XIII. Leo pápa allocutiója 
az egész világról összegyűlt kath. hitszóno-

kokhoz. 
Etsi Nobis nunquam, dilecti íilii, dubium fuit, quin 

Studium et voluntas erga Nos et haue Apostolicam Sedem 
in vobis summa esseut, tarnen hodie id magis perspieimus 
cum ex hac frequentia vestra, tum ex officii atque obser-
va ntiae significatione, quam modo verbis amplissimis ves-
tro omnium nomine fieri voluistis. Libenter amplectimur 
talem animum, et in hoc magnopere laetamur, quod vos, 
non sine consilio cuncta providentis Dei, Evangelii prae-
cones ac caelestium bonorum nuntii, communi proximo-
rum saluti deserviatis. — Non possumus autein non pro-
bare vehementer proposituin vestram, dilecti filii, qui ro-
manam istam peregrinationem ultro et alacriter suseepi-
stis, ut prope Sedom Pontificatus maximi renovare animos, 
atque e sepulchro Principis Apostolorum dignos no bili täte 
vestra spiritus haurire et efferre possetis. 

Profecto illud non caret veritate a vobis dictum, 
eum nunc cursum esse temporis et rerum, ut humani ge-
neris societas ad instituta ethnicorum, ignominioso re-
gressu, inclinare videatur. Quae sane inclinatio rerum et 
temporum maxime cernitur in existimationibus et udieiis 
eorum, qui nunc sunt, hominum, in legibus, in moribus, 
in actione vitae quotidiana. Has enim res omries, quae a 
Christiana virtute informatae et Christi ipsius vestigiis im 
pressae superioribus saeculis mirifice floruerunt, nunc vi-
demus rationis humanae angustis limitibus definitas et 
soli arbitrio corruptae hominum naturae permissas. Si no-
bis ante os exempla non existerent et domestica et viva, 
incredibile videretur post lumen ubique diffusum evangeli-
cae veritatis, tot praesertim ac tantis ex ea perceptis fruc-
tibus, cognitaque ethnicae supersitionis pernicie, plures 
tamen esse, qui ilium rerum restitui cupiant non tam or-
dinem, quam perturbationem, in qua vis iuri, sensus ra-

tioni, corpus menti antecedere iudicetur. Sed a corruptela 
morum, ab insidiis vaferriinoram hominum, doctrinarum-
que caelestium obliterata memoria, accedentibus iefeillius 
ignets, qui liomicida fuit ab initio, ad teterrimum illud 
vitae genus non difficilis factus est aditus. 

Avertendae pesti tam nefariae nihil potest efficacius, 
quam divina oracula cogitari, ea ipsa, quorum praedicati-
oni profani veterum ritus fracti profligatique cesserunt. 
Hausta e sinu Patris doctrina, Judaeorum generia Christo 
Domino tradita, ab Apostolis in omnes terrarum gentes 
disseminata, quae mentes illustrât, quae animos ad omne 
decus virtutis impellit, universae hominum societati causa 
salutis fuit ac sempiternae auspex felicitatis. Etenim ad 
Evangelii nuntium, spectaculo prodigiorum divinaque vir-
tute permovente animos, continuo insperata ubique muta-
tio morum apparuit. Prae immoderato amore sui, valuit 
in homine Caritas ; effrenatae luxuriae consuetudinem fuga 
voluptatum excepit; ulciscendi libidinem ignoscendi volun-
tas, superbiam modestia, avaritiam liberalitas, iracundiam 
mansuetudo consecutae sunt. — Atque omni superiorum 
temporum memoria mos christianus concionandi mirabili-
ter profuit ad fidei et morum sanctitatem ; nec fuit unquam 
sacrorum oratorum inopia in suo genere excellentium et 
de hominum societate optime meritorum, qui civiles di-
scordias sustulerint, qui obtemperationem legitime imperan-
tibus conciliarint, qui commemoranda divinorum iudicio-
rum severitate multitudinem in officio continuerint. Neque 
hoc tempore minima est egregiorum virorum copia, a 
quibus eosdem plane fructus iure expectat Ecclesia. Nam 
in evangelicis concionibus divina Christi virtus est ma-
xime, quae dicentibus facultatem tribuit persuadendi, au-
dientibus parendi voluntatem : Christus autem lieri et lio-
die, ipse et in saecula. 

Verum ad munus istud Apostolicum sancteet utiliter 
obeunduin, plura in iis postulantur, a quibus exercetur. 
— Et primo quidem inest unice in verbo Dei vis ilia vir-

4 
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tutum altrix et vitiorum domitrix, quam nuper comme-
moravimus. Quoniam autem verbum Dei in sacris Litteris 
continetur, atque in iis quae sunt aut ab Ecclesiae Patri-
bus conscripta, aut rite apud catholicos memoriae prodita, 
hi sunt omnino sacrae eloquentiae fontes, hinc omnis do-
cendi norma sumenda. Quod tarnen non ita intelligi volu-
mus, ut adiumenta atque opes negligantur, quas humana 
ratio suppeditat, cum et ipsa sit quidam veluti divini lu-
minis radius. Deinde, auctore Paullo Apostolo, curandum 
est ut erudiantur ad religio nem homines non in persuasi-
bilibus humanae sapientiae verbis, hoc est non recondi-
tis exquisitisque sententiis, non fucata orationis specie 
atque pompa, sed in simplicitate sermonis, in humilitate 
cru eis Christi, ut appareat non ab hominum prudentia, 
sed a virtute Dei omnem effleientiam proficisci. — Te-
nenda tamen est ars oratoria, fugiendumque inficetum et 
rusticum dicendi genus, quia orationis elegáns copia al-
licere animos audientium solet et ad divinarum legum 
iussa affatim flectere. — Démuni ex omnibus sacrorum 
oratorum laudibus haec longe est maxima, componere vi-
tám Apostolico muneri admodum congruentem, caritate 
pollere, ad aliénas se utilitates totos porrigere, rectefactis 
in exemplum excellere. Habet enim suas virtus illecebras, 
quibus mire trahuntur homines ; ipsoque rerum usu edo-
cemur, populum christianum ad eos potissimnm audiendos, 
qui vitae integritate praefulgeant, naturali quadam pro-
pensione moveri ac rapi. — Quam ad rem singulari cum 
gaudio intelleximus auctum esse fere ubique in populo fi-
deli religiosae institutionis studium, ita ut verbum Dei, in 
quo est saluberrimus animorum cibus, cupidius passim ap-
petatur. Commenta et inania rerum simulacra, quibus tam 
saepe ludificantur mentes, quotidie experiendo delentur; 
cumque fluxis es caducis rebus impliciti de felicitate de-
sperandum esse homines sentiant, ad fidem christianam 
cont'ugiunt mansura bona policentem. 

Yos itaque, dilecti fllii, excipite hanc animorum coin-
parationem optimam, dicendoque perficite ut aeternae sa-
lutis semen large copioseque in populos diffundatur. — 
Vim sapientiae, qua auditores vestri meliores fiant, ex iis 
fontibus deducite, quos indicavimus. — Praecipue vero 
ut in evolvendis sanctorum Patrum scriptissedulam soler-
temque operam impendatis, iterum et vehementer horta-
mur. —Iuverit etiam frequenter versare manu Sancti Tho-
mae Aquinatis immortalia volumina ; ille enim gravitate 
sententiarum atque altissimae doctrinae copia ad usus 
vestros est mirabiliter aptus; praesertim in iis operum 
suorum partibus, in quibus vel de virtutibus et vitiis dis-
putât, vei diviiios libros explanat. 

Agite igitur, dilecti filii, evangelicae veritatis pro-
pagatores; copioso hoc apparatu instructi, dominicum 

campum percurrite, plantando et rigando intenti ; Deus 
autem incrementum dab it. 

Quo autem plenior opera vestra ac fructuosior futura 
sit caelestium munerum auspicem accipite, dilecti fllii, 
Apostolicam Benedictionem, quam vobis omnibus pera-
manter in Domino impertimus.*) 

Programm a bölcsészeti tudomány felvi-
rágoztatása iránti teendőinkről. 

i . 

A metaphysikától elvárjuk: hogy érthető alak-
ban lépjen fel, tehát, tantételei felfoghatók legye-
nek. Ez ped :g elérhető, ha a fogalmaknak és az ezek 
megjelelésére használt műszavaknak értelmét min-
den kétséget kizáró világossággal, nem önkényesen, 
hanem logikai, és a mennyire csak lehet, a nyelv-
etymologia- és szokásnak megfelelő alapossággal 
határozzuk meg. A nyelvet, a szavaknak jelentései-
vel, nem mi szereztük, hanem örököltük. E jelenté-
seket tehát tisztelni kell. Egy nemzet nyelvének tel-
jes ismerete, ezen nemzet összes ismereteinek, kü-
lönösen philosophiai fogalmainak ismerete volna. 
Egyik nyelvben a szavak átlátszóbbak mint a má-
sikban. A jól készült műszó már sejteti velünk a 
fogalmat, mielőtt annak értelmét meghatároztuk 
volna. A legtöbb zavar a bölcsészeti tudományok-
ban onnan keletkezik, hogy ugyanazon szavakat kü-
lönféle értelemben, s ugyanazon fogalmak kifejezé-
sére különféle szavakat használunk. Az ige, a szó 
ugyanis a dolgok, fogalmak és eszmék jelképe, mely-
nek kimondása- vagy olvasására az illető dolog, fo-
galom és eszme azonnal jelentkezik lelkemben, kö-
vetkezőleg a szavak felcserélése a fogalmak felcse-
rélését, a szavak kétértelműsége, a fogalmak bizony-
talanságát vonja maga után. Például szolgálhat 
azon sokértelműség, melyben a natura, materia, es-
sentia, substantia, idea és conceptus szavakat hasz-
nálni szokás. A scholastikusoknak dicséretére le-
gyen mondva, hogy e tekintetben épen ők jár tak el 
a legnagyobb, egész a túlságos aprólékosságig menő 
pontossággal, mely őket a szőrszálhasogatás hirébe 
keverte. Bevallja ezt Imre is, ki különben megta-
gadva tőlük minden érdemet, dicséretökre azt mégis 
elmondja: hogy a fogalmak értelmét alaposan meg-
határozták, s meghatározásaikat ránk, mint az óriási 
tömkelegből nagy fáradsággal kiszemelhető meg-

*) Ezután következett a szent atya azon nyilatkozata, 
mely által aranyszájú sz. Jánost a hitszónokok védszentjévé 
jelentette ki. L. a Rel. mult számát. Sserh. 
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a n n y i é r tékes a r a n y p a r á n y o k a t ö rökségül h a g y t á k . 
Ez p e d i g igen sok.*) 

*) E munkát azonban bevégzettnek meg sem tekint-
hetjük, mert vannak a scholastica meghatározásai közt is 
olyanok, melyek nem kielégítők, melyeket tehát ujabb meg-
ítélés alá lesz szükséges fogni. Például, szerintök a „maté-
ria" (anyag) az, a miből .lehet valami, mint a kelméből ruha, 
a márványból szobor. Ezt ér t jük; de a kelme és márvány 
már létező dolgok, melyek tehát már alakkal (formával) is 
bírnak. De a lénytanban nem erről van szó. It t az kereste-
tik : hogy mi tehát az az első anyag, mely minden más, már 
formával biró s igy meghatározott anyagoknak az anyja ? 
(máterje, honnan a materia). A mi gondolható, az mind le-
hetséges, és ha van hozzá tehetség, létesíthető is. S a képes-
ség, lehetni és létesíttethetni (potentialitas ad esse), volna a 
scholasticusok szerint az első anyag, melyből ha forma hoz-
zájárul, lesz határozott lény vagy dolog. Azonban első pil-
lanatra világos, mennyire bajos dolog, a materiát merő po-
tentiának, tehát oly valaminek venni, a mi egészen formát-
lan, meghatározatlan, tehát minden tartalom nélküli, mely 
mint ilyen, még nem is képzelhető. (Materia secundum se 
neque esse habet, neque cognoscibilis est. Aquiuói sz. Tamás, 
Summa Theologiae, Quaest. XV. Art. III.) Aligha nem in-
nen vette La Mennais is (Essai d'une Philosophie) az anyag 
azon definitióját, hogy az nem egyéb, mint a dolgoknak kül-
ső megkülönböztetéséül szolgáló határ, tehát a dolgok kül-
figurája, mely mindenütt előáll, hol a dolgok lényegükkel 
(essentia, forma) korlátok közé szoríttatnak. A német szó 
„StoíF" (etwas gestopftes) valami megtöltött-, tehát a lény-
nek tartalmat szolgáltatót látszik jelenteni, ugy, hogy ha 
ezt anyagnak vesszük, a forma azon mód lenne, mely szerint 
e tartalom a lényben létezik, hogy a lény ez és az legyen, 
ami, és semmi más. Az anyagnak a scholastikusok által adott 
meghatározása még azon nehézségbe is ütközik, hogy miután 
a véges eszes lények csak időben teremtettek, teliát azelőtt 
csak potentiában voltak, a potentialitás, lehetőség, létesithe-
tŐ8ég pedig materia, ezen lények is materialisok. Szerintem 
materia mindazon dolog, a mi tisztán a mozgás törvényei 
alá esik, s külérzékeinknek mint test jelentkezik. 

Hasonlólag vagyunk „a substantia" fogalmának meg-
határozásával. A „quod per se existit", mint Spinozánál 
látjuk, sokakat csábitott örvénybe. A „substantia" szó gyö-
kileg aláállót, tehát olyasmit jelent, melyen mint valami áll-
ványon, alamon, valamely lény összes attribútumaival nyug-
szik. E szerint a substantia önmagában álló egész, mely 
semmi másnak nem inhaerense. Helyesen mondta sz." Tamás, 
bogy substantia az : „quod habet suum esse, non in sub-
ie«to ;" nem másik alanyon létezik, hanem önmaga képez 
alanyt, következőleg semmi más alanynak nem lehet a tu-
lajdonitmánya (praedicatuma). A substantiával ellentétbe 
helyezik a járulékot, accidenst, vagyis a substantia azon tu-
lajdonságát, mely nélkül ezen substantia maradna az, a mi : 
például Péter maradna Péter, ha veres haj helyett fekete 
haja volna is. Világos, hogy itt „substantia" az „essentiá"-
val (lényeggel) cseréltetik fel, mert a substantiát épen a já-
rulékok teszik azzá, a mi, hogy tudniillik önmagában külön 
álló dolog, és semmi másnak mint ennek tulajdona nem tu-
lajdonittathatik. Az „essentia" (lényeg) lehet számos sub-
stantiában közös (például minden egynemű és fajú dolgok-
ban), de a substantia csak egymagában áll, s csupán csakis 
járulékos sajátságai által különbözik az ugyanazon egy 
nemű és fajtájú lényektől, például Péter (ember lévén, mint 
Pál) a Páltól, Kincsem (ló levén mint Bianca) a Blancától. 
A substantia tehát épen azon járulékok (accidensek) által 
határoztatik meg, melyek kizárólag az ő sajátságai, s őt 
minden más dologtól megkülönböztetik. E szerint minden 
substantia (hypostasis) csakis egy egyed, vagyis indivi-
duum. Azért mondjuk : „substantiae sunt incommunicabi-

II . 
A bölcselkedő ember kell, hogy i smer je m a g á t 

és e lmebel i tehetségei t . E l m é n k elég szűk kor l á tok 
közé szor i to t t tehetség . T e m é r d e k dolog van , m é g 
a l á tha tó te rmésze tben is, m i t eszünk, b á r m e n n y i r e 
feszitse is meg erejét , fe l fogni soha sem képes. E 
ko r l á toka t t isztelni , s azokkal szemközt képte lensé-
g ü n k e t beva l l an i kell . A bölcs beér i azzal, a m i t bi-
zonyosan t u d , s ez épen elég a r r a nézve, hogy ren-
de l te tésünke t meg i smer jük , s a szer in t é l jünk . A 
kor l á tok e rőszakolásán szenvedtek tö rés t f ő k é p 
mindazon n a g y elmék, me lyek azok á t h i d a l á s á t 
megkisé r le t t ék . A te rmésze t - tudósok nem ismer ik a 
dolognak tel jes lényegét , de a m i t a do lognak lé-
nyegé rő l b izonyosat t u d n a k , azt e l fogad ják , épi te-
nek a r r a és f o lyvás t h a l a d n a k . Azé r t , mer t kor lá -
to l t t ehe tség vagyok , t ehá t m i n d e n t fel nem fogha-
tok, nem következ ik , m i n t h a az sem volna á l t a l a m 
beb izonyí tha tó , a mi t eszem erejével fe lérhe tek és 
megköze l í the tek . 

I I I . 
A m e t a p h y s i k u s n a k igazságul kell elfogadnia,, 

m i n t evidenst , az ö n t u d a t azon ős és közvetlen ta-
nuság té t e l é t , mely szer in t a k ü l t á r g y a k érzékeink 
á l ta l j e len tkeznek , s h a t n a k a lé lekre , me ly r ó l u k a 
j e len tkeze t t dolog h a b á r először csak is külse jének 
megfele lő képzete t (Vors t e l lung) nye r , de ö n m a g á t 
m i n d a j e l en tkeze t t dologtól , m i n d a n y e r t képzet-
tő l a l egha t á rozo t t abban és élesebben megkü lönböz-
teti , vagy i s ö n m a g á t , az észrevet t t á r g y a t , és a ró la 
n y e r t képzete t azonosoknak nem t a r t j a , s e h i t ében 
egész fö ld i é le tén át , egész a ha lá l ig és egész á t a l -
k o d o t t s á g g a l m e g m a r a d . Az úgyneveze t t „ én" , mely 
p é l d á u l lá té rzéke á l t a l észrevesz egy fá t , e l lenál l-
h a t l a n u l van kényszer i tve hinni , hogy a fa , me lye t 
lát . nem benne de k ivü le van, és hogy azon kép , 
melye t a lá térzék u t j á n a f á ró l nyer t , ha benne van 
is, nem azonos vele. Ki az „én í C-nel az el lenkezőt , 
t udn i i l l i k az ismeret ezen h á r m a s tényezőjének azo-
nosságá t tö rekednék e l fogad ta tn i , az az „ é n u - t ő l azt, 
követe lné , hogy legközvet lenebb, legevidensebb bi-
zonyság té te l é t h a z u d t o l j a m e g ; s ha az tán az igy 
k ie rőszakol t h a z u g s á g r a épi tené bölcsészeti rendsze-

les," vagyis ki nem cserélhetők. Nézetem szerint e fogalom 
nem volt ugyan Aristotes különösen szerencsés találmánya, 
talán jobb leendett az individuumnál maradni; miután azon-
ban e fogalom nem csak a bölcsészetben, hanem a hittudo-
inányban is mélyen beleszövődött az okoskodás apparatu-
sába, ugy hiszem, azt elhagyni lehetetlen lenne. Tehát 
csakis arra kell törekedni, hogy értelmét kritikailag meg-
állapítsuk. 

4* 
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rét, magával és embertársaival csakis eszes esztelen-
séget űzne. 

IV. 
Nem igaz, ezt kell Kant ellenében egész hatá-

rozottsággal a metaphysikának hangoztatnia, min th i 
mi a dolognak csak tüneményeit, és nem mivoltát 
is (noumenon, Ding an sich) ismernök ; inert ismer-
jük a dolgoknak törvényeit, melyek szerint hatnak ; 
és ismerjük a dolgoknak, ha nem is minden, de leg-
alább annyi lényeges tulajdonait, hogy fogalmat is 
szerezhetünk róluk; lényeges tulajdonok lévén azok, 
melyeknek bár egyike nélkül is az illető dolog vagy 
lény, megszűnnék az lenni, a mi, — s amelyekben 
mint megannyi alanyokban gyökerezik az ö érzéki 
jelentkezésök módja, és annak törvényei. Erre vo-
natkozólag Kant az ö noumenon-megismerhetési ta-
gadásával korlátoltabb eszünek mutatkozik, mint 
akár a legutolsó földmives, ki például nem kétel-
kedik, hogy ha jó buzamagot, jól elkészült földbe 
elvet, s kedvező időjárás lesz, az bizonyosan kikél, 
és termést hoz. Ez ugyan tapasztalásból levont, de 
egyetemes, tehát észbeli (transcendent) Ítélet és kö-
vetkeztetés, minőre a természet-tudósok is habozás 
nélkül alapitják kutatásaikat. 

V. 
A metaphysikát soha sem szabad a józan ész-

szel ellenmondásba hozni, mint ezt Kant, Fichte, 
Schelling és főleg Hegel tették, kik a józan észt 
megvetéssel utasitották ki a szellemi élet azon fel-
sőbb köréből, melyekben a bölcselet honol. Mert 
bár némi részben igaza van is Schellingnek, hogy 
„a philosophia ott kezdődik, a hol a közönséges is-
meret végződik", ezen, ugy nevezett közönséges is-
mereteket a bölcsésznek mégis el kell fogadnia, kü-
lönben önmagával és az élettel hasonlik meg, és igy 
állításai igazakul nem fogadtatnak el, s ö maga is 
gyakorlatilag kénytelen lesz azon közönséges, a jó-
zan ész által elfogadott ismeretekhez alkalmaz-
kodni, melyeket elméletileg elvetett, lenézett és 
megtagadtatott, mert mint Fichte beismeri, a phi-
losophus különben nem élhetne meg.*) 

*) „Statt gerade darin einen unumstösslichen Beweis zu 
finden, dass diese Theorie nicht wahr sein könne, suchen sie, 
wie die Skeptiker, für die Ermöglichung des praktischen 
Lebens einen anderen Ausweg zu gewinnen, um trotzdem 
ihre Theorie zu halten. So recurrirt Fichte ähnlich, wie der 
Skeptiker Hume, für die Realität der Aussenwelt auf den 
„Glauben." Der Mensch, sagt er, ist zum Handeln da, und 
um handeln zu können, muss er an die Realität seines Ich's 
und der Dinge ausser ihm glauben. „Du sollst handeln," 
ruft uns die Stimme des Gewissens zu, „und da du nicht 
handeln kannst, ohne die Realität der Aussenwelt und An-

VI. 
Sem az érzékek, sem az ész nem csal meg, ha 

müködésökben hibátlanul megtartják a velők szü-
letett formákat és törvényeket, melyekhez egy rész-
ről a tapasztalás, más részről az okoskodás kötve 
van. Bizonyítják ezt a természettudományok és ta-
nusitja a mathesis, mely szintén észbeli tudomány, 
s a philosophiától csak abban különbözik, hogy a 
mathesis intuitiv, tehát számokban kifejezhető, vo-
nalok által szemléltethető, az utóbbi pedig discur-
siv, vagyis olyan fogalmakkal dolgozik, melyeket 
az értelem a tárgyakon széttekintve, s azoknak lé-
nyeges tulajdonait a nem lényegestől elválasztva, 
az értelmi törvények szerint ugyan, de mégis szá-
mok vagy figurák által nem korlátolt szabadsággal 
alkot. — Ez okból a mathesis tantételei kényszerítő, 
a bölcsészeti csak meggyőző, tehát erkölcsi evictió-
val bírnak. E különbség azonban az ugyanazon-egy 
ismerő-tehetség azon tekintélyét, hogy ha mind a 
két szakmában szigorúan tar t ja meg az ismeret és 
kutatás törvényeit, nem csalatkozhatik, — nem 
csorbíthatja meg. Tévedhet számításaiban a mathe-
maticus, tévedhet okoskodásaiban a bölcselkedő, s 
könnyebb a hibát helyrehozni a mathesisben, mint 
a bölcsészetben, de elvégre, ha a mathematicus tan-
tételei kifejtésében, a philosophus okoskodásának 
lánczolatában, semmi hibát sem követ el, egyikök-
nek sein lehet csalatkozniok, vagyis észmüködésök 
eredménye csalhatlanul igaz. 

VII. 
Az észnek hibátlan következtetései az egész tü-

neményes és érzék-haladó világra nézve érvényesek, 
mert az ész formái és törvényei mindenütt azono-
sak. Csak a tehetségi fokban van különbség, — 
egyik szellem többet ismerhet meg, mint a másik, 
de minden észnek lényege mindenütt ugyanaz. Ha 
tehát az ész törvénye az, hogy minden okozatnak 

derer deinesgleichen anzunehmen, so musst du dem Han-
deln gemä3 auch denken, du musst die Realität der Dinge 
annehmen, — glauben. So ist es das Interesse für eine Rea-
lität, welche uns bei unserer natürlichen Ansicht von der 
Existenz unser selbst und der Dinge festhält, und darum ist 
der Glaube, in welchem wir diese Realität annehmen, kein 
Wissen, sondern vielmehr ein Entschluss des Willens." Das 
heisst offenbar nichts anderes, als wir müssen uns entschlies-
sen, das Dasein der Aussenwelt anzunehmen, weil wir sonst 
nicht leben könnten. Also sind wir genöthigt, um leben zu 
können, etwas durch und durch Falsches — die Realität der 
Aussenwelt — anzunehmen und als wahr festhalten ! Kann 
es noch grössere Widersprüche geben, als die in disem Sy-
stem dem Menschen zu unweigerlichen Annahme zugemu-
thet werden ? !" Stöckl, Lehrbuch der Philosophie, I. Ab-
theilung ; 433. 1. 



okának kell lenni, s ha az ész az illető okot az ér-
zék alá eső világban nem találhatja meg, szükség-
képen kell, hogy azt az érzékfeletti világban ke-
resse; mert elutasithatlan axióma, hogy nincs oko-
zat ok nélkül. Az okozat természetéből megfejthető 
az ok természete is. Ez elvnek szigora folyománya 
az, hogy a láthatóból megismerhetjük a láthatat-
lant, a tüneményből a noumenont is. 

VIII. 
Ha az ész nem gondolhat valamely dolgot más-

ként, mint a hogy gondolja, annak ha létrejő, mint 
létezőnek is szükségképen olyannak kell lennie, a 
minőnek gondoltatott. Ha például én a kört csak 
oly kerek valaminek gondolhatom, melynek minden 
körvonali pontja egyenlő távolságban van a kör 
központjától, a kör, ha létrejő is, nem lehet másféle, 
csak ilyen. Ha tehát van lény, melyet eszem nem 
gondolhat másként, hanem csak mint létezőt, ezen 
lénynek szükségképen létezőnek is kell lennie. Kant 
ezen következtetést azzal kivánja elütni, hogy a lét 
nem realitás, mert a gondolthoz nem ád mást hozzá, 
mint épen hogy a gondoltat létezővé teszi. A 100 
tellér, ha zsebemben van, sem több, sem kevesebb, 
mint 100 tallér, a melyet gondoltam. Kant ezen ál-
lításával utmutatója vo't Hegelnek, ki a tiszta 
„Seinw-t azonositotta a „Nicht-SeinÍC-nal. Mire he-
lyesen jegyezte meg Kirchner : hogy ezen dialekti-
kai fogás csak „illusorische Spielerei.u A lét és 
nem-lét nem azonosak. A tiszta lét azért tiszta lét, 
mert nincs benne semmi egyéb tulajdonság, mint 
épen hogy van; a „van" pedig valami és nem sem-
mi. (S ezzel bukik Hegel egész logikája.) Az által, 
hogy valamely dologról, lényről azt mondom, hogy 
létezik: egy positiv jegyet teszek hozzá, mely azelőtt 
hiányzott neki. A lét tehát mindig realitás, — sőt 
lénytanilag a realitások elseje. Az (ens realissiöaum) 
legtökéletesebb lény fogalma egy oly lény fogalma, 
mely minden valóságot egyesit magában ; hiányoz-
nék csak egy is, ezen lény megszűnnék realissimum 
lenni. Ha tehát a lét valósága, e valóság, tudniillik 
a lét, eme lényből nem hiányozhatik. A legtökéle-
tesebb lénynek tehát szükségképen léteznie kell. 
Helyén találom itt megjegyezni, hogy Hegel a tiszta 
„Sein" fogalmát a scholastiku<októl vette, kik azt 
egyszerű, tehát nem is definiálható fogalomnak vet-
ték, azért, mert épen egyszerű, vagyis semmi más 
tulajdonsággal nem bír, mint épen, hogy van (est). 
De hogy azért, mert róla nem hirdethettek semmi 
mást, mint hogy épen van, nem mondhatták róla 
például hogy az viz, tűz, fa, stb. mert teljesség-

gel nincs semmi külön ismertető jele, nem jutot t 
eszökbe. ebből azt következtetni, hogy az esse = non 
esse.*) 

IX. 
Ha létezik valami, kell, hogy létezzék valami 

örökkévéló is; ha nem léteznék örökkévaló, nem lé-
teznék semmi, hiányában annak, ki a nem létező-
nek léteit adhasson. Kérdés csak az, mily természetű 
lény az a kezdet és végnélküli lény? Habozás nél-
kül feleljük: csakis eszes és értelmes lény. A világ-
egyetemben van czélszerüség és van rend; czélt pe-
dig nem tűzhet ki, rendet nem alkothat, hanem 
csak az értelmes lény. A mesterséges gép czélsze-
rüen működik, ha egyszer elkészült ; de értelmes és 
eszes ember kellett hozzá, hogy az elkészüljön. Kant 
az úgynevezett „teleologicus", vagyis a világ czél-
szerü berendezéséből a rendező Isten létére követ-
keztető érvelésre, azon megjegyzést teszi : hogy ab-
ból legfölebb egy világépitő mesterre, de semmi 
esetre sem a világ teremtőjére volna szabad követ-
keztetni. Epitőmesterre, tehát értelmes lényre mégis. 
E megengedéssel, biztosítva van az egész érvelés, 
mert az építőmester, kitől az építési anyag nem füg-
gött. azzal nem is rendelkezhetett, tehát azt világgá 
be sem rendezhette volna. (Végekor.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, julius 13. Egy téoes kérdés. — Ma már senki 

előtt sein lehet többé kétes, amit katholikus lapok a már-
cziusi franczia rendeletek alkalmával megmondták, hogy az 
nem egyéb, mint a katholikus lelkiismereti szabadság ellen 
intézett merénylet, mert hogy mi kép lehet ott a katholiku-
sok lelkiismereti szabadságáról beszélni, hol, mint jelenleg 
Francziaországban, a márcziusi rendeletek következtében, a 
kath. iskolák bezáratnak, szerzeteseik elűzetnek, templomaik 
állami zár alá vétetnek, azt belátni képesek nem vagyunk. 
Azt mondani, hogy Francziaországban jelenleg a katholiku-
sok lelkiismei-eti szabadsággal bírnak, egyike azon számta-
lan hazugságoknak, melyeket korunk oly bőven termel és 
melynek termelésében kifogyhatatlan. Csak megelégedéssel 
constatálhatjuk, hogy nézetünkkel nem állunk elszigetelten; 

hogy a liberális sajtó is, nemcsak esztelenségnek tartja a 
franczia köztársaság fennmaradhatása érdekében a katholi-
kus szerzetesek üldözését, hanem azt, mint a ,Pesti Napló', 
egyenesen vallás-üldözésnek nevezi, és azt kérdezi : vájjon a 

*) Feltűnő, hogy aquinói sz. Tamás, sz. Anselm a leg-
tökéletesebb lény fogalmából levont ezen érvelését nem teszi 
magáévá. „Ex hoc, ugy mond, quod mente concipitur,.. . 
non sequitur Deum esse, nisi in intellectu." (Cont. Gen. lib. 
I. cap. XI.) Szabad legyen, mellőzve minden mást, csupán 
annyit megjegyeznem, hogy az absolutumot, legyen az akár 
az En, akár aVan, akár pedig az én és van azonossága, min-
den bölcsek szükségkép létezőnek veszik. Sz. Tamás ezen 
ellenkezése bizonyítja, hogy a scholasticusok nem jártak 
el vakon. 



30 

lelkiismereti szabadság nagy és nemes vivmánya meghala-
dott álláspont lett? Es azt feleli: ugy látszik. A naturalis-
mus úgymond, nem ismer lelkiismeretet, sem szabadságot. 

Mindenesetre elismerésre méltó dolog, hogy a ,Napló' 
a naturalismusról, ami nem egyéb, mint hitetlenség és a libe-
ralismns édes gyermeke, ily őszinte vallomást tesz ; de azt 
a kérdést : vájjon a lelkiismereti szabadság nagy és nemes 
vivmánya meghaladott álláspont lett? e kérdésilt, y általá-
nosságban, tévesen tette ; mert a kérdést igy kellett volna 
formulázni: vájjon a lelkiismereti szabadság, mely minden-
kire ki van terjesztve, mikor fog a katholikusokra is kiter-
jesztetni? Ez lett volna helyes kérdés szemben a franczia 
katholikusok üldöztetésével? A lelkiismereti szabadság 
ugyanis a katholikusokra nézve azért nem mondható megha-
ladott álláspontnak, mert ez, mióta a liberalismus uralomra 
jutott, a katholikusoknak soha sem adatott meg. A libera-
lismus eltűrt minden lelkiismereti szabadságot, eltűrt pedig 
épen a katholicismus iránti ellenséges indulatánál fogva, 
csak egyetlen egy nem volt lefoglalva az ő vallási érdekébe, 
a katholikus lelkiismereti szabadság, amit elég bőven tanu-
sitanak vallásügyi törvényei, melyek csak annyiban voltak 
és vannak tekintettel a katholikus lelkiismeretre, a mennyi-
ben valamely szabadságát megszorítják, ami csak azt tanusit-
ja, hogy a lelkiismeret nagy és nemes vivmányának meghala-
dott álláspontjáról, a mennyiban az a kath. lelkiismeretre 
vonatkozik, szó nem lehet, és ha mégis vannak, kik ilyesmi-
ről beszélnek, azok vagy nem tudják mit beszélnek, vagy ha 
tudják, ugy a világ szemébe csak port akarnak hinteni, ön-
maguk igen-igeu jól tudván, hogy az egész beszéd csak — 
humbug. 

Nem, sem a liberalismus, sem a naturalismusnak elke-
resztelt hitetlenség nem tűrheti meg a katholikus lelkiisme-
reti szabadságot, mert jól tudja, hogy a kereszténység a ka-
tholicismussal egyértelmű és ugy a liberalismusnak, mint 
a naturalismusnak ellensége, jól tudja, hogy a katholikus 
lelkiismeret szabadsága mellett nem csak nem terjedhetne, 
hanem el kellene a föld színéről enyésznie ; ezért látjuk a 
földkerekségén elterjedt azon sajátságos és különben meg-
fejthetlen tüneményt, hogy a katholicismus folyton üldözés-
nek van kitéve, azért látjuk, hogy az állami hatalom, a 
törvényhozás, a sajtó közösen azon működnek, hogy a ka-
tholicÍ8inust minden térről leszorítsák. Vagy ha csakugyan 
nem az volna a katholikus lelkiismereti szabadság üldözésé-
nek az oka, hogy a katholicismus a kereszténységgel egyér-
telmű, ha korunk szelleme a többi vallásfelekezeteket is a 
kereszténység képviselőjéül tekintené, mely tehát a katholi-
cismussal egyenlően ellensége, akadálya a hitetlenség terje-
désének, ugy ismét, honnan magyarázzuk meg ama másik 
nem kevésbé feltűnő körülményt, hogy e vallásfelekezetek 
minden lépten nyomon támogattatnak korunk szellemétől? 
E problémát megfejteni csak az által lehet, hogy az ural-
kodó szellem egyetlen egy vallásfelekezetet sem tart önma-
gára nézve veszélyesnek, ugy okoskodva, hogy ha majd egy-
szer a katholicismussal gyökeresen leszámolt, illetőleg sike-
rült azt kizárni minden térről, a többi vallásfelekezettel 
könnyű lesz leszámolnia, a kereszténység még azon csekély 
töredéke mellett, mely azokban foglaltatik. 

A Francziaországban jelenleg folyamatban levő fáj-

dalmas események kézzel foghatólag bizonyitják állitásunk 
igazságát. Mióta Gambettának befolyása túlsúlyra emelke-
dett a katholikus Francziaországban, csak egy irányban lát-
juk működni a hatalmat, a katholikusok elnyomásában, mig 
a többi vallásfelekezetek nem csak békében élvezhetik lel-
kiismereti szabadságukat, hanem a kormány által, a katho-
likusok ellenében, ostentative pártfogoltatnak is. A franczia 
naturalismusnak, hogy a ,Napló' szavával éljünk, nincsen 
sürgősebb teendője, mint a katholikusokra, csapást csapás 
után mérni ; nem volt neki elég a katholikus szerzeteseket 
száműzni, iskoláikat bezárni, hogy ez által a kath. szellem 
terjedését megakadályozza, hanem ezen felül megfosztotta a 
püspököket ama méltányos jövedelemtől is, mely számba 
sem jőhetama roppant mérvű vagyonnal, melyet a forrada-
lom elrabolt, hanem még: a katonaságot is megfosztotta a 7 O O Ö 
vallás vigaszától, mert fél, hogy a kereszténység léte a ka-
tonaságnál megakadályozhatná vallás-üldözési mániájában. 
Jól mondja tehát a ,Napló' hogy a naturalismus, nem ismer 
sem lelkiismeretet, sem szabadságot, hanem hozzá kellett 
volna a ,katholikus' jelszót tenni, hogy beszédje világos és a 
tényleges állapotnak megfelelő legyen. 

Egyébiránt a ,Napló' ,ámbár nem helyesen feltett kér^ 
déséből, ugy látszik, hogy ő a lelkiismereti szabadságot a 
katholikusokra is kiterjesztetni akarná, különben nem volna 
semmi értelme kérdésének ott, hol a kath. lelkiismeret sza-
badságának elnyomásáról van szó; de, lia e magyarázat he-
lyes, lia a ,Napló' ez érdekben szólalt fel, ugy el kell fogadni 
azt is, amit mi vagyunk bátrak neki ajánlani, hogy akkor 
lépjen ki a liberális táborból, mert a liberalismust is védeni, 
a katholikus lelkiismereti szabadságát is, ez incompatibilis j. 
mert a liberalismus, mint mondtuk, a kath. lelkiismereti sza-
badságot tűrni soha sem fogja. Beszél a liberalismus lelkiis-
mereti szabadságról, de mindig csak clausulával ; intra pa-
renthesim a katholikus lelkiismereti szabadságot mindig 
kiveszi és ellene oly intézkedéseket tesz, melyek a lelkiis-
mereti szabadság fogalmával határozottan ellenkeznek. Vagy 
ki kell tehát lépni a ,Napló'-nak a liberalismus kötelékéből,-
vagy nem beszélhet katholikus lelkiismereti szabadságról és 
ha mégis beszélne, ez csak olyan beszéd lenne, mint minden-
más liberális phrasis, melynek veleje nincsen. ^ 

Németország. {Ered. tudós.) A Puttkamer törvényjavas-
lata felett folyt viták eredménye. — Hogy Puttkamer e műve, 
melyet a kath. nép őszinte örömmel, mint a béke angyalát 
üdvözölte, ha nem is szörnyszülött, de nagyon hasonlit ilyes-
valamihez, azt körülbelül senki sem tagadja. Igazi értékkel a 
katholikusokra nézve ez a törvény csak annyiban bir, a men-
nyiben egyes lelkipásztori ténykedéseket az elárvult plébá-
niákban büntetleneknek nyilvánit s igy a segédlelkészeknek 
jogosultságát ily ténykedések teljesítésére a plébános halála 
után is elismeri. Hanem ez azután minden, a mit e törvény-
ről jót lehet mondani. 

Habár ezen törvény hosszadalmas letárgyalása a tör-
vényhozó testület előtt a német népre nézve csaknem semmi 
hasznot sem mutat fel, mégis a kulturharcz történetében 
azon emlékezetes események közé tartozik, melyek a 
porosz kulturharcz folyamára döntő befolyással voltak. 
Eredményül e tárgyalásokból négy tényt lehet constatální 
1) A centrum a lehető legnagyobb áldozatkészséggel kész-
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nek bizonyitá magát a békére, mig ez az elvek feladása nél-
kül lehetségesnek mutatkozott: 2) A porosz kormánynak 
nem volt őszinte szándéka békét kötni a kath. egyházzal ; ő 
csak politikái számításból a kath. nép legkiáltóbb fájdal-
mait, akarta elnémitani, csakis azért, hogy az államot e rész-
ről fenyegető veszélyeket elháritsa. 3) Az u. n. conservativ 
párttól a kath. nép nem sokkal többet várhat, mint a nem-
zeti liberálisoktól ; ez a párt még mindig kész mindenben ugy 
tánczolni, a hogy Bismarck fújja, amaz pedig még kevesebb 
önállóságot képes kifejteni a kormánynyal szemben, minta 
nemzeti liberálisok. 4) Puttkamer vallásügyi minister lát-
szólagos jóakarata mögött a katholikusok iránt, jó adag előí-
télet, sőt gyűlölet rejlik a kath. egyház ellen. Ezek bebizo-
nyult tények. Igy tehát a kulturharcz pusztításait folytatni 
fogja s a kath. nép ezután is legszentebb jogaiban folyto-
nos sértegetéseknek lesz kitéve. De azért mi nem csügge-
dünk el. Rendithetlenek lesszünk a passiv ellenállásában ; 
mert, meg vagyunk győződve, hogy e harcznak is ugyanaz 
lesz a vége, mint a kath. egyház ellen indított számtalan 
más üldözéseknek. 

A császár hír szerint kimondta, hogy ő a kölni dóm 
fölszentelésénél Melchers érsek nélkül nem akar jelen lenni. 
E nyilatkozatban biznak sokan. Egyébiránt majd megvál-
lik. Vederemo. 

London. Manning bibornok a keresztény nevelés elleni 
harczról Jézus legsz. szive ünnepe alkalmából jelentős fő-
pásztori körlevelet adott ki, melyből átvesszük a következő 
készletet. 

„Erről évre érezhetőbbé válik, úgymond, a kötelesség 
igyekezetünk fokozására, hogy a keresztény világnak a val-
lásos nevelés áldásait megmentsük. Utóbbi években a pol-
gári hatalom Német-, Olaszországban és Belgiumban s 
végre még Francziaországban is az állam részére törekedett 
elfoglalni azt, mit Isten az egyháznak adott át. Azt mond-
ják, hogy az államnak joga van a polgáx-okat a maga részére 
képezni. Ámde Isten, fensőbb jogánál fogva, az egyházat 
azzal bizta meg, hogy az ő gyermekeit neveljék. 

Az államnak, mint államnak nincs nevelési hivatása. 
A természeti rendben a szülők joga gyermekeiket nevelni ; 
egyébiránt erre egyszersmind kötelezve vannak. Az álam-
nak, mint ilyennek, nincs se joga se kötelessége nevelni ; annál 
kevésbbé lehet a szülők jogával ellenkező joga. Nevelési 
ügyben az államnak nincs más joga a jogos önvédelemnél. 
Ha a szülők elhanyagolják gyemekeik oktatását, akkor az 
államnak joga van magát védeni az erkölcsi rosz minden 
neme ellen s mindenki ellen, ki azokat okozza. 

Ez kétségkívül megadja neki azon jogot, hogy őrköd-
jék, miszerint valamennyi houpolgár erkölcsi kötelmeinek 
ismeretében nevekedjék fel. Ez a jog magában véve helyes 
i s jó és igénybe vehető a szülők ellen, kik kötelmeiket gyer-
mekeik iránt elmulasztják s azokat nevelésben nem részesitik. 
Ámde ugyanezen jogra nem lehet ám az egyház ellen hi-
vatkozni, a mely Istentől jogot kapott valamennyi tagja ne-
velésére. Az isteni parancs : „Menjetek az egész világra, ta-
nítsatok minden népeket," foglalja magában az egyház hi-
vatását, azon hivatást, melylyel soha senki más nem lett 
megbizva s a mely kiterjed valamennyi gyermekének teljes 
szellemi s értelmi kiképzésére. A világi és vallásos nevelés 

közti különbségnek nincs semmi létoka az egyház küldeté-
sében. A nevelés oly működés, mely keresztényeket képe« 
s a melynek alkatelemei megkülönböztethetők ugyan, de 
tényleg nem választhatók el egymástól. A vallásos nevelés 
egyik része a lelkipásztori hivatalnak, melyben a szülők jo 
gai és szabadsága minden sérelem ellen védve és működé-o ö 
sökben vezérelve vannak, Es valamint a fenállás folytonos-
sága, — bizonyára nem az egyházé, hanem a világ keresztény 
nemzeteké, — a keresztény nevelés meg nem szakított hagyo-
mányától függ, ugy a keresztényellenes forradalom minden 
törekvése épen ez ellen irányul. Ha ezen kötelék megsza-
kadna, a világ katholikus nemzetei, elpártolván őseik hité-
től, tömegesen rohannának az örvénybe. 

Német- s Olaszország, Belgium és Francziaország kor-O7 O o 
mányai azért értenek egyet azon közös politikában, melv 
által az iskola uraivá akarnak lenni, hogy kizárják a ke-
reszténységet és elvegyenek minden befolyást az egyház 
pásztoraitól a jövő nemzedék nevelésére. Az isteni gondvi-
selés ugy akarta, hogy az egyházat oly pontban támadják 
meg, melyre nézve tagjai egytől egyig mind megegyeznek. 
Lehet, hogy találhattak volna egy oly pontot, melyben 
a keresztény katholikusok közt nem lett volna meg az 
egység ; igen ám, de lehetetlen más pontot találni, melyben 
a keresztény katholikusok föltétlenebbül megegyeznének, 
mint abban, hogy gyermekeik vallásos nevelését sértetlenül 
fenn kell tartani. Az egyház részéről nyilvánuló összetartás 
Német- s Olaszországban, Belgiumban és Francziaországban 
a püspökök és papok, a szerzetes rendek és hivek, a kicsi-
nyek és nagyok ezen összetartása minden kiséi'let visszave-
résében, mely az egyház gyermekeit a vallás szent öröksé-
gétől akarja megfosztani, valóban providentialis jelenség. 
Ily egyetértés, ily feltűnően, ez előtt nem mutatkozott. 

Igaz, sok lélek fog elveszni ; egynél több rés a ház 
egyetértésen, a keresztény nemzetek örökségén, fog fájdal-
mat okozni. A mult századok katholikus Francziaországa 
még él ; ámde hány pusztuláson ment keresztül ! Belgium-
nak még megvan katholikus egysége ; nincs ugyan lerontva, 
de veszélyeztetve van. Olaszország még katholikus és hité-
nek hagyományai, bár nyiltan és titokban meg vannak tá-
madva, még sértetlennek. A harcz végeldöntése az iskolákban 
fog történni. I t t fog Krisztus és Antikrisztus találkozni, itt 
fognak dönteni a fölött, kinek képére és hasonlatosságára 
kell a gyermekeket nevelni, s következéskép vájjon a jövő 
nemzetek lesznek-e vagy — nem keresztények." 

IRODALOM. 
Iskolai értesitvények. 5) A rozsnyói kath. fögymna-

sium értesítője az 1879/80-dik tanévről. Közzéteszi Nátafa-
lussy Kornél igazgató. Rozsnyó 80 lap. Tartalma : Értesí-
tés a főgymnasiumról. I. Történelmi visszatekintés. A gym-
nasium alapitásának s további kifejlődésének történetét vá-
zolja a legújabb időkig. Következik a tanari kar, fele rész-
ben prém. kan. r. fele részben rozsnyómegyei áldozárokból. 
A tanitási terv és előadott tananyag. Az intézet tanszereinek 
gyaradodása részletes kimutatás szerint a lefolyt tanévben 
tetemes volt. Az ifjúsági önképző Révay-kör a lelkes főgymn. 
igazgató és Gödér István tanár vezetése alatt szép tevékeny-
séget fejtett ki. A segélyzési ügy a rozsnyói gymnasiumnál 



virágzik. A gymn. tápintézet tőkéje 10,330 frt 14 kr. Egy-
háziak és világiak karöltve emelték ez intézetet ily magasra. 
Az iskolaév lefolyása czim módszertani alapelveket fejte-
get, melyeket a tanári kar szeme előtt tartott, végül a gym-
nasium ezévi történetét adja elénk. Érettségit 14 ifjú tett. 
Az ifjúság összes száma az év elején 217, végén 201. Róm. 
kath. 199, lielv. 1. héber 1 (1 !!) 

6) A prémontrei kanonokrend nagyváradi kath. fögym-
nasiumának értesítője az 1879/80. tanévben. Közli Várszély 
Atmin igazgató. Nagyvárad 106 lap. Tartalma: II. Rákó-
czy György lengyelországi hadjárata. Történelmi értekezés 
Cséplő Pétertől. 1 — 39 lap. A tanári kar 20 tagból állt, kik 
közül 15 prém. kan. r. Az előadott tantárgyak részletesen 
vannak felsorolva. Érdekesek s változatosak voltak a ma-
gyar írásbeli feladványok. A főgymnasium önképző köre 
nagy tevékenységet fejtett ki. A segély-egylet virágzásnak 
indult. A műének tanulására minden tanuló kötelezve volt. 
A felgymn. ifjúságnak van dalárdája és zeneegylete. Mon-
dani sem kell, hogy a különféle intézeti tanszertárak a le-
folyt évben tetemesen gyarapodtak. A prém. kan. rend sem-
mi költséget sem kiméi, hogy a kezelése alatt levő intézetek 
fényét emelje. A tanuló ifjúság száma az év elején 605, r. k. 
241, gör. kath. 75, gör. kel. 38, ágost. 6, helv.43, héber 147. 
Érettségi vizsgálatot tett 28, közőlük kitüntetéssel 1. 

7) Ajászovári prémontrei kanonokrend kassai fögym-
nasiumának évi jelentése az 1879/80. tanévről. Közrebocsátja 
Benedek Ferencz főgymn. igazgató tanár. Kassa 108 lap. 
Tartalma: Beszélgetés tanítványaimmal a szépről. Pápai 
Zs. Jeromostól 1 — 27 lap. A tanári kar állt 15 prém. kan. 
r. és 5 világi tagból. A gymnasium lefolyt évi történeté-
ről adott vázlatból kiemelésre méltó a vallás-erkölcsi s fe-
gyelmi ügy ben a szülőkhöz és gondnokokhoz intézett „egy 
pár szó." Valóban itt az ideje, hogy az ifjúság erkölcsi ne-
velésére nagyobb gondot fordítsunk országszerte. A fő-
gymn. önképző kör a tanári testület megbízásából Pápai Zs. 
Jeromos tanár ur által vezéreltetve hasznos tevékenységet 
fejtett ki. A tanszertári gyarapodás minden irányban szép 
eredményeket mutat fel. Az ifjúság száma a tanév elején 
560, végén 512; róm. kath. 290, gör. kath. 3, ágost. 33, 
helv. 20, héber 160. (Egy külön zsidó gymnasiumra vaJó 
szám !) Érettségit tett 23. 

VEGYESEK. 
— Pápai consistorium szokott lenni sz. Péter és Pál 

napján. Ez évben e gyűlés juliusra halasztatott. A szent atya 
bevárni akarta, hogyan foganatosítja a franczia kormány 
a szerzetes rendek ellen kiadott rendeleteket, hogy így tudja 
magát mihez tartani. 

— Viktor Manó nagynénjének canonizácziójáról van 
szó és pedig folyó hóban fog tartani a szertartások congre-
gatiója második ülést az Ur tiszt, szolgálójának, Savoyai 
Mária Krisztinának, Ferdinand nápolyi király anyjának, 
Viktor Manó nagynénjének hősi erényei ügyében. 

— A propaganda ügyét, mint legújabb hirek Rómá-
ból jelzik, a kath. hatalmak még sem oly erélyesen védik 
mint kellene, és mint elejénte Ausztria-Magyarország- és 
Spanyolországról hallatszott. Pörre kerül a dolog s a jelen 
viszonyok közt még az igazságszolgáltatás istennőjétől sem 
lehet mindig igazságot várni. Jó volua, ha kormányunk na-
gyobb erélyt fejtene ki az olasz kormány rabló szándékaival 
szemben. 

— Most foglalkozik a szent szertartások congregatiója 
azon kérdéssel, mily alakban jelenjen meg azon pápai decre-
tum, mely által aquinói sz. Tamas valamennyi kath. iskola 
védszentjévé fog nyilváníttatni. 

— A gázai protestáns hitküldér évi 20,000 frank fölött 
rendelkezett. Azonban ez az összeg is kevés volt neki, mert 
jól szeretett élni, s igy egy félév alatt még 6000 frank adó-
ságot is csinált. A krach tehát beütött. A törökök számára 
fenntartott prot. fi- és leánytanoda feloszlott, mert a tanitó 
és tanítónő nem akartak ingyen tanitani. A keresztények 
számára fenntartott leány-iskola tanitónője is felmondta a 
szolgálatot. Végre a „pásztor" urnák házi bútorait is el kel-
lett adni. Mikor aztán fogytán volt minden, kapta magát 
felült egy szamárra és visszavonult Jeruzsálembe. 

— Francziaországban a szenvedély vette át a szelle-
mek irányzásának gyeplőit. Már annyira elmérgesedett a 
papság ellen szított ellenszenv, hogy nemrég a 85 éves, sze-
lídsége miatt általánosan tisztelt dijoni püspököt bérma-utja 
közben kővel dobálták meg. Általában a franczia lapok 
egész krónikát vezetnek az egyházi személyek ellen intézett 
támadásokról Toursban egy lazaristát az utczán fényes nap--
pal felpofoztak. Ez az eset jun. 9-én ismétlődött. Egy falusi 
plébánost ugyanott kicsúfoltak, felpofosztak, földre taszítot-
tak, és arczát bepökdösték. Rendőr nem is mutatkozott, a 
mi nagyon természetes, mivel a rendőrügy egészen a szabad-
kőművesek kezében van. Viasban fiatal kamaszok az oltári 
szentséggel tartatni szokott processiót utánoztak nyilvánosan 
az utczán az összecsődült durva tömeg röhögése közt. Agen-
ben esti istenitisztelet alatt néhány „hazafi" ,le a papokkal',-
,halál rájok'-ot kiabált. Toulon ban egy áldozár, midőn egy 
korcsma előtt ment el, durva sértéseket hallott. Mintha 
nem is hallaná, folytatá útját. A sértegető, látva a pap nyu-
galmát, dühbe jött, utána ment és felpofozta. A plébániai 
lakok és szerzetesi rendházak körül éjjel elkövetett csinyek 
és merényletek külön rovatot töltenek be. Kérdezni sem-
kell, hogy mi lesz ennek a vége. Mindenki tudja. 

— Báden herczegségböl írják a ,Germaniá'-nak : Leg--
közelebbi kedden, jnl. 13-án fogja főt. Kübel érseki helyettes 
a dómban az egyházi rend szentségét feladni, — most először, 
mióta a zártörvény érvényen kivül van. Nagy a püspök öi'ö-
me, hogy ifjú papjait nem kénytelen többé külföldre kül-
deni. Nagy az ifjú egyházi férfiak öröme is, hogy midőn óha-
jaik czéljához érkeztek, nem taszíttatnak ki hontalan idege-
nekhez hasonlóan hazájokból. Nagy az ifjú áldozárok szü«~ 
leinek öröme, mert ezentúl fiaik a szent hivatalt büntetle-
nül fogják viselni. Nagy végre az összes kath. nép öröme,-
mert az uj munkásokra az Ur szőlejében csakugyan nagy 
szükség van. A paphiány nagy. Badenben rendesen van 761, 
plébánia, 119 káplánság, 207 segédlelkészi állás, összesen 
1087 lelkipásztorral. Jelenleg azonban már csak 778 áldozár 
van, tehát több mint 300 lelkipásztori hivatal nincs betöltve. 

Előfizetési felhívás. 
Tisztelettel kérjük azon mélyen tisztelt olvasóinkat, kik az elöfL-" 

zetés iránt még nem intézkedtek, hogy ezt, a II. félév kezdetével b -álló 
expeditiói rendezkedés gyors és pontos elintézhetésére való tekintetből, 
mielőbb megtenni szíveskedjenek. Semmi nehézségtől vissza nem rettenő1 

azon törekvésünk, hogy a ,Religio' magasztos rendeltetése pályáján foly-
ton tökélyesbülve előre haladjon, — épen ugy mint az idő, — nem fogy, 
hanem növekszik. 

Előfizethetni 
félévre 5 frttal, egész évre 10 frttal, minden kir. postahivatalnál, a kül-
deményt vagy a sze kesztőre czimezve Budapest, Stáczió-utczu 55., 
vagy Kocsi Sándor nyomdai irodájára, Budapest, Muzeum-körut 10. sz. 
Legjobb postautalványokat használni. Kérjük a nevet, lakhelyet és utolsó 
postát világosan tudtunkra adni. 

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

Nyomatott Budapesten, 1880. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Programm a bölcsészeti tudomány felvi-
rágoztatása iránti teendőinkről. 

(Yége.) 

X. 
Az öröktől fogva való lény, ész és szellem lévén, 

nem a chaosból bontakozott ki, nem a sötétség 
szülte őt, hanem megfordítva ő alkotta és rendezte 
be a kívüle létező mindenséget világgá. Igaz, hogy 
ezen igazságnak megismerése és elfogadása által 
még nincs megfejtve, és megoldva minden ; megol-
dandó vagy legalább igazolandó problémául fel-
marad e mellett is a kérdések egész sorozata : a vé-
ges szellemek és a vi láganyag eredetéről és mivol-
táról . Ez azonban az axiómát, hogy ha van valami, 
van valami örökkévaló, ez pedig eszes lény, nem 
ingat ja meg. Ha a teremtés dolgában nem foghatok 
fél, nem fejthetek meg mindent, egészen észszerűen 
cselekszem, ha a világ létokát a teremtő ész minden-
hatóságában keresem, a mint ezt nem cselekedném, 
ha azért, mert a teremtés módjá t teljesen nem is-
merem, az alapokot is elejtve, a végtelen értelemre 
utaló világrendet is megfejtetlen hagynám, vagyis 
a chaosra, vakesetre, butaösztönökre biznám. 

Különben, hogy a teremtés kérdésének tárgya-
lásában a scholastikusok, különösen aquinói sz. Ta-
más, mennyivel mélyebbre hatottak annak lénye-
gébe, mennyivel nagyobb világosságot árasztottak 
ezen, az agyvelőt rengető nagy rejtélyre, s ez által 
mennyivel közelebb hozták azt az emberi értelem 
felfogásához, mint a világnak minden más philoso-
phusai, az ki fog derülni, ha aquinói sz. Tamás né-
zetét korunk legújabb- s legnagyobbaknak ta r to t t 
philosophusai nézeteivel összehasonlítjuk. 

Fichte az észt mindenesiti. Az ellene emelt kül-
világ-semmisitő vádak ellenében azt mondja : „A 

gunyolók azt hiszik, hogy ha az mondatik a világ-
ról, hogy azt az „ É n " hozta létre, akkor e világot 
puszta látszatnak kellene tar tani . Pedig soha senki 
sem hitte, hogy a külső tárgyaknak valódiságuk 
nem volna: az egyetlen lehetséges kétkedés csak azt 
érinti, vájjon van-e nekik valódiságuk az elmétől 
függetlenül ?" — Schelling szerint a természet lát-
ható szellem, a szellem láthat lan természet. A dol-
gok kristályizált gondolatok, a holt természet éret-
len szellem. Az érzékfeletti bölcsészetben a feladat 
az : hogy a természetet a szellemből, a természeti-
ben pedig, hogy a szellemet a természetből alkos-
suk meg. — Hegel szerint az absolut eszme hatha-
tósággal bir, magából önviszfényét kivülre helyezni. 
Az absolut külsősiti magát (veräussert sich), s meg-
alkotja a világot. Az ész minden dolgok általános 
foglalat ja ; a végtelen hatalom és erő nem oly erőt-
len, hogy nem volna képes egyebet, mint ideált, esz-
ményt létrehozni. 

Látszik ezen rövid vázlatból, hogy e bölcsek 
az igazságnak némi sejtelmével birtak, s ha nincs 
az a rögeszméjük, melyre netán a kornak nisusa sar-
kalta őket, hogy a személyes Istent a létezők sorá-
ból minden áron kidisputál ják, az igazságot talán 
el is érték volna. — A scholastikusok szerint Isten-
ben nincs semmi járulékos, benne minden lényeg ; 
benne tehát az ismeret is lényeg. Isten megismerve 
magát, nemzi a fiút, önmaga lényegét, önmagának 
teljes tökéletes mását. „Ut cognoscit se Pater, gi-
gnit aeternum filium." De az Isten nem csak önma-
gát ismeri, hanem ismer minden lehetőt, vagyis 
minden önmagán kivül létesithetöt.*) Isten mirid-

*) Plures ideae sunt in mente divina ut intellectae ab 
ipsa : quod hoc modo potest videri. Ipse enim essentiam 
suam perfecte cognoscit : unde cognoscit earn secundum 
omnem modum, quo cognoscibilis est. Potest autem cog-

5 



34 

annak, a mi kiviile lehető és létesíthető ismeretével 
birván, bir mindezeknek eszmeképével is. E lehetők 
és létesíthetők tehát az Istenben eszmeileg már lé-
teztek, és pedig az ismeret kezdetétől, tehát öröktől 
fogva, mielőtt Istenen kiviil a tér- és időbe helyez-
tettek volna. Ha már azt keressük: hogy tehát ezen, 
az Istenben öröktől fogva létező eszmeképeknek 
(exemplar-, prototyponoknak) a tartalma mi ? aqui-
nói sz. Tamás habozás nélkül válaszolja : az Isten 
lényege, mennyiben e lényeg kifelé is utánozható, 
(essentia Dei est idea rerum.) Minden dolognak, te-
hát a prototyponoknak, dolog- vagy lény-minták-
nak is, legelső és legfelsőbb alapja az Isten ; a kül-
világ létezése előtt pedig Isten egyedül önmaga lé-
tezett, tehát e minták tartalma is csak az ő lénye-
gében lehetett és létezhetett.*) Isten e mintákat tér-
és időben megvalósítva, „per participationem quam-
dam similitudinis sui", megteremté a világegyete-
met, a nélkül, hogy azonosult volna vele; mert kí-
vüle eső, tehát a mint öröktől fogva gondolta, kor-
látolt, véges léteit adott nekik; adott pedig nem 
öröktől fogva, mert még az Isten sem istenitheti 
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azt, a mit mint magától különbözőt gondol, hanem 
a mikor legbölcsebb akaratja szerint hajtotta végre 
azt, mire öröktől fogva elhatározva volt, hogy ki-
mondja a „legyen-c 't. 

A scholastikusok ezen elmélete nem szűkölkö-
dik ugyan minden nehézségek nélkül : de mennyi-
vel észszerűbb, mennyire magasabb röptű, fensége-

noscí non solum secundum quod in se est, sed secundum 
quod est participabilis, secundum aliquem modum similitu-
dinis a creaturis. Unaquaeque autem creatura habet pro-
priam speciem, secundum quod aliquo modo participât di-
vinae essentiae similitudinem. Sic igitur inquantum Deus 
cognoscit suam essentiam, ut sic imitabilem a tali creatura, 
cognoscit eam ut propriam rationem, ideám huius creaturae. 
(Thomae Aquinatis, Summa Theologiae, Quaest. XV. 
ART. II.) 

*) Deus est prima causa exemplaris omnium rerum. 
Ad cuius evidential« considerandum est, quod ad produ-
ctionem alicuius rei ideo necessarium est exemplar, ut effe-
ctua determinatam formám consequatur. Artifex enim pro-
ducit determinatam formain in materia propter exemplar, 
ad quod inspicit, sive illud sit exemplar ad quod extra in-
tuetur, sive sit exemplar interius mente conceptum. Mani-
festum est autem, quod ea, quae naturaliter fiunt, determi-
natas formas consequuntur. Haec autem formarum determi-
natio oportet, quod reducatur sicut in primum princípium, 
in divinam sapientiam, quae ordinem universi excogitavit, 
qui in rerum distinctione consistit. Et ideo oportet dicere, 
quod in divina sapientia sunt rationes omnium rerum, quas 
supra diximus (quaest. XV. art. 1.) ideas, idest formas 
exemplaires in mente divina existentes. Quae quidem licet 
multiplicentur secundum respectum ad res, tamen non sunt 
realiter aliud a divina essentia, prout eius similitudo a di-
versis participari potest diversimode. Sic igitur ipse Deus 
est primum exemplar omnium. Thomae Aquinatis, Summa 
Theologiae, Quaest. X L I Y . ART. III. 

sebb s az ember méltóságához illőbb ezen, bár Is-
tentől, de nem isteneket származtató elmélet akár a 
materialisták, akár a pantheisták, akár az idealis-
ták, az ellentéteket nem kiegyeztetö, hanem együvé 
erőszakoló elméleteinél? Ember magasabbra nem 
emelkedhetik, mélyebbre nem hathat. Hogy a szel-
lem kívülre is érvényesítheti magát, azt Hegel is 
elfogadja, csak hogy szerintünk a szellem öntuda-
tosan, önczélzatosan hat, az övé bután hajtatik, 
míg a külsösitési útból magához tér, és öntudatra 
ébred. Hogy az ige testté lehet, hogy az eszmény 
külsőleg is megvalósítható, azt bizonyítani nem 
kell. Mutatják azt az ipar, művészet és tudomány 
termékei. Az ember az ő gondolatait, érzelmeit ki-
képezheti és átöntheti másba. A lélek egy szemte-
kintettel, a nélkül, hogy a szem megmozdulna, kö-
zölhet másokkal örömet, bánatot, fájdalmat, hara-
got, — parancsolhat, inthet, fenyegethet, boldogít-
hat. Mindez ugyan koránsem teremtés, mert kész 
szervek, szerek és eszközök által és segítségével jő 
létre, de mégis a teremtéshez valami hasonló. A 
fény-képészet elmélete mily szép analogon volna a 
..quaedam similitudo sui a és ennek némi-nemü kö-
zölhetése (participatio) a teremtés ezen titka meg-
világításához ? ! 

A scholastikusok teremtési elméletének legna-
gyobb bibéje a rossz eredetének kérdése. Ha semmi 
sem létezhetik a nélkül, hogy Istenben prototyponja 
nem volna, ezen prototypon pedig az Isten lényege, 
hogyan került az Istenbe a rossznak a képe? Sz. 
Tamás e nehézséget azzal kerüli meg, hogy a rosszat 
merő privationak mondja, mely által valaki meg-
fosztatik valamely jótól, mi különben természeté-
hez tartoznék, például a látástól szeme elvesztése, 
keze-lába használatától, ezek eltörése folytán. És ez 
áll, mennyiben csak physikai rosszról van szó. De 
mit mondjunk az értelmi és erkölcsi rosszról. Az 
értelem és akarat visszaélése által van a tév és a 
bűn. Vádolható-e az Isten, hogy midőn értelmet és 
szabad akaratot, a szellemi lénytől el nem választ-
ható ezen tulajdonokat, adta teremtményeinek, fegy-
vert szolgáltatott nekik, melylyel megöljék mago-
kat? 0 ! Domine, quia ego servus tuus ! Delicta quis 
intelligit? 

XI. 
Végre kétségtelenül igaz az elv, hogy az anyag, 

mely a mozgás, és a szellem, mely a logika és ethi-
ka törvényeinek van alávetve, e törvények lényeges, 
egymásra vissza nem vihető, egymásból le nem 
származtatható különbségéhez képest, mivoltukban 



3') 

maguk is lényegesen különböznek egymástól, bár a 
köztök létező kapcsolat (correlatio), és a mód, mi-
ként hathat a szellemre az anyag és viszont, soha 
sem is lesz e földön tökéletesen megmagyarázható. 
A ki ez elv elfogadásától irtózik, azért, mert az du-
alismus, az az úgynevezett „Schlagwort^-tól ijed 
meg. Mivel bizonyítható be, hogy a dualismus szük-
ségképen valami absurdum ? Kinek van kedve, és 
kinek hatalma a világból a monismus kedveért ki-
okoskodni a férfit és asszonyt? Az életet és ha lá l t? 
Az egyesítő és szétválasztó erőt, az igazságot és a 
tévest, az erényt és a blint, a szeretetet és a gyűlö-
letet? a positiv és negativ sarkot? stb. Nincs sem-
mi utálatosabb a „SchlagAvortí'-oknál, melyekkel 
bizonyos eszmekört, pártállást, törekvést, mely nem 
tetszik, mint szükségkép megvetendőt illetni szokás, 
hogy a kiket a józan értelem és akarat nem, leg-
alább az ál-szégyen és oktalan szemérem tartsa visz-
sza az illető körtől. Ultrainontán, Finsterling, Cleri-
calis, Pecsovics akarnál lenni? Szégyeld magad s 
hallgass. Különben minden dualismus, a scholasti-
cusok szerint, Istenben találja egységét, a ki min-
deneknek kezdete és vége, alphája és ómegája. 

S ennyi ez alkalommal a metaphysikáról elég. 
Egy más alkalommal szemügyre kell vennünk még 
az ethikát, az észjogot, és az állam-tudományokat 
(sociologiát) is, mert a scholasticusok ezeket is a 
philosophiához számították és rendszeresen kiké-
kezték. Be kell tehát őket ezen tankörben is mutat-
ni a közönségnek, hogy lássa: mily erkölcsi, pol-
gári, politikai és társadalmi elveket hirdettek ők a 
tanszékeken, és könyvekben ? A királyok és nemze-
tek tanácsában ? Lássa a világ, mennyire és miben 
haladtunk elvileg azóta e téren. 

T. közgyűlés! Talán már túlságos sokáig is be-
széltem, s figyelműket kifárasztottam. Bezárom te-
hát értekezésemet, azon óhajtást fejezve ki, vajha 
hová előbb foghatnánk ő szentsége intentiója való-
sításához ! A mi észszerű, s a mire azonfölül a ke-
resztény hittudománynak, a természettannak, a mű-
vészetnek, a ker. egyházi és állami társadalomnak 
oly sürgős szüksége van, azt a kormánynyal és tör-
vényhozással el lehet fogadtatni, ha az észszerűt 
észszerűen és méltóan mutat juk be. Első sorban a 
bölcsészeti tanfolyam visszaállítása az, a mit sür-
getni kell. Sürgetni pedig olyképen, hogy a bölcsé-
szeti tudományok tanítása mellett párhuzamosan 
adassanak elő a mennyiség- és természettan, az 
egyetemes és hazai történet is, mint amelyek aphi-
losophiának anyagot és tárgyat szolgáltatnak, a böl-

cselkedő ész figyelmét felkeltik, a phantasiát, ezen 
teremtő lelki erőt, megragadják, s az intuitio maga-
sabb regióiba emelik; a kalandozó észnek pedig egy 
részről határokat szabnak, más részről a tévedezőt 
útba igazítják. Adassanak továbbá elő nem töredé-
kesen, hanem rendszeresen és folytatólagosan, meg-
szakítás nélkül, mig az egész be nem végeztetik. A 
jelenlegi gymnasiumnak főhibája a felaprózás, mert 
a mi annak correctivumául gondoltatott ki, az éret-
ségi vizsga, az épen a lélek, az ész hebetatiója. Min-
den oly vizsga, melyben a vizsgálati tantárgyak tö-
megesittetnek, szükségképen ilyen.*) 

Hamár e sürgetéshez képest sikerülne, az 1848. 
előtt fenállott, s Thun Leo gróf által porosz-utánzók 
tanácsára megszüntetett bölcsészeti tanfolyamot 
visszaállítani, az esetre lesznek a bölcsészeinek tan-
intézetei, ezeknek látogatói és bölcsészei : tanitók és 
tanítványok tudnii l l ik: lesz a philosophiának közön-
sége és lesz irodalma. Lesz ötvennél több tanár, 
kik tüzetesen csakis philosohiával foglalkoznának, 
s vagy 3000 tanuló, kik ezen tudományt áz ő ösz-
szes ágazataiban kötelezőleg és rendszeresen hall-
gatnák, s valószínűleg meg is kedvelnék ; minden 
esetre tágulna a leendő papnövendékek, jogászok, 
orvosi-tanulók szellemi látköre, elméjök szabatosan 
meghatározott fogalmakkal, átértett eszmékkel gaz-
dagon, magasabb röptű szárnyakat öltve, bölcselő 
figyelemmel vizsgálná és ítélné meg magát azon 
szaktudományt, mit életpályája czéljául választott. 
— A bölcsészeti tanfolyam visszaállításának sür-
getése pedig ép most volna idején, a midőn a kö-
zéptanodák uj szabályozását czélzó törvény-javaslat 
bizonytalan időre szünetel. Szólaljunk fel tehát, és 
szólaljanak fel velünk mindazok: kik a philosophia 
értékét és szükségét felfogják, és hiszem, hogy egye-
sült törekvéseink nem maradnak siker nélkül. 

Addig is, mig ezen óhajtásunk megvalósitta-
tik, czélszerü volna bölcsészettudományi társulatok-
nak alapítása a természet-tudományi, mathernatikai, 
földrajzi, szépirodalmi stb. társulatok példájára, 
melyekben felolvasások tartatnának a bölcsészeti 
tudományok összes köréből, — mindenesetre szem 
előtt tartva, hogy ezen felolvasások tárgyuk nehéz-
ségénél fogva ne riasszák el mindjárt kezdetben a 
közönséget. Ez okból a tárgyak egyelőre az ethiká-
ból, a lélektanból, a sociologiából, az aesthetikából 

*) A régi gymnasium architectonikája tökéletes volt. 
Képzett tanárok, a elhagyott, de mulaszthatlanul szükséges 
némely tantárgyak hiányán segíteni lehetett volna, a nél-
kül, hogy az egész épületet alapostól felforgassák. Óvakodni 
kell a poroszok majmolásától. 

5* 
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és a bölcsele t i j ogbó l s csak igen r i t kán , min t egy 
kivéte lesen vo lnának a fe lsőbb m e t a p h y s i k a nehéz 
f e l ada ta i köréből megvá la sz t andók . Az e lőadásoka t 
ké t ségk ívü l igen vonzókká t ennék az egyes t ö r t é -
net i ada tok a n a g y bölcselkedök életéből, azon kor-
szakok tö r t éne t i s t á r s a d a l m i ra jzai , melyekben ők 
éltek, m e r t semmi sincs, mi oly szoka t l anu l lepné 
m e g a lelket, m i n t azon viszony, m e l y a ph i losophia 
és a «korabeli e rkölcsök, jog i és t a r s a d a l m i ál lapo-
tok közt muta tkoz ik , u g y hogy ké t ség t á m a d ben-
n ü n k , a phi losophia-e v i z tük re a t á r s a d a l o m n a k , 
vagy emez a m a n n a k . Azaz : a phi losoph vezeti-e be 
a t á r s a d a l m a t eszméi körébe, v a g y a t á r s a d a l m i er-
kölcsök m u t a t j á k ki a bölcselkedőnek az i r ány t , 
me ly szer in t h a l a d j o n . 

A bölcsészet i t á r su l a tokhoz mé l tó munkásse-
g é d ü l csa t lakoznék egy bö lcsésze t - tudományi fo lyó-
i ra t meg ind í t á sa , me lyben nemcsak az egyes bölcsé-
szeti p rob l émák m á r komolyabban és t u d o m á n y o -
sabban v i t a t t a t n á n a k meg, h a n e m a nagy bölcsek 
müveinek , nem kü lönben a l egú jabb , figyelemre 
m é l t ó bölcsészet i i roda lom te rméke inek kellő ismer-
te tésére sőt m e g b i r á l á s á r a is elég t é r m a r a d n a . 

Végül , ha ő szentsége in ten t ió jához képes t czé-
lunk az, hogy a scholas t ica i bölcsészetet felelevenít-
sük, az első lépés ezen czélhoz az v o l n a : tüzzünk ki 
p á l y a d i j t egy oly m u n k á r a , mely a scholas t icus böl-
csészet műszava i t , s az ezek á l t a l jelezni k i v á n t fo-
g a l m a k és eszmék é r t e lmé t meghatározza , s azokat 
a m a i n a p i e lőha ladás v í v m á n y a i v a l szembesi tve, 
a laposan m e g b í r á l j a . A m u n k a óriási, r e n d k i v ü l i 
észmegfeszi téssel j á ró , a p á l y a d í j n a k t ehá t ezzel 
a r á n y b a n levőnek kellene lennie, — a f u k a r k o d á s e 
t ek in t e tben a n n y i vo lna , m i n t pazar lás . 

A socialdemocratia czéljai és eszközei. 
I I I . A socialdemocrata mozgalom mindenekelőtt a kö-

vetkező igényeket érvényesítse : 
1) Általános, egyenlő, közvetlen választó-jog minden 

férfi számára, ki a 20 évet betöltötte a birodalmi tanácsba, 
az egyes országgyűlésekbe, minden tartományi s községi 
képviselő testületbe ; az igy választott képviselőknek ele-
gendő napidij biztosítandó. 

2) Direct törvényhozás, vagy törvényjavaslatok tétele 
a elvetése a nép által. 

3) Minden rangfokozat, birtok, születés és hitfeleke-
zet közti különbözet s előjog elvetendő. 

4) Állandó hadseregek helyett átalános védkötele-
zettség. 

5) Az egyháznak elválasztása az államtól, s az iskolá-
nak elválasztása az egyháztól. 

6) Általános iskola kötelezettség s ingyen oktatás 
minden közművelődési s tudomány-intézetekben. 

7) A törvényszékek függetlensége, az esküdtszékek a 
szakipar s bagatell-ügyek fölötti bíráskodás ; a nyilvános 
és szóbeli eljárás, s ingyen igazságszolgáltatás. 

8. A sajtó- s társulati szabadságot korlatoló törvények 
beszüntetése ; a mindennapi munkaidii-tartam meghatáro-
zása, a nők s a gyermekek munkája kevesbitentő illetőleg 
megtiltandó. 

9) Minden indirect adó eltörlése s egyedül a direct 
jövedelem- s örökségadó behozatala. 

10) A munkás associatiók állami szegélyezése, állam-
hitel a szabad termelési társulatok számára democraticus 
biztosíték alatt. 

Az internationale mintájára szervezett nagy egyetemes 
köztársaságban természetesen már nincs hely császárok s ki-
rályok számára. De nemcsak a fejedelmeknek, hanem velők 
minden elöljáróságnak, törvénykönyvnek s tekintélynek el 
kell tűnnie a föld szinéről. Erre nézve figyelemre méltók 
Dupont szavai a brüsseli congressuson 1868 : A brüsseli De 
Paepe tegnap azt mondta, hogy a királyok és császárok 
nagy szerencsétlenség a népekre nézve, s igaza van. Minden 
jelen kormány ideiglenes (sont dans l'état transitoire.) A 
mit mi megdönteni akarunk, az nem egyedül a zsarnok, ha-
nem a zsarnokság. 

Mivel az álló hadseregek az internationale szerint 
csak azért vannak, hogy a kormányok hatalmát a nép elle-
nében fentartsák, azért nem valók az universal-respublicába 
A genti Egalité 1869 máj. 26 imigy ir : „A.z állandó had-
seregek a legelvetemedettebb kényuralom szülöttjei . . . ez 
iránt már nem létezik nézetkülönbség, a hadsereg igazán O7 o O 
a zsarnokság szegletköve, a szolgai meghunyászkodás s er-
kölcstelenség iskolája, a felvilágosodás elleni rémeszköz, az 
emberi testbe irányzott gyilok, örökös Damokles-kard a sza-
badság feje fölött, élősdi féreg az emberiség testén, a népek 
testvéri szövetségének hóhéra." 

Az egyetemes köztársaságban, melyet az internationale 
megalapitani törekszik, teljes egyenlőség fog uralkodni az 
emberek közt ; nem lesz abban különbség gazdag és szegény 
közt ; minden tulajdon közös birtok leend, s a köztársaság 
puszta munkásokból fog állani. 1879 nov. 29. igy irt ugyana-
zon Egalité : Mihelyt a socialis forradalom a közjó végett a 
polgárokat (bourgeois) kifosztja, valamint ezek már régen 
a nemességet s clerust kifosztották, váljon, mit fognak ak-
kor tenni? E perez bekövetkezése miatt máris rettegnek, a 
félelem nehéz sóhajokat sajtol ki bűnös szivökből. A nagy 
hatalommal szemben, mely orruk előtt szervezkedik, s őket 
egy szép napon elnyeli, már nem tudják, micsoda szenthez 
imádkozzanak; látván a pénzaristocratia kiváltságait enyész-
ni, boldog kimúlást kivánunk nekik. Amen." 

Mivel már nincs személyes tulajdonjog, nagyon termé-
szetes, hogy az örökösödési jognak is meg kell szűnnie. Erre 
nézve a baseli Congressus eme határozatot hozta : „Te-
kintve, hogy az örökjog, mely az egyéni sajátjognak lénye-
ges alkateleme, a földbirtokot s az ingó javakat egyesek 
kedveért a többség kárára elidegeníti ; következésképen, 
lehetetlené teszi, hogy a társadalmi kincsek közös birtokká 
váljanak ; nem különben azon egyenlőtlenséget okozza, 
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mely gátolja az embereket, liogy anyagi s erkölcsi kifejlő-
désükhez egyenlő eszközökkel rendelkezzenek ; a congressus 
elhatározza, hogy az örökjog teljesen s mindenkorra eltörül-
tessék, mivel ez a munkások felszabadításának egyik nél-
külözhetlen feltétele." 

A nagy s egyetemes köztársaságban a hazának s a 
hazaszeretetnek már nincsen helye. A nemzetiséget minden 
ország munkásaiból alakult testvérszövetséggel pótolhatni 
véli az internationale. Ennek jelszava: „El a határkövekkel 
pas des frontières !" A Barcelonában 1869 maj. 2. megje-
lent manifestumban a többi közt olvasható : „Semmi te-
kintettel sem kell lenni Európának országokra való felosz-
tására." 

A családi kötelék is feloldandó a munkás szövetség 
által. A jövő egyetemes respublicában sem család sem házas-
ság többénem leszen. A Monde 1871 jun. 18-ik közlése sze-
rint a párisi commune utolsó decretumában csakugyan el-
törölte a házasságot, a prostitutiót pedig törvényerőre 
emelte, s a törvényes és természetes gyermekek közti kü-
lönbséget semmisnek mondotta ki. 

Yégül következik az eddigiekből, hogy az internatio-
nale világszövetségében vallásról szó sem lehet. Az internatio-
nale első legfőbb alapelve csakugyan ekép hangzik: „A szö-
vetség atlieistának vallja magát ; minden cultus eltörlésére 
törekszik." Az 1868-iki brüsseli congressuson mondott zár-
beszédében Duport igy szól: „A clericálisok azt mondják: 
Lám a congressus eleve kinyilvánítja, hogy neki nem kell 
sem kormány, sem hadsereg, sem religio ; s igazat monda-
nak. Mi nem akarunk kormányokat, mivel ezek az adóval 
tönkretesznek bennünket; mi nem akarunk hadseregeket, 
mivel ezek legyilkolnak bennünket; mi nem akarunk sem-
miféle vallást sem, mivel a vallások elfojtják az észt. Mert 
a clericálisok befolyásukat a városokban már elvesztették, 
a vidéki földmivesekre támaszkodva mondják nekünk : Ti 
kisebbségben vagytok, mellettünk van a túlnyomó többség ; 
de nem a számban van a ti erőtök hanem az ostobaságban ; 
arra számítanak a clericálisok, hogy sikerülend közöttünk 
s ezen testvéreink közt viszályt hinteni ; de ünnepélyesen 
kinyilvánítjuk, hogy a városi munkások emancipátiója el-
választhatlan a vidéki földművesekétől ; mert a mit mi 
mindnyájan akarunk, nem egyéb, mint jog az élethez." 

A német birodalmi gyűlésben 1872 jun. 17-én Bebel a 
német socialdemocraták elsőrendű kédviselője imigyen szólt : 
„ . . . Nehezemre esik elhinni, hogy az urak a centrumból, 
midőn egy vagy más dogma mellett kardoskodnak, ezt 
igazi benső meggyőződésből tegyék ; mivel lehetetlen, hogy 
valaki, a ki a mai tudományosság szinvonalán áll, egyáta-
lán vallási dogmákba higyjen." Máskor pedig igy szólt : 
„Uraim ! minden vallási dogma az ésszel ellentétben van." 
A mult 1878-ki birodalmi gyűlésen a socialdemocratia 
elleni törvényjavaslat fölött tartott beszédében pedig a 
szabadelvűek következetlenségét szemökre lobbantá mond-
ván, „hogy hiszen a socialdemocraták egyedül elvtársaik u. 
m. kik Strauss Dávid, Renan Ernő s a többi szabadelvű te-
kintélyek elveit — melyek szükségképen atheismusra vezet-
nek, foganatosítják az életben." S mivel az internationale tag-
jai nagyon jól tudják, hogy a vallás legfőbb támassza min-
dannak, mit ők halomra dönteni akarnak, s hogy különösen 

a kath. egyház a tekintélynek eleven képviselője a földön, 
mely a házasság szentségi méltóságát s a tulajdonjog sért-
hetlenséget megdönthetlen érvekkel védi, innét azon po-
koli gyűlölet s düh, melyet az internationale nyilatkozatai 
az egyház s ennek szolgái ellen lehelnek; s igen valószínű-
nek tartjuk, hogy XI I I . Leo pápa, az internationale ellen 
intézett legujabbi karácsonyi encyclicája miatt, csakugyan 
vett fenyegető leveleket az egész világon elterjedt socialis-
táktól, hiszen ilyennek elküldése határoztatott el a mi ma-
gyar socialdemocratáinktól is mult januárban a Beleznay-
kertben tartott lármás gyűlésen. 

Ezek a czélok. melyekre az internationale törekszik, s 
a melyek, ha sikerülne azokat valósítani, épen nem egyesíte-
nék az emberiséget egy nagy testvéri szeretet szövetségében, 
mint azt az internationale szóvivői kilátásba helyezik, ha-
nem inkább minden tekintély s társadalmi alaptörvé-
nyek lerombolásával mindnyájunk harczát mindnyájunk el-
len idéznék fel, mig az általános zűrzavarban a mai társada-
lom minden vívmányaival együtt saját romjai alatt eltemet-
tetnék, mert atheismuson semmiféle társadalom soha fön 
nem állhat, mivel az isteni törvények tagadásával a termé-
szeti s annál inkább az emberi tételes törvények fognak ta-
gadtatni ; szabadság s rend, a jog- s kötelességteljesítés nél-
külözhetlen előfeltétele, a féktelen szenvedélyek küzdterévé 
fog lenni, mig valakinek sikerül a socialis forradalmat saját 
vérében elfojtani ; ezt eléggé bizonyítja a legújabb történe-
lem. Megengedjük, létezhetnek az internationale tagjai közt 
olyanok, kiknek ama czélok nem lebegnek szemeik előtt, an-
nál kevésbbé pedig igyekeznek azokat valósítani ; sőt szívesen 
elhisszük, hogy valamint a szabadkőművességben ugy az in-
ternationale szövetségében nagy számmal vannak a benem-
avatottak, kik a munkásosztály nyomasztó helyzetének fel-
javításáról használt széphangzásu szólamoktól elcsábítva — 
a szövetségbe lépnek a nélkül, hogy annak végczélját is-
mernék. Egyébiránt nem is arról van szó, hogy valamely 
társulatnak egyik másik tagja mit akar, hanem arról, minő 
czélra törekszik maga a társulat ; már pedig, hogy az inter-
nationale czéljai mind állam- mind egyházra nézve fölöttébb 
vészthozók, ugy hiszem, a hiteles okmányokból vett idéze-
tek dönthetlenül bizonyítják. Dr. Surányi J. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, julius 16. Renan és a ,Pesti Napló.' — Már 

az igaz, hogy mégis csak vallalkozó szellemek azok a liberá-
lis urak. Nem törődnek semmivel, nem ijednek vissza semmi-
től, még a feketét is készek fehérnek bemutatni, hogy a ke-
resztényellenes irányt propagálják, jól tudva, hogy lesznek, 
kik elvakultságukban a színeket sem tudják már megkülön-
böztetni és tiszta igazság gyanánt veszik, amit liberális 
lapban olvasnak, mert közbevetőleg legyen mondva, bár-
mennyire tiltakozik is a liberalismus, az kétségtelen egy do-
log, hogy ő minden téren a kereszténység ellen működik, 
vagy nem tudva, vagy nem törődve vele, ha ennek követ-
keztében a méar létező társadalmi rend romba dől is, ennek 
bekövetkezése egyeseknek úgyis nagy érdekében lévén. 

De, hogy tárgyunkhoz visszatérjünk, rá kell mutat-
nunk ama vállalkozó szellemre, mely a ,Pesti Naplóban' 
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produkálta magát. Ez az uri ember t. i. sem többet, sem ke-
vesebbet nem követ el, mint hogy Renan legújabb conferen-
cziáját ismertetve, magát a szerzőt és művét dicséri és igy 
természetesen ajánlja is, mert nekünk magyaroknak oly fel-
séges jó dolgunk van, annyira uszunk mindennemű boldog-
ságban, hogy annak teljességéhez már mi sem szükségelte-
tik, mint az, hogy Renan szellemében fogjuk fel a keresz-
ténységet és akkor itt lesz az ,eldorádó.' Igenis, mégis csak 
nagy hanyagság és a tudatlanság ápolásának nagy mérvű 
törekvése kellett ahhoz, hogy, ámbár a kereszténység már 
mintegy 19 százada, hogy fennáll, mégsem találkozott, mert 
természetesen nem akart találkozni senki sem, a ki világot 
akart volna vetni a római egyház keletkezésére, nem is tu-
dom, mi történt volna, mikor jutott volna a világ e ,világ-
hoz', ha történetesen Renan meg nem születik, ő ugyanis a 
,Napló' szerint az a nagy férfiú, „ki a keresztény vallás tör-
ténetének homályos első századában búvárkodik és világot 
vet ez által a római egyház keletkezésére." Önmagától érte-
tik, hogy ily nagy férfiú, nem követheti azoknak utait, kik, 
ha ugyan ilyenek voltak, ki tudná, minő elfogultsággal,-a 
a tudományosságnak még csak szinét is kerülve nyúltak a 
kényes természetű kérdéshez. Renan egészen más legény, 
mert ő tudományosan, függetlenül és nem aggódva az ered-
ményektől, keresi az igazságot," és ami kiválólag felemli-
tendő, a mit mi is elhiszünk, Renant a legjobb szándék ve-
zeti és ha ellenkező eredményre jut is, mint azok, kik elfo-
gultan Ítélik meg a kereszténységet, mert, mint független 
embernek, ellenkező eredményre nem jutni nem lehet, azért 
ő „nem akar senkit ez által hitében megingatni." Hogy is 
tehetné ezt, mikor a ,Napló' maga tanúsítja és akkor ki nem 
hinné el, hogy ugy van, hogy Renan „kegyelettel csügg a 
katholicismuson," hanem, mint nem közönséges ember „va-
lódi történeti hűségben akarja azt előállitani ;" ami fölött 
kételkedni mi már azért is bűnnek tartjuk, mert mi sem bi-
zonyosabb mint az, hogy a „zsidó és az ezen alapuló vallá-
sok mondái, s a Genesis patriarcha-történetei, nem mások, 
mint különböző feldolgozásai oly mythusoknak, melyek az 
egész emberiség birtokában vannak," valamint, hogy az is 
Renan független Ítélete és történeti hűsége mellett bizonyit, 
hogy szerinte „az egyház alapítása, nem tette szükségessé a 
főnök ,episcopos' választását, és ő jól tudja, hogy Jézus sem-
mi esetre sem akarta, hogy Róma, e bünfészek, episcoposa, 
egyszersmind a keresztény egyház feje legyen és nem is 
akarta, hogy az egyház monarchia legyen." 

Szóljunk azonban komolyan e merénylethez, mely is-
mét a kereszténység ellen intéztetik, mert mi merényletnek 
tartjuk, a kereszténység ellen, ha oly mű ismertetik, mely-
nek szerzője ismeretes keresztényellenes irányáról, ha ez ugy 
mutattatik be a világnak, mint ki az .igazságot keresi,' ki 
,kegyelettel csügg a katholicismuson.' Mi nem tudjuk, nem 
is keressük, hogy minő fogalma van az ismertetőnek a ke-
reszténységről és igy a katholicismusról, de fel kell ten-
nünk, hogy olyan ember, ki Renan művéhez szól, ismeri 
azon irodalmi harczot, mely első művének ,Jézus életének' 
megjelenésekor keletkezett és igy ismerni kell, hogy Renan 
ellen a harcz épen a kereszténység szempontjából vivatott ; 
de akkor, hogy lehet azt mondani, hogy Renan kegyelettel 
csügg a katholicismuson ? Hogy lehet oly emberről mon-

dani, hogy ,valódi történetét' akarja megírni a keresztény-
ségnek, aki annak szerzőjét , Jézust' ugy amint a keresztény-
ség vallja megtagadja? Hogy lehet ő rá hivatkozni, mint 
oly emberre, kitől történeti hitelességgel lehet a keresztény-
ség, a római egyház keletkeztét megtanulni? Az a Jézus, 
kiről Renan beszél, az a kereszténység, melynek keletkezé-
séről Renan ír, nem a kereszténység Jézusa, nem a hivők ke-
reszténysége, az a történetnek torzképe, ugy, mint azt Renan 
a hitetlenség terjesztése érdekében kigondolta és azért hasz-
talan beszéd Renant védeni, mint olyat, aki nem akarja 
senki hitét megingatni. Mind ő, mind az, ki Renant védi, ki 
őt ajánlja, egyaránt a kereszténység ellensége és közreműkö-
dik a hitetlenség terjesztésére. Ha Renan függetlennek mon-
datik, független abban, hogy semrait sem törődik a törté-
neti okmányokkal ; de akkor, hogy lehet felőle mondani,, 
hogy ő a kereszténységet történeti hűségben akarja előálli-
tani? Hogy kutatásának eredményével nem törődik, az épen 
oly valótlan, mint az ő történeti hűsége; mert valóban ha nem 
törődnék kutatásának eredményével, azaz, ha nem tartana 
tőle, hogy kutatásának eredménye phantasiájában és ke-
resztényellenes irányában meggátolhatná, akkor ismét nem 
lenne szabad akár ignorálni épen azon okmányokat, melyek 
leghitelesebbek a kereszténység eredetére nézve, akár azo-
kat kénye kedve szerint magyarázni; de épen azért, mert tö-
rődik czélzatosan kitűzött eredményeievei, azért mellőzi a 
történeti hűséget, azért minden egyébnek mondható műve, 
mint történeti hűséeünek. 

O 
Bárminő jó lábon állana is hazánkban a vallásosság, 

bár mily consolidáltak lennének más tekintetben is a viszo-
nyok, egy lapnak még akkor is más teendője lenne, ha a 
nemzetre üdvös befolyást akar gyakorolni, inint ismertetni 
oly ember művét, kinek határozott keresztényellenes iránya 
ismeretes, mint ilyen embert a történeti hűség fényében mu-
tatni fel a világnak ; mit mondjunk azonban akkor, ha a 
minden téren uralkodó hitetlenséget tapasztaljuk, ha látjuk 
hogy viszonyaink jobbra és balra egyaránt bomlanak ? Ha 
valaki szivén hordja a nemzet jólétét, annak volna bizonyára 
más teendője és a nemzet hálásan venné, ha nem bomlasz-
tana, hanem inkább a nemzeti erőt tömörítő és fenntartó 
eszmék terjesztésén fáradozna. Vagy csak ,Renan' az, ki 
megérdemli, hogy a nemzet vele foglalkozzék? Nem akadna 
a keresztény irányú irók közt egy sem, ki nem csak szelle-
mesen, hanem igazán, a történeti hűségnek megfelelőleg ok-
tathatná a nemzetet a kereszténység keletkezéséről ? Ily irók 
műveinek ismertetése nem jobban megérdemelné a fáradsá-
got? Régen, régen játékot űznek már a nemzet vallásos ér-
zületével, régen terelik már a hitetlenség ösvényére. Felelje-
nek érte Isten és a történet előtt, ha miután megfosztották 
a nemzetet hitétói, az országot is megfosztják a létezés le-' 
hetőségétől. 

Belgium, ó emja Nina L. bibornok-államtitkár jegy-
zéke a belga külügyminiszterhez. — Ez a jegyzék kimondja 
az utolsó szót a belga iskolai conflictus ügyében ; azért azt 
teljes szövegében közöljük a mint következik. 

Monseigneur ! 
B. DAnnethan ur fölolvasta előttem a külügyminisz-

ter ő exciájának ápril 7-ről kelt sürgönyét s annak másola-
tát nálam hagyta. 
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Fölösleges s volna, közölni önnel mindazokat a részle-
teket, melyekbe a miniszter ur bocsátkozik. Ö azon fölte-
vésből indul ki, hogy a sz. szék és a belga püspöki kar közt 
az iskolakérdésben meghasonlás (disaccord) uralkodik, hoz-
záteszi, hogy ily meghasonlást sem a püspökök, sem a katho-
likusok nem engedik meg, ebből azt következteti, hogy tűr-
hetetlen kétértelműség létezik és kivánja, hogy a kétértel-
műség részünkről nyiltszivü nyilatkozat által oszlattas-
sék el. 

Nem tartózkodhatom a miniszterrel elismerni, hogy a 
szóban levő nehéz s kényes kérdésben folyton növekvő fél-
reértés létezik. Észrevettem ezt különösen a belga parlament 
utóbbi vitáiban. Szerettem volna azt azonnal beható nyilat-
kozat által eloszlatni, de mind a mai napig tartózkodtam 
tőle első sorban a királyi kormány iránti tekintetből. Ámde 
ma, midőn a miniszter ezt kivánja, nem halasztóm kilépni 
a tartózkodásból, melyet föltettem volt, és erre vonatkozó-
lag nyilatkozatot adni, mely most szükségessé lőn. 

Habár legcsekélyebb kétség sem foroghat fönn az iránt 
hogy a sz. szék és a belga püspöki kar Ítélete az uj oktatási 
törvényről egyforma (uniform,) mégis szükségesnek találom 
ez ítélet elvi pontjait kiemelni és annak tökéletes megegye-
zését bebizonyítani. 

Mindenekelőtt nem eshetik kétség alá, hogy az uj ok-
tatási törvény katholikus vallástan szerint absolute elve-
tendő, mert az ifjúságot azon veszélynek teszi ki, hogy val-
lását és jó erkölcseit elveszti, és mert nemcsak súlyosan 
sérti az egyház jogait, hanem a családatyák megszentelt jo • 
gait is. Fölösleges ez állítást bizonyítani, nevezetesen azért, 
mert a miniszter ur több ízben elismerte, hogy ezen pont-
ban tökéletes egyetértés létezik a püspökök és sz. szék közt 

Minthogy tehát a szóban lévő törvény absolute ellen-
kezik az egyház elveivel és szabályaival, szükségképen kö-
vetkezik, hogy egy katholikusnak sincs megengedve vagy 
lehetne vala bármikor megengedve, formálisan közremű-
ködni e törvény keresztülvitelénél. Következésképen min-
dazok, kik ezt teszik, önmagukat teszik képtelenekké a részt-
vételre a katholikus élet jótéteményeiben, nevezetesen ami 
a bűnbánat szentségét illeti. Mindenesetre azonban föl lehet 
hozni egyes esetekben nyomós okokat, a melyekből egy ka-
tholikus, anélkül, hogy alakilag közreműködnék a törvény 
irányzatában, és a szükségesek megtartása mellet, nyugodt 
lelkiismerettel kölcsönözhetné tényleges közreműködését a 
nyilvános iskoláknak akár mint tanító, akármint tanítvány, 
akár más módon. 

Ha tekintetbe vétetnek ezen pontok, nem szabad afö-
lött csodálkozni, hogy a sz. szék megelégedéssel látta, mi-
dőn a lelkészek teljesiték abbeli kötelességüket, hogy az uj 
tanügyi kormányzatban leledző veszélyeket nyilfan fölfed-
ték, vagy általános kötelmül fölállították a katholikusok 
számára tartózkodni az ezen kormányzat alatt szervezett 
iskolák látogatásától s fenntartásától, vagy a hívőket intet-
ték, hogy kitelhetőleg használják föl szabadságukat, melyet 
nekik a királyság alaptörvénye biztosit, és nyissanak min-
denütt őszintén katholikus iskolákat, melyekben a keresz-
tény családok, melyek joggal aggódnak gyermekeik vallá-
saért, oly nevelést s oktatást találhatnak, mely öszhangban 
van szent vallásukkal. A midőn pedig ezen papok ekkép 

cselekedtek, csak azon példát követték, mely nekik hasonló 
viszonyok között más országok püspökei által adatott, akik 
mindig hasonló módon fentartották az itt említett elveket a 
vegyes, semleges (neutre) és saecularisált iskolák tekin-
tetében. 

És valóban ha vizsgáljuk a püspökök által másutt 
erre vonatkozólag megállapított határozatokat, nyilvánva-
lóvá lesz, hogy, a legszigorúbb kifejezésekben elitélték 
az ily iskolákat és azokat a vallásra és jó erkölcsökre vészé 
lyeseknek tekintették. A püspökök kijelentették, hogy ka-
tholikusok nem látogathatják ez iskolákat és ez elveknek 
megfelelőleg a gyakorlatban szabályozták a lelkiismeretve-
zetés és szentségekhez való bocsátás módját azokra vonat-
kozólag, akik ez iskoláknál közreműködtek vagy azoknak 
kedveztek; egyúttal pedig mindent megtettek, hogy az if-
júság számára más iskolákban keresztény nevelést és ke-
resztény oktatást szerezzenek. 

Ha ezen magatartás Belgiumban bonyolult következ-
ményeket vont maga után, ennek okát azon különböző hely-
zetben kell keresni, mélyben azon országok voltak. Ott, hol 
az iskolák legnagyobb része nem katholikus tanitók kezében 
volt, megtürésük actusa nagyobbára azon alapult, hogy 
katholikus iskolák hiányoztak és lehetetlen vala olyakat 
felállítani. Ebből következik, hogy ott a püspökök magatar 
tása nem okozhatott oly feltűnést, mint Belgiumban. It t 
azonban a katholikusok egy kitünőleg katholikus ország-
szágban léteztek és oly iskolai törvény védelme alatt éltek, 
mely bár nem volt minden tekintetben tökéletes, de loyalis 
keresztülvitele az egyháznak mégis elegendő befolyást en-
gedett az oktatásra. Az uj oktatási törvény alatt azonban 
a katholikusok ezrei arra kényszeríttetnének, hogy közremű-
ködjenek, oly párt terveiben, amely — szomorúsággal kell 
constatálnom — nem rejtette el nyilván ellenséges szándé-
kait az egyházzal szemben és ez utóbbit az uj törvény által 
oly jog használatától rabolta meg, melyet annyi évek hosz-
szu során át gyakorolt volt. 

A közben a sz. atya, kinek mi sem fekszik annyira 
szivén, mint a kedélyek lecsillapítása — tekintettel a belga 
követ ismételt biztosítására és azon reményben, hogy a kor-
mány eszközt fog találni a nyilvános iskolákból mindazt 
eltávolítani, ami alkalmas volt a katholikusok lelkiismere-
tét sérteni — vállalkozott amenynyire lehetséges a vita ke-
serűségét enyhíteni. Ez okból a püspöki karnak értésére 
adta, hogy bár az uj iskola szervezete magában véve elve-
tendő, mégis tekintettel a kormány részéről tett Ígéretekre, 
előfordulhatna, hogy egyik-másik iskola megóva marad a 
jelzet veszélyektől. Ezen esetben tényleg lehetségessé válnék' 
a különböző iskolák közt különbséget tenni és az általános 
tilalom szigorú fentartása daczára azokat látogatni s fen-
tartani, és a gyakorlatban bizonyos elnézést lehetett volna 
mutatni azon iskolák iránt, melyekre nézve katholikus szem-
bontból mitől sem lehetne tartani. 

A fenkölt belga püspöki kar elvben elismerte e meg-
jegyzések bölcseségét : érett megfontolás után ugy véleke-
dék azonban, hogy ilyen, az élmeletben megengedhető meg-
különböztetés a gyakorlatban keresztül nem vihető. Azon 
föltevésben, hogy egyik vagy másik iskola egyideig elke-
rüli az uj rendszer veszélyeit, tényleg a kivételes tényállás 
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nézete szerint csak ideiglenes s precarius volna nemcsak te-
kintve a törvénves intézkededések természétét, hanem az 
egyház iránt ellenséges pártok hevességét s erőszakosságát. 
A „liberalismus" heves támadásai amidőn fölzavarnák a 
hivőket, nem tévesztenék el a lelkészek buzgalmát sarkalni 
és arra inditani, hogy legnagyobb erélylyel siessenek az oly 
komolyan veszélyeztetett vallás védelmére. Es még ha a 
vita hevében bizonyos különös esetekben a mérséklet szoros 
határai átlépetnének, azért még sem érdemelnének alaki 
megrovást, ha nevezetesen a veszély komolysága fontolóra 
vétetik és magatartásuk ellenfeleikével egybehasonlittatik. 

Amidőn azonban a sz. szék általánosságban az uj is-
kola tényleges állapotára nézve nem vélt ellenmondani a 
püspökök Ítéletének, tekintve azt, hogy ők a helyszínén azon 
helyzetben vannak, hogy minden körülményt és a gondja-
ikra • bizott hivők szükségleteit pontosan megítélhetik ; 
mégis másfelől kölönböző alkalommal nem mulasztotta el, 
nekik okosságot, nyugalmat és mérsékletet ajánlani a meg-
állapított rendszabályok alkalmazásánál minden egyes eset-
ben. A püspökök tényleg különböző fölmentést (dispensatio) 
adtak; s nem csekély azon személyek száma, kik ezen föl-
mentések alapján tényleg megmaradtak állomásaikon : az 
összes gyermekek, kivétel nélkül, bocsáttattak az első áldo-
záshoz, habár elég nagy számuk a nyilvános iskolákat láto-
gatta és a tanitók s tanítónők házasságkötéseinél az egyházi 
áldás is megengedtetett. 

Mindazáltal a miniszter ur belátását nein fogja elke-
rülni, hogy a sz. széknek azon óhaj daczára, hogy a gyakor-
latban legkiterjedtebb mérvben a legnagyobb elnézés lehet-
séges legyen, sohasem lehetett szabad azon reményt hagyni 
megszülemleni, hogy az ő hozzájárulása annyira kiterjed-
hetne, hogy azon vélelmezés lábra kapjon, hogy meg van 
engedve a formális közreműködés oly tanintézeteknél, me-
lyeket oly fontos okokból oly gyakran elvetendőknek jelen-
tett ki. 

A szent atya azon határok közt, melyeket hivatala 
szab, ezentúl mint mindig, nem fog vonakodni hozzájárulni 
ahhoz, hogy ezen tűz eloltassék. Azonban Frère-Orban urnák 
az ő részéről föl kell fognia, mennyire lesz szükségese czélra 
komolyabban, és az annyira fenyegetett vallás vitális érde-
keinek megfelelőleg a belga püspökök és nép lelkiismeretét 
megnyugtatni. Azt nem lehet beláthatni, hogyan lehessen 
ily garantiákat máskép mint a törvényhozás utján adni az 
által, hogy eltávolittatik a hittől való elszakadás minden ve-
szélye, és elismertetik az elidegenithetlen jog a gyermekek 
vallásos nevelése- soktatására az iskolákban, melyet az egy-
ház isteni Alapitójától kapott. 

Azon reményben vagyok, hogy e megfontolások a 
külügyminiszter fölvilágosodott szellemétől valódi értékük 
szerint fognak méltatásra találni. Hizelgek magamnak az-
zal, hogy Frère-Orban ur ebben teljes bizonyítékát fogja ta-
lálni annak, hogy a sz. szék a neki saját kötelességei által 
vont határok közt megnyugvást és kiengesztelést iparkodott 
létrehozni, és hogy azon meggyőződésre fog jőni, hogy — 
habár az ő véleménye szerint egy ideig bizonyos nézetkü-
lönbség uralkodott volna az uj iskolatörvényre vonatkozó 
szabványok opportunitására és többé kevésbé szigorú alkal-
mazására nézve — a lényegben az egyház fejének nézetei és 
a keresztény nyáj ezen része főpásztorainak nézetei sohasem 
tértek el egymástól. 

A miniszter ur lehetetlen, hogy föl ne ismerje a pap-
ság által az uj iskolai kormányzattal szemben kifejtett 
ellenállásnak valódi indokait, melyet fájdalmamra fölkelés-
nek (insurrection) hallok jeleztetni. Mert az általam tett ki-
fejtés után bizonyára nem szabad elvárnia, hogy a belga fő-

papok annak kijelentésére szorítkozzanak, hogy az uj tör-
vény teljesen ellenkezik a vallás érdekeivel és azután meg-
szűnjenek oppositiót csinálni az ezen törvény által behozott-
rendszer ellen. 

Végül világosan fogja látni, hogy a szent szék nem 
fogadhatta el ama következtetéseket, melyeket az ezen ügy-
ben folyt nézetváltásból le akartak hozni, hogy inkább oka 
volt panaszkodni a sértő és kevés tiszteletre való beszéd-
modor miatt, melyet a legutóbbi időkig a pápa megszen-
telt személye ellen bizonyos meghitelesitett sajtóközeg azon 
szándékból követett, hogy a közvéleményt más fölfogásra 
birja, mint a minő az, a melyet a sz. szék okos és tartóz-
kodó magatartásának ezen kellemetlen ügyben ki kellett 
fejtenie. 

Monseigneur gondoskodni fog, hogy ezen fejtegetések 
Frère-Orban ur ő exciájának tudomasára jöjjenek, fölol-
vasva neki e jegyzéket, és, ha kivánja, annak másolatát 
kézbesítve. 

Fogadja, stb. 
Róma, 1880. máj. 3. 

Nina, bibornok. 

IRODALOM. 
-f- Lexicon Bonaventuriaiium philosophico-theolo-

gicuni, in quo termini théologiei, distinctiones et ejfata prae-
cipua scholasticorum a Seraphico Doctore declarantur, opera 
et studio PP. Antonii Mariae a Nicetia Min. Pr., et Joan-
nis a Bubino Lect. Theol. Minorum reformat. Provinciáé 
Venetae lucubratum. Venetiis 1880. 4-ed pp. 340. 

Danielik püspök, értekezésének mai számunkban köz-
lött zárszavában, első lépésnek tartja nálunk a scholasticai 
philosophia felevenitésére oly munka készítését, mely a scho-
lasticus bölcsészet műszavait s az ezek által jelezni kívánt 
fogalmak és eszmék értelmét meghatározza s azokat a mai-
napi előhaladás vivmányaival szembesítve alaposan megbí-
rálja. Ezen szükségletnek érzete nemcsak nálunk, hanem vi-
lágszerte érezhető. Mutatja ezt a feaczimzett mű megjelené-
se, melyet az olasz kath. sajtó egyhangúlag üdvözölt mint út-
törő munkát a scholasticai bölcsészet fölevenitésére. Mi te-
hát, hogy megkezdjük a kövek egybehordását a Danielik 
püspök ur által indítványozott műhöz, sietünk a magyar 
kath. tudományos olvasó közönség előtt jelezni a fenczim-
zett művet, a mely bizonyára nagy segítségül, sőt forrásul 
fog szolgálhatni a scholasticai bölcsészet kritikai magyar 
műszótárának megírásánál. 

VEGYESEK. 
— A jövő consistoriumban, mely ugy látszik szeptem-

berre halasztatott, mgr Hassun konstantinápolyi örmény 
patriarcha bibornoki kalapot kap. 

f A szatmári székeskáptalan és a kebelbeli papság saját 
s az összes rokonok nevében mély fájdalommal jelenti 
Néniethy József, pápai házi praelatus, arany misés áldozár-, 
szatmári székesegyházi nagyprépost- és kanonok-, sz. Egyed-
ről czimzett apát-, püspöki helynök és általános ügyhall-
gató-, a h zsinati vizsgáló-bizottság eluöke-, a paulai sz. 
Vinczéről nevezett irgalmas nénék tartományi főnöke, szent-
széki ülnöknek folyó hó 12-én d. u. 1 órakor, életének 83-ik 
évében, a haldoklók szentségeinek ájtatos felvétele után 
végelgyengülés következtében történt elhunytát. A meg-
boldogultnak hűlt tetemei folyó hó 14 én reggeli óra-
kor, az engesztelő sz. mise áldozat bemutatása után, fognak 
a székesegyházi sírboltba örök nyugalomra tétetni. Szatmár, 
1880. július 12. Az örök világosság fényeskedjék neki ! 

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

Nyomatott Budapesten, 1880. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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TARTALOM: Az ihletről a szónoklatban, művészetben. — Papneveidei egyházirodalmi iskoláink felvirágoztatása érde-
kében. — A socialdemokratia czéljai és eszközei. -- Egyházi tudósítások : Budapest. A jogakadémiák számának reducti-
ója. Znyováralja. Újuljatok meg ! Esdő hang. Róma. X I I I . Leo és az európai események. Róma. Francziaországi egyház-

üldözés. — Irodalom : — Vegyesek. 

Az ihletről a szónoklatban, művészetben. 
Először is ki kell jelentenünk, hogy a szónoki, 

művészi, irói ihlet alatt nem érthetjük egyszersmind 
a sz. irók inspiratióját. Ez nem lehet discussio tár-
gya. A sz. irás annyi világos helyei, a sz. atyáknak 
római Kelementől le Nagy sz. Gergelyig tett egybe-
vágó nyilatkozatai a sz. irók inspiratiójának ugy való 
tényét, mint természetét, minden vitán felül álló 
tiszta bizonyosságba helyezik. Mind a mellett vol-
tak emberek, kik asz. irók inspiratióját csupán köl-
tői ihlet gyanánt tekintették.1) Nem tartozik ide a 
következetlenség bővebb illustrálása, hogy midőn 
az ihletet, — inspiratiót a szép világában elismerik, 
ugyanakkor az igaz világában tagadják. Elég az 
hozzá, hogy költői, művészi ihletről ilyen emberek 
is beszélnek. Mi több joggal elmélkedhetünk arról. 
Attól sem kell tartanunk, hogy tán nem egészen 
correct nézeteinkkel vitába bonyolodunk, — lévén 
a művészi inspiratio a szabad discussio tere. 

A költői, művészi inspiratio hatalmáról majd 
minden ember szeret beszélni. De hogy mi az tulaj-
képen, avval nem sokat törődnek. És bizonyára nem 
is valami kézzelfogható mindennapi jelenség az. 
Proudhon communista bölcsész egyenesen bevallja, 
hogy ö nem tudja mi az ihlet. „Az ihlet, én nem tu-
dom mi az, a mi jön az eszmével és a mi megkapja 
a lelket."2) Egy hirneves magyar tudós egészen azo-
nosítja az indulat hevével. „Az indulat heve, hát 

*) A rationalisták — mint tudjuk — a természetfö-
lötti világosság lehetőségét és valódiságát tagadják és az ó 
szövetségi jövendőléseket is vagy merőben emberi előrelá-
tásnak, vagy pedig tisztán költői ihletnek s a zsidó nép kebe-
lében élő nemzeti remények eszményitésének tartják, llé-
pászky. Alt. Dogm. II. rész. 77. 

2) L' inspiration, le je ne sais quoi, ce qui va a l'idée, 
et qui frappe Tame, sout des mots écrits en caractères noirs 
sur des nuages bleus. Proudhon. Du principe de l'art. 

egyéb-e az, mint az az ihlet, mely nélkül általában 
nincs költő, nincs költemény,a mondja legújabb ko-
szorúzott művében.3) Stöckl Albert is körülbelül 
ily értelemben szól : „Es ist (Glut des Gefühles) 
wie ein innerer unwiederstehlicher Trieb, welcher 
den Künstler zur Kunstschöpfung unabweisbar sol-
licitirt, wie eine Art höherer Inspiration, in welcher 
das Feuer des künstlerischen Schaffens von dem in-
neren des Künstlers ganz Besitz genommen hat ."4) 
De az érzelem és indulathév közös vonása az emberi 
kebelnek, noha az egyik sokkal hevesebb és erősebb 
enlotiókra képes, mint a másik. Ha már most az ihlet 
nem egyéb volna mint az érzelem, indulat heve : 
költő, szónok, művész minden bokorban terem-
ne; mert tagadni nem lehet, hogy igen erős és he-
ves emotiókra képes emberekkel minden bokorban 
találkozunk. 

És ez a semmiképen nem tagadható tény sem-
miképen nem igazolja az indulathév és ihlet ugyan-
azonosságát. Az ihlet a választottak tulajdona, ég 
szeszélyét sokszor érezniök kell; tán hogy el ne bíz-
zák magokat, és hogy tulajdonokul se tekintsék. 
Hányszor nem történt meg, hogy a művész egész 
lelkesedéssél, nagy tervekkel ült vászna elé, vagy 
a szónok, a költő Íróasztala elé. De ime semmire 
sem mehet. Javít , töröl, igazít, küzködik órákon át, 
de nem sikerül kifejeznie azt a mit akar. Másnap 
levert kedélylyel, szomorúan, tán mintegy szórako-
zásból ül le, és ime egyszerre hangulatba jön, dol-
gozik sebesen, nem kell törölni, javítni ; minden vo-
nás jó, az eszme testet, alakot nyer, a mű készen 
van. line az inspiratio ereje ! 

Azért én egy perczig sem kételkedem az indu-
lat hevét és ihletet két külön elem gyanánt tekin-

3) Shakespeare Pályája. VIII . fejezet. 
4) Stöckl, Grundrisz der Aesthetik. 9. 1 
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teni. Két külön elem, de melyeknek együtt kell len-
niök, együtt kell működni a műremek alkotásánál. 
„Hogy az ember, mint apostol beszélhessen, ama sz. 
indulathoz kell folyamodni, melyeket én természet-
felettieknek nevezek," mondja Ravignan atya.5) Igen, 
a sz. indulatok és vallásos érzelmek azok, melyeket 
az inspiratio leginkább felkeresni szeret. Azért nem 
csak az egyházi szónoknak, hanem minden valódi 
művésznek vallásos érzelmektől áthatottnak kell 
lenni. „Jede ächte Kunst, wie jede ächte Religion 
schöpft aus dem Unendlichen : alle wahren Künstler 
sind deszhalb auch tief religiöse Naturen," mondja egy 
aesthetikus.8) 

Az ihlet és indulathév ezen distinctioja után 
lássuk már most, hogy mi az ihlet. 

Minden tudományos kutatás az okok lánczola-
tán keresztül egy ponthoz jut , hol a természeti erők-
nek a jelenségek kimagyarázása végett combinált 
rendszere egy primitiv erőben végződik. Ez az ál-
landó ok, vagy ős eredeti természeti erő. A termé-
szetben a világ kezdete óta egy rakás állandó ok 
van. Ilyen állandó ok, vagy ős természeti erő a sok 
között az iuspiratio, valamint az ész is.7) Vagy le-
het az inspiratiot a jelenségek laj torjáján másuvá 
helyezni mint legfelül? Bizonyára nem. Ámde ebből 
következik 

először, hogy az, mint ős természeti erő egyene-
sen, közvetlenül a legfelsőbb hatónak köszöni causa 
efficiens létét. Ez a legfelsőbb ható, az egyedüli erö> 
az örök szellem, a kiválóan teremtő szellem, a Spi-
ritus Dei. „A természet jelenségeinek összesége az 
állandó okok valamely korábbi elrendezésének szük-
ségképi vagy más szókkal feltétlen következménye 
volt:"1 mondja Mill Stuart. De ki eszközölte az ál-
landó okok e korábbi elrendezését ? Egy legfelsőbb 
ható ok. Spiritus Dei ferebatur super aquas, Dixit-
que Deus, fiat, lux. — Az inspiratio tehát Isten mü-
ve és ajándéka. Ö adja a kinek akarja. A mi pedig 

másodszor következik, az, hogy a felett ép ugy 
nem lehet hatalma az embernek, mint más állandó 
ok, teszem a föld forgása felett. Az emberi akarat 

5) Pour parler en apôtre, il faut recourir à ces saintes 
passions, que j' appellerai surnaturelles : c'est l'amour de 
Dieu, le besoin du salutdes âmes, le zèle robuste et tout 
puissant de la charité pour les pauvres pécheurs ; en un 
mot, c'est Dieu, Dieu seul cherché et obtenu par un travail 
pacieut, par une prière vive et souffrante. Maximes du Ra-
vignan sur la Prédication. 

6) Lasaulx idézve Stöckl által Aesthetik. 8. §. 
7) Az észről, lángészről, talentumról, értelemről külön 

fejezetben, — a képzetemnél szólandunk.*) 
*) Megjegyzendő, hogy szerző egy szónoklattani aesthetikai tanul-

mányon dolgozik, melyre előre figyelmeztetjük t. olvasóinkat. Szeri;,. 

ép ugy képtelen azt elővarázsolni, mint a lángészt, 
Kérhet, r imánkodhat a művész, az inspiratio nein 
jön előbb mint a maga idejében. Ma pár perczen, 
vagy egy órán át érezte hatását a szónok, a költő. 
Már holnap vagy holnap után meglehet hiába várja. 
Küzd, izzad, desperál, de mind nem használ sem-
mit. Végre midőn nem is gondolja újra eljön, rövi-
debb vagy hosszabb időre, és újra elszáll, és újra 
eljön. Spiritus Dei flat ubi vult. Voltak magas mű-
veltségű emberek, kik az inspiratio isteni ajándékát 
csak rövid időre kapták. Voltak ismeretlen, a nagy 
tömegből ki nem magasló lelkek, kik azt egy napon 
élvezzék és soha többé. — A költői, művészi ihlet-
nek az emberi akarattól és külső körülményektől 
való teljes függetlenségét érezték már a pogány 
költők, és felülről kérték azt : „Énekelj oh istennő" 
vagy „ti kegyes istenek adjatok ihletet," szokásos 
invocatio volt náluk. Abban hibázhattak, hogy a 
Musáknak, Minervának, Apollónak stb, tulajdonítot-
ták, de abban nem hibáztak, hogy azt egy fensőbb, 
természetfölötti hatalom erejének és kifolyásának 
tekintették. 

Mint vágy és akarat, ép ugy sikertelenek in-
spiratiot elővarázsolni a mesterséges eszközök, mint 
fűszerek, kávé, tokaji stb, melyekhez némely művé-
szek, mint a fama mondja, folyamodtak. Az izgató-
szereknek kétségen kiviil van hatásuk a képzelemre. 
Csakhogy a képzelem eme csinált heve ihlet lesz-e? 
Ha igen, akkor ugyancsak könnyű dolog ihletre 
szert tenni. Valóban azok a művészek, kik izga-
tószereket ily czélból használtak, csak magokat 
csalták. 

De midőn vágy és akarat, mesterséges eszkö-
zök, köznapi indulatok és szenvedélyek semmit sem 
tehetnek, vannak indulatok, érzések, melyek az in-
spiratio isteni ajándékára nézve kedvezőknek mond-
hatók, — indulatok és érzések, melyeket az inspiratio 
felkeresni, melyeken megpihenni ezeret. Ez a mély 
vallásos érzés, ez a lángoló zelus, ez az ember egész 
lényét felolvasztó isteni szeretet. Ezek azon sz. in-
dulatok, melyekről — már fentebb emiitettük — 
Ravignan atya szól. Ezek sem képesek ugyan do-
minálni az inspiratiot. Mert Spiritus Dei flat ubi 
vult. De az mégis bizonyosnak mondható, hogy egy 
nemes és magasztos érzelmekkel teljes sziv kedvel-
tebb, látogatottabb hajléka lesz az inspiratio isteni 
vendégének. 

Mindebből pedig nem következik az, hogy a 
szónok, a költő, összedugott kézzel várják az ihlet 
óráját . Tudomány, munka, türelem, fáradság okvet-
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len kellékek. Ezek hiányában nincs inspiratio, vagy 
ha van, nyomtalanul száll tova. Mit a szónok, a 
művész, a költő elmulasztott vagy elhanyagolt, azt 
az inspiratiónak helyrehozni nem hivatása. 0 fényt, 
meleget ad ; de a szükséges ismeretet, jártasságot, 
vagy a kitartást és türelmet nein adja. Pedig ezek 
nélkülözhetlen kellékek. „Legyen tehát — mint 
Ravignan mondja — a compositio martyrság, kell, 
hogy ilyennek találjuk, a nélkül semmi vagy szinte 
semmi nincs az apostolság világában. Mennyi aggo-
dalom és fáradság?! A szellem akárhányszor csu-
pa merev és tehetetlen, nem talál semmit. De ez 
jó. Mert alázatossá és istenessé tesz; akkor folya-
modunk Istenhez, a sz. Szűzhöz és hangulathoz 
jövünk.-9) Egy kassa-egyházmegyei áldozár. 

Papnevelde! egyházirodalmi Iskoláink felvirágoztatása 
erdekében. 

A papnevelő intézetekben meghonosult irodalmi kö-
rök és egyletek az egyházirodalom terén tagadhatlanul nem 
csekély érdemeket szereztek a múltban, de most már nem 
egy körülmény kivánatossá teszi ama kérdésnek szellőzte-
tését, vájjon az e. i. iskolák jelenlegi működési módjától is 
joggal várhatunk-e hasonló jó eredményeket ? Saját, nem-
különben számos tekintélyes egyéniség tapasztalata, kény-
szerit bennünket a fölvetett kérdésre a következőkben vá-
laszolni. 

Ismeretes, miszerint egyik legtekintélyesebb folyóira-
tunk a Religio' 1878-iki januari számaiban az egyh. irod. 
iskolák akkori, — s bátran hozzá tehetjük — jelenlegi irá-
nyait is határozottan elitélte, nyomós.érvekkel mutatván ki az 
általuk évenkint eszközlendő fordításoknak nemcsak czélta-
lan de sokszor káros voltát is. — Nein sokkal a ,Religio'ezen 
felszólalása után a , Tájékozó' hasonlóan pálczát tört ugya-
nazon e. i. iskolák lábra kapott iránya fölött, s különösen 
az évenkinti fordításokat illetőleg a ,Religio'-\al azonos 
meggyőződésnek adott kifejezést. Leplezetlenül és határo-
zottan kimondotta, hogy a sok munkát és még több időt 
igénybe vevő fordítások, a tanulásra legalkalmasabb élet-
szakban fölemésztik a növendékpapok idejét, azon időt, 
melyben utóbb gazdagon jutalmazó gyümölcsöknek rakhat-
nák le magvát. — De különösen megszívlelendők, s újra és 
újra olvasandók utóbb emiitett folyóiratnak, eme — arany-
igazságot tartalmazó — sorai. „A mostani rendszer szerint, 
midőn az e. i. iskolák évről évre valamely nagyobb munkát 
kitűznek fordításra, hasznavehetők levén az ügyes fordítók, 
mig a papneveldében maradnak, ezek majd minden szabad 
idejöket fordítással töltik, s midőn a theol. tanfolyamot el-
végzik, talán ügyes stylisták, de határozott szakirány s bő-
vebb tanulmány nélkül. A hosszú gyakorlat irodalmi térre 
tereli őket. írnak hírlapi leveleket, külföldi lapokból com-
pilálnak időnkint czikkeket, kapkodnak majd ide, majd 
oda ; s igy megy ez évekig, midőn valamely körülmény fi-
gyelmezteti őket, hogy java idejöket elfecserelték határo-

8) Maximes du Ravignan sur la Prédication. 

zott irány nélkül, aliud agendo. — Nem egy kiváló tehet-
ség, mely kellő tanulmány mellett egyh. irodalmunkra diszt 
hozhatott volna, enyészett el ekként nyomtalanul, a tudo-
mányra minden haszon nélkül." — S valóban a tapasztalás 
igazolja, mennyire jogosultak a fónebbi nevezetes szavak ; 
hisz, mint bizonyára már sokaknak volt alkalma tapasztal-
ni, a már magában véve is számos nehézséggel járó fordí-
tásoknál, a velők egybekapcsolt százféle kisebb-nagyobb te-
endők, az iskolák legtehetségesebb tagjainak nemcsak sza-
bad — de gyakran nem szabad idejét is egesz éven át any-
nyira igénybe veszik, hogy előirt kötelmeiknek is csak ügy-
gyei bajjal tudnak eleget tenni, s igy a tnlajdonképeni ma-
gán önképzésről, tanulmányozásról vajmi keveseknél, s ezek-
nél is vajmi ritkán lehet szó. — Ez tehát, mint minden-
ki befogja látni,\ nem lehet az e. i. iskolák helyes iránya, 
mert ezen iskolák korántsem azért lőnnek életbe léptetve, 
hogy tagjaikat a sok tekintetben valóban csakis gépszerünek 
nevezhető fordításokkal egészen élfoglalják, s igy azokat 
tanulmányaik s önképzésük tulajdonképeni czéljától messze 
eltereljék. Ezen e. i. iskoláknak föladata eredetileg egészen 
más volt ! Ennek igazolására egyik országszerte jó hírnév-
nek örvendő e. i. iskola alapszabályaiból csak az első para-
graphusok egyikét kell idéznünk, melyet az összes e. i. isko-
lák alapsszabályaiban föl fogunk találni, már csak azért is, 
mert ezen iskolák, a pesti iskola kivételével, körülbelül 
ugyanazon időben keletkezvén, alapszabályaikat is jobbára 
egymástól kölcsönözték. Említett iskola pedig ama para-
graphusban czálul tűzi ki magának :„. . . az összesített ifjú 
erők egész zömével s a magyar vér egész hevével, vallásos 
buzgalmával az iskolai tanulmányok által igénybe nem tett 
időt oda fordítani, hogy tagjai magán tanulmányok s tehet-
ségükhöz mért dolgozatok létesitése által irodalmi önkép-
zést nyerjenek, szónoklati gyakorlatok által magukat leendő 
tisztökre előkészítsék, s mindezek után : a külföldi irodalom 
jelesebb termékeinek magyarítása által hazánk egyházi iro-
dalmát gazdagítsák." Ez tehát e. i. iskoláink valódi czél-
ja. A legközelebbi évek gyakorlata azonban világosan bi-
zonyítja, hogy az iskolák ezen eredetileg kitűzött czéljuk-
tól napjainkban bizony már jó messze eltértek*). A mellék-
czél, mely az alapszabályokban csak utolsó helyen említetik, 
t. i. a külföldi irodalom jelesebb termékeinek magyarítása, 
lassanként főfeladattá változott. Az e. i. iskolák ugyanis 
majdnem megszakitás nélkül, évenkint egy-egy, hol kisebb, 
hol nagyobb munka kiadását eszközölték, sőt — talán az 
anyagi siker reményétől kecsegtetve — egyes tagok is, vagy 
ketten-hárman szövetkezve, szintén fordított műveket kezd-
tek kiadni, amint erre nem egy példát tudnék legközelebb 
mult időkből is felhozni. — Hogy ezen szakadatlan kül-
munkásság tartama alatt, az egyletek fóczéljára, a tulaj-
donképeni irodalmi önképzésre és szónoklatokra nem a leg-
több gond fordittatik, ugy hisszük, nem szorul hosszú bizo-
nyitgatásra. Ezzel korántsem akarjuk a külföldi kitűnő 
munkák magyarítását föltétlenül helyteleníteni, hanem csa-
kis az évenkint, ejjész rendszeresen eszközölt fordítások kia-

' O 
dását; s hogy joggal, bizonyítja a felhozott tekintélyek il-

*) A budapesti közp. papnevelde m. e. i. iskolája épen a jelen év-
ben kezdett visszatérni az ,öugyakorlás' eredeti rendeltetéséhez. Kemélni 
lehet, hogy a többi iskolák követni fogják a jó pildat . 
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letékes s nagyon is okadatolt véleménynyilvánítása ; bizo 
nyitja azon tapasztalat is, melyet e téren alkalmunk volt 
szerezni, s melyet bizonyára még számos másoké fog mege-
rősíteni. Mindezek szerint pedig tagadhatlan, hogy a méltán 
elvárhatónál sokkal is kisebb azok száma, kik manap az e. i. 
iskolákból alapos tanulmánynyal, vagy szakképzettséggel 
lépnek ki hivatásuk körébe, ami fölött legkevésbé sem cso-
dálkozhatunk, miután mint jeleztük, a szakadatlan fordí-
tások, épen a legtehetségesebb erőket veszik folytonosan 
igénybe, épen a legtehetségesebb erők ízlését terelik helytelen 
irányba, ezek pedig befolyásolják a többieket, s igy min-
dannyinál csak afféle lanyha érdekeltség mutatkozik a foly-
tonos tanulmány- s mély gondolkozással járó önálló irodal-
mi önképzés iránt, sőt itt- ott, minden komolyabb s erőmeg-
feszitést igénylő foglalkozás iránt a legszomorúbb közönyös-
ség látszik mindinkább lábra kapni. — Ez csakugyan szo-
morú jelenség, s azért annak előidézőjét, a megromlott íz-
lést, minden áron meg kell javítani. Az önálló tanulmá-
nyozáson alapuló irodalmi önképzésnek s a szónoklatoknak 
az e. i. iskolákban ismét el kell foglalni azt a kiváló he-
lyet, melyet azokban eredetileg is elfoglaltak, s e kettő mel-
lett a fordítások csakis másodrendű méltánylásban része-
sülhetnek. Egyedül így lehetséges, hogy az e. i. tagjai meg-
szerezzék azon képzettséget és gyakorlattságot, mely leendő 
tisztük méltó betöltésére okvetlenül szükséges. 

(Vége kör.) 

A socialdemocratia czéljai és eszközei. 
(Vége.) 

De vájjon mi módon akarja az internationale végczél-
ját : ti mai társadalomból, minden intézményeivél együtt, fe-
hér lapot (carte hanche) csinálva érvényesíteni s minő esz-
közök állnak a szövetség rendelkezésére? Erre nézve is ha-
tározottan felelnek annak zászlóvivői. S pedig először sokat 
remélnek a felvilágosítástól, melyet a munkásg y üléseken ter-
jesztenek, s nem lehet tagadni, hogy vajmi ügyesen tudnak 
bánni a munkásokkal, Az internatiqnale szóvivői, mint már 
említettük, beszédeikben sohasem rukkolnak elő végczél-
jokkal, melyre törekednek, hanem mindenekelőtt olyan dol-
gokról értekeznek, melyek a munkások füleit csiklandoz-
zák; ilyenek a munkásosztály nyomasztó helyzete, a tőke 
uralma sat., azután egyes kifakadásokat tesznek a clerus 
ellen, mely a birtokos osztályokkal ta r t ; a kormányok el-
len, mely oda kölcsönzi fegyveres hatalmát, hogy a mun-
kások a járom alul fel ne szabadulhassanak ; a törvények 
ellen, melyek leginkább a munkaadóknak kedveznek. Igy 
megy ez fokról fokra, mindjobban fellebbentik a függönyt, 
amennyire az adott visszonyok között czélszerü, míg a 
kedvező pillanatban egészen lehull. S hány munkás jutott 
már az internationale czéljainak fokonkénti megismerése 
által oly örvény szélére, melytől visszaborzadva örökre tá-
vozott volna, ha azt mindjárt kezdetben láthatta volna. 

Nagy reményt helyez továbbá czéljainak valósításá-
ban az internationale saját elterjedése és szervezetébe. Erre 
nézve a Brüsselben megjelenő „Internationale" 1870 marcz. 
27-én imigyen nyilatkozik: „Jelen időben az internatio-
nale szerepe főleg a szervezkedésben áll ; először egyesíti a 
munkásokat társulatok s helyek szerint, azután pedig szö-

vetségbe hoz országot országgal, nemzetet nemzettel, míg 
mindezen hely s nemzet szerint különböző társulati cso-
portokat egy nagy nemzetközi szövetségben egyesíti. A 
legkorlátoltabb szempontból tekintve azt éri el vele, hogy 
munkaszünetelés idejében a munkások egymást segélyez-
hetik. Átalános szempontból tekintve pedig működési eszkö-
zei már is óriásiak ; eddigelé is több millió munkás Európa 
s Amerikából védpaizsa alá gyűlt ; 3 ha majd véglegesen 
szervezve leszünk, ha a világ egyik végétől a másikig köl-
csönösen kezet nyujtunk, csak fel kell kelnünk, hogy joga-
inkat visszahódítsuk, s a zsarnokság tarka-barka épülete 
önkényt összerogy . . . Mi nem vagyunk elvből socialisták, 
hanem csak egyszerű forradalmárok : a tömegre hivatkozunk 
s meg vagyunk győződve, hogy ez jövendő hivatásának 
kulcsát kezében tartja ; s hogy egyedül ez fogja adni a jel-
szót (mot d'ordre) a jövendő társadalom megalakításához. 
Elvünk a munkások jogainak visszahóditása, eszközeink a 
munkások szervezete, czélunk a socialis forradalom." 

Ha majdan az internationale minden ország munkásai 
közt elterjedve s a munkások többsége eszméinek és czéljai-
nak megnyerve lesz, akkor a socialisták hiedelme szerint a 
mai társadalom gyökeres átváltozása, mivel abban a munká-
sok túlnyomó többségben vannak, — önkényt, békés uton 
fog bekövetkezni. Ha pedig a kormányok s birtokos osztá-
lyok ebbe nem akarnának beleegyezni, akkor egy kis erő-
szak alkalmazása nem fog ártani, hiszen az internationale 
szerint a munkások csupán saját jogaikat érvényesitik. 

Ezt a párisi commune tüz- s vérbetükkel irta századunk 
évkönyveibe. S ha erőszakos terveik kiviteléhez pénz szük-
séges, ez sem fog hiányozni. Az internationale egyes tagjai 
csak krajczáronkint járulnak a közös költségekhez, de mivel 
azok száma milliókra rug, roppant összeg foly be évenkint 
a főtanács pénztárába. Mennyi pénzzel rendelkezik ez, mu-
tatja azon egy tény, hogy a párisi communárdok rövid idő 
alatt Londonból 2,400,000 frankot kaptak czéljaikra. 

Az internationale tehát oly pénzösszeggel rendelkezik, 
hogy a társadalmat fenekestől aláaknázó czéljai nem jám-
bor óhajok többé. Tények bizonyítják, hogy az internatio-
nale semmiféle eszköztől nem riad vissza, mely terveinek 
kivitelére alkalmasnak látszik. Erre nézve a Baltimoreban 
megjelenő kath. népújság 1871 nov. 11-ről í r ja: A chicagói 
„Times" oct. 23-ki számában egy közleményt tartalmaz, 
melyben az állíttatik, hogy Chicago városa az internationale 
gyujtogatóitól hamvasztatott el. A gyújtogató banda szerve-
zése e városban két, Parisból megszökött communard által 
történt. A bandába csak a legbizalmasabb s a legvakmerőbb 
embereket vették fel. Azt mondják, az egylet czélja egészen 
ártatlan, mivel pusztán csak a szegényt a gazdaggal egyen-
lővé akarja tenni. Evégett mindenütt a nagy tömegek közt 
communista telepek alakitandók, hogy annál gyorsabban 
uralomra vergődhessék a socialismus ; a midőn aztán min-
denki egyformán vagyonos lesz, s a szegénység egészen meg-
fos szűnni. Ha e czélt békés eszközökkel el nem érhetni, a 
társulat vezetői bármily eszközt megragadhatnak, mely si-
keresnek lenni Ígérkezik. A két első hónapban mindent meg-
kisérlettek, hogy a munkások s munkaadók közt viszályt 
támasszanak, de a munkások nem mentek hálóikba, mert 
még igen élénken emlékeztek vissza az 1867-ki munkásszü-



netelések szerencsétlen kimenetelére. Ez nagyon lehangolta 
a socialistákat, de azért gyújtogató szándékaiktól el nem ál-
ottak. Az Egyesült-Államok egyetlen városában sem kellett 
a communismusnak annyira félnie a létező állapotok meg-
erősödésétől, mint épen Chicagóban, hol rövid idő alatt me-
sés kincsek halmozódtak össze, gazdag aristocratia keletke-
zett, mely nemsokára erős leendett, hogy minden felforga-
tásnak ellenálljon. Sok gonosz tervnek mint kivihetlennek el-
vetése után, végül a város üzletvivő részének elhamvasztá-
gában állapodtak meg ; ily módon akarták magokat megbő-
szülni azokon, kik szerintök a szegények rovására gazdagod-
tak meg. Aug. 9-én a készületek megtörténtek, de a kivitel 
napját többször elhalasztani kellett, mivel az idő nem ked-
vezett. Sept. 20-án a State-uton levő áruraktárokat gyúj-
tották fel először azon reményben, hogy a nagy déli szél az 
éjszak felé levő deszkaházak hosszú sorára fogja vetni a 
tűzlángokat; de ime egyszerre megfordul a szél s a tűzoltók-
nak sikerül elfojtani az égést. Végül a katastrofát megelőző 
szombat éjjelén, a Csatorna-uton gyújtották meg a várost, 
a tűz csakhamar elharapódzott, de egy petroleum akna nem 
lobbant fel, máskülönben szombaton reggel hamuvá égett 
volna egész Chicago városa ; az iszonyú katastrófa tehát egy 
nappal későbben, vasárnap éjjelén állott be. De a pokoli 
tervnek ezen kivitele is majdnem elárultatott Frain Gr. F. 
által ; ez vasárnap este a Farewell-csarnokban felolvasást 
tartván a többi közt mondá : „Ez az utolsó nyilvános elő-
adás, mely e város falain belül tartatik. Rettenetes csapás 
fenyegeti Chicagót. Többet nem mondhatok, többet nem 
ezabad mondanom." 

Erre következik a fennevezett lapban az internationale 
által tervezett gyujtogatásoknak tüzetes leirása, azon bizto-
sítással, hogy a város éjszaki oldalát kimélni akarták, mi-
vel ott lakik a szegényebb néposztály. De egyszersmind azon 
fenyegetést is hozzá teszik, miszerint Amerikának de Euró-
pának egyéb városait is szándékszanak felgyújtani. 

Bármit tartsunk egyébiránt e hírlapi közleményekről, 
annyi bizonyos, hogy több ilyen czimbora elfogatott, kiknél 
dynamit s kőolaj találtatott. A jezsuita templom közelében 
több gazficzkó agyonlövetett, épen akkor, midőn azt felrob-
bantani akarták. A kath. egyház s intézményei örökös szál-
ka szemeikben ; ezt mutatja a párisi Commune. De már 25 
évvel ezelőtt Proudhon a communismus nagy mestere azt 
mondá, hogy „Isten minden nyomorúságunknak kútforrása. 
A mi jólétünk sürgősen követeli, hogy őt a világból száműz-
zük." Tiz év előtt a brüsseli congressuson egy socialista azt 
hirdette nyilvánosan : „Most valahára felfödözte az emberi-
ség legnagyobb ellenségét, mely őt kínozza. Ennek neve a 
politikában törvény, az erkölcstanban Isten, a társadalmi 
•életben a birtokviszonyok egyenlőtlensége." Párisnak a né-
met hadsereg által történt elfoglalása után a londoni központi 
bizottság elrendelte, mint következik : „Gyors és hatalmas 
-explosiókhoz kell nyúlni, hogy a fönnálló társadalmi rend-
szernek egyszer vége legyen, tűzzel vassal minden kiirtandó, 
a mi a polgári s vallási rendben még fönnáll." Gyűlölet és 
boszuállás egyház-, állam-, gazdagok s polgárok ellen, ez az 
internationalisták esküje. Dr. Surányi J. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, julius 20. A jogakadémiák számának redu-

ctiója. — Egy, már régebben megpendített eszme, a jogaka-
démiák számának reductiója, ismét napirendre került. A 
nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi minisztérium ez 
ügyben felszólítást intézett, mindazon felekezeti hatóságok-
hoz, melyeknek hatalmi jogköre alá jogakadémiák tartoz-
nak. Az okok, melyek a minisztériumot a felszólításra indí-
tották, magában a felszólításban következőleg adatnak elő : 
„Közönségesen elismert és több oldalról nyilvánosan is kife-
jezést nyert tény, hogy a hazai két egyetemen kívül fenn-
álló és részint állami, részint a tanulmányi alapból fenntar-
tott királyi, részint felekezeti, jogakadémiákon, egy felől a 
jogi szakképzés nem áll a kor színvonalán, másfelől a jogi 
pálya általok, az egyetemihez képest már csak vidékbeliek-
nek könnyebb hozzájárulhatóságuk folytán is tetemesen 
megkönnyebbittetvén, ebben van legalább egyik oka azon 
szintén közönségesen elismert sajnos, sőt már-már aggasz-
tóvá vált, másik ténynek, h o g y a jogi pálya, mint kenyér-
kereseti, sokkal több egyént von magához, mint a mennyit 
azután tisztességesen ellátni képes s a mennyit a különböző 
szakpályák kellő egyensúlya, az állam és a társadalom ér-
dekében megkívánna. Ebből foly, hogy egyfelől a biról pá-
lyára többen készülnek és jelentkeznek, mint a mennyit a 
bíróságoknál elhelyezni lehet, másfelől és különösen az ügy-
védek az országban máris túlságosan elszaporodott és a tár-
sadalmat egy ügyvédi proletariatussal fenyegeti, mely mégis 
élni kívánván, sokszor meg nem engedett, vagy legalább az 
egyesekre nézve káros eszközökhöz is kénytelen önfenntar-
tása érdekében nyúlni." E bajnak orvosszerét kereste a mi-
nisztérium és azt a jogakadémiák számának reductiójában 
találta fel, igy vélvén a létező bajt megszüntetni. 

Senki sem lesz az országban, a ki jobban méltányolná 
a minisztérium e nemes törekvését, mint mi; mert az példát-
lan a világon, hogy valamely országban annyian keressék 
fenntartásukat az ügyvédi pályán, mint minálunk; de a 
corruptio is oly nagy mérvű, hogy azt semmiféle más testü-
letben ily mérvben feltalálni nem lehet. Mi tehát a lehető 
legteljesebb elismerésben részesitjük a minisztérium törek-
vését és lelkünk mélyéből óhajtjuk, hogy e törekvést siker 
koronázza és a nemzet a már létező proletaliatustól meg-
meneküljön ; mert ha veszélyes a nemzetre a sémita faj 
üzelme, nem kevésbé veszélyes az ügyvédek egy nagy szá-
mának is üzelme. Lehet, hogy van abban valami, hogy az 
ügyvédek nagy számát a létező jogakadémiák száma elő-
mozdítja ; lehet, hogy ezek reductiója némileg csökkenteni 
fogja az ügyvédek számát; de ez szerintünk nagyon proble-
maticus — problematikus azért, mert tudtunkkal ujabb idők-
ben a jogakadémiák száma nem szaporittatott és ámbár a 
létezők már régen fennállnak, a múltban még sera adták ma-
gukat annyian a jogi pályára. Előttünk tehát nem egészen 
bizonyos, ha vájjon a jogakadémiák számának megszorítá-
sa a kívánt eredményt csakugyan képes lesz-e felmutatni, 
vagy sem; vagy ha képes lesz is, az csak igen kis mérvű 
lesz és igy nem fogja megakadályoznia reductio, hogy ügy-
védek „meg nem engedett, vagy legalább az egyesekre nézve 
káros eszközökhöz ne nyúljanak, önfenntartásuk érdekében„; 
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pedig, és azt hisszük, hogy nem tévedünk, ha mondjuk, hogy 
ez egyik fő czélja a minisztérium törekvésének. 

A minisztérium különben önmaga is érzi, hogy nem a 
jogakadémiák száma egyedül az, mely az ügyvédi proleta-
riátust neveli, szerinte is ez csak ,egyik oka' a bajnak : hogy 
mi a másik oka, azt nem emliti, de ugy hisszük, azt nem lesz 
nehéz eltalálni, ha egy kissé körültekintünk. E másik ok 
nem másban keresendő szerintünk, mint azon körülmény-
ben, hogy lelkiismeretlen emberek épen a jogi pályán vélnek 
legjobban boldogulhatni. Fiatal emberek, kik még pályáju-
kat el sem végezték, vagy, kik mint pályavégzettek ügy-
védi irodákban alkalmaztatnak, már ily minőségben megta-
nulják, hogy lehet oly módon minél hamarabb meggazda-
godni, hogy a törvényekkel összeütközésbe ne jöjjenek, ámbá1' 
közönséges nyelven az eljárás .becstelenségnek' neveztetnék ; 
vagy hogy lehet a törvényt kijátszani, ha épen avval össze-
ütközésbe jönnének. Korunk anyagiságos hajhászata, mely 
leginkább kielégithető napjainkban az ügyvédi pályán, mely 
körülményt lelkiismeretlen, vallástalan emberek kizsákmá-
nyolják, ez az oka szerintünk, hogy a jogi pályára oly nagy 
számban lépnek itjaink, hogy már veszélylyel fenyegetik az 
államot és a társadalmat az ily lelkiismeretlen, vallásta-
lan emberek kik meg nem engedett eszközökhöz nyúl-
nak és embertársaikat is képesek megkárositani, saját ér-
dekükben. 

E másik ok, korunk anyagiságos hajhászata elvezet 
bennünket egy másik kérdéshez, hogy mi oka'ennek a haj-
hászatnak a pénz, a gazdagság, szóval a földi javak után ? 
A válasz e kérdésre nem nehéz. Mi ugyanis ezt az okot a 
modern iskolai nevelésben találjuk, az iskolai nevelésnek azon 
irányában, hogy a tanuló minél kevesebbet foglalkozzék val-
lási dolgokkal, hanem annál többet a realiákkal. Az elemi 
közös iskolákban amire a hitoktató tanitja a gyermeket, azt 
bőségesen lerontja a t. tanitó, pardon tanár ur. A gymna-
siumi rendszer a hitoktatást ad minimum reducálta. A joga-
kademiákban, no ott már csak nevéről ismerik a vallást; az 
egyetemen, ott még nevéről sem. Ily oktatási rendszer mel-
lett azután hogyan várható, hogy oly ifjak kerüljenek ki az 
iskolákból, kik lelkiismeretes dolognak tartsák, nem nyúlni 
oly eszközökhöz, melyek tiltva vannak, melyek mások kárát 
idézik elő? Ez az oktatasi rendszer inkább egyenesen fel-
szólítja az ifjakat, mind e kifogásolt eszközökhöz nyúlni, 
mert ha lelkiismerete nincsen kiművelve, hogy az isteni és * • 
emberi törvényeket tisztelje, ha nincsen, mert a rend.-zer 
következtében nem is lehet, oda irányozva, hogy az égiekér1 

még a földieket fel is áldozza, ugy nem lehet belátni, mi 
akadályozná őket épen oly pályát választani, hol földi vá-
gyaikat leginkább kielégithetik, nem lehet belátni, mi aka-
dalyozza őket, hogy tiltott eszközökhöz ne nyúljanak, holott, 
ha az oktatási rendszer vallásos lenne, lelkiismeretességük 
kerültetne oly pályát, hol oly nagy a lelki veszedelem és 
igy nem tódulnának annyira a jogi pályára, hogy immár az 
ügyvédek száma veszedelmes kezd lenni az államra és a 
társadalomra. 

A minisztériumnak igaza van : a baj, az ügyvédi pro-
letariátus létezik. Törekvése nemességét elismerjük, lehet, 
hogy talán segit tervével némileg a létező bajon, de gyöke-
res gyógyitást a czélba vett tervvel nem eszközölhet. Ezt 

csak a vallásos oktatási rendszer eszközölheti : és azért, ha a 
minisztérium czélt akar érni, ha meg akarja menteni a nem-' 
zetet a veszélytől, akkor jelszavának az oktatási rendszer 
reformjának kell lenni. Vallásos irányban, az elemi iskolától 
fel egész az egyetemig, vallásos oktatást kell az ifjúságnak 
adni, mert e nélkül bármily, különben buzgó törekvés csak 
félrendszabálynak fog bizonyulni, melylyel czélt érni, soha,, 
semmiféle körülmény közt nem lehet. A minisztérium terve' 
csak kísérlet: kisértse meg tehát és kapcsolja össze saját ter-
vével ami ajánlatunkat, vesziteni vele bizonyosan nem fog,-
hanem hogy nyer, arról a vallás elvei biztosítják. ^ 

Znyováralja. Újuljatok meg ! Esdő hang. — Minden a 
mi használtatik, kopik. Hogy pedig továbbra is használni 
lehessen, szükséges, hogy időnként megjavítsuk. Igy az óra,-
legyen bár legjobb szerkezetű, idővel lejárja magát ; belepi 
a por; végre megáll. Hogy újra járjon, ki kell tisztítani. 

Minden ember, tehát a pap is hasonló egy ily órához. 
Részesült légyen bár a legjobb seminariumi nevelésben, 
legyen bár legszentebb felszenteltetése után, ha kimegyen 
az Ur szőlejébe, bármennyire vigyáz magára, még is> ha-
nem vetkőzik is ki egészen az első buzgóságból, veszít idő-
vel az első ruganyosságból. Ha valaha, ugy kivált a mostani 
romlott időkben lassanként közönyössé válik legszentebb 
ozélja irányában, hacsak nem száll magába s meg nem ujul 
az ugy nevezett lelkigyakorlatokban. 

Jól látta ezt a mi Megváltónk, Krisztus Urunk akkor,-
midőn az apostolokhoz intézte e szavakat: „Venite seor-
sum." Menjünk egy kissé magányba s pihenjük ki magun-
kat, s elment velük magános helyre, a hol együtt imádkoz-
tak s a hol tovább oktatta őket. Ez volt pihenésök. 

Tapasztalásból tudjuk, hogy az újonnan felszentelt pa-
pok nagy buzgósággal fognak a lelki munkához, hogy 
itt-ott korlátozni is kell őket, nehogy tul menjenek az igazi -
buzgóság határain. Hasonlók ők a fellobbant tűzhöz, mely 
mindent, a mi csak útjában áll, megemészt. Az uj misés pap 
szeretné, ha lehetséges volna, egyszerre az egész világot 
megtéríteni. Lelkiismeretesen végzi naponként breviá-
riumát, megtartja a mindennapi elmélkedését, szorgalma-
san látogatja az oltári szentséget, rózsafüzér az ő útitársa, 
örömest időzik a gyóntatószékben, a hol bonczkés alá veszi 
az emberi lelkiismeret minden zugát s azt a lehető legjobb 
rendbe hozni igyekezik. Teljes készültséggel lép fel a szó-
székre, honnét csak is Krisztus tanát hirdeti, nem pedig 
üres beszédeket. Egész ajtatossággal naponta misézik, elvé-^ 
gezvén lelkiismeretesen az előkészülő s hálaadó imákat. 
Szabad időben meglátogatja a betegeket, kiváltképen a sze-
gényeket s azokat lehetőleg vigasztalja. Örömét leli az isko-
lában az ártatlan gyermekek közt. Szóval ugy működik, a 
mint illik egy fölszentelt paphoz. De meddig fog tartani ez 
az ő buzgalma ? 

Sajnos tapasztalásból tudjuk, hogy néhány év letelte 
után kezd lankadni még a legbuzgóbb pap is. Kivált ha lát-
ja azt, hogy az ő buzgósága nem koronáztatik kellő ered-
ménnyel, egyrészről, másrészről pedig, ha látja, hogy mások 
másképen vélekednek s tesznek is . . . Exempla trahunt. S 
mi lesz majd belőle rövid idő múlva? Miután buzgalmának 
első tüze napról napra gyengül, lesz belőle bérencz, mercena-
rius. Vájjon mi segíthet legalkalmasabban e bajon? 
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E kérdésre maga Krisztus urunk felel a fenti szavak-
kal : „Venite seorsum et requiescite pusillum." 

Ha már az apostoloknak, a kik még csak rövid ideig 
munkálkodtak és pedig Krisztus Urunk látható jelenlétében, 
A'olt szükségük lelki nyugalomra, mennyivel inkább szüksé-
günk van minekünk ily lelki nyugalomra, a kik romlottság 
közepett élünk, a kik éveken át munkálkodunk annyi ellen-
ség közt, a kik gyarlóbbak vagyunk, mint az apostolok stb. 
stb. Mennyivel inkább, mondom, van nekünk szükségünk ily 
lelkinyugalomra, melyet a lelkigyakorlatokban találhatunk 
fél, elvonulva a világ zajától legalább néhány napra azon 
czélból, hogy ott lerázzuk, lemossuk magunkról a sokféle 
gyarlóság porát vagy talán a gonoszság szennyét is s meg-
ujitsuk szivünkben azon kegyelmet, melyet fólszentelteté-
sünk alkalmával nyertünk. 

Szükségünk van tehát lelki gyakorlatokra mindnyá-
junknak. Ezt paptársaim előtt tovább vitatni, sértés volna. 
De hát mi a teendő? 

Sokan ugyan is oly helyzetben vannak, hogy vagy 
anyagi vagy hivatalos okokból akadályozvák ily lelki gya-
korlatok megtartásában. Multi autem etiam ex respectu hu-
mano vitant ea quae sunt ad salutem. Csekély véleményem 
következő : 

Reánk nézve a főpásztor ép az, a mi volt Krisztus Urunk 
az apostoloknak. Jézus Krisztus pedig maga meghivta az 
apostolokat : Yenite seorsum et requiescite pusillum. A fő-
pásztor az Ur Isten felkentje, a Szent Lélek eszköze, Istentől 
nyert kegyelem folytán legjobban tudja berendezni megyé-
jét ugy, hogy legalább minden három évben képes volna 
minden pap legalább egyszer ily lelkigyakorlatokat tartani. 

De ki fogná azokat rábírni, a kiknek ehhez nincs ked-
vük? Ily kérdés alig ha merülhetne fel, s ha igen, felelet : 
maga a főpásztor, a ki gondoskodik, hogy legyenek jó pász-
torok. Különben nem hinném, hogy találtatnék egy pap is, 
aki ellenállani akarna a kegyelemnek, s lia igen, az csak addig 
tartana mig meg nem Ízlelné a szent gyakorlatok édességét. 

Hol tartassanak meg a lelkigyakorlatok ? Tűzessenek 
ki a püspöki megyében oly helyek, — zárdák vagy plébá-
bániák, — a hová csekélyebb uti költséggel s idővesztes-
séggel lehetne mindenkinek jönni ; szemeitessenek ki oly 
asceticus egyházi személyek, a kik válalkoznának lelkiigaz-
gatóságra azok részére, a kik részesülni akarnak e lelkigya-
korlatokban s látassanak el azok kellő hatalommal. Válasz-
tassék ki oly idő, melyben mind az anyagi mind pedig a szel-
lemi munka pihenőben van. 

Miután pedig a papok bölcsője a papnövelde, miért 
nem lehetne az ugyanazon papok üditő asylumává ? Hogy 
pedig a hivők ne szenvedjenek lelki kárt pásztoruk távolléte 
miatt, lehetne kiküldeni segédlelkészeket kivált az ujjon fel-
szentelt papokat, vagy különben is egyik plébános a másikat 
kisegítheti. Est modus in rebus. 

Arról nem is beszélek, hogy mily jól hatna ez a hí-
vőkre is. Ha ők tudják, hogy lelkiatyjuk ily lelkigyakorla-
tokbanrészt vesz, nagyobb tiszteletre érzik inditva magokat 
irányába. Gregor ovi es Nándor, 

segédlelkész s hitelemző. 

Róma. XIII. Leo és az európai eseményeit. — Olva-
sóink emlékezni fognak, igy kezdi az ,Aurora' jul. 15-iki 

vezérczikkét, hogyan igyekezett egész legújabb ideig, per-
fid és a legravaszabb módon, valamennyi ország liberális 
lapja a katholikus világban bizalmatlanságot és gyanút kel-
teni a pápa iránt. Ez folytatása volt azon hareznak, mely 
annyi év óta s annyiféleképen megujul a pápaság és egyház 
ellen. Azonban a katholikusokat nem csalták, mert nem is 
csalhatták meg. Az uralkodó XI I I . Leo pápa nagy erényein 
és legnagyobb becsű személyes tulajdonain kívül a katholi-
kusok bíznak az Isten örök segélyében, melylyel egyházát 
támogatja, és soha sem verhet gyökeret leikökben, azon sé-
relmes és szentségtelen kétely, melyet a szabadelvű sajtó 
igyekezett terjeszteni. XI I I . Leo, föltevén magában béke-
tűrés és szelídséggel visszavezetni az igazsághoz az eltévedte-O O O Ö 
ket, minden okot, még az affektált panaszra, is minden ment-
séget a roszban való nyakas megmaradásra meg akart szün-
tetni. Kitárta karjait mindenki iránt, mindenkinek bocsána-
tot igért, hacsak bánatot mutatnak, szóval mindenki iránt, 
elnéző volt. Ezen jóságával visszaéltek a roszlelküek és 
X I I I . Leo szelidségét gyengeségnek festették le és annyira 
vetemedtek, hogy csaknem az egyház cserbenhagyásának 
(abbandono) merték nevezni, a mi a leggyengédebb szeretet 
volt a kath. világ iránt. 

De ime most ragyogó s eltagadhatlan tettek bizonyít-
ják, mennyire tudja X I I I . Leo, épen ugy mint elődei, a 
szelídséget erélylyel, a modor kedvességét az elvek rendit-
hetlenségével egyesíteni s mennyire nem akadályozták őt 
az eltévedtek megnyerésére s a roszlelküek zabolázására 
czélzó törekvései a jog és igazság, a kath. egyház tanai és 
jogai szeplőtelen védelmében. Németországban, Belgium-
ban, Francziaországban, mindenütt bebizonyított szilárd-
ság után nem volna szabad többé a más elvű lapoknak mér-
ges" gyanúsításaikat a katholikussok közé szórniok. X I I I . 
Leo, mint az isteni Mester, kinek földi helyettese, szeretet-
tel, gyengédséggel, kegyességgel teljesnek mutatta magát; 
de azért nem adott fel abból, mit Isten reá bizott, egy kö-
römnyit sem, nem vesztett el abból a kincsből semmit, me-
lyet őriznie kell. Németországban ugy mint Belgiumban 
rettenthetlenül ragaszkodott az egyház igazaihoz (alle ra-
gioni della chiesa) és azokat erélyesen védelmezte ; és nem 
engedett azoknak, kik nagy Ígéreteket tettek neki, ha azok-
ból egy részt fölad. Hiába igyekeztek őt a legravaszabb fo -
gásokkal megcsalni ; a csalás a csalók fejére esett vissza és 
a szent szék uj fényben ragyog. X I I I . Leónak a legfurfan-
gosabb államférfiakkal, a legálnokabb sectariusokkal kellett 
harczolnia ; de sem azoknak sem ezeknek nem sikerült őt 
megkárosítani. Sőt ellenkezőleg, ők, kik a katholicismust 
eltiporhatni vélték, ha egyszer a pápát sikerült rászedniök, 
most a legkényesebb s legbonyolultabb helyzetben vannak. 
XI I I . Leo nyugodt, csendes maradt a vihar közepett. Ö jól 
tudja, hogy az egyház, mint Isten, várhat, mert örök. Nem-
zedékek elmúlnak, országok szétbomlanak, birodalmak eltűn-
nek, civilizált népek elbarbáriasodnak, barbár népek czivili-
zálódnak, az egyház pedig látja s nézi mindezeket, s imád-
kozik és vár. Önmagában birja az elsülyedt és sülyedő tár-
sadalmak minden bajának gyógyszerét ; ő vár népeket és 
nemzeteket, melyek nála életet fognak keresni és kész min-
denkinek életet adni, ki azt keresi. Es a tévelygések után a 
nemzetek az örvény széléről kezeiket fogják az egyház felé 
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kitárni, hogy mentse meg, vagy ha már elestek, emelje fel 
őket. Az egyház diadala : szenvedni, hogy sértetlenül fen-
tartsa a népeket megmentő jogot és igazságot, és a jogot és 
igazságot késszégesen nyújtani, kik azt menekülésökre kérik. 
Az egyház ezen isteni küldetése most XI I I . Leo műveiben, 
fényesebben ragyog, mint valaha. A katholikusok bizonyára 
nem szorultak a mi figyelmeztetésünkre, hogy a sajtó secta-
rius perfidiaitól őrizkedjenek, mely hizelgő ráfogásokkal 
igyekszik közéjök befurakozni, hogy összeveszítse őket. A 
katholikusok bíznak a pápában és a pápát mindig ott fogják 
találni, a hol valamely jogot vagy igazságot kell védeni, va-
lamely cselt kell felfedezni, valamely kétszinüséget kell meg-
szégyeniteni, vagy valamely hatalmaskodást (prepotenza) 
kell megtörni. 

Rónia. A francziaorszáyi egyházüldözés, mint az ,Uni-
vers'-nek az örök városból írják, nagy hatással van az egy-
káz fejére, ki a köztársaság radicalis uralkodó elemei által a 
jezsuiták s más u. n. nem autorizált szerzetes rendek ellen 
megindított üldözés végét nem minden nyugtalanság nélkül 
várja és aggódva a kimaradhatlan következmények miatt 
nem szűnik meg imádkozni Francziaországért, melyet itt 
korántsem zavarnak össze a keresztény- és francziaellenes 
köztársasággal. A hit és az egyház története megtanit még a 
legdühösebb üldözések közt is bízni a franczia katholikusok 
végleges diadalában. Talán Isten épen azért engedi meg a 
mostani üldözést, hogy a katholikusok előtt még inkább fel-
tüntesse a szerzetes rendek becsét, melyeknek szolgálatai a 
keresztény civilizáczio fenntartására, a jog és igazság ural-
mának visszaállítására mindinkább nélkülözhetlenebbeknek 
bizonyulnak be. Valóban már most csodálhatjuk a köztár-
saság közegeinek gyűlöletes tettei mögött az isteni gondvi-
selés intéző karját, mely a keresztényekben bátorságot kelt, 
a lelkekbe szilárdságságot önt, s felébreszti bennök a családi 
jogok s az igazi szabadság öntudatát. Az isteni gondviselés 
a papságban a törvényes ellenállás nemes elhatározását 
kelté fel ; a bírói kart, az erőszakos rendszabályok határo-
zott kárhoztatására lelkesité ; szóval a hősi erények csodáit 
készíti elő. Mi tehát ,igy fejezi be a nevezett lap római tu-
dósítója levelét, korántsem csüggedünk el, mert az áldoza-
tok, melyeket kőznünk kell. bőven meg lesznek jutalmazva. 
A pápa nem fog késni érzelmeit ünnepélyesen nyilvánosság 
elé hozni. 

IRODALOM. 
= Ajánljuk t. olvasóink különös figyelmébe a követ-

kező előfizetési felhívást a „Porosz Egyházpolitikai Tár-
gyalások" czimü miire. Az uj porosz egyházpolitikai tör-
vény parlamenti tárgyalása teljes képét tárja őlé azon esz-
meharcznak, mely az állami mindenhatóság és vallásellenes 
irányzat egyesülése folytán a kedélyeket izgalomban tartja. 
Valóságos csaták vívattak a porosz országgyűlésen legutóbb, 
melyekben ész, ékesszólás, igaz és hamis érvek szolgáltak 
fegyverekül, és a melyekben a vallás hivei küzdöttek a val-
lástalansággal szövetkezett állami mindenhatóság érdekelt-
jeviel, a legszentebb emberi jogok és a lelkiismereti szabad-
ság képviselői az anyagelviség és álczázott miniszteri ön-
kény viadoraival. 

A gyakorlatban, parlamenti küzdtéren mérkőzött meg 
tehát eszme eszmével, elv elvvel, érv érvvel, és e küzdelmet 
még nagyobbá teszi az, hogy a támadó védő is volt és 
viszont. 

Tagadhatatlanul nagy fontossággal bir a porosz or-
szággyűlés legutóbbi egyházpolitikai vitája nemcsak a po-
roszországi, de az összes európai viszunyokra, kiváltkép pe-
dig tanulságos az reánk, katholikusokra nézve. O ö 

Amit annyi könyv, folyóirat és hirlap egyenkéut s 
szórványosan elméletileg tárgyal, azt a porosz egyházpoli-

tikai vitában gyakorlatilag látjuk érvényesítve, amelyben a 
támadás és védelem, vád és czáfolat nem szakgatottan, de 
nyomban követi egymást és e tekintetben a polemikus érvek 
egész tárházát nyújtja. Látjuk, mint támadtatik meg ál-
czázva s nyiltan a katholikus egyház s vallás ugy lényegé-
ben, czéljában, szervezetében, mint fejében, képviselőiben a 
híveiben; de látjuk azt is, hogy a védelem kiterjed minde-
zen intézményekre és részekre, még pedig oly meggyőző ér-
veléssel s lelkes ékesszólással, hogy méltán páratlannak 
mondható a Parlamentarismus terén. 

E fölöttéb tanulságos parlamenti vitákat alólirott átül-
tettem honi nyelvünkre, az összes előzményekre vonatkozó 
adatokat bevezetésül adván; főfigyelmet fordítottam az ál-
talános érdekű dolgokra, de a porosz viszonyokat sem ha-
nyagolván el ; a vezérszónokok beszédeit egész terjedelmük-
ben közölvén, az összes egyházpolitikai mozzanatokat kie-' 
melvén, a kevésbé ismereteseket jegyzetekbe foglalván és 
igy kerekded s világos egészet nyújtván, melyhez képest s 
hirlapi tudósítások alig tizedrésznyi csonka töredéket ké-
peznek. 

Ennek megfelelőleg tartalma a következő: 
I. A „culturharcz" eredete s czélja ; 
II . eszközeinek ismertetése ; 
IV. a. sz. Szék s Berlin közti diplomatiai tárgyalások 'y 
V. az uj egyházpolitikai törvény és parlamenti tár-

gyalása ; 
VI. az uj helyzet jellemzése. 
Mint e tartalomból kitetszik, az felöleli az egész po-

rosz „culturharcz" eddigi történetét. 
A diszes kiállítású vaskos füzet még folyó julius hó-

ban fog megjelenni Előfizetési ára egy forint o. é., mely 
f. hó 30-ig alólirotthoz (Budapest, VIII . őr utcza 6. szám,-
II. emelet 14.) küldendő. Csippék F. 

II i v a t a 1 o s. 
Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem előter-

jesztésére, a szepesi székes káptalannál megüresedett nagy-
préposti állomást idősb Liptay Ferencz apát-kanonok, liptai 
főesperes és püspöki helynöknek adományozván, az ekkép 
üresedésbe jött liptai főesperességre Andreánszku Boldizsár 
apát és legidősb mesterkanonoknak előléptetését jóváha-
gyom, az utolsó mesterkanonokságra pedig, hittanári kö--
telezettséggel, dr. Richnovszky Pál czimzetes kanonok, hit-
tudor, papneveidei és tanitóképezdei igazgatót kinevezem ^ 

Kelt Schönbrunban, 1880. évi junius hó 22-én. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. Trefort Ágoston, s. k. 

VEGYESEK. 
— Ft. Ipolyi Arnold püspök ur ő excja, mint nekünk 

irják, szegénysorsu segédlelkészek közt ez idén is eddig ÍOOO 
frtot osztott ki. 

— Miskolczt ól irják, hogy ott sz. Péter-Pál ünnepét, 
mint a mindszenti templom bucsunapját, az idén kiváló-
fénynyel és örömmel ülték meg, amennyiben ekkor lett 
megáldva az a négy oly tárkép, melyeket Tárkányi B. Jó -
zsef apát-kanonok rendelt meg veterán művészünknél, Ko-
vács Mihálynál, ajándékul az emiitett templom számára. A 
becses adományt Beller József apát-esperes igen érdekes 
tartalmú egyházi beszéddel mutatta be a roppant számmal 
egybesereglett közönségnek, mire az adományozó apát-kano -
nok, f'őpásztori felhatalmazás mellett, a négy oltárt az egy-
ház szokott szertartásai közt megáldotta. Az ez után követ-
kezett egyháznapi ünnepies körmenetet és nagy misét Zsen-
dovics József prépost-kanonok tartotta, ki mint egyházme-
gyei tanfelügyelő jött Miskolczra a különféle tanintézeti 
vizsgálatok megtartására. E. E. K. 

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

Nyomatott Budapesten, 1880. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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TARTALOM : Egyházi alapitványi pénztárak. — Papneveidei egyházirodalmi iskoláink felvirágoztatása érdekében. 
Az eljegyzésről. — Egyházi tudósitások : Budapest. A tizenötös bizottság. Budapest. A katholikus alapok ügyében. 

Vegyesek. 

Egyházi alapitványi pénztárak. 
Honunk egyházmegyéiben divó szokás és gya-

korlat szerint nemcsak a plébániai egyházak fillé-
reit, hanem a szent misékre, kápolnák, keresztek jókar-
bani tar tására , szegények felsegitésére egyes jótevők 
által tett alapítványok pénztárát is az illető lelkész, 
és a hit- vagy politikai község által választott egy-
házi gondnok kezeli felelősség mellett, a készpénzt és 
kötvényeket az előirt felsőbb rendszabály szerint 
ket tős zárral ellátott szekrényben őrzi. A gondnok-
ság által az évvégén készitett okmányolt számadás, 
— miután azt a kegyuraság, vagy község elöljáró-
sága, ugy a kerületi esperes is átvizsgálta, — felül-
vizsgálat végett az egyházmegyei kormánynak ter-
jesztetik fel, mely ha nehezítő észrevétel nem forog 
fent. a számadókat felmentő leirattal örvendezteti 
meg. A gondnok ezért vagy a község, vagy az egy-
ház pénztárából szokott csekély tiszteletdijt húzni, 
a lelkész azonban ezt úgynevezett ex nobili officio te-
szi', mert ez hivatalos teendőihez tartozik. 

Az utóbbi években eme számadásokban egyné-
mely vidéken egy különös az előtt nem igen észlelt 
jelenség tün t fel, az t. i., hogy az alapitványi tőkék 
u tán já ró évi kamatok nem a bevételi, hanem a hátra-
léki rubr ikában fordulnak elő, ugy hogy maholnap 
már a kamathátralék majdnem megközelíti a kiköl-
csönzött tőke összegének felét, néha azt már tul is 
haladta. 

Érdemes lesz e különös tünemény okát kifür-
készni, mert ez által az orvosló kezekre váró sebet 
is felfedezhetjük, mert ennek eltitkolása és gyógyí-
tásának elhalasztásával az egyházi pénztárak eme 
nyi l t sebe meggyógyulni nem fog soha, sőt mennél 
tovább halasztatik az orvoslat, annál inkább súlyos-
bodva nőni fog a baj. 

Tudva van mindenk i előtt, hogy az utóbbi két 
évtized alatt az alkotmány által adott szabadságot 
honunkban is némelyek — leginkább Izrael fiai — 
arra használták fel, miszerint az örökös tar tomá-
nyokban divó szokás szerint ná lunk is mindennevü 
és nemű iparvállalatokat, részvény-társulatokat ala-
kítottak és alapítottak mások pénzén, és a részvé-
nyekbe befizetett tőkék u tán mesés nagy jövedelme-
ket nem csak Ígérvén, de az első években adván is, 
eme szédelgő gründerek, a könnyen hivöket csakha-
mar lépre is vezették annyiban, hogy senki ál tal 
nem értett mérlegük nyomán tetemes osztalékban 
részesített részvényeiket ál-parin felül is elárusítani 
tudták. Azonban a bécsi börzén 1873. év végén ki-
ütöt t válság, melyet bankár nyelven krachnak ne-
veznek, nagy részét lesöprötte az élet színpadáról 
eme szédelgő vállalatoknak, de a syndicatusi grün-
derek már tu l adván ekkor részvényeiken, a csapás 
nem annyira őket, mint a részvények után kapkodó 
közönséget suj tá, és a többi közt több hazai pénzin-
tézetet s takarékpénztár t is csőd alá ju t ta to t t , mert 
ezek is játszottak a szédelgés eme fénykorában a 
bécsi börzén, nagy mérvben vásárolták ott a börzei 
papirokat, és fortuna kisasszony oltalma skedvezése 
mellett szép összegeket nyervén fényes osztalékban 
részesiték részvényeseiket. Minél nagyobb oszta-
lékot fizetett az ily pénzintézet, annál nagyobb volt 
a közönségnek is i ránta bizalma és sietett mejrtaka-

O ö 
r i tot t filléreit abba gyümölcsözés végett annyival 
inkább elhelyezni, mert az kivált — ha három havi 
felmondásra helyezte azt ott el — 7 — 8 százalékot 
is adott a betevőknek. Nem tudjuk, nem e csábitó 
körülmény inditotta-e némely vidéken az egyházi 
gondnokságot arra, hogy pénztári készletét, a be-
vagy visszafizetett alapitványi tökét gyümölcsözés 
végett szintén az ily pénzintézetekbe helyezte el, sőt 
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hir szerint itt-ott még részvényeket is vásároltak 
alapitványi pénzeken. Az egyházi gondnokságot e 
tettéért — ha azt, mint örömmel feltesszük, az egy-
házmegyei hatóságtól kikért s kinyert engedély 
mellett tette, — vagy ez utóbbit a megadott enge-
délyért, — annál kevésbé lehet most utólagosan kár-
hoztatni, mivel jóliiszemüleg és az egyházi pénztár 
érdekében cselekedett, és annál kevésbé volt oka 
bizalmát mindkettőnek eme pénzintézetektől meg-
tagadni, mivel a magas kormány is felhatalmazta 
saját közegeit, sőt a törvényszékeket is arra, hogy 
az ideiglenesen befolyt vagy birói kezekbe letett 
pénzeket őrizet s gyümölcsözés végett a vidéki ta-
karékpénztárakban elhelyezhetik. 

Azonban, mint emiitettük, a reactio csakhamar 
bekövetkezett, a kártyavárak szétmállottak, a nagy-
reményű, fényes jövőjű vállalatok elenyésztek, s 
a részvényesek szobáik falait kitapeczir ózhatják most 
már e drága szövettel, a betevők pedig boldog- s sze-
rencséseknek vallhatják magokat, ha majd annak 
idejében, midőn t. i. a csődpernek vége lesz, ha a 
törvényszék az ily pénzintézetek bonyolult és össze 
vissza kuszált ügyeit letárgyalhatja, ha a tömeg-
gondnok és csőd-választmány dus tiszteletdijjának 
és a per- s bélyegköltségeknek kifizetése után az 
osztályozásnál marad még annyi vagyon fel, hogy 
a befizetett tökének egy harmadát megkaphatják. 
Természetes, hogy a csőd napjától kamatról szó 
sem lehet, nem a pénzintézet fizeti azt a betevőnek, 
hanem ez kénytelen tőkéjének két harmadát kamat 
fejében amannak átengedni. — Hát biz ez igy van, 
a kinek nem tetszik, tegyen róla, ha tehet. Igaz, 
hogy a hírlapok jelzése szerint a törvényszékek a 
bűnvádi eljárás alá vont intézeti igazgatókat és 
tisztviselőket az alapszabályok elleni eljárásért, és 
a társulati vagyonnak szándékos elpazarlásaért né-
hány havi börtönre elitélték, de ezen, az illetőket 
méltán súj tó itélet által a jóhiszemű betevőkön és 
igy az egyházi pénztárak sanyarú helyzetén nincs 
segitve, legfeljebb, minthogy a közmondás szerint 
a veszett fejszének csak nyele kerül kezünkbe visz-
sza, evvel a börtönből kiszabadulókat gyengén meg-
érintve figyelmeztethetjük — noha minden ered-
mény nélkül — arra, hogy jövőre tartsák szemelőtt 
jobban a már Mózes által évezredek előtt kihirdetett 
ama parancsot : Ne lopj. 

Már mindegy, bár miként okoskodjunk, a baj 
megvan, a sebet eltitkolni nem lehet. Inkább elmél-
kedjünk arról, mikép lehet s kellene azt orvosolni. 
Ennek kapcsán eme két kérdést állítjuk fel: 

I. Vájjon az ily alapitványi tőkékhez teher 
gyanánt kötött szent misék a kamat nem fizetésének 
ideje a la t t ab i ro i itélet kimondásáig rnegtartandók-e 
rendesen, mint a kamat fizetési ideje alatt, a lelkész 
által ? — továbbá 

II. A birói itélet után, midőn a töke vagy egé-
szen, vagy részben elveszettnek mondatik ki, mi 
történik a tökéhez kötött szent misékkel? 

Igyekezni fogunk mind a két kérdést megfej-
teni s néhány concret példával felvilágosítani. 

I. 
Mindaddig, mig az eljáró bíróság végitéletileg 

nem dönti el a per alá vont ügyet, az egyházi pénz-
tár sem a tőkéhez, sem annak kamatjárulékáhozi 
jogáról önkényt le nem mondhat, és igy az illető 
számadó gondnokok helyesen cselekszenek, ha szá-
madásaikban a kamatot nyilvánosságban tartva azt 
a hátraléki rovatban jegyzik fel. Véleményünk sze-
rint azonban ezen eljárás correct lehet más követe-
lési civil pereknél, de nem a csód-pereknél, hol már 
előre tudja mindenki, hogy nemcsak a kamat, ha-
nem a töke egy része is veszendőben van. De nem 
is erről van itt szó. Feltett kérdésünk a per folyama, 
illetőleg a kamat nemfizetési idejére a misék el vagy 
el nem mondására nézve szólt. 

Azonban bár mikép hánytuk vetettük is e kér-
dést, soha más választ nem tudtunk reá találni an-
nál, hogy igen is megtartani köteles a lelkész ama 
szent miséket, melyek a tőke által biztosíttattak az 
illető által. Elmélkedtünk, olvasgattunk, kerestünk 
mentő indokokat, de sem az általunk interpellált 
canonisták, sem a moralisták nem adtak kezünkbe 
mentő fegyvert e tárgyban ; mert annyi bizonyos, 
hogy az alapitványozót azon önhihája s vétke nél-
kül közbejött körülmény miatt, hogy eme kezeinkre 
bizott hagyománya balsorsban részesült, a keresz-
tény moral elvei szerint nem lehet s nem szabad 
megfosztani ama lelki s szellemi nyereménytől, 
melynek élvezeti reményében ő megtakarított fillé-
reinek egy részét életében, vagy halála után örökö-
seitől megvonva lefizette. — A lelkész e tárgyban 
önhatalmúlag az egyházinegyi kormány tudta s en-
gedélye nélkül annál kevésbé intézkedhetik, azaz a 
misék megtartását meg nem tagadhatja, mert ő ön-
maga sincs jogosítva valamely egyházi alapítvány 
elfogadására, ez csak akkor válik jogerejüvé, ha az 
egyházmegyei kormány azt elfogadhatónak itéli, 
mert minden megyében meg van az úgynevezett Syn 
odalis taxatio u t ján az e czélra befizetendő tőkének 
összege határozva és az alapitványokra nézve bizo-
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nyos feltételek elöirva, e szerint tehát egyedül eme 
kormány intézkedhetik jogerejüleg e kérdésben, 
mely abirói Ítéletig mindenesetre a status quo-t fogja 
fentartani, hacsak az egyházi gondnokság 

a) kimutatni nem képes azt, hogy az alapitvá-
nyozó, vagy örökösei az időközben most már csőd 
alá került és igy már értéktelenné vá ' t takarék-
pénztári részvényben, vagy leolvadt betéti könyv-
ben elhelyezve adták a gondnokságnak át annak 
idejében az alapítványi tökét ; ezen esetben nem 
csak joga de kötelessége a gondnokságnak az ala-
pitótól, vagy örököseitől követelni azt, ho^y m as 
biztosb vagyont tűzzön ki s adjon át, az alapítványi 
terheknek megfelelőt, mit ha teljesíteni vonakodnék 
az egyházmegyei kormány a birói Ítélet kinyerése 
előtt is intézkedhetik e tárgyra nézve, és az ily ala-
pítványt könnyen nem létezőnek fogja tekinteni. 

b) Hasonló eljárásra számithatna a gondnokság 
azon esetben is, ha kimutatni tudná azt, hogy épen 
az alapító, vagy az örökösök óhajára s kívánatára 
lön a készpénzben lefizetett tőke a csőd alá ju tot t 
pénzintézetbe elhelyezve. 

c) Nem ritkán oly esetek is fordultak elő, hogy 
az alapitványozó nem kész pénzben, hanem átadott 
kötvényben adta át alapítványát a gondnokságnak, 
melyet ez jóhiszemüleg el is fogadott, azonban nem 
sokára kisült, hogy az átvett kötvénynyel pert is 
vett át a gondnokság. Eszünkbe jut itt egy a mult 
században kelt és általunk olvasott végintézet saját-
ságos poutja, mely szerint a végintézkedő ellopott 
Csákó nevü tehenét, ha megkerül , János fiának, ha 
meg nem kerül, a barátoknak hagyományozta . 

Azt hisszük ezen c) alatti esetben is akép fog 
az egyházmegyei kormány intézkedni, miszerint a 
felcserélni nem akart kötvény visszaadásával az ala-
pítványt megszűntnek fogja kijelenteni. 

d) Néha a végintézkedö sz. miséket alapitvá-
nyoz, de az ezeknek megfelelő tökét az örökösöknél 
kiváuja hagyatni, kiket a kamat fizetésére kötelez ; 
egy ideig ezek pontosan meg is felelnek kötelmük-
nek, azonban utóbb ez elmarad, mert a vagyon el. 
adás utján más kézre került, és ha e teher nem volt 
a telekkönyvben előjegyezve, üthetjük a nyomát. Az 
ily alapítvány is a fentebbi eljárás alá esik. 

Ha egyik vagy másik eset fordul elő, a lelkész 
terjessze elö egyházmegyei kormányának a fenforgó 
körülményeket és várja be annak jogérvényes ha-
tározatát, mert ujolag kijelentjük azon nézetünket, 
hogy ö nincs jogosítva semminemű ürügy alatt arra, 
miszerint az alapítványi szent misék elmondási ter-

he alól önmagát — azért mert a kamat nem fizet-
tetik — felszabadítsa, és ha talán eddig ezt tette 
volna, jelentse be ezen körülményt is, és ha utólag 
az elmulasztott miséket pótolni nem képes, XIV. 
Benedek pápa előadása szerint a római pápától 
nyerhet csak e tárgyra nézve felmentést. 

Oltványi Pál. 

Papneveidei egyházirodalmi iskoláink felvirágoztatása 
érdekében. 

(Vége.) 

Tudvalevő előttünk, hogy az irodalmi önképzés és 
szónoklatok lelkes fölkarolását ajálva, oly pontot érintünk, 
mely, a mai közönyösség mellett, kétségkivül sokaknak 
nemtetszésével találkozik. Igy például azoknak egy része, 
kik az önképzéssel mindenkor együtt járó tanulmányoktól 
s munkálkodástól szeretnek minden áron mentek maradni, 
többnyire azzal állnak elő, hogy ők úgysem születtek Író-
nak, s van az övéknél avatottabb toll is. — Kétség kivül 
nagyon igazat mondanak. De hisz nem azt kivánjuk mi az 
önképzéssel foglalkozóktól, hogy azonnal, mint kész irók 
lépjenek föl, hanem hogy erre magukat körülményeik és 
tehetségeik szerint képezzék. S különben az iró is „non na-
scitur, sed fit ;" hogy pedig valaki iróvá lehessen, épen ama 
folytonos gyakorlatra, folytonos tanulmánya, szóval azon 
irodalmi önképzésre van szüksége, melyre az e. i. iskolák-
ban nyílik legszebb alkalom, s melyet el nem mulaszthat, 
lia a ezélt, mely miatt az i. iskolák alakultak, nem akarja 
szem elől téveszteni, vngy egyszerűn figyelmen kivül hagyni. 
— De mit szóljunk azokról, kiket egyedül azon ok tart visz-
sza a munkálkodástól, mert van az övékénél avatottabb 
toll is. Mindenesetre kissé külÖDÖsen gondolkodnak, mert 
csak ugy és akkor szeretni vagy akarni a munkálkodást, ha 
már egyszer nálunk avatottabbak nem találkoznak, talán 
nem is egészen szerény kivánat. S azután •— kérdjük — mi-
re jutna ama hadsereg, melyben mindazon katona nem 
akarna harczolni, kit egy vagy más társa ügyességben és bá-
torságban felülmúl? A kellő avatottságot csakis a folytonos 
gyakorlat képes megszerezni, s a kikre most mint avatot-
takra szeretünk hivatkozni, bizonnyára nem volnának azok, 
ha működésök kezdetén ők is ugy gondolkoztak volna, mint 
az illetők, kiknél mások avatottsága elég ok a nyugalmas 
semmitevésre. Ha mások avatottabbak nálunk, ez csak 
emelje buzgalmunkat, hogy egykor képesek legyünk az ő 
helyüket is betölteni. — Másrészről azonban az önképzés 
iránt való közönyösség nem ritkán az önbizalom hiányából 
s az erők tulkicsinyléséből származik, a mihez még ha egy 
kis kényelem-szeretet is hozzájárul, bizony nem nagy elha-
tározás kívántatik, hogy legfontosabb ügyünket jó szeren-
csére bizva, ölbe tett kezekkel nézzük mások törekvéseit. 
Pedig az önbizalom ezen hiánya, mint velünk együtt tán 
másoknak is volt alkalma tapasztalni, sokszor egészen alap-
nélküli; hisz ismerünk többeket, kiket önmaguk kicsinylése 
hosszabb ideig visszatartott az irodalmi munkálkodástól, s 
hogy mennyire ok nélkül, igazolta későbbi eredménydus 
munkásságuk. — Mind ebből pedig csak az következik, hogy 
az irodalmi önképzéstől, a vele járó munkálkodástól vissza-
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retteni nem szabad, jóllehet nem vagyunk kész irók, s ám-
bár vannak a miénknél avatottabb tollak is. — De van e 
mellett még számos ok, mely a lelkiismeretes irodalmi ön-
képzést, különösen napjainkban, nagyon is kívánatossá teszi. 
Ily fontos ok rejlik mindenekelőtt jelen időviszonyainkban. 
Ki ne tudná, hogy manap a sajtó a hatodik nagyhatalmat 
képviseli! S mégis eme sajtó hazánkban, hol a katholikusok 
a lakosságnak majdnem kétharmadát teszik, tulnyomólag 
zsidók, kálvinisták s egyéb, nagy kisebbségben levő vallás-
felekezetek által befolyásoltatik. Tudományos és politikai 
társulatokban, melyek nem tisztán kath. jellegűek, az idegen 
vallásúak dominálnak, s még örülnünk kell, ha ottan néha 
egy-egy kegyes szóra, megemlitésre méltatnak bennünket, 
habár legtöbbször ugyan nincs okunk megemlékezésük-
ért köszönetet mondani. — S most kérdjük, nem saját kö-
zönyösségünk- és tétlenségünknek tulajdonitható-e legin-
kább e szégyenletes és lealázó helyzet? Mig mi egyre azon 
hiedelemben ringatjuk magunkat, hogy komoly föllépésre 
nincs elég képzettségünk, s már rendkívüli eseménynek te-
kintjük, ha egy-egy közleményünk nagy ritkán nyilvános-
ság elé kerül : addig az ellenfél munkásai sokkal máské-
pen gondolkoznak; ott, ki a helyes irás elemeivel mái-
tisztában van, azonnal avatott Írónak véli magát, s egy-
szersmind képesítettnek arra, hogy a közügyekhez hozzá 
szóljon, s intézményeinket, ha épen kedve tartja, egy-egy 
testvéries oldaldöfésben részesítse. S mi édes nyugalmunk-
ból korántsem engedjük magunkat kizavarni, sőt az ellen-
séges s legjobb esetben kétes irányú sajtót, ráadásul még 
anyagilag támogatjuk, közleményeit érdekkel olvassuk, s 
nem gondoljuk meg, hogy azok, kik ily érdeklődést birnak 
bennünk fölkeltetni, képzettségre nézve nem ritkán sokkal 
utánunk állanak, s ha nem, legalább könnyen tulszárnyal-
hatnók őket. 

E visszás helyzetet megszüntetni, mindenekelőtt a ka-
tholikusok vezéx-ei, tehát első sorban lelkes egyházi férfiak 
vannak hivatva, kiknek sorában méltó helyet elfoglalni, 
kell hogy az e. i. iskolák tagjainak főtörekvését, sőt éltök 
egyik főczélját képezze. Az egyháziak ezen általunk any-
nyira kívánatosnak föltüntetett irodalmi önképzését s foly-
tatólagos munkálkodását, manap már mindenfelé halljuk 
hangoztatni, s országos tekintélyek e czélból különösen egy-
házmegyei irod. körök létesítését sürgetik. Talán nincs 
messze már az idő, midőn ez eszme valósulni fog.*) De hogy 
minél előbb valósuljon, az jó részben az ifjabb nemzedék te-
vékenységétől függ; ők vannak leginkább arra hivatva, hogy 
munkálkodásuk által ama körök megalapítását siettessék, 
s majdani életrevalóságát bebizonyítsák. — De tán elég 
volt ennyi annak kitüntetésére, hogy az e. i. iskoláknak első 
sorban irodalmi önképzéssel kell foglalkozni S meglehet, 
hogy erre nézve sok helyen az erős föltétel és jóakarat 
ugy sem hiányzik. De ez még nem elégséges ! Hogy az 
akarat tetté váljék, hogy az önbizalmatlauság ä vele gyakran 
párosult kényelemszeretet véglegesen eltűnjenek, s az iro-
dalmi izlés helytelen irányba ne tereitessék, véleményünk 
szerint csak ugy lesz elérhető, ha az e. i. iskolák fölveszik 
alapszabályaikba, miszerint idegen művek fordításával pél-

*) Ott van Eger és Erdély. E két megyében már van egyházme-
gyei irod. egylet. * Szeri. 

dául csak minden harmadik, vagy legfölebb minden má-
sodik évben fognak foglalkozni ; — a közbeeső években pe-
dig a tagok köteleztessenek szabad idejöket és tehetségöket 
lelkiismeretes irodalmi önképzésre s önálló kisebb munkál-
kodásokra fölhasználni. — A jó eredmény elérésére ezenkí-
vül nélkülözhetlen föltétel, hogy mindegyik tag bizonyos 
szakmát válasszon magának, melynek tanulmányozásához 
különös tehetséget vagy hajlandóságot érez magában ; s ha 
önálló szónoki beszédekkel, értekezéssekkel stb. még nem 
tudnak vagy nem akarnak föllépni, olvasgassák szorgalma-
san különösen a szakmájukba vágó jobb könyveket, mire 
az e. i. iskolák többnyire gazdagon fölszerelt könyvtára bő 
alkalmat nyújt ; készitsenek az igy olvasott munkákból rö-
vid kivonatokat s ezek szerint állítsák egybe ama könyvek 
ismertetését, melyet valamelyik gyűlésen aztán fölolvashat-
nak ; ez által gyakorolják irályukat, tagtársaiknak szóra-
kozást és hasznos tájékozást nyújtanak, önmaguknak sok 
időt takarítanak meg, mert évek multával csak az illető is-
mertetést vagy kivonatot kell elolvasniok, s az egész könyv 
tartalma ismét felnyilik emlékezetükben. Ezen okokból ajál-
ják eme foglalkozást tapasztalt egyének kivétel nélkül min-
denkinek, mint oly eszközt, mely az irodalmi önképzést sok 
másnál hathatósabban segíti elő. 

Ami pedig a szónoklatot illeti, ki ne tudná mily mos-
toha sorsban részesül az manap irodalmi iskoláinkban ! S ez 
annál szomorúbb, mert az egyházi szónoklat kiváló fon-
tosságát mindenki kényszerül elismerni, minthogy az azok-
nak életével s működésével legszorosabb összefüggésben van, 
kik magukat egyszer papi pályára szánták. E kötelezettség 
alól nem oly könnyű dolog már kibuvnunk, a miért is lel-
kiismeretbeli, szent kötelesség, annak méltó gyakorlatára 
magunkat tehetségünk szerint előkészíteni. Ö O 

Részletekbe nem akarunk itt bocsátkozni ; azoknak 
azonban, kik a szónoklat fontosságát talán szeretnék kétség-
be vonni, figyelmébe ajáljuk Kazaly I. „A magyar egy-
házszónoklat hanyatlása" czimű kitűnő, s mindenfelé méltó 
figyelmet keltett értekezését, melyből a következő, különösen 
tárgyunkhoz illő sorokat igtatjuk csak ide: „. . . Felettébb 
kívánatosnak látszik, miszerint papnövendékeiknek a szónoki 
pályára tökéletesebb előkészitetéshez mód és alkalom nyúj-
tassák. Ez pedig jelenlegi theologiai tanrendszerünk mellett 
ugy volna lehetséges, ha papneveldéinkben a már létező 
irod. körökkel kapcsolatban, — vagy ami tán czélszerübb 
lenne, különlegesen, szónoklati iskolák állíttatnának fel. A 
szónoklati iskoláknak feladata lenne gyakrabban, p. o. 
minden héten legalább egyszer tartandó gyülekezeteken, 
— melyre kivétel nélkül minden növendék köteles volna 
megjelenni, — betanult, avagy saját szerkesztményü sz. 
beszédek elmondása, a próféták és a szent atyák iratai-
ból vett szemelvények, avagy valamely jelesebb szónok 
által szerkesztett sz. beszéd felolvasása által, papnövendé-
keinkben a szónoki tehetségeket kifejleszteni s a szónoki 
érzéket föléleszteni." — Ily irodalmi iskolák aztán kétség 
kívül „számos kitűnő szónok teremtőivé, s ez által a nem-
zeti szónoklat szebb jövőjének megalkotóivá lehetnének." 

íme ezeket láttuk szükségesnek az e. i. iskolák mű-
ködéséről elmondani. Az illető iskoláktól függ az itt meg-
pendített eszméket fölkarolni vagy viszautasitani. De tör-
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ténjék bármelyik, azon tudat fog bennünket megnyugtatni, 
hogy a legőszintébb jóakarat sugallta soraink által csak az 
igazságnak és irodalmunk fölvirágzásának véltünk habár 
csak csekély szolgálatot is tehetni. 

Ragadják meg azért az irod. iskolák azon eszközt, 
mely felvirágzásukat legbiztosabban s leggyorsabban fogja 
eredményezni ; azon eszközt, mely az illető iskolák tagjait 
leginkább fogja arra képesiteni, hogy méltóan fölfegyver-
kezve jelenhessenek meg ama csatatéren, hol az igazság és 
hitetlenség öldöklő harczot folytatnak. „Mert, — írja Wise-
mann bibornok, — kitől várhatja a nép több joggal az igaz-
ságnak védelmét •— a tévely és hitetlenség túlkapásai ellen 
— mint azoktól kiknek tulajdonképeni teendőjök életüket 
és tevékenységüket az erény és vallás előmozdítására szen-
telni? Minthogy a ker. egyház hivatala minden korbeli em-
berek igazságra és szentségre való oktatására vau fölállitva, 
azért az erkölcsi világ folyton változó jelenetei szerint kell 
igazodnia, és készen állania az istentelenség és tévely táma-
dásainak visszaverésére, bármily alakban jelenjenek is azok 
meg." — Nagy készültség hiánya nem ment senkit is föl 
az igazság: megvédésének kötelezettsége alól; mert emiitett O Ö O o 
biboros szerző szavai szerint — mindenkinek hatalmában 
áll tudományos foglalkozásait ugy intézni, hogy vallási ki-
képeztetésére és saját szent meggyőződésének erősbitésére 
szolgáljanak, ha nincs is oly tehetségékkel megáldva, melyek 
őt képesítenék, hogy az általános érvek összegét szaporitsa 
â  közjóra. Mert habár kevesen vaunak is az isteni gond-
viselés által arra rendelve, hogy egyházában világítsanak 
mint égő szövétnékek, melyeket nem szabad véka alá rej-
teni, mégis van mindenkinek egy ápolni való szűzi lámpája, 
kicsiny de becses világ lelkében, melyet égve kell tartani az 
által, hogy mindig uj olajjal táplálja, hogy az őt élete ös-
vényén vezesse, és ne találtassék homályos és kialvónak, ha 
jőni fog a vőlegény. V. A. 

Az eljegyzésről. 
Átvesszük a spanyol „El Consultor de los Parrocos" 

czimü folyóiratból a trid. sz. zsinat magyarázata végett al-
kotott római sz. congregatio következő Votum-it és határo-
zatát, mely egyházjogtani szempontból tanulságos. 

Piacentina. Sponsalium. 
Die 31 Januarii 1880. — Carolus IV. Hispaniarum 

Rex die 28 Április anni 1803 Pragmaticam edidit, qua prae-
cipit ut a nullo cuiuscumque iurisdictionis Judice, Tribuna-
lique admitteretur supplex libellus impedimenti ad matri-
monium contrahendum, sponsalium causa, nisi publica scri-
ptura fuerint roborata. Carolinam dispositionem Ecclesia 
Hispana, invita licet, et aliquibus Episcopis contradicenti -
bus, ab exordio tarnen admisit, constanter, universaliterque 
cam observans ; hinc consuetudinario iure canonicae disci-
plinae et sanctionis Ecclesiasticae vim adepta est, atque in 
praesentiarum vires suas exerit. Memoria recolendum insu-
per est, praxim pariter vigere inchoandi, perficiendive pro-
cessum ante curiam Episcopalem, cui publicus nótárius si-
mul Ecclesiasticus ac civilis subscribit, quoties agatur de 
impetranda a S. Sede Apostolica dispeusatione super aliquo 
publico impen'dimento. Ilisce praehabitis praestat modo fa-
cti speciem texere. 

I. Expositio facti. 
Agapitus Augustinus de la Calle, et Maria Teresia 

Paniagua y Silos, Dioeceseos Placentinae, dispensationem 
tertii consanguinitatis gradus a Sacratissimo Principe obti-
nuere, matrimonii contrahendi gratia. Qua de re Vicarius 
Capitularis Oratorum precibus denuo comprobatis et ratifi-
catis, perlectisque in Ecclesia Parochiali tribus denunciatio-
nibus a Sacrosancto Concilio Tridentino praescriptis absque 
alio impedimento, matrimonialem licentiam in scriptis expe-
divit. Huiuscemodi venia ad exitum illico demandata haud 
fuit, siquidem penes patrem puellae circa duos menses per-
mansit. Interea vero temporis Agapitus et Maria sponsalia 
antea mutuo inter se contracta roborarunt, semel atque ite-
rum ratificarunt, atque varia munuscula ab Agapito puellae 
oblata fuere, quae lubenti animo eadem accepit. 

Oborta at vero quaestione inter patrem Mariae et tu-
tores Agapiti, ille filiae matrimonium cum Agapito quomi-
nus celebraretur omnino interdixit. Imo, transacto aliquo 
tempore, pater acquievit alteri adolescenti expetenti manum 
Mariae, eamque in uxorem promisit. 

Huiusmodi sponsio vix ad aures Agapiti pervenit, il-
lico ad Episcopum, Parochi ministei'io, recursum habuit, 
adducens mutuae promissionis, seu sponsalium interposi-
tionem. Exinde quaestio proposita fuit viris Ecclesiasticis 
utrisque iuris scientia. pollentibus ; quibus in varias senten-
tias abeuntibus turn circa validitatem, vel nullitatem horum 
sponsalium, tum circa ipsorum deductionem ad forum con-
tentiosum, eo quod mutua eorum promissio, iuxta Carolinam 
pragmaticam, publica scriptura erat destituta, egregius Pa-
rochus operae pretium duxit Amplissimo Vestro Ordini se-
quentia dubia enodanda proponere : 

I. Supposita quod talia sponsalia nulla fuissent ante 
dispensationem impedimenti quia Oratores non erant personae 
iure habiles, estne valida ipsorum roboratio et ratißcatio facta 
post licentiam a Judice Apostolico expetitam, quae omnino 
tollit impedimentum ? 

II. Esto quod valida sínt praedicta sponsalia. Processus 
existens in Curia Episcopali habetne valorem scripturae pu-
blicae, eo quod a Notario publico Ecelesiastico simul et Civili 
sit subscriptus ad fmem deducendi talia sponsalia ad forum 
contentiosum, ideoque praedietus Orator ius habet impediendi 
suae sponsae novum matrimonium ? 

Precibus acceptis, Rescriptum edictum fuit die 3 Julii 
1876 „Episcopo pro informatione et voto.u Mandatis H. S.O. 
morem gerens Episcopus die 12 Augusti anni nuper nun-
tiati, relata história pragmaticae liaec subdit. „Si sponsalia 
conditionata eorum qui aliquo impedimento ligantur abso-
luta non redduntur absque novo consensu, dum auctoritate 
légitima tollitur impedimentum, attamen valida erunt spon-
salia ab Oratoribus de quibus in precibus, contracta et rati-
ficata, postquam delegatus Apostolicus dispensationem con-
cesserat. Retentio documenti a patre puellae vim tollere au-
ctoritati dispensantis non poterat." 

„Sed pro foro externo erunt valida? Mihi etiam in hoc 
foro valida videntur, quia coram legitimo iudice probari 
possunt testibus et aliis mediis, quae non sunt scriptura a 
Notario publico confecta: et Carolus IV. hoc medium proba--
tionis interdicens, quoad sponsalia, Tribunalibus Ecclesiasti 



eis, videtur limites potestatis excessisse ; sed casu probabi-
lissimo, quo Tribunalia non admitterent testium probatio-
nem, affirmare non auderem auctuationes Notarii publici in 
processu ad dispensationem impedimenti tertii consanguini-
tatis gradus, a Curia Ecclesiastica confecto, tamquam spon-
salium apragmatica Carolina requisitam eonsiderari posse." 

Istiusmodi accepta informatione rescriptum fuit die 9 
Septembris 1876 Eminentissimo Pro-Nuntio, pro informa-
tione et voto, qui référât an memorata Pragmatica Caroli IV 
in viridi observantia servetur etiam quoad forum ecclesiasti-
cum tum externum tum internum, et an sine gravibus difficul-
tatibus huiusmodi negotium pro joro Eclesiastico revocari, 
queat ad tramites iuris canonici. 

H. S. Ordinis mandatis obsequens Emus. Pro Nuntius 
die 26 Septembris citati anni transcripsit votum Rmi. Asses-
soris Apostolicae Nuntiaturae, de quo inferius erit sermo, 
atque sententiae a clarissimo viro panditae subscribit. Cum 
autem in hodierno conventu causa disceptanda proponantur 
sub dubiorum formula in calce scripta, hinc praestat ratio-
nes utriusque partis ceu moris est, recensere. ^Folyt. köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, julius 23. A tizenötös bizottság. — Körül-

belül egy hónappal ezelőtt arra kértük ő excját a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter urat, hogy felhasználva az ország -
gyűlés szünidejét, a katholikus alapok és alapítványok el-
lenőrzésére neveztesse ki ama 15-ös bizottságot, melyről az 
országházban említést tett, és ime, kedves meglepetésül ar-
ról értesülünk, hogy óhajunk teljesitve van, ő felsége a mi-
niszer ur felterjesztésére a bizottságot már kinevezni méltóz-
tatott. Mielőtt magához e kérdéshez hozzászoknánk, kedves 
kötelességünknek tartjuk, tekintettel e tényre, Trefort ő ex-
cjának köszönetünket kifejezni, kinek érdeméül tudható be, 
hogy a katholikusok által oly régen táplált vágyat, a kath. 
alapok és alapitványok ügyének rendezését, e bizottság ki-
neveztetésével egy lépéssel ismét előre vitte végmegoldása 
felé. Köszönettel vesszük, hogy ő excja, a mily készséggel 
elfogadta az egykori kilenczes bizottságnak e tekintetben 
kifejezett óhaját, ugy ez óhajt teljesitette is, mihelyt a kö-
rülmények azt megengedték. E tény által ugy a katholiku-
sokat megnyugtatta ő excja egy részben az osztozkodási és 
confiscálási velleitásokkal szemben, mint saját régen kifeje-
zett vágyát is teljesitette, a mennyiben óhajtottta, hogy ily 
bizottság létezése által a felelősség súlyának jó része má-
sokra háromoljék, ugy, hogy most még csak egy óhaj léte-
zik, njelyben szerencsére a katholikusok ő excjával szintén 
egyet értenek, hogy t. i. ezen alapok ügye végleg is rendez-
tessék, hogy igy a katholikusok, mint ő excja mondta egyik 
országgyűlési beszédében, ne zaklattassanak minden évben a 
költségvetés tárgyalása alkalmával. 

Nem tudjuk, mikor fog e végleges rendezés bekövet-
kezni, de mint mondtuk, Trefort ő excja már a bizottság 
kineveztetésével is nagy szolgálatot tett az igazságos kath. 
ügynek, melyet kicsinyelni nem lehet, nem szabad. A ki ez 
alapok körül tájékozva van és párt, vagy felekezeti elfogult-
ságtól ment, az előtt világos ugyan, hogy ily bizottság szük-
ségének még felmerülni sem lett volna szabad soha ; de épen 
azon körülmény, hogy ennek felmerülni kellett, mutatja a 

veszélyt, melyben ezen alapok forogtak, ez a körülmény pe-
dig, hogy kineveztetett, mutatja a nagy szolgálatot. Csak 
azon phasisokra kell tekintenünk, melyeken a nyilvánosság 
előtt ez ideig keresztül mentek alapjaink, hogy belássuk 
fontosságát a kinevezett bizottságnak. Visszaadott alkotmá-
nyos életünk kezdetén a támadás oly hevesen intéztetett 
alapjaink ellen, hogy méltán a legnagyobb aggodalommal 
töltötte el a katholikusokat, mert a kormány részéről épen 
semmi jel sem mutatott arra, hogy ez alapok katholikus jel-
legét fenntartani akarja, semmit sem tett, hogy e jelleget 
feltüntesse, s a bizottság, mely ez alapok jogi természetének 
megvizsgálására volt kiküldve, inkább félelemmel, mint re-
ménnyel töltötte el a katholikusokat és a támadások ismét 
és ismét megujitattak a nélkül, hogy a kormánynak eszébe 
jutott volna bármit is tenni ez alapok katholikus jellegének 
mégvédésére. Eveken keresztül igy folyt a támadás a ka-
tholikusok folytonos nyugtalanitására, mig végre egy kis 
reménysugár volt észrevehető ama 9-es bizottságban, mely 
azonban csak ideiglenesen, az eddigi kezelés megvizsgálására 
küldetett ki, mint azonban az események bizonyitják, e bi-
zottság alapját, kezdetét képezte egy másik állandó bizott-
ságnak, mely immár annyi év után kineveztetett, melyről 
mi azt mondtuk, hogy általa nagy szolgálat van téve az 
igazságos katholikus ügynek, mert ehhez van fűzve remé-
nye a végleges rendezésnek ; és mi azt hisszük, hogy e re-
mény, bármi távolban is, de mégis teljesedni fog és egy 
ujabb visszaesés, mely a katholikusokat a régi aggodalomba 
ejtené, nem fog ismét bekövetkezni. 

Ismerve a működő rugókat, ismerve az ellenszenvet, 
melylyel bizonyos körben eltelve vannak a katholikusok 
legigazságosabb ügye iránt, csak emlékezzünk vissza az er-
délyi katholikus Therezianumi és más ügyekre. Nagyon jól 
tudjuk, hogy e végleges rendezés elé épen azok, kik azt ed-
dig is tették, akadályt akadályra fognak halmozni, azon re-
ményben, hogy ;iz osztozkodást mégis sikerülni fog keresz-
tül vinni, mondjuk ezt mi jól tudjuk, de, hogy ez most már 
ne történhessék, az eltekintve más factoroktól és hogy a 
végleges rendezés is mielébb megtörténhessék, főleg a ka-
tholikusok magatartásától függ. A kinevezett tizenötös bi-
zottságot mi ugyanis ugy tekintjük, mint központot, mely 
körül a katholikusoknak gyülekezniük kell. Eddig i ly^öz-
pont a kat holikusok jogainak védelmére, ily praegnans hiva-
talos alakban kinevezett közege nem létezett, bizonyos te-
kintetben tehát talán mondható, hogy nem létezett mód, 
vagy alap, melyen a katholikusok alapjaik védelmére egye-
sülhettek volna: de ha e kifogás eddig talán elfogadható ' O O O 
lett volna is, most már a kinevezett tizenötös bizottság lé-
tezése után önmagától elesik, Van egy hivatalos katholikus 
közeg, melynek feladata őrködni a katholikus alapok felett, 
befolyását ér\ényesiteni katholikus érdekben, mely körül 
tehát az ország katholikusai sorakozhatnak és a végleges o o o 
megoldást a katholikus ügy érdekében siettethetik. 

Igenis, mi ebben találjuk fel a katholikus ügyre nézve 
ama nagy fontosságot, mely a kinevezett 15-ös bizottságban 
létezik. A katholikusok tömörülésének zászlajaként üldözöl-
jük mi azt, mely tömörülésnek, a katholikus alapok megvé-
désén kívül, az országra és nemzetre is üdvös kihatása le-
het. Nem képzelhetünk mi oly kormányt, legyen az bárminő 
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is, mely a katholikusok közös fellépésének ellenállhatna, 
valamint az alapok végleges eldöntésének kérdésében, ugy 
az ország ügyeinek rendezésében, törvényei szelleme és irá-
nyának meghatározásában. Az országban bizonyára számo-
san lesznek a katholikusok közt, kik nem szóval fogják örö-
meiket kifejezni a 15-ös bizottság kineveztetése felett, ha-
nem felismerve annak horderejét, támogatni fogják annak 
működését, hogy annál nagyobb erélylyel léphessen fel az 
alapok ügyének végleges rendezésében, ami, mint már emii-
tettük, annál biztosabban vezethet czélhoz, mert ez, ő excjá-
nak a miniszter urnák is szándéka és igy a katholikusok ő 
benne is támaszt nyernek. Mi sem lenne hátrányosabb a ka-
tholikusokra, mint ha a kedvező pillanatot fel nem ismerve, 
a 15-ös bizottságot önmagára hagynák; mert bár e bizottság 
létezése önmagában is nagy garantia az alapok végleges 
rendezésére nézve, de azt senki félre nem ismerheti, hogy e 
végczél érdekében működése százszorosan meg lesz könnyít-
ve, ha a katholikusok által nyiltan támogattatik, ha a kor-
mány is tudni fogja, hogy az a 15-ös hivatalos bizottság a 
katholikus közvéleménynek is tolmácsa. Tegyék meg tehát 
a katholikusok kötelességüket, sorakozzanak a 15 ös bizott-
ság körül, hogy igy e kérdés egyszer már véglegesen levé-
tessék a napirendről, ama napirendről, hova évek előtt jog-
talanul felerőszakoltatott. ^ 

Budapest. A katholikus alapok ügyében következő legf. 
kir. kéziratok jelentek meg : 

Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem előter-
jesztéséte, a magyar vallás- és tanulmányi alap kezelésének 
ellenőrzése végett mai napon kibocsátott leiratom értelmében 
kirendelt ideiglenes bizottság elnökévé székhelyi tfailátli 
í íyörgy országbírót kinevezem. 

Kelt Bécsben, 1880. évi május hó 21-én. 
Ferencz József, s. k. Trefort Ágoston, s. k. 

•a-
Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem előter-

jesztésére, a magyar vallás és tanulmányi alap kezelését 
ellenőrző ideiglenes bizottság tagjaivá : Simor János bibor-
nok, herczeg primás és esztergomi érseket, dr. Haynald La-
jos bibornok és kalocsai érseket, Andaházy Pál és báró 
Bánhidy Béla orsz. képviselőket, Barta Béla semmitőszéki 
birót, gróf Cziráky János főtárnokmestert, Hajnik Imre 
egyetemi tanárt, Ipolyi Arnold beszterczebányai püspököt, 
Muslay Sándor földbirtokost, Prileszky Tádé orsz. képvise-
lőt, Budnyánszky Ferencz hites ügyvédet, Schäffer Antal 
zádorlaki plébánost, báró Sennyei Pál és ifj. Szögyényi-Ma-
rich László országos képviselőket, végre ugyanezen bizott-
aág előadójává a rendszeresített illetményekkel Rudnyánsz-
ky Ferencz ügyvédet kinevezem. 

Egyszersmind megengedem, hogy Simor János bibor-
nok mint az ország herczegprimása, valahányszor a bizott-
ság tanácskozásaiban részt veend, elnöki széket foglalhas-
son s ha a vallás-alap-ügyei tárgyaltatnak, mint társelnök 
működhessék. 

Kelt Bécsben, 1880. évi junius hó 18-án. 
Ferencz József, s. k. Trefort Ágoston, s. k. 

Ó császári és apostoli királyi felsége, a vallás- és tanulmányi 
alap kezelésének ellenőrzése végett legkegyelmesebben kirendelt 

ideiglnes bizottság szervezete s hatásköre iránt, a következő 
kegyelmes királyi leiratot méltóztatott kibocsátani : 

Mi első Ferencz József, Isten kegyelméből ausztriai császár, 
Csehország királya stb. és Magyarország apostoli királya. 

Királyi üdvözletünket mindeneknek, kiket ezen ügy 
jelenben illet vagy jövendőben illetni fog. 

- Dicső emlékű őseink, Magyarország apostoli királyai 
által a vallás és köznevelés gyarapítására s számos rendű 
szükségleteinek fedezésére Magyarországunkon alapított 
vallás- és tanulmányi alapok törzsvagyonának épségben 
fenntartása s az idők változó igényeihez képest való gyara-
pítása czéljából, addig is, mig a magyar országi kegyes ala-
pítványok és jelesen a megnevezett alapok jövő kezelése 
iránt a törvényhozás utján végleges intézkedés fogna té-
tetni, indíttatva éreztük magunkat a kegyes alapítványokra 
vonatkozó legfőbb felügyeleti jogunkat tárgyazó törvények 
értelmében, jelesen pedig az 1723. 74 törvényczikk szelle-
mében, mindazáltal az 1848. 3. törvényczikk 4. és 18. sza-
kaszaiban körülirt miniszteri felügyelőség elvének épségben 
tartásával, független egyházi és világi férfiakból egy időle-
ges felügyelő és ellenőrző bizottságot kirendelni, melynek 
elnökét és többi tagjait, kiknek számát az elnökkel együtt 
tizenötben állapitjuk meg, vallás- és közoktatásügyi minisz-
terünk előterjesztésére kinevezni legfelsőbb kegyúri jogunk-
nál fogva magunknak fentartatjuk. Kívánjuk, hogy ezen 
bizottság hatáskörébe tartozó ügyek az elnökkel együtt le-
galább is hét tag jelenlétével tárgyaltassanak. 

A bizottság rendesen minden évnegyed első havában 
az elnök által kitűzendő napon rendes ülést tartand, mely-
ben az ügyeket a bizottságnak Általunk, vallás- és közok-
tatásügyi magyar miniszterünk javaslatára s a bizottság 
elnökének meghallgatásával kinevezett rendes előadója fogja 
előadni. 

Halasztást nem szenvedő sürgős ügyek tárgyalása 
végett s esetleg vallás- és közoktatásügyi magyar miniszte-
rünk megkeresésére is, a bizottság elnöke rendkívüli ülést 
hirdet. 

A bizottság üléseiben az Általunk kinevezett elnök el-
nököl, ő vezeti a tanácskozásokat s az előadóval együtt írja 
alá a bizottság kiadványait. Akadályoztatása esetén a kellő 
számban egybegyűlt bizottsági tagok maguk választják a ta-
nácskozmány tartamára az elnöklőt. 

A bizottság tagjai tisztöket díjtalanul teljesitik, kivé-
vén az előadót, kinek évi háromezer forint tiszteletdijt s az 
irodai teendők ellátására ötszáz forint irodai átalányt talál-
tunk kirendelendőnek, mely összegek valamint a bizottság 
működésével járó egyéb netalán kezelési költségek a magyar 
vallás- és tanulmányi alapból megfelelő ai'ányban lesznek 
kirendelendők, s az illető alapoknál rendkívüli kiadások-
ként elszámolandók. 

Amennyiben egyes ügyeknek tanulmányozása végett 
egy vagy több bizottsági tagnak a helyszínére kiküldetése 
válnék szükségessé, mely körülmény vallás- és közoktatás 
ügyi miniszterünknek esetről esetre bejelentendő, a bizottsági 
kiküldötteknek a szabályszerű uti költség megteritésén felül 
a kiküldetésben eltöltött napokra tíz forint napidíj járand. 

Amennyiben az alapítványok s jelesen a nevezett ala-
pok kezelésének végleges rendezése időközben be nem kö-
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vetkezhetnék, s ez oknál fogva a bizottság működése jelen 
leiratunk keltétől számítandó három évi időszaknál to-
vábbra lenne szükséges, ezen három év elteltével vallás- és 
közoktatásügyi miniszterünk a bizottság elnökének meg-
hallgatásával a bizottság tagjainak kiküldetése iránt ujabb 
javaslatot teend. 

Ha időközben egyik vagy másik tag a bizottságból 
kiválnék, illetőleg felmentését kérelmezné, vallás- és közok-
tatásügyi miniszterünk a bizottsági elnök meghallgatásával 
a betöltés iránt javaslatát esetről esetre Nekünk bemutatja. 

A bizottság teendőihez tartozand mindenek előtt a 
vallás- és tanulmányi alap tulajdonát képező törzsvagyon 
épségben tartására ügyelni, s vallás- és közoktatásügyi mi-
niszterünket ez irányban tanácsával támogatni. 

E végből akarjuk, hogy a most nevezett alapok évi 
költségirányzata, mielőtt azok jóváhagyásunk alá terjesztet-
nek, ezen bizottságban megvitattassanak és az ezen alapok 
vagyonosságairól készitett évi zárszámadásokra vonatkozó 
észrevételeivel ügyütt elénkbe terjesztessenek ; önkényt ér-
tetvén, hogy amennyiben szükségesnek látszanék, a bizott-
ság által a mondott alapok tulajdonát képező józságok gaz-
dászati és erdészeti költség előirányzatai s számadásai is 
tárgyalás alá vehetők. Valahányszor oly ügyekről van szó, 
melyek a nevezett alapok törzsálladékának jelentékeny meg-
változtatását tárgyazzák, jelesen : 

a) ha pénztőkének átváltoztatásáról ; 
b) az alapok tőkéinek ingatlanságokba fektetéséről ; 
c) a tőkék felhasználásával járó nagyobb épitkezések 

foganatosításáról ; 
d) ingatlanságok vásárlásáról, eladásáról, vagy elcse-

réléséről van szó, amennyiben az ingatlan birtok értéke tíz-
ezer forintot meghalad, a bizottság előleges ,veleményét val-
lás- és közoktatásügyi miniszterünk kikérendi. 

Jóllehet az alapitványi alapoknak csupán kamatozó 
államkötvényekbe, földtehermentesitési kötelezvényekbe és 
magyar földhitelintézeti záloglevelekbe fektetésére vonatko-
zólag 1866. évi január hó 25-én kibocsátott elhatározásun-
kat, mely szerint a közalapból kölcsönök csak ritka kivéte-
lés esetekben adhatók, ezentulra is érvényben fenntartjuk ; 
mindazonáltal azon esetben, ha rendkívüli körülmények kö-
zött, jelesen közmivelődési czélok előmozdítása szempontjá-
ból kölcsönökre vonatkozó kérelmek merülnének fel, elinté-
zése előtt, a mennyiben a kölcsön megadatni szándékoltat-
nék, a bizottság véleménye mindannyiszor bekivánandó s az 
ügy elhatározásunk alá terjesztendő lészen. 

A bizottságban tárgyalandók mindazon ügyek is, me-
lyek az alapitványi törzsagyon kezelésére vonatkozó rend-
szer megváltoztatását czélozzák, mint jelesen valahányszor 
nagyobbszerü birtokok házilagos kezélés alá vétele avagy 
házilag kezelt jószágoknak bérbeadása, nagyobb erdőtestek-
nek kiirtása, avagy az évi fahozamoknak három évet meg-
haladó időre való eladása forog kérdésben. 

A bizottság egyik főfeladata levén vallás- és közokta-
tásügyi miniszterünket a mondott alapok és alapitványi jó-
szágok kezelése körül szakszerű tanácsával támogatni, az 
egyes kezelési ágazatok körül tett észleléseit s az azokon 
alapulandott indokolt javaslatait vallás- és közoktatásügyi 
miniszterünkkel időről időre közlendi, s a netán szükséges-
nek mutatkozó javítások, valamint az észlelt bajok orvos-
lására vezető eszközök tárgyában határozott javaslatokat 
teend. 

Vallás- és közoktatásügyi miniszterünk a bizottság 
határozataihoz, ha azoktól nézetei eltérők, kötve nincs, s az 
1847/8 3. törvényczikkben foglalt felelősségénél fogva kötve 
nem is lehet, mindazáltal tartozand mindazon esetekben, 
midőn a bizottsághoz utasított ügyekben a bizottság véle-
ményétől s javaslataitól lényegesen eltérő intézkedést vél 

szükségesnek a bizottság véleményének elénkbe terjesztése 
mellett elhatározásunkat esetről esetre kieszközölni. 

Vallás- és közoktatásügyi miniszterünk a bizottsággal 
annak elnöke utján Írásban érintkezik. 

Az ez ügyekben általunk kibocsátandó elhatározások 
a bizottsággal vallás- és közoktatásügyi miniszterünk utján 
fognak közöltetni, kivel viszont a bizottság a maga észrevé-
teleit, javaslatait és indítványait elnöke utján közlendi. 

Amennyiben egyes esetekben a bizottság a körébe 
utalt ügyekben a közlött iratokon kívül bővebb felvilágosí-
tást kivánna, az rövid uton a bizottság előadójának élő szó-
val, fontosabb esetekben a bizottsági elnök Írásbeli megke-
resésére Írásban fog magadatni. 

A bizottság által tanulmányozás végett betekinteni 
kivánt iratokat vallás- és közoktatásügyi miniszterünk a bi-
zottsággal a körülményekhez képest eredetiben vagy máso-
latban közlendi, ha csak azok közlését közkormányzati te-
kintetek nem tiltanák, miről a bizottság elnöke nevezett mi-
niszterünk által alkalmas módon értesitendő. 

A bizottság üléseiről rendes jegyzőkönyvet vezetend s 
azt minden ülés után következő nyolcz nap alatt nevezett 
miniszterünknek bemutatandja. 

Sürgős ügyekben tartott rendkívüli ülések jegyző-
könyve azonban az ülés után negyvennyolcz óra alatt köz-
lendő: 

Ügyrendét a bizottság maga állapítja meg, mindazál-
tal az jóváhagyásunk alá terjesztendő lészen. 

A bizottság minden év első havában a lefolyt évben 
kifejtett ténykedéséről, az év folyama alatt tett tapasztala-
tairól és javaslatairól rendszeresen évi jelentést szerkeszteud, 
mely hozzánk az összes ülési jegyzőkönyvekkel együtt val-
lás- és közoktatásügyi miniszterünk utján késedelem nélkül 
felterjesztendő. 

Elvárjuk a bizottság elnökétől s annak minden egyes 
tagjától, hogy az alapitványi alapok felvirágoztatására irány-
zott ezen intézkedéseink minél helyesebb és üdvösebb foga-
natosításában tapintatos eljárás és önzetlen ügybuzgalom 
által ugy minket, mint az alapitványi alapok legfőbb kegy-
urát, valamint ezen legfőbb kegyúri jogok gyakorlására al-
kotmányszerüleg hivatott miniszterünket minden irányban 
támogatni és az alapok javának előmozdításán közremun-
kálni kedves feladatuknak tekintendik. 

Kikhez egyébiránt császári királyi kegyelmünk- és 
kegyelmességünkkel állandóan hajlandók maradunk. 

Kelt birodalmi székvárosunkban Bécsben, Urunk szü-
letése után ezernyolczszáz nyolczvanadik évben pünkösd 
hava huszonegyedik napján. 

Ferencz József, s. k, Trefort Ágoston, 8. k. 

VEGYESEK. 
•J- Mély részvéttel vettük a következő gyászjelentést és 

a kedves elhunytat paptársaink imáiba ajánljuk, kivált azo-
kéiba, kik a gyászoló Lollok kanonok urnák tanitványai vol--
tak. Lollok Karolina született Lucáin a maga, gyermekei,-
unokái valamint számos rokonai nevében mély fájdalommal 
tudatja elfelejthetlen férjnek illetőleg atyának, ipának, nagy-
atyának Lollok Károlynak ny. magyar királyi bányataná-
csosnak és báuyaakademiai tanárnak hosszas szenvedés után, 
folyó ho 20-án esti 7 órakor, életének 87-ik, boldog házas-
ságának 59- ik évében a halotti szentségek ájtatos felvétele 
után történt gyászos elhunytát. A boldogultnak földi ma-
radványai f. é. Julius 22-én délutáni 6 órakor fognak saját 
lakásán. (Bognárutcza 11. sz. a.) beszenteltetni és a szt. An-
drásról nevezett temetőben örök nyugalomra tétetni. Az en-
gesztelő sz. mise áldozat f. h. 22-én d. e. 10 órakor fog a sz. 
Lászlóról czimzett templomban a Mindenhatónak bemutat-
tatni. Pozsony, 1880. Julius 21-én. Legyen boldog föltá-
madása ! Lollok József, Anna, Guszta, Győző, Lénárd, stb. 

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

Nyomatott Budapesten. 1880. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Budapesten a szerkesztő 
nél, és Kocsi Sándor 

nyomdai irodájában, mu 
zeum-körut 10. sz. alatt 
hova a netaláni réclama 
tiókis. bérmentes nyitót 

levélben, intézendők. I S 

Egyházi alapítványi pénztárak. 
i l . 

Kazaly Imre egyházi jogtudósunk kézi köny-
vében*) e tárgyra nézve ugy nyilatkozik, „hogy ha 
valamely mise alapítvány végkép elvész, vagy annak 
évi jövedelme fölötte megcsökken, a másik elvégzé-
sére való kötelesség is megszüntethető, vagy pedig a 
mondandó misek száma leszállítható. A pápához tar-
tozik egyedül az áj tatos alapítványokra vonatkozó 
végrendelkezések megváltoztatása, és az alapi tványi 
misék számának leszállítása, mely utóbbira nézve 
az azért folyamodó püspökök Rómából engedély lyel 
lá t ta tnak el." 

A tudós szerző emez áll í tását csak azon felvilá-
gosító magyarázat mellett fogadjuk el, ha a tőke 
elvesztében, vagy megcsonkításában az egyházi 
gondnokság nem hibás, mert ha az ö hibája miat t 
eredett s okoztatott az alapi tványi pénztárban a 
kár, minthogy a lelkész és gondnok felelősség mel-
lett kezeli ezen pénztárt , azt hisszük, ily esetben a 
megtérítés kötelessége is legelőször őket illeti, és az 
egyházmegyei kormány teljes joggal ezen uton fog 
inkább járni , mint hogy az alapí tványt megszüntes-
se, vagy a misék számát leszállítsa. Nincs is az i ránt 
kétségünk, hogy a tudós szerző is alá fogja írni e 
véleményünket. 

E II. pont alat t i kérdést XIV. Benedek, pápa 
de Synodo Dioecesana nevü jeles könyvének legutolsó 
fejezetében igen részletesen tárgyalja. Ünnepélye-
sen hangsúlyozza a püspököknek, miszerint ezek 
egyházmegyéikben különösen ügyeljenek arra, hogy 
alárendeltjeik az elvállalt szent miséket ponto-
san elvégezzék ; hivatkozik XII. Incze pápának 
ama rendeletére, melyben meg van hagyva, misze-

*) Egyházi jogtankönyv 151. 541. lap. 

r in t minden világi papok s szerzetes egyházában ki 
legyen függesztve az alapitványozott szent misék jegy-
zéke, azon kivül két külön könyv legyen ott a sekres-
tyében szintén nyíl t helyen elhelyezve, melyek egyi-
kében az alapitványozott , masikában az úgyneve-
zett kézi (manualis) misék és az ezeket naponként 
elvégző áldozárok nevei bejegyeztessenek. — To-
vábbá megti l t ja az illető egyházak elöljáróinak, 
hogy a püspök tudta s engegélye nélkül vál lal janak 
el alapi tványi szent miséket, sőt a manualisokból is csak 
annyi tenged elválalni, mennyit egy hó lefolyása a la t t 
elvégezhetnek. És midőn a hívek e tilalom daczára 
is nagy számmal hozták a misedijakat, és e vissza-
utasítás által némileg sértve érezték m a g u k a t , 
a fentisztelt pápa rendelete folytán a templom nyílt 
helyén kifüggesztett i ra tban lettek a hívek arra fi-
gyelmeztetve, hogy a hivek ál tal megrendelt szent 
misék közül csak annyi fog elmondathatni egyesek 
szándokára, a hányat az áldozárok száma elmondani 
enged, a többiekről az egyház jótévőiért felaján-
landó sz. misékben fog megemlékezés történni. A 
pápa tehát azon elvet tartva szem előtt : Volenti non 
fit iniuria, figyelmeztette ahiveket eme körülményre. 
Ugyanígy intézkedett a sz. ferenczieknél is (fratres 
minimi S. Francisci de Paula.) Ezeknek a római pá-
pák ál tal jóváhagyot t alapszabályaik egyikében 
azon kiváltság is elö fordul, hogy ök csak 50 év fo-
lyamára vállalnak el alapitott szent misét, ezen idő 
eltelte után nem tar t ják el többé azt az illetőért a 
megrendelt napján az évnek, hanem az ily alapi-
tókról megemlékeznek ama szent mise áldozatokban 
melyeket ök 

â szerzet; egyházaiban jótevőikért éven-
ként eltartanak. XIV. Benedek pápa is megerősité 
ugyan a ferenczieknek eme régi kiváltságát, de 
egyúttal azt is megparancsolta, hogy a szerzet eme 
kiváltságáról a hivek kellőleg értesülve legyenekv 
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A nagytudományu pápa az alapitványozott 
mise leszállithatására elfogadható oknak jeleli ki a 
jövedelem csekélységét, mely ha tán annak idejében 
elegendő volna is, de utóbb, ha tán a püspök fel-
emelte a kézi misedijt, elégtelenné vált. és igy az 
illető lelkész köteles volna annak, ki azt elvégzi, az 
alapitvány jövedelménél nagyobb dijt fizetni. 

Mielőtt azonban a püspök ez oknál fogva a 
miselászállitási ügyben határozna, a pápa köteles-
ségévé teszi az örökösöket a hiány pótlására felszó-
lítani, és ha ez czélhoz nem vezetne, ez esetben ter-
jesztheti elő az ügyiratokat végeldöntés alá. A mi a 
misedij összegét illeti, ez majd minden megyében 
meg van az úgynevezett taxatio synodalis által ha-
tározva ugy az énekes, mint az olvasott misékre 
nézve, vagy ennek hiányában a megyében divó szo 
kás és törvényes gyakorlat határoz az összeg nagy-
sága iránt. Rómában p. o. egy naponként elmon-
dandó alapítványi kis miseért 60 scudi (körülbelül 
126 frt . o. é.) évi dij van meghatározva. 

A mi az énekes miséket illeti, ha az erre alapit-
ványozott tőke a megfelelő misedijt nem jövedel-
mezi többé, ezen esetre nézve 1725. febr. 3. már ha-
tározott a Congregatio Concilii következőleg: „Quod 
vero ad alias Missas Cantatas quae non habent redi-
tus sufficientes, ut supra, iuxta morém cuiuscunque 
Dioecesis, faciendum esse illarum reductionem in 
unoquoque Conventu ad eum numerum, qui cele-
brari poterit habita ratione redituum cuilibet le-
gato seu fundationi assignatorum, et supradictae 
eleemosynae de praesenti vigentis in una quaeque 
dioecesi pro missis cantatis, factaque modo prae-
misso reductione quidquid ex reditibus cuicunque 
legato seu fundationi assignatis supererit, erogan-
dum esse in celebrationem tot missarum lectarum, et. 
tarn missas cantatas reductas quam lectas esse col-
lective applicandas pro animabus et iuxta imentio-
nem eorum, qui missas cantatas reliquerunt." 

E szerint tehát ha 10 énekes misének alapít-
ványi tökéje, 50 frtot számítva, összesen 500 fr t lett 
volna a takarékpénztárba elhelyezve, mely most 
csak annak harmadrészét, tehát 166 fr t 66 krt fizet-c 
hetne vissza. Ennek 6°/a tevén 10 frt , a leszállítás kö-
vetkező módon történhetnék meg : 5 énekes mise, és 
7 olvasott misére lehetne leszállítani s a lelkész nyerne 
a kamatból 

5 énekes miséért à 1 fr t 5 kr. = 5 fr t . 25 kr. 
7 olvasott miséért à 52 kr. = 3 frt. 64 kr. 
éneklő 5 énekes miséért 30 kr. = I fr t . 50 kr. 

10 frt . 39 kr. 

a hiányzó összeget vagy 7°/'0 kiadható töke pótolná, 
vagy az illetők engednék el ily körülmények közt. 

De fordult a Congregatio előtt oly alapítványi 
eset is elő, mely énekes és olvasott misék eltartására 
is vonatkozott, de annak jövedelme nem felelt meg 
többé a terheknek. Ezen ügyben is döntött aug. 4. a 
Congregatio: „Censuit: quando aliquod legatum est 
complexivum missae cantatae et missarum lectarum, 
tunc omnes legati reditus, si non sufficiant pro 
utroque onere adimplendo, erogandos esse in cele-
brationem tot missarum lectarum deleto onere missae 
cantatae." 

Ha tehát valaki 200 frtot alapitványozott há-
rom énekes és két olvasott misére, miután a fentebbi 
számítás szerint ezen töke harmadrészre leolvadva 
66 f r t 66 y2 krt tesz ennek évi jövedelme pedig négy 
forintra rug fel, tehát nyolcz kis misére szállítható 
volna le, vagy pedig egy énekes mise fentartatván 
s ezért 1 f r t 35 kr. az illetőknek kiadatván a fen-
maradt 2 frt 65 krt a lelkész nyerné öt olvasott kis f 

miséért-
Ugy látszik ezen utóbbi eset tárgyalásánál 

azon körülmény is be lön jelentve a Congregationak, 
hogy az illető lelkész épen az alapitvány gyér jö-
vedelme miatt a múltban nem végezte el rendesen 
az alapítványi terheket, azért a Congregatio ugyan-
ezen ülésében erre nézve is határozott : „Ab hacte-
mus omissa missarum perpetuarum celebratione 
misericorditer absolvit etc. Uno die infra Octavam 
Commemorationis Omnium fidelium Defunctorum 
unum Anniversarium, et in tabella onerum mona-
steriorum describendum, celebretur, et applicetur 
pro animabus illorum, pro quibus praefatae missae 
perpetuae erant celebrandae et applicandae et ha-
ctemus non fuerunt celebratae et applicatae." 

A fentisztelt pápa különösen felhívja az olva-
sónak figyelmét a Congregatio emez utóbbi helyen 
idézett döntvényére, melyben az alapított misék ei-
nem tartásáért felmentvény adatik bizonyos feltétel 
mellett, és különösen felemlíti azt is, hogy e fel-
mentvény megadása nem a püspökhöz, hanem a pá-
pához tartozik, ki ezen ügyben az illetők kérelmére 
vagy önmaga, vagy közegei ut ján szokott intéz-
kedni. 

Előfordult továbbá a Congregatio előtt oly 
alapítványi eset is, midőn az illető alapítványának 
jövedelméből nem csak sz. misék eltartását, hanem 
más jótékony czélok előmozdítását is (szegények, 
betegek, segélyezését) elrendelte. Az alapitvány jö-
vedelme idővel nem lévén elegendő a terhek vise-
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l é sé re a m a ké rdés k e r ü l t most e ldöntés alá, vá j jon 
a misék száma szá l l i tandó-e le vagy a segélyezés ? Az 
1586 j u n i u s h a v á b a n ülésező Congrega t io a cremo-
nia i p ü s p ö k n e k e t á r g y b a n igy f e l e l t : „ Q u a t e n u s 
ab haben te po te s t a t em reduc t io fac ienda sit , redu-
cendas potius eleemosynas quam missas.LÍ A mise le-
szá l l í t á snak csak azon esetben a d h a t o t t vo lna a Con-
grega t io helyet , ha az a l a p i t v á n y o z ö sz. misék el tar-
t á s á r a kü lön , és a segélyezésre is kü lön v a g y o n t je-
le l t volna ki, és csak az előbbi j övede lme o lvad t 
vo lna le, ez u tóbb ié p e d i g épségben m a r a d t , v a g y 
ha az a l a p i t v á n y l e v é l szövegéből k io lvasha tó let t 
volna az a l ap i t ónak a m a szándoka, hogy a szóban 
fo rgó esetben i nkább a misek leszá l l í t ásá t ó h a j t o t t a 
vo lna m i n t a segélyezés c so rb í t á sá t . 

H a a megye i főpász to rok most a r ó m a i sz. szék 
á l t a l n y ú j t o t t engedély a l a p j á n f e lha t a lmazás t nyer -
tek is a misék leszá l l í tására , az e t á r g y r a nézve ki-
ado t t u t a s í t á s b a n nagyon is a j á n l v a van nekik az 
a l ap i tványozó rokona i s örököseinek m e g h a l l g a t á s a 
és ha azok a h i ány t pó to ln i vonakodnának , u t a l v a 
van a püspök a r ra , hogy a kénysze r í tő k ö r ü l m é n y e k 
á l t a l pa rancso l t reductióba beegyezési iket a n n y i v a l 
i n k á b b k inye rn i se rényked jék , m e r t ezeknek jogá t 
épségben t a r t á a Congrega t io a r r a nézve, hogy az 
ezen ü g y b e n k iado t t p ü s p ö k i ha tá roza to t fel lebbez-
he t ik , ha azt sére lmesnek hiszik és k i m u t a t n i képe-
sek, hogy a leszá l l í tás ra neui volt e legendő ok, v a g y 
l ega lább oly mér tékben , m i n t az t ö r t én t . (Végeköv.) 

Oltványi Pál. 

\ 

Dr. Szatióky Adolf. 

A magyar kegyesrendiek e jeles tagjával országos, 
páratlan érdemű férfiú szállt sírba, kinek ritka szerénység 
által takart nagyságát legjobban jellemzi az az általános 
ajkról-ajkra szálló mondás, hogy az űr, melyet maga után 
hagyott, betölthetlen, a veszteség, melyet halála okozott, pó-
tolhatlan. Es csakugyan oly sokoldalulag s a magyar ipar-
ügyre, a fővárosi iparos-körökre oly áldásthozólag nem egy-
hamar fog pap működni, mint ő. Szül. 1821 szept. 9-én 
Budán. Tanított Nagy-Kanizsán, Szegeden, Kolozsvártt és 
1850, tehát 30 év óta szakadatlanul- Budapesten, 1855-ig 
mint az elemi iskolák tanítója, 1855 óta a pesti belvárosi 
reáliskolában, egész a most muló tanév közepéig. Tanár, 
publicista, paedagog, tankönyvíró, jótékony emberbarát, a 
„magyar ipar atyja," a legpractikusabb magyar társadalmi 
bölcsész, ki folyton alkotott, szervezett, buzdított, — ez 
volt Szabóky Adolf. Tetteinek hosszú sorát egy rövid necro-
log keretébe szoritani teljes lehetetlen. Tan-, ipar- és társu-

lati ügy, e három ügy terén oszlott meg rendkivüli tevékeny-
sége. 1856-ban megalapította a pesti kath. legény-egyletet, 
mely tette valóságos gondviseléses tett volt a fővárosi iparo-
sokra nézve,a mennyiben 12 évvel előbb mint a „szabad ipar" 
csapása az országra bekövetkezett, Szabóky az ifjú iparos 
nemzedéket elkezdte az uj viszonyoknak megfelelő öntu-
datra és színvonalra emelni. Titkára és buzgó munkása volt 
a Szent-István-Társulatnak. Dolgozott a ,Religio'-ba, szer-
kesztette a ,Kath. Christ'-et és az ,Iparlap'-ot. Kiadott szá-
mos becses tankönyvet iskolák és ifjú iparosok számára. 
Tevékenysége folyton fokozódott s mindinkább szélesebb 
körökre terjedt ki. A kath. legény-egylet elnöke az országos 
ipar-egyesület szervezője, alelnöke, lelke lett s ez által 
országos nagy férfiaink sorába emelkedett fel. Hogy a ma-
gyar ipar ott áll, a hol van, hogy a külföldi kiállításokon 
tisztességgel állta ki a versenyt, hogy itthoni kiállításain-
kon oly fényes eredményt mutatott fel, s hogy reá már biz-
tosan egy szebb jövő vár : azt igen-igen nagy részben s 
első sorban Szabóky páratlan fáradozásainak köszönhetni. 
Mindent megmond az, hogy őt iparosaink a magyar ipar 
atyjának, úttörőjének nevezik. Hírt, dicsőséget az önzetlensé-
get önfeláldozásig fokozó férfiú soha sem keresett éa mégis oly 
népszerűségre tett szert, hogy valóban Magyarország leg-
népszerűbb papjai egyikének kell öt elismernünk. A kecskeméti 
országos kiállításkor, 1872-ben, toasztjában Szlávyt népszerű 
miniszternek nevezte. Szlávy válaszában kijelenté, hogy bol-
dognak érezné magát, ha oly népszerű miniszter volna, mint 
Szabóky népszerű pap. A királyi kegy a vaskorona és Fe-
rencz-József-rend lovag-keresztjével diszité fel a derék fér-
fiut. Ki volt Szabóky, megmutatta élete, de megmutatta ha-
lála is. Oly általános tisztelet, mint a milyen elhunytát ki-
sérte sírba, csak országos férfiú iránt nyilvánul. Eltakaritá-
sáról s a végtisztesség magadásáról Budapest iparosai akar-
tak gondoskodni s azt ki is kérték a szerzet főnökétől. A 
főváros, melynek képviselő testületében kiváló helyet fog-
lalt el, a boldogult emlékét jegyzőkönyvileg örökitette meg ; 
temetésén, a főpolgármesterrel élén, testületileg jelent meg, 
koporsójára koszorút tett le, és nyugvó helyül a közteme-
tőben ingyenes diszhelyet jelölt ki számára. „Deák óta 
ily nagy részvét mellett lefolyt temetést alig láttunk." Ezt 
nem mi mondjuk, pap a papról, hanem a ,Hon'. Mintegy 
30—40,000 embex-, a főváros összes ipartársulatai, vala-
mennyi betegsegélyző temetkezési, és jótékony egyesületek, 
a fővárosi hatóság s maga a kormány is í-észtvett e nagy te-
metésben. Külön kocsi kellett a koszorúknak. — A temető-
ben, mielőtt a koporsót sírba eresztették, a budapesti ipar-
társulatok nevében Csepreghy J . asztalosmester következő 
búcsúzó beszédet tartott: 

„Megálljunk még egy pillanatra, tisztelt gyászoló kö-
zönség, mielőtt átadnánk drága halottunkat a rideg föld ölé-
nek, mielőtt végbucsut vennénk egyetlen, felejthetlen halot-
tunknak azon részétől, melyre a mulandóság, az enyészet 
tart számot; álljunk meg, hogy megkísérjük megmérni azt a 
megmérhetlen veszteséget, melyet az ő halála okozott ne-
künk. Számos hű és nagy fiát veszítettük el hazánknak a 
legközelebbi néhány év alatt, állásra, hirnévre, tehetségre 
nézve kiválóakat: de munkaszeretőbbet, önfeláldozóbbat, 
polgári erényekben g*azdagabbat alig veszhettünk e férfinál. 

8* 
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Nemcsak nekünk iparosoknak van okunk a koporsónál mély 
gyászt ölteni, a boldogult majd minden jó és nemes ügynek 
támogatója, előmozdítója volt. 

Maga a mai temetés nagyszerű tanúságot tesz arról : 
mily sokan tekintették Szabókyt övéknek, hogy nemcsak ro-
konai, szerzetes társai, barátai és ismerősei csüggtek rajta 
egész szeretettel, hanem méltányolja az ő kiváló működését 
számos humánus egylet, a tiszteletre méltó tanári kar és 
maga Budapest főváros hatósága. De bármi nagy és érzé-
keny legyen mindnyájunk vesztesége, többet mint mi ipa-
rosok, mint ez ország iparügye, senki sem veszített. Mert 
ha van Magyarországnak előre törekvő iparos nemzedéke, 
melyre talán egy szebb jövő reménye épithető, ugy azt a 
legnagyobb részben Szabóky Adolf 25 évi fáradságos mun-
kájának köszönjük. 

Száz meg ezer iparos lakik szerte a hazában, kiknek 
Szabóky mintegy nevelő apja volt, kik saját iparuk szere-
tetét, s a lelkesedést minden szép és jó iránt az ő mézes be-
szédű ajkairól szívták magukba. Ez az oka tisztelt gyászoló 
közönség, hogy a megrendítő halálhír hallatára elmentünk, 
hogy elkérjük holttestét tiszteletreméltó szerzetes rendjétől. 
Elkértük, hogy elhozzuk és mint saját legdrágább halottun-
kat eltemessük. A szerzet tisztelendő atyái zokogva enged-
ték át nekünk ; nem mintha a sirt, melyet mi ásatunk neki, 
tulajdon édes testvérük és bajtársuk sírjául nem tekintenék, 
hanem hogy alkalma legyen a főváro3 iparosainak e helyre 
elzarándokolni és leróni a hála és kegyelet adóját azon fér-
fiú emléke iránt, ki értük életében annyit fáradozott, hogy 
alkalma legyen a főváros sőt az ország iparos ifjúságának 
eljárni e sirhoz, kitartó munkásságot és szorgalmat tanulni. 
Isten veled te drága porhüvely ! A nemes lélek, mely ben-
ned lakott, már égbe szállt, hogy elvegye jutalmát a szolgá-
latokért, melyeket a földön teljesitett. Mert híven szolgált ő 
minden jó ügyet, hiven szolgálta embertársait, hiven szol-
gálta hazáját és Istenét. Vessünk a koporsóra egy-egy gö-
röngyöt, emlékezete pedig éljen közöttünk kegyelet és buz-
dításul midörökké." 

Dr. Szabóky Adolf élete mutatja, hol teremnek az 
egyszerű szerzetest és papot országos férfiúvá emelő tettek 
babérjai. A pap, önzetlen felebaráti szeretettel s önfeláldozó 
tevékenységgel, meghódítja a világot. Példa Szabóky 
Imádkozzunk lelkeért, ut quae per fragilitatem humanae 
conversationis peccata commisit, Deus venia misericordissi-
mae píetatis abstergat. (Orat. in Ord. commend, anim.) 

Az eljegyzésről. 
II . Argumenta contra validitatem sponsalium. 

Quod sponsalium impedimentum in themate flocci fa-
ciendum sit ex hoc videtur, quod receptum in Regno His-
panico est, sponsalía tune valida et rata censeri cum in 
scriptis legaliter redacta fuerint ad tramites legis 18 tit. 2 
lib. 10 Novissimae Recapitulations — ibi — „in nullo Tri-
bunali Ecclesiastico vél (Civili) nec sacculari dominiorum 
meorum admittentm petitiones de sponsalibus, si non fuerint 
ista per publicam scripturam promissa 

Porro sponsalía de quibus nunc quaestio est scriptura 
publica cum roborata atque munita baud fuerint, prono ve-

luti alveo fiait, pro infectis habenda esse, juxta tritum in 
jure adagium : quae contra jus fiunt, debeant utique pro in-
fectis Jiaberi, leg. ö non dubium C. de Leg. 

Huiusmodi vero pragmaticam sanctionem in Hispa-
nico Regno vim legis habere in dubium revocari haud po-
test. Quandoquidem id evincitur tum ex Episcopi informa-
tione, tum ex relatione Apostolicae Nuntiaturae ad H. S. C. 
transmissa. Sane Episcopus ad rem haec habet : In omnibus 
tribunalibus ecclesiasticis dispositio Carolina adamussim adim-
pleta fuit. Assessor vero Apostolicae Nunciaturae, quem 
Apostolicus Nuntius virum legum Hispanici Regni peritis-
simum renunciat, in voto emittendo scribit, praedictam 
pragmaticam in viridi observantia adhuc servari „quoad 
utrumque forum minime, sed tautum quoad contentiosum 
externum, circa quod meo judicio, in praesentiarum maxime 
abrogari nequit." Quod memorata Carolina pragmatica in-
ter leges cooptetur, quibus Regnum Hispanicum regitur, 
confirmatur praeterea a iurispublici scriptoribus inter quos 
satis sit recensere La Fuente, in opere. Eccl. discept. lees, 
part. 9. lec. 96 in finescribit „hoc fecit ut fere omnes unani-
miter legem admiserint, et quamvis dura foret et Ecclesias-
ticae parum consona, nullus contra illam reclamaverit et a 
toto hoc saeculo inter nos incunctanter observetur." Quae cum 
ita sint, nemini admirationi fore arbitror ea quae Episcopus 
subdit : scilicet huiusmodi sententiam a Curiis Ecclesiasticis, 
ad aulas Seminariorum, saltern aliquorum pervenisse : pro-
fessores adesse Theologiae Morális et Iuris Canonici, qui 
sententiam de nullitate Sponsalium sine scriptura mordicus 
sustinent docentque alumnos suos. Tandem neque scriptores 
deficere qui pro Hispania sponsalia definiunt „Contractus seu 
promissio facta de futuro matrimonia scriptura a Notario pu-
blico confectaEpiscopi verbis chorum agit praedictus Nun-
tiaturae Apostolicae Assessor referens, huiusmodi pragma-
ticam ab exordio admissam constanter universaliterque ob-
servatam fuisse ; ideoque consuetudinario iure canonicae dis-
ciplinae et sanetionis ecclesiasticac vim fuisse adeptam. 

Quo constito, consuetudinem vim legis habere ii etiam 
norunt qui nihil sciunt. Imo consuetudinis ea est vis et ef-
ficacia, ut quameumque legem abroget, dummodo debitia 
requisitis suffulta sit. Eiusdem autem requisita haec sunt, 
ut sit rationabilis et legitime praescripta. Cap. ult. de Con-
suet. Porro in themate consuetudinem rationabilem esse 
evinci posse videtur ex eo quod ad bonum publicum protu-
endum maxime confert; ne scilicet utriusque sexus juve-
nes hispanî nimis faciles promptique sint sponsalia cum plu-
ribus celebrando : ex qua facilitate scandalorum litiumque 
seminarium saepe saepius exinde oriebatur, ut Nuntius 
Apostolicus refert. Legitime autem praescripta dicitur 
quando ex lapsu temporis de iure requisiti sit obtenta et 
roborata ad similitudinem praescriptionis : Reiffenst. lib. I 
decret. lit. 4. Pra. 2 h. 34 ; opus habet nempe diuturnitate 
temporis, quod in consuetudine contra ius esse debet 40 an-
norum : Devoti lnstit. Canon, lib. I, cap. IV, par. 50: atque 
in themate neduni de quadragenaria sed de consuetudine 
fere 80 annorum agi explorati facti est. 

Res cum ita se habeant Carolinam pragmaticam vim 
legis habere cum nullo pacto inficiari posse videatur, mani-
festum erumpit, sponsalia, de quibus quaestio est, non posse 
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consistere, quia in reprobationem tum iuris scripti, tum con-
suetudinis legitime inductae inita fuere. 

Heic sed vero objici haud posse videtur, Carolinae 
pragmaticae publicam scripturam in sponsalibus praecipi-
enti obtemperatum fuisse per processum ad dispensationem 
impedimenti tertii consanguinitatis gradus a Curia Ecclesi-
astica Notarii ministerio confectum. Re sane vera in quoli-
bet negotio inspici sedulo debet quid actum sit, ut ad Text, 
in leg. semper in stipulât ionibus 38 Is. de. reg. iuris cap. 2 
num. 4. Profecto processus huiusmodi de Curiae mandato 
confectus dispensationem impedimenti consanguinitatis, mi-
nime vero mutuam sponsalium promissionem pro fine ha-
buit. Objectum ergo processus a Curia Episcopali initi cum 
aliud respiciat diversum ab eo quod prae oculis habuit Ca-
rolina pragmatica, sponte sua fluit quod a processu dispen-
sations ad stipulationem sponsalium nullatenus concludi 
possit. Nec pariter regerere proficeret Curiae processum 
pluries repetitae pragmaticae aequipollere ex eo quod per 
eumdem finis difficiliora reddendi sponsalia obtinetur, quem 
Carolina lex sibi proposuerat. Quandoquidem haec deductio 
nonnisi quam ex interpretatione derivari potest. Porro utrius-
que iuris canon est, quo non evidentior alter, interpretationem 
in lege tantum dubia locum habere. In themate autem verba 
pragmaticae superius allegata cum évinçant de lege clarissi' 
ma agi, hinc sequitur quamlibet interpretationem reiici opor-
tere. Unde Episcopus hisce forsan vel aliis rationibus motus 
informationem suam sic concludit. „Sed casu probabilissimo 
quo Tribunalia non admitterent testium approbationem, af-
firmare non auderem actuationes Notarii publici in processu 
ad dispensationem impedimenti tertii consanguinitatis gra-
dus a Curia Ecclesiastica confecto, tamquam sponsalium 
scripturam a pragmatica Carolina requisitam conside-
rari posse." 

Verumtamen retenta etiam Sponsalium validitate, nul-
lum ius competere Agapito sive impediendi matrimonium 
Teresiae cum persona sibi benevisa, sive eamdem cogendi 
ad connubium cum ipsomet ineundum, ex alia ratione ap-
paret, quae in natura contractus matrimonii, ad quem spon-
salia diriguntur, potissimum habet fundamentum, et qui in 
űasu infaustum exitum haberet. 

Exploratum siquidem in facto est patrem interdixisse 
filiae matrimonium cum Agapito propter quamdam quaesti-
.onem cum tutoribus Agapiti exortam. Porro huiuscemodi 
animorum exacerbatio iustam praebet causam resiliendi a 
eponsalibus. Quando enim ex odio praecedenti nato inter 
sponsorum consanguineos probabiliter timeri potest quod sup-
sequens coactum matrimonium malum exitum sortiri possit, 
tunc pia mater Ecclesia, etiamsi revera sponsalia praecesse-
runt, ut majus evitetur damnum, se abstinere solet a nuptiis 
iniungendis, et sponsis primaevam libertatem restituit, ut 
ponderavit Rota vort. Coccino decis. 437 num. 5 et 7. Si ita-
.que sponsalia inter Agapitum et Teresiam inita reddita 
sunt inefficacia, concludendum videtur talia sponsalia ad 
forum contentiosum deduci non posse : ideoque Agapito ius 
haud competere novum Teresiae matrimonium impediendi. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest , julius 27. Vatikáni leleplezézek. — Oly 

időkben élünk, midőn a legnagyobb becstelenségek, a leg-
nyíltabb hazugságok nem elszórtan, nem is ugy nevezett 
műveletlenek közt, hanem rendszeresen a legfelsőbb helye-
ken űzetnek, hogy tévútra vezessék az elméket. A becste-
lenség, a hazugság a fensőbb körökben már, mintegy hall-
gatagos közmegegyezéssel eszközül fogadtattak el a czél 
elérésére. A diplomatia nem ismeri el a keresztény morál 
törvényeit, neki minden jó csak czélhoz vezessen. Ha volt is 
idő, midőn egyesek visszaélve mások jóhiszeműségével, fel-
használták azon eszközöket, melyeket a közérzet is erkölcs-
teleneknek tartott, oly általános e visszaélés azonban még 
nem volt sohasem mint napjainkban, és habár a diplomaták e 
tekintetben egymással szemben sem gyakorolnak is valami 
gyöngédséget, a szent székkel szemben azonban a szemérem-
nek utolsó szikráját is kioltva találjuk bennök. A liberális 
szabadkőműves diplomaták mindent megengedettnek tekin-
tenek maguknak szemben a szent székkel, kizsákmányolva 
azon nagy- és nemeslelküséget, melylyel, mint jól tudják, a 
szent szék még ellenségei iránt is viseltetni szokott. 

Igy történt ez a belga ügyben is. A szabadkőműves 
külügyminiszter, mióta látja, hogy nem sikerül Rómát sa-
ját czéljainak megnyerni cselfogásaival, most a pápát ma-
gát vádolja, mint ki szerinte kétszinü játékot űzött volna a 
belga iskolai kérdésben. A pápát ugy tüntetni fel a világ 
előtt mint kétszinüt, mint kiben megbizni nem lehet; a sza-
badkőműves kormányt ellenben mint olyat, mely correct 
magatartása által megérdemli a világ bizalmát. Ez volt a 
mesterfogás, melylyel a belga külügyminiszter élt, azon re-
ményben, hogy Róma most is, mint máskor legnagyobb-
részt, hallgatni fog annál is inkább, minthogy régmúlt szá-
zadokba kell visszanyúlni, midőn annyi ellenséget számlált, 
mint napjainkban. Miként azonban mindennek, ugy Róma 
türelmének is meg van a maga határa, melyen tul hallgatni 
nem lehet, nem szabad, ha nemis a modern pharisaeusok, ha-
nem saját hivei miatt, nehogy a hazug közlemények által 
egyesek mégis tévútra vezettessenek. A mi napjaink saját-
ságos jellegét képezi, hogy e szükségesség, a pápai okmá-
nyok közlésére nézve, már nem egyszer előállott, ami any-
nyit jelent, hogy korunkban a hazugság üzletszerűen gya-
koroltatik a szent szék ellen és bizonyosnak vehetjük, hogy 
a mint Róma valamely kormány ellen okmányait kiadja, ezt 
azért teszi, mert az által megrágalmaztatott. 

Ezt tapasztaljuk a belgiumi esetnél is. A belga kor-
mány túllépte azon határt, melyen tul a szent szék már nem 
hallgathat és ha Frère-Orban külügyminiszter czélzatosan 
összeállított jelentést tesz a belga iskolai ügy tárgyalásairól, 
melyek Belgium és a sz. szék közt folytak ; ha a szabadkő-
műves kormány jónak lát oly római okmányokat közölni, 
melyek reá nem compromittálók : Róma most közli a többi 
okmányokat, melyek a belga kormányt eompromittálják a 
becsületes világ előtt. Róma a leleplezésekkel ugyancsak 
nem marad adósa a szabadkőműves kormánynak és ez az, 
amiben bizonyára csalatkozott a szabadkőműves kormány, a 
minek azonban örvend a katholikus világ és kell hogy ör-
vendjen minden becsületes ember. A becsületesség az embe-
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riség közkincse, a ki ezt megsérti, az megsérti az emberiség-
közkincsét, aláássa a bizalmat, mely az emberi társadalom 
egyik alapja; ellenben a ki felfedi a gazságot, a ki a becsü-
letesség helyreállítása érdekében szavát emeli, az az embe-
riség közérdeke mellett működik és ezért mondtuk, hogy a 
vaticáni leleplezéseknek örvendeni kell minden becsületes 
embernek. A kiben a becsületességnek csak némi szikrája is 
megvan, a ki elfogulatlanul itéli meg a Róma által kiadott 
okmányokat, a ki előlegesen nem tételezi fel, hogy Róma, 
bármit mondjon is, az nem lehet igaz: annak meg kell győ-
ződni, hogy Róma a legbecsületesebben járt el, nem tekintve 
még azt sem, hogy szabadkőműves kormánnyal áll szem-
ben ; annak e kormányt perfidiájáért is el kell ítélni. 

Igen, a vaticáni leleplezések Rómát tiszta fényben mu-
tatják fel a világ előtt, a minek egyik ketségbevonhatlan 
bizonyítékát képezi az is, hogy a szabadkőműves kormány 
lapjai nem merészlik a pápai okmányokat saját hiveikkel is 
megismertetni természetesen azon félelemben, nehogy azok 
valamiképen a helyzetről magoknak tiszta fogalmat alkot-
hassanak és bucsut vegyenek oly kormánytól, mely nem 
átallotta a sz. széket azon perfidiáról vádolni, melyet ön-
maga követett el. Nem uj dolog különben, hanem csak ujabb 
nyilvánulása ez azon becsületességnek, azon megbízhatóság-
nak, mely a pápaságnak természetéhez tartozik. Nem volt idő 
midőn a pápaságnak, hol egyik, hol másik fejedelemmel, 
vagy kormánnyal tárgyalni nem kellett volna azon magasz-
tos ügyekről, melyek az emberi társadalom alapját képezik ; 
de nem is volt idő, midőn a pápaságra bebizonyítani lehe-
tett volna, hogy ő az igazság, a becsületesség ösvényéről el-
tért volna : mig ellenben Rómának nem egyszer kellett küz-
deni ellenfeleinek kétszinüségével és rosz akaratával. Ki nem 
tudná, hogy I. Napoleon idejében mennyi kétszinüség ját-
szott szerepet a legfontosabb kérdésekben: a ma már nyilvá-
nosságra került okmányok, Róma becsületességét, ellenfe-
lének kétszinü ravaszságát minden kétségen kivül helyezik. 
A legújabb vatikáni leleplezések tehát nem valami újságot, 
hanem csak ,ujabb- bizonyítékot szolgáltatnak a világnak 
Róma egyeneslelküsége, ellenfelének pedig kétszinüsége 
mellett. 

Rómának a folytonos küzdelemben kifejtett e becsüle-
tessége, ügyének igazságossága és az isteni ígéret mellett, 
nem csekély mérvben fog hozzájárulni az egyház diadalához, 
mert az lehetetlenség, hogy a világ végre is be ne lássa, mi-
szerint Róma az az egyetlen pont, honnan még a társadalom 
alapját képező elveket még soha fel nem adták. Megvalljuk, 
és e tekintetben bizonyára nem egyedül állunk, hogy nem 
egyszer szemlét tartunk magányunkban a világ jelenlegi 
helyzete, annak az egyházhoz való viszonya felett, melynek 
csak egy lánczszemét képezi a belga eset, és bocsássanak 
meg t. olvasóink, ha kimondjuk, hogy bár fájdalommal 
szemléljük is az ellenségeskedést, melylyel a ,művelt' világ 
az egyház iránt viseltetik, bár fájlaljuk is látva, mikép vet-
tetnek meg az egyház elvei, magának az emberiségnek kéz-
zel fogható veszedelmére, mégis, ha a jövörfe tekintünk, e 
fájdalom, nem tehetünk róla, de bizonyos deliciával tölt el 
bennünket, nem azért mintha örvendenénk az egyház üldöz-
tetésének, de azért, mert látjuk az egyház megdicsöittetését 
és e megdicsőittetés, mely e fájdalmou is áthat, ez az ami 

lelki gyönyörünket képezi. Látjuk, vagy látni véljük, hogy 
fog összeomlani minden, de a romok felett látjuk, mert nem 
képesek lelki szemeink elfödni, mikép emelkedik ki dicsősé-
gében az egyház, hogy elveivel egy uj világot alkosson, új-
jáalakítva mindent és az ujjáalkotandó világban helyet fog 
foglalni Belgium is azon alapon, melyen a sz. szék tárgya-
lásait folytatta, mely leleplezéseiben is foglaltatik. Bizzunk 
tehát, hogy a fájdalom napjai elmúlnak és az öröm zavarta-
lan lesz. 

Belgium. Tervek a kormánynak a Vatikán iránti qua-
lifieálhatlan eljárása folytán. — Mindjárt a mint hire ment, 
hogy az itteni kormány római, szentszék-melletti követét 
visszahívja, a katholikus sajtó azon kérdést kezdte szellőz-
tetni, mit kell tenni, hogy a liberalismus e fogása ellensu-
lyoztassék. Némelyek azt vélték, hogy a katholikusok saját 
költségükön külön ügyvivőt tartsanak a szent atya mellett. 
E nézetlen azonban kevesen osztoztak. Azt hozták fel méltán 
ellene, hogy a belga kath. politikai párt összeköttetése a 
szentszékkel a belga püspökök és azon számos zarándok ál-
tal, kik évenkint az örökvárost látogatják, eléggé biztosítva 
van, ugy hogy ő szentsége hű értesülést szerezhet állapo-
taink felől. E tekintetben elleneink sokkal nagyobb kárt 
szenvedtek mint mi, mert a szent székkel való diploma-
cziai összeköttetés a belga kormány részére hatalmas közeg 
volt, hogy általa a Vatikánt segítségül hívja. Frère-Or -
ban ezen eszközt ugyancsak felhasználta, habár eredmény-
telenül ; liiában, mert vissza akart vele élni. — Mások, el-
lenben azt hitték, jobb lesz a szent szék részéről tartani 
ügyvivőt Brüsselben, épen ugy a katholikusok mint a libe-
rálisok érdekében. Azt mondták: oly időben mint a mienk, 
mikor mindenki politikával foglalkozik, minthogy ez min-
denütt átcsap a vallás terére, elkerülhetlenül szükséges, hogy 
a pápa az ország állapotáról oly férfiú által legyen rendsze-
resen értesítve, kit állása a pártok fölé emel. — Ismét má-
soknak se az egyik se a másik terv nem tetszett, habár a 
másodikhoz inkább hajlanak mint az elsőhöz. A második 
terv ellen felhozzák a költség-kérdését. Nem minden ok 
nélkül utalnak arra, hogy a katholikusok pénze már eddig 
is roppant mérvben van igénybe véve, ugy hogy minden 
kiadást már most is csak nehezen lehet fedezni. Ha kifogy-
hatlan is a keresztény szeretet, eszközeinek azonban mégis 
határuk van. Még fontosabbak a politikai okok, melyek 
felhozattak. Azon mai felfogástól, hogy a minisztérium az 
ily ügyvivőség felállítása által nem sokára arra indíttatnék, 
hogy a rendes diplomacziai összeköttetést ismét felvegye, 
nem is szólunk. Jobban tűri a fül a következő ellentétes 
okot. Azt mondják t. i., félni lehet, hogy az ily félrendsza-
bály ürügyül fog szolgálni egyátalán semmi hivatalos össze-
köttetést sem kezdeni a Vatikánnal. Az a közép ut, melyet e 
terv ajánl, könnyen végleges modus vivendivé lehet, mi ál-
tal csak a liberalismus dolgát végeznők a katholikusok költ-
ségén. Sajnos, bizonyos irányadó körök előzményei olyanok, 
hogy ez aggodalom épenséggel nincs kizárva, annál is in-
kább, mert még teljes két év van hátra, mig a liberalismus 
kezét meg lehet kötözni, az alatt pedig a sebek könnyen be-
hegednek. — Ugyanezen kérdéseketa liberális sajtó is meg-
beszéli. A szabadelvüség állam és egyház teljes elválasztá-
sára törekszik. A követség visszahivása tehát elvszerüleg 
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történt. Mellesleg mondva, Frère közlönye az „Echo du 
parlament" bevallja, hogy a hivatalos összeköttetés megsza-
kítása már eltökélt dolog volt, midőn Frère 1878-ban a kor-
mányt átvette. Valóban fényes bizonyíték e diplomata két-
szinüségéről. Minthogy egyház és állam elválasztása a ra-
dicalis szabadelvüségnek egyenesen czélja, azért ez a katho-
likusok részéről külön tartandó követ eszméjét csak helye-
selheti. Az ,Echo' csakugyan ezt irta : „Ez a javaslat (hogy 
a belga katholikusok tartsanak ki Brüsselben pápai ügyvi-
vőt vagy Rómában külön képviselőt) mond valamit; a leg-
jobb megoldás csiráját foglalja magában, a mint oly ország-
ban, mint a mienk, a hívek és fejők közti viszonyt szabá-
lyozni lehet." A szabadelvű lapok többsége ugyanazon véle-
ményben van. Mily jóakarat ! Mily kegyesség ! Azonban az 
„Opinione" már kifecsegte a titkot és megmutatta a csapdát, 
melybe a katholikusokat a liberálisok becsalni szeretnék. 
E lap ugyanis igy ir : „Világos, hogy az olasz kormány az 
ily képviseletnek nem adná meg azon kiváltságot, mely a 
garantia-törvény 11. §-a által a külhatalmak követeinek 
biztosítva van ; de azon kiváltságokat sem élvezhetné, me-
lyeket ugyanazon törvény 10. §-a szerint az idegenek élvez-
nek, kik Rómában egyházi hivatalt viselnek, és azt annál 
kevésbé, mert hivatása nem egyházi hanem politikai termé-
szetű volna és pedig egy Olaszország iránt barátságos kor-
mány iránt ellenséges érzelemmel." Tehát, ha a katholikusok 
esetleg külön követséget állítanának fel, az olasz kormány 
„a törvények alapján" még el is kergethetné. Azért ime leg-
jobb lesz bevárni, mig egy jövő kormány a most megszakított 
hivatalos összeköttetést ismét fölveszi. Provisoriumot itt 
felállítani veszélyes. 

Münster. Az itteni kath. akadémia ügyében Puttkamer 
közoktatásügyi miniszterhez kérvény intéztetetett, melynek 
veleje a következő szavakba van foglalva : „Excellentiád ! 
Tekintve, hogy az itteni akadémia hallgatóinak folyton 
apadó száma a polgárság anyagi érdekeit igen érzékenyen 
károsítja •, tekintve, hogy a bölcsészeti karban uralkodó an-
tikatholikus szellem botrányul szolgál és az akadémia tör-
vényszerű czélját meghiusítja: méltóztassék alkalmas mó-
don intézkedni, hogy a hallgatók száma, ugy mint előbb tör-
tént, mindinkább növekedjék éa pedig ugy hogy egyúttal az 
intézet kath. jellege is visszaállittassék és mind a két karban 
kifogástalan kath. érzelmű tanárokról gondoskodva legyen. 
Egyúttal legyen kegyes exciád oda hatni, hogy az akadé-
mia lassan-lassan kath. egyetemmé fejlődjék ki." Kérelme-
zők indokaik közt felhozzák a többi közt azt is, hogy az aka-
démiának az előtt 588 hallgatója volt, holott most csak 245 
és hogy 11 tanár, kik 1875 óta hivattak meg, protestáns 
vallású . . . a katholikus alapitványu intézetben. 

Pár is . A katholikus francziákhoz ! Ezen czim alatt az 
.olasz kath. congressusok állandó bizottsága következő lel-
kes átiratot intézett Chesnelong senatorhoz, a francziaor-
szági közoktatásügyi szabadság védelmére alakult országos 
egylet állandó bizotságának elnökéhez : 

Uram ! 
Igazán csodálatra méltó az a harcz, mely most a 

kath. Francziaországban kezdődött. — A vallás, tudomány 
és szabadság nevében önök a hitetlenség, önkény és zsar-
nokság ellen harczolnak, Számosan vannak napjainkban is, 

kik a kath. hit és keresztény szabadság zászlaját magasan 
lobogtatják. Ezek a franczia nép szine java, kiknek élén a 
tisztelendő püspöki kar és papság megy előre, kik nyugodt-
ságuk és szilárdságuk által, a törvények védpáizsa alatt, 
még azoké alatt is, melyek elleneiktől származnak, az 
egész világ előtt tanulságos bizonyítékot adnak arról, mit 
tehet a franczia szivekben Ivlodvig, Jeanne d'Arc és sz. La-
jos ősi hite. Mi csodálunk titeket, franczia kath. testvérek; 
mi köszönetet mondunk nektek mindenért, a mit szenvedtek, 
az igazságért, jogért, egyházért, pápáért. Mi, azon ország 
fiai, hol a veletek közös hitünk központja van; mi, kik a 
világ minden nemzeténél jobban érezzük és élvezzük azon 
jótéteményeket, melyeket a legyőzhetlen francziák a szent 
szék érdekében tettek; mi, lehetetlen, hogy ne egyesüljünk 
veletek, hő kivánataink, imáink, reményeink és fájdalmaink 
által. Igen, valamennyi olasz teljesen, szívvel lélekkel egye-
sítve van veletek, nemes franczia testvérek, kik a keresztény 
erő előharczosai vagytok az Ur harczainak vívásában; mi 
hangosan kijelentjük, hogy a ti ügyetek a mi ügyünk, hogy 
a ti bajaitok ugy érnek bennünket mint titeket, s hogy a ti 
elmaradhatlan vívmányaitokat mi is magunkénak valljuk : 
mert ha ti ma harczoltok, holnap győzni fogtok az egyház, 
a mi közös anyánk, és a római pápa, Jézus K. valamennyi 
híve fejének szent ügyében. Tegye, uram, ön ezen érzelme-
ket oly nyilvánosokká, a mint lehet, hogy a keresztény név 
barátai és ellenségei egyaránt lássák, miszerint sem hegyek, 
sem tengerek nem képesek elválasztani egymástól e dicső 
harczban a kath. nemzeteket, annál kevésbbé e két testvér 
nemzetet, melyeket Isten ai-ra rendelt, hogy az egyik köré-
ben legyen széke és központja Péter tekintélyének, a másik 
pedig mintegy karja és kardja legyen a kereszténységnek. 
Bologna, jul. 10. 1880. Aquaderni lovag, alelnök. 

IRODALOM. 
X A keresztény politika alapja. Die Grundlage der 

christlichen Politik. Von der J . Renninger, Domkapitular 
Würzburg 1879. 97 lap Ára : 1 m. 30 fill. 

Két kiváló tulajdona van e műnek. Ritka rövidséggel 
kötetekre való anyagot karol fel s ezt oly szigorú szoros 
logikai lánczolattal fűzi össze, hogy könnyelmű elme, mely 
csak keresztül futni szeret a sorokon, mint gőzerő által 
röpített touristák a vidékek szépségein, könnyen haragba jő 
olvasásakor és félreteszi, mint fárasztót. A ki azonban gon-
dolkodva, elmélkedve olvas, annak tanulságosabb olvas-
mányt alig lehet ajánlani. Két részre oszlik. Az első rész 
szól a vallás theoretikus viszonyáról a, morál, jog és politi-
kához. A második rész ugyanezen viszony pragmatikus ol-
dalát tágyalja. 

A ker. politika ez abc-és könyvét nem árt senkinek 
átolvasni. Legalább rendbe szedi gondolatait; mert ritka 
logika uralkodik benne. Politikával foglalkozó világiainknak 
pedig oly szükségesnek mondható az ily abc, mint a min-
dennapi kenyér. 

X A pap a világban, vagyis azon módorról, melyet a 
papnak a világgal való érintkezéseiben követnie kell. Fran-
czia eredeti után szabadon fordította és hazai viszonyaink-
hoz alkalmazta 77. stb. Ára 80 kr. 

A pár év előtt Egerben megjelent „A pap a világban" 
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czimű egyház társadalmi munkának még meglevő példá-
nyait Pfeifer Ferdinand Budapesti könyvkereskedő átvette 
bizományba. 

A franczia eredetit, mely után jelen mű átdolgozva és 
hazai viszonyainkhoz alkalmazva készült, egy előkelő fran-
czia katholikus világi irta, és az franczia országban rövid 
pár év alatt több kiadást ért. Nálunk is kivétel nélkül ked-
vezőn fogadtatott, miként azt a lapok recensiói mutatták, 
és azon körülymény is igazolta, hogy nem egészen egy év 
alatt. 400 példány kelt el belőle. A mű nem ephemer becsű 
mert elvekre fektetett utmutatásai állandó értékkel birnak. 
Különösen ajánlandó a növendék papoknak, és ifjú áldozá-
roknak ; egyszersmind ugyan ezek számára alkalmas ajándok-
ul, vagy jutalmul szolgálhat. 

Ára a 18 ivre terjedő műnek csupán 80 kr. mert 
szerző, ki tudomás szerint nem más, mint P. E. egri kanonok 
ur, a török sz. miklósi nőnövelde áldozatkész alapitója, csu-
pán paptársainak javát tartva szem előtt, nem hogy irói 
tiszteletdíjra számitott volna, sőt ellenkezőleg, itt is áldo-
zatot hozott. 

= A római aq. sz. Tamás-akademia tagjává válasz-
tott Stöckl „ Das Christenthum und die grossen Fragen der 
Gegenwart" czimü művéből már megjelent a I I I . kötet. 
Tartalma: 22. A keresztény világrend s a forradalom. 23, 
Nemzetközi jogbiztonság és a noninterventio. 24. Militaris-
mus a modern államokban. 25. A tulajdon, a természetjog 
s a kereszténység világánál. 26. Keresztény és anyagelvi 
világnézlet befolyása a házasságra és családra. 37. Modern 
társadalmi rend és socialismus. 28. A modern társadalmi 
rend és az expropriatio. 29. Iparszabadság e3 testületi ipar-
ügy és gyármunkások. 31. Termelő egyesületek. 32. A föld-
mi velő község. 33. Uzsora, uzsora-törvények. 34. Általános 
váltójog. 35. A parasztbirtok. 36. A falusi szolgaügy. 37. 
vasárnap megszentelése. 38. Az eskü és a társadalom. 39. 
A háború a kereszténység világánál. — Valamennyi ,égető 
kérdés' ! 

Xlskolai értesitvények. 8) Êrtesito a pannonhalmi 
sz. Benedek-rend esztergomi fögymnasiumáról az 1879/80. 
tanév végén. Közzéteszi lehér Ipoly igazgató. Esztergom. 
59. lap. Tartalma : Az esztergomi főgymnasium uj épülete 
(Képpel.) Az épités összes költsége 64,863 ft 90 kr. A ta-
nári kar 13 sz. B. r. és 2 világi tagból áll. Van az ifjúság-
nak önképző köre, mely működését 52 műben és 50 szava-
latban mutatta be. Van az intézetnek szűkebb dal-egyesülete 
és bővebb ének-kara. A tanszerek gyarapodása a lefolyt év 
alatt kivált könyvekben, tetemes volt. Van a főgymnasium-
nak szervezett segélyzö-egylete, mely fiu. és főt. Simor János 
bibornok magas védnöksége alatt van. Az Írásbeli feladvá-
nyok érdekesek és tapintatosan vannak megválasztva. A 
tanuló ifjúság száma 289 ; r. kath. 244, gör. kel. 2, helv. 3, 
héber 40. Érettségit tett 36, köztük kitüntetéssel 4, egy-
szerűen 26. 

9) Értesitvény a köszeghi kath. kis gymnasiumról. 
1879 — 80. szerkeszté: dr Stern Fái igazgató. Szombat-
hely 32 lap. Tartalma: A latin nyelv eredete és jelentősége. 

Értekezés L. K. — tói 1 —16 lap. A tanári személyzet 6 sz. 
B. r. és 3 világi tagból. A tanszerek gyarapodása fokozato-
san haladt. Az ifjúság száma 152 : r. kath. 140, ág. hit. 2, 
héber 7. 

10) A szatmári kir. kath. főgymnasium 1879 80 évi 
értesítője. Szatmár 48 lap. Tartalma : A szülői tekintélyről. 
Értekezés Ragány Károlytól. 1 — 14 lap. A tanári személy-
zet állt 16 tagból, kik közül 11 papi és 5 világi rendből 
való. A tanuló ifjúság száma 351 ; róm. kath. 205, gör. kath. 
43, gör. kel. 2, helv. 24, héber 47. Érettségit tett 29 ; kit. 6. 
egyszerűen 23. 

VEGYESEK. 
— Hergenröther bibornok egészségi szempontból jelen-

leg öcscsénél Eichstädtben tartózkodik és már teljesen jól 
érzi magát. Eleinte szó volt arról, hogy Gasteinbe is el fog 
menni s ott Eder salzburgi herczeg-érsek villájában fog 
lakni. Legújabban még Kissingenbe is elutaztatták a német 
szabadelvű lapok, erővel el akarván hitetni a világgal, hogy 
a bibornoknak diplomacziai missiója van. 

— Francziaországban Rousse nyilatkozatát, mely a 
márcz. 29-iki kormányrendeleteket törvényteleneknek és fo-
ganatosithatlanoknak jelenté ki, az ügyvédi és bírói karból 
15 nap alatt 1200 írták alá, (most már 1600-an vannak), a 
mi a franczia törvénykezési közegek jogtiszteletének örök-
becsű emlékemarad. 1845-ben VatismenilésBerryer hasonló 
nyilatkozatát három hó alattcsak 315 írták alá. 

— A regensburgi Manz-féle könyvkiadó czég f. hó 1-én 
ülte fenállásának félszázados ünnepét. Alapíttatott 1830. 
jul. 1-én Landshutban, honnan 1835-ben Regensburgba vi-
tetett át. Félszázados fenállása alatt több mint 6000 köny-
vet adott ki 7000-nél több kötetben. Mindig kitűnt a vallá-
sos irodalom pártolása által. 

— Genfben népszavazás alá bocsátották azt a kérdést : 
elválasztassék-e az egyház az államtól. Szavazatképes pol-
gár van összesen 17,481; ezek közül nem-mel szavazott 
9306, igen-uel 4064. Az egyház elválasztása az államtól 
tudvalevőleg a szabadelvüség programmjának egyik főpont-
ját képezi. Genfben azonban megtagadta magát a liberalis-
mus ; mert itt az egyház elválasztása annyit jelent, mint a 
Protestantismus bukása és a katholicismus felszabadulása. 
Ha Genfben elvál az állam az egyháztól, a protestantismus 
elesik az állam minden támogatásától, a katholikusok pedig 
felszabadulnak. Ezt a liberalismus nem akarhatja, azért bu-
kott meg az említett törvényjavaslat. 

— Nagygyűlést tartott f. hó 18-án a rajnavidéki cen-
trumpárt Kölnben. Összejöttek körülbelül 7000-en. Megje-
lent Windhorst is és két, nagy tetszéssel fogadott beszédet 
tartott. Első beszéde elején igy szólt: Valamennyi doctorom 
követelte, hogy négy hétig fel ne nyissam a számat: torkom,-
hangidegeim s a beszéd többi szervei, azt mondták, kívánják 
ezt. De mikor az ember Kölnben jő, mikor a rajnavidék 
képviselői körében van és annyi derék férfiút lelkesedésben 
lát, — akkor hallgasson az ember? Ez nem lehet. Azután 
kifejté, miért oly erős az centrum párt tagjai és válasz-
tóik közt az egyetértés. Hite szerint a kulturharcz vége felé 
közeledünk. Oly sokáig mint tartott, már nem fog tarthatni. 
Korunk politikusai, úgymond reál-politikusok. Csak az kap 
tőlök valamit, a ki sokat bír latba vetni. Azért minden té-
ren, minden irányban mozogni és tenni kell. Mindenek fölött 
pedig szükségesek a fensőbb fegyverek, melyeket az ima 
nyújt ; mert úgymond, Isten nélkül nem győzhetünk. Mi 
nem akarunk se világi hatalmat se kincseket; mi csupán lel-
kiismeretünk és kath. egyházunk szabadságát akarjuk. 

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

Nyomatott Budapesten, 1880. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Budapesten, julius 31. 9 . II. Félév, 1880. 

TARTALOM: Egyházi alapitványi pénztárak. — Az apostoli szent szék emlékirata — Az eljegyzésről. — Egyházi tu-
dósítások : Budapest. A tizenötös bizottság és a ,Pesti Napló' Bécs. Katholikus állampolgárok katholikus iskolákat köve-
telnek. Róma. Jacobini bibornok. Róma. Monaco La Valetta bibornok tiltakozása. Brüssel. Dumont letett tournayi püs-

pök ügyében — Irodalom : Lexicon peripateticum philosophico-theologicum. — Vegyesek. 

Egyházi alapitványi pénztárak. 
(Vége.) 

III. 
Az előadottakból, a felhozott döntvények nyo-

mán mindenki beláthatja már, mikép fog a megyés 
főpásztor a hozzá ez ügyben felterjesztendő alapit-
ványi kérdésekben dönteni s dönthetni. Mindamel-
lett is, hogy it t ott a fentjelzett szomorú körülmé-
nyek miat t egyházi alapi tványi tőkéink egy része 
harmadolva kerül kezeinkbe vissza, azt hisszük, a 
baj nem lesz épen orvosolhatlan és nem épen nagy-
számú reductióknak fog szüksége fenforogni, legfel-
jebb néhány énekes mise fog olvasottá válni. Tudo-
másunk szerint eddig az előbbiekért 50 — 60 frt , az 
utóbbiakért 20 — 25 f r t lön alapi tványi töke gya-
nánt egyes megyékben elfogadva, melynek évi ka-
matából az áldozár megnyervén a maga illetékét, 
ugy az éneklő is az elöbbenieknél a maga 30 kr. dij-
já t , a kamat feleslege az egyházi, vagy alapitványi 
pénztár javára maradt , hacsak az alapitó levelében 
a kamat felesleget a lelkésznek nem kivánta adat-
ni. — Már most az a kérdés, mi az úgynevezett ta-
xatio synodalis nálunk Magyarországban az énekes 
s olvasott misékre nézve? E kérdés azonban nem 
szorul többé megfejtésre, miután ebben már az 1822. 
ülésező pozsonyi nemzeti zsinat döntött , melytől a 
val lásalaptárt kezelő állami kormány azon ok mi-
att, mivel e tárnak tőkéi a 10 év előtt történt deval-
vatio által leapadtak, a II. József császár ál tal felosz-
latot t szerzetes házaktól átvet t alapítványi misék le-
szállítását kérte, azonban a zsinati atyák megtagad-
ták e kérelmet azon okból, mert a val lásalaptárnak 
biztos helyre kiadandó tökéi még most is hoznak 
évenként annyi jövedelmet, hogy egy énekes misé-
ért 1 f r t és olvasottért 30 krt ha fizet is a vallás-

alaptár , még mindig marad fent a pénztárban feles-
leg, ezen misedijért pedig szívesen vállalkozik a 
magyarországi papság ama szerzetes házak és egy-
háziaktól az állam által átvett alapitványozott sz. 
miséket elvégezni, azért a szorgalmazott de nem in-
dokolt leszállításba a zsinat nem adhata beegyezé-
sét, sőt ar ra kérte a kormányt, miszerint jövöre a 
kath. papságnak 300 fr t . congruája kiegészítésére, 
vagy felsegélésére e tárból megajánlott összegekhez 
ne csatoltassék többé mise-elmondási teher. 

Ha bár a szóban lévő és mindenesetre itt ot t 
bekövetkező reductio a lelkészkedö papságnak ja-
vára nem szolgál is, inert az eddigi jövedelmét egy 
részben csonkítani fogja, de még is előnyösb hely-
zete lesz akkor, ha e reductio megtörténik, mint 
most, midőn ezen interregnum a lat t — mig a tör-
vényszék végitéletileg nem dönti el a pert és az 
osztályozást megállapí t ja — a tőke nem jövedelmez 
semmit és mégis az a lapi tványi misék elmondási 
terhe a lelkészkedö papság vállain nyugszik. Casus 
nocet domino: az a lapi tványi pénztár vál t urává és 
tulajdonosává a tökének és ha ezt az illető gondno-
kok legjobb akarata s vigyázata mellett is e sze-
rencsétlenség érte, a kár t inkább illik nekünk és kell 
is elviselni, mint a már s ír jában nyugvó legjobb 
szándoku alapitót , ki semminek sem oka, a szent 
misék elvonása ál tal megkárosítani. Tűrnünk kell 
tehát e sanyarú helyzetet, de más részről mindent 
el is követni arra nézve, hogy ama perek mielőbb 
eldöntessenek ; sőt ezt be sem kellene ily körülmé-
nyek közt várni, hanem a megyés püspök ura t e 
tárgybani előleges intézkedésre fiúi bizalommal fel 
kell kérni, ki Rómából legalább addig is — mig 
eme bonyodalmas perek letárgyalva lesznek — a 
tán eddig elmulasztott szent misékre nézve felment-
vényt fog kieszközölni, és a törvényszékek elnökeitől 
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is tudomást szerezve arról, minő lesz körülbelül a 
betevők számára reménylhető százalék? Ennek kap-
csán a mise leszállítási tárgyalást is megkezdheti 
és mielőbbi eredményre vezetheti. Addig pedig — 
mig ez megtörténik — tür jük békével a csapást, és 
vigasztaljuk magunkat e téren tanúsított áldozat-
készségünkkel, nem feledvén azt sem el, hogy ha 
egyes alapítványoknál most nem is nyerünk szolgá-
latunkhoz mért jutalmat, és jövőben is csekélyebb 
lesz az, mint az előtt volt, más alapítványoknál, hol 
a kamat-felesleg nekünk ju t ki, elegendöleg van s 
lesz e hiány is kárpótolva. Ismerünk oly alapitvá-
nyi pénztárakat, melyeknek kamatjövedelméből — 
noha ezer f r t tőkét túlhalad a takarékpénztárba le-
tett összeg — ezen károsodás daczára is az illető 
lelkész az összes misékért a fentebb emiitett syno-
dalis taxatioban meghatározott dijnak kétszeres 
összegénél is nagyobb dijt kap. Ott, hol nem fordul 
elő e kedvező helyzet, és a lelkész különben is rosz-
szul van javadalmazva, a megyés püspök atyai jó-
indulata mindig talál elegendő módot vigasztalásra. 

Végezetül hasonló bajoknak jövőben kikerülése 
végett nagyon ajánlanám tisztársaimnak, hogy okul-
va a múlton, a tőkepénzek elhelyezésénél nagyobb 
óvatossággal jár janak el; igyekezzenek helybeli hí-
veiknél két jó kezes aláírása mellett az alapitványi 
pénzeket elhelyezni, ezeknek vagyoni állapotát min-
dig figyelemmel lehet kisérni a lelkésznek. Az ala-
pitványi pénzeket épen azért — mert ezt huzamosb 
ideig tarthatják — szivesen magukhoz veszik ők 
kamatozás végett, de a betáblázástól nemcsak azért 
fáznak, mert az költséggel jár , hanem különösen 
azon ok miatt, mert az illető -vagyonát nem igen 
szereti befeketiteni, mint nevezni szokták. E bizton-
ságot eléggé pótolja a kötvény alá irt két kezes 
ama nyilatkozata, hogy az esetben, ha az adós a ka-
matot vagy tőkét felmondás után nem fizetné, ők 
magukra vállalják a fizetési kötelezettséget. — Az 
ily forma kötelezettség mellett biztosb a töke mint 
a betáblázás mellett, és ha tán az aláirtak vagyoni 
viszonya változnék időközben, felmondás vagy be-
táblázás által mindig lehet a bajon segiteni, de 
ezen eset soha sem fordult elő nálam, ugy az sem, 
hogy per utján kellett volna az illetőkön a templom 
pénzét megvenni, e kifejezés maga, melylyel ők e 
kölcsönzött tőkéket nevezik, már némileg biztositjaa 
kamat ugy a töke fizetést is. 

Nem hizelgek ugyan magamnak avval, hogy 
ezen értekezésem tisztársaim mindegyikénél, — ki 
velem együtt a takarékpénztárba elhelyezelt töke-

pénz egy részére nézve egy hajőu úszkál — nagy 
tetszésben fog részesülni. Különösen a misék elmon-
dására vonatkozó kötelesség hangoztatása, mint ta-
pasztalásból tudom, visszatetszik ; de arról biztosit-
hatom őket és másokat is, miszerint a legjobb szán-
dok, és a súlyosnak mutatkozó bajoni segítési vágy 
vezényelte tollamat ezen igénytelen értekezés meg-
írásánál, ugy közzétételénél is, és a ki a baj orvos-
latára nézve ennél jobbat s czélszerübbet tud s fog 
tanácsolni, előre is azt kiáltom felé : vivat sequens. 

Oltványi Pál. 

Az apostoli szent szék emlékirata 
azon tényekről, melyek a belga oktatásügyi kérdésre 
és a belga kormány s a szent szék közti diploma-
cziai viszony megszüntetésére vonatkoznak. 

I. A diplomacziai viszony megszűnése a szent 
szék és a belga kormány közt, akár önmagában, 
akár körülményeiben tekintsük, a katholikusokra 
legkellemetlenebb hatással volt, és pártkülönbség 
nélkül az emberek legkomolyabb figyelmét keltette 
fel maga iránt, habár az ismételt fenyegetések, me-
lyek megelőzték, régóta előkészítették reá a kedé-
lyeket. Ha valaki figyelemmel kisérte a belgiumi 
közügyek fejlődését, az előtt világos volt, hogy az 
ily fenyegetések megvalósítására nem vártak csak 
alkalomszerű ürügyet. Es az, előbb vagy utóbb, nem 
maradhatott el, hiszen mindenki tudja, hogy azon 
ország közügyeinek mostani vezetői kezdet óta el-
lenségeiül bizonyultak be a szent szék melletti di-
plomacziai képviseltetésnek. 

És csakugyan a belga püspöki kar ellenzéki 
állásfoglalása az elemi oktatásról szóló törvénynyel 
szemben, — mely törvény a katholikusok lelkiis 
meretének szent érdekeivel annyira ellenkezik s 
azokra nézve oly igen káros, — alkalmul szolgált 
ezen kormánynak, hogy a szent székkel hivatalos 
összeköttetését megszakitja. — Midőn a szent szék 
ily sérelmet kénytelen szenvedni, méltósága érzeté-
ben mélyen érzi magát kötelezve világosan és nyil-
vánosan előadni azon tényeket, melyek az emiitett 
szakítást megelőzték, hogy igy ezen eseményt min-
denki jog és igazság szerint megítélhesse. Ez annál 
szükségesebbé válik, minthogy a napi sajtó, mely az 
egyház és szent szék iránt ellénséges érzülettel vi-
seltetik, a tényeket minden módon az igazságtól 
eltéröleg mesterkedik feltüntetni és igy e fölöt-
tébb kényes ügyben meghamisítani igyekszik a köz-
vélemény Ítéletét. 
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A tények ezen hiteles, megfelelő okmányokkal indokolt 
előadásából világos lesz a jogtalanság és sérelem, melyet a 
belga kormány a szent szék ellen elkövetett, midőn követét 
Rómából visszahívta. 

II . Hogy a szent szék melletti belga képviselő vissza-
hívása előzetesen el volt határozva s igy az elemi oktatásról 
szóló törvény reá nézve csak alkalmul szolgált, világosan 
kitűnik az ide vonatkozó tények fejlődéséből és egyszerű 
előadásából. 

Az utolsó katholikus ministerium, mely nyolcz évig 
volt kormányon, élénk ellenzékeskedés tárgya volt a liberá-
lis párt részéről, mely minden erejét összeszedte,hogy 1878-
ban a juniusi választásoknál megbuktassa, a mi csekély ma-
joritással sikerült is. Midőn az uj párt igy hatalomhoz ju-
tott ,azon komoly aggodalom, mely ennek következtében a 
szent székkel való diplomacziai viszony fenmaradása iránt 
keletkezett, csakhamar tények által lőn igazolva. Frère Or-
bán ur, midőn D' Anethan báró úrral, a szent szék melletti 
belga követtel, külügyérré történt kineveztetését tudatta, 
sietett kijelenteni előtte, hogy azon párt jutván hatalomra, 
mely a kamrában már háromszor szavazta meg a belga kö-
vetség megszüntetését, a miniszter magának fentartja tud-
tára adui az időt, midőn visszahívásának meg kell tör-
ténni.1) Es ugyanő a törvényhozó testület 1879. nov. 18-án 
tartott ülésében mondott beszédében megerősité ezt, midőn 
azt mondá, hogy a miniszterek, midőn a kormányt elfoglal-
ták, egyhangúlag elismerték, hogy itt az ideje a Vatikán 
melletti követséget visszahívni.2) 

Az uj kabinet nem fejezhette ki szándékát világosab-
ban s határozottabban. A belga követ visszahivatása elhatá-
rozott dolog volt, hogy az uralkodó párt akarata teljesül-
jön ; nem volt egyéb hátra, mint meghatározni a napot. 

III . Ennek siettetésére a miniszter ur azt hitte hogy 
kedvező alkalmat talált azon támadásokban, melyek, mint 
ő panaszkodott, a kath. sajtó egy részéről jöttek a fenálló 
alkotmány ellen. Hanem a szent atya és az államtitkai' által 
Reusens gróf megbízott előtt tett időszerű nyilatkozatok és 
a brüsseli apóst, nuntiusnak adott utasítások azonnal min-
den ürügyet megszüntettek a követség megszüntetésére. 

IV. Es itt jónak látjuk megjegyezni, hogy a szent 
atya, azon általános becsen kivül, melyet valamennyi követ-
ségnek tulajdonit ugy tekintve a szent szék méltóságát, 
mint a kormányokkal való viszony szabályosságát, minde-
nek felett pedig a hívekre ebből háramló előnyt, kiváló ér-
deklődéssel viseltetik a belga követség iránt, azon régi ér-
zelmeknél fogva, melyeket benne azon idők emléke ápol, 
midőn azon ország apóst, nuntiaturáját kormányozta. A 
szent atya tehát azt akarta, hogy, hacsak apostoli hivatalá-

') Le parti que le voeu du pays vient de porter au pouvoir a eu 
plusieurs fois l'occasion d'exposer, an sein de la législature, ses vues sur 
le changement que les événements politiques de la péninsule devaient 
entraîner dans la représentation diplomatique de la Belgique en Italie ; 
à trois reprises, en 1872, 1S73 et 1875, il a voté pour la suppression de 
notre légation auprès du Saint-Siège. 

Le ministère, à peine formé, n'a pas encore délibéré sur l'époque 
laquelle cette mesure pourra se réaliser. 

Je me réserve donc de vous adresser en temps opportun une com-
munication à ce sujet. (Correspondance diplomatique échangée entre 
le Gouvernement Belge et le Saint-Siège. — Dép 21 juin 1879). 

2) En prenant possession du pouvoir les ministres avaient unani-
mément reconnu qu'il y avait lieu de rappeler notre légation auprès du 
Vatican. 

nak kötelmei és a szent szék méltósága az ellenkezőt nem 
kivánja, minden gond arra fordittassék, hogy a belga követ 
visszahívására a legcsekélyebb ok se legyen. S azért a pá-
pai székre történt emeltetésének évfordulóján, miután Reu-
sens gróf üdvkivánatait fogadta, a szent atya következő sza-
vakat intézett hozzá, melyeket a külügyminiszter úrhoz 
1879. márcz 3 iki sürgönyében ugyanazon ügyvivő ur kö-
vetkezőleg adott elő : XIII. Leo engem szokott kegyességgel 
fogadott és újra kifejezte előttem, mennyire kedves előtte Bel-
gium ragaszkodásának nyilvánítása, azon országé, veté hozzá 
a szent atya, melyet én kiválóan szeretek s a melyhez engem 
régi és mégis mindig élénk emlékek csatolnak; s azután 
hozzá tevé : Én szeretem Belgiumot és megáldom, megál-
dom különösen a királyi családot, megáldom az ön souve-
rainjét, kire mindazon tiszteletet átviszem, melylyel jeles 
atyja iránt viseltettem.3) 

És ezen kiváló szeretet, e kedves emlékek és azon nemes 
nemzet egyház-iránti érdemeinek gyümölcse, a szent 
atya ajkaira még a következő szavakat adta ugyanazon be-
szélgetés közben vonatkozólag a követség fentartására '.„Re-
ményiem, a provisoriumból clefinitivum lesz.u (Folyt, köv.) 

Az eljegyzésről. 
(Vége.) 

III . Argumenta in favor em validitatis sponsalium. 
Altera verum ex parte haec sponsalia valida diiudi-

canda esse ex hoc aparet, quod eorumdem substantia con-
sistit in mutua repromissione utriusque contrahentis ad text, 
in L. 1 ff. de sponsalib. ibi „futurarum Nuptiarum promis-
sio ;" cum quo consonat Can. Nostrates, 30 quaest. 5; et ad 
hoc ut de illis constare dicatur, nihil ultra requiritur, nisi 
quod contrahentes fid em de ineundo matrimonio invicem 
interposuerint, „Rotae decis. 572, num. 3 in Indem, sponsa-
lium 2 Mártii 18áá coram Caprara."- Profecto in themate 
de promissione Mariae dubitari nullomodo potest; constat 
enim promissa fuisse reciproca inter utriusque sponsi paren-
tes officia, praeli min ares habitos tractatus omniaque con-
venta quibus decori et compendio futurorum coniugum 
consultum esset ; dispensationem petitam a Romano Ponti-
fice super tertio consanguinitatis gradu,perlectas in ecclesia 
Parochiali très publicationes, oblata sponsae munuscula, 
aliaque peracta, ex quibus sicuti contrahentium consensus a 
respectivis parentibus collaudatus satis superque evincitur ; 
ita eo magis constat de légitima sponsalium perfectione, uti 
recensitas circumstantias sparsim perpendendo firmatGlossa 
in Cap. Si inter 31 verbo dicente, de spousal, et matrim., et 
Cap. Litteras 4 verb. Placere consueverit, de Despons. impu-
ber. Rota coram Buratto decis. U3 n. 34, et in Novarien. 
Sponsal. 1 Julii 1603 Pro adminic. coram Muto. 

Incassum atvero defatigantur Doctores Hispani dum 
sponsalium nullitatem mordicus tuentur ex omissione scrip-
turae publicae ad tramites legis Carolinae. Quandoquidem 

3) Léon XIII m'a accueilli avec sa bonté habituelle, et m'a exprimé 
de nouveau le vif plaisir qu'il avait a recevoir les témoignages de dévoue-
ment de la Belgique, „de ce pays, a ajouté Sa Sainteté, que i'atfectionne 
entre tous, et auquel me rattachent des souvenirs déjà lontaines, mais 
toujours vivants. . . " J'aime la Belgique et je la bénis particulièrement 
la Famille Royale, je bénis votre Souverain, sur lequel je reporte toute 
la haute estime que j'avais pour le Roi son illustre pére. (Corr. Dip. 3 
Mars 187'J). 
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Canonica lex pragmaticam utpote Ecclesiae auctoritati in 
sponsalium materia oppositam omni robore atque virtute 
destitutam conclamare videtur. Nec refert quod Ecclesia 
Hispanica quoad forum saltern externum ipsam pragmati-
cam pro lege acceperit. Praeprimis enim patet hanc legem 
coactive atque invitis et resistentibus pluribus Episcopis in 
regionem Hispaniarum inductam fuisse ceu notât Episco-
pus. Verum dato etiam et non concesso quod Episcopi om-
nes lubenti animo universaliter praedictam pragmaticam 
pro lege receperint ; tamen nihili earn faciendam esse quis-
que ingenio suo facile percipit, siquidem cum ex Carolina 
pragmatica Legi Ecclesiae generali derogetur nec Episcopo-
rum sen8um nec praesumptam adprobationem ullatenus 
maiorem vim vel efficaciam eidem addere posse patet. Jam-
vero traslatitium in iure est Episcopos aliosque Praelatos 
Papae inferiores nihil vel statuere vel adprobare posse quod 
iuri communi ecclesiastico opponitur. Id evincitur ex Can. 
inferior dist. 21 et 6 Cum inferior. 16 de Majorit, et obed. et 
clericos ex Etenc. Ne Romani Pra. de Ele. — ibi — „lex 
superioris per inferiorem tolli non potest." Hinc Episcopus 
de suo voto requisitus exhibitae informationi sequentia ad-
dere non dubitavit. „Numquam, Rme. Domine, pauperrimum 
suffragium meum potui huic sententiae adjieere, quia valde 
dubia mihi videbatur regia potestas ad solemnitatem stabili-
endam, qua nulla redderentur sponsalia : cum sint dispositio 
ad Matrimonii sacramentum, exclusive ad potestatem Eccle-
siae pertinet lias solemnitates seu conditiones. sine quibus 
non, statuereNec diversimode sese exprimit relate ad prae-
sumptum Episcoporum huiusmodi legi assensum vel acqui-
escentiam iamdiu praestitam. „Denique quia Ecclesia His-
pana acquiesceatia sua, ad quam recurrere soient aliqui ad 
sententiam suam aclstruendam, nullo modo poterat robur, aut 
vim conferre civili decreto ad effectus supradictos, cum Epis-
copis sit interdictum solemnitates sponsalibus concedere, quas 
Tridentinum non apposuit, aliquid statuere quod iuri com-
muni adversetur et diversis declarationibus S. Congr. Con-
cilii." 

Sed neque in maiori pretio habendam esse consuetudi-
nem, quae usque ab anno 1803 in Regno Hispanico inolevit, 
recta ratio suadere videtur. Re sane vera cum huiusmodi 
consuetudo sanctionibus Tridentinis adversetur, necessario 
incidit sub censura Constitutionis S. M. Pii IV In principes 
Apostolorum, quae consuetudinem quamcumque Concilio 
Tridentino contrariam veluti abusum et iuris corruptelam, 
nullám et iritam declaravit. S. C. in. Nueerina Paganorum 
Servitii Chori die 25 Augusti 1877. Ea vero Constitutio, ceu 
sapienter monuit Benedictus X I V Instit. Eccl. 69 n. 7 „sin-
gula eiusdem Concilii capita simul complectitur, et nullius 
efficit momenti consuetudines, quae leges in iisdem capitibus 
inscriptas violent. Quae dicendi ratio si valet cum sermo sit 
de consuetudine Décréta Tridentini praecedente, potiore ra-
tione valere debere videtur de iis consuetudinibus quae 
contra iam statuta décréta introduci vellent, propter decre-
tum irritans, quo praefata Constitutio fulcitur. Hoc enim 
decretum non modo iam existentes consuetudines destruit, 
sed eius tanta est vis ut obstaculum ponat, ne contrariae 
consuetudines ortum deinceps habeant, ob deficientiam ta-
citi consensus Romani Pontificis, qui nunquam praesumitur 

in iis, quae adversantur Constitutionibus clausula irritanti 
munitis, seu docent De uca Lde Jurisdic. disc. 94 n. 6 et 8, 
Prignatelli, consul. 134 num. 16 torn. 1, Piton, de Constru. 
Patr. all. 5 num. 1 disc. Eccl. 23 num. 15 et segdisc. 112 
num. 29, lerraris v. Consuetudo n. 31. 

Hisce omnibus perpensis cum manifestum appareat, 
tum Carolinam Pragmaticam, tum ex ea subsecutam con-
suetudinem haud posse subsistere, hinc sua sponte conse-
quitur quod inita sponsalia iusta ac valida retinenda sunt. 
Verum parumper etiam admisso tam pragmaticam, quam 
consuetudinem in suo robore subsistere debere ; non ideo 
tamen praedicta sponsalia quovis valore destituta renunciari 
posse videtur. Vel ipso limine utriusque iuris salutato, 
quisque novit, causam legis condendae, ac mentem Legisla-
torum semper esse attendendam. L. nominis, et rei de f f . de 
verb, signifie. ; quia mens est anima ipsius legis ac ratio, 
quae ubi habet locum, ibi obtinet legis dispositio. Mens 
autem et causa finalis ob quam dispositio Carolina cavet, ne 
admittandur a Tribunalibus petitiones sponsalium scriptura 
publica destitutorum, ea fuit, ne matrimonia facile imnedi-
antur ex causa praecedentium sponsalium absque seria deli-
beratione celebratorum. Sed quoties provideatur huiusmodi 
malo, satisfactum est menti et causae finali legis, et conse-
quenter dispositioni. Processus autem existens in Curia 
Episcopali pro obtinenda dispensatione super tertio consan-
guinitatis gradu tollit causam impediendi matrimonium : 
imo demonstrat magis magisque seriam deliberatamque 
contrahentium voluntatem, quia confectus fuit a Notario 
Maiori, atque coram eodem Notario, Ecclesiastico simul et 
civili Officiali, sponsalia iam celebrata, ratificata et appro-
bata fuere. Ergo Carolinae sanctioni obtemperatum non mi-
nus a contrahentibus, quam si initio sponsalium coram Ta-
bellione publico celebrata fuissent, in aprico est. 

Huic conclusioni concinit laudatus Auditor Nuntiatu-
rae Apostolicae in suo voto . . . . „videtur mihi procedere 
in praesenti casu, ut impedimentum ab Oratore Agapito 
contra matrimonium quod a Maria cum altera iniri cogitat 
causa praecedentium cum eo sponsalium, in utroque admit-
tatur foro. Communis utriusque sponsi impedimenti diri-
mentis consanguinitatis a S. Sede petitio, quod impetratam 
dispensationem mutuo coram Notario publico et Ecclesias-
tico sponsalium exploratio facta, processus ab ipso Notario 
instructus suaque auctoritate firmatus, litteram et spiritum 
pragmaticae adimpleret; litteram, quia publicam a Nota-
rio publico attestationem continent ; spiritum, eo quod eius 
finis est ne matrimonium, causa aliorum praecedentium 
sponsalium, forte praecipitanter et sine deliberatione cele-
bratorum (ut frequentissime accidit) facile impediatur, quod 
quam longe in casu quaestionis absit, evidenter apparet." 

Ex eo autem quod Pater Mariae ab hoc matrimonio 
dissentiat, nulla desumi potest iusta ad recessum causa. Ul-
tra quod enim Pater Mariae sponsalibus approbationem 
praestiterit, non potest ab eo quod semel ei placuit dissen-
tire ; ulterius, cum sponsalia de quibus agitur, pure et ab-
solute inita fuerint, nihil est propter quod ex tali dissensu 
dissolvantur, ut ex Text, in Can. official 27 quaes, 2 notant 
Menochius de praes. cap. 4. num 5 : Rota in Maioricen. Spon-
salium super Censuris 29 Januarii 1712 par. quatenus coram 
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Scotto. Alias enira actum esset de sponsalibus, si alter ex 
sponsorum parentibus litem pro recessu ageret, et pro re-
cessu causa litem ipsam allegare valeret : ne itaque quod 
mutuo utriusque sponsi consensu firmatum est, postea pa-
rentum dissensu frangatur, receptum passim est, odia huius-
modi ex litis calore in altero ex parentibus sponsorum exci-
tata nihili facienda esse. Gabriel, consil. 159 num. 12 et sepp. 
lib. 2', imo ad versus levitatem parentum filios infringendae 
fidei ex proposito cogentium censuras comminatur Alexan-
der I I I in Cap. Ex litteris lib. 5 de Sponsal. 

Cum ex diputatis constet de sponsalium contractu, 
numeris omnibus absolutis quisque videt Mariam cogendam 
esse ut matrimonium per verba de praesenti contrahat cum 
Agapito. Nihil enim tam fidei humanae congruit, quam ut 
pacta serventur. L. I ff de pactis Cap. I. 2. et eod tit. ; imo 
neque ex sola virlute fidelitatis sponsalium obligatio proce-
dit, sed ex iustitia commutativa. Virtus enim fidelitatis re-
spicit solummodo debitum literalis promissionis ; at in spon-
salibus adestin ultro citroque obligatio correspectiva, etpromi 
sori promissione compensatur, prout in reliquis contractibus 
onerosis ex quibus strictum ius quaeritur pro utroque con-
trahente, et rigorosum iustitiae debitum pro adimplemento 
résultat: qua data paritate sive sponsalia reducantur ad 
contractual innominatum facio ut facias ; sive habeantur 
pro contractu nominato prout tenet Konink. tit. 1 de Spon-
sal. num. 8. vers, ad haec. ex iis stricta obligatio ad adim-
plendam promissionem consurgit, ne iustitia laedatur. 

Hisce omnibus perpensis videant EE. VV. qua ratione 
dirimi possint quae sequuntur. 

I. An constet de validitate sponsalium in casu ; 
Et quatenus affirmative; 
I I . An ius sit Agapito matrimonium impediendi in casu. 
Die 31 Janurii 1880. — Sacra Congregatio Emorum 

S. R. E. Cardinalium Concilii Tridentini Interpretum, re-
formats dubbiis : 

I. An sponsalia quae in Hispania contrahuntur absque 
publica scriptura sunt valida. 

Et quatenus negative ; 
II . An publicam scripturam supplere qaeat instrumen-

tum in Curia conflatum pro dispensatione super aliquo impe-
dimento. 

Respondit : 
Ad I et 11 negative. — P. Card. Caterini Praef. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest , julius 30. A tizenötös bizottság és a ,Pesti 

Napló'. — Amint előre jelentve volt, a katholikus alapok és 
alapítványok ellenőrzésére ő felsége a független katholikus 
férfiakból álló tizenötös bizottságot csakugyan legkegyelme-
sebben kinevezni méltóztatott. Ismét egy ujabb bizonyítéka 
ez annak, amit annyiszor és annyiszor hangsúlyoztunk már, 
hogy a magyarországi katholikusok legfőbb támaszukat ő 
felségében bírják, kinek valóban apostoli királyi lelkülete 
nélkül hazánkban is még sokkal rosszabb lenne a katholi-
cismus helyzete, mint a minővé azt a liberalismus tette. O 
felségének, apostoli királyunknak köszönhetjük, hogy nem 
történtek oly dolgok, melyek különben készülőben voltak, 
hogy megtörténjenek ; és most ismét ő felségének köszönhet-
jük, hogy útját állja oly törekvésnek, mely a katholikusok 

vagyoni kifosztására van irányozva. Az ország katholiku-
sai e fejedelmi tényt minden bővebb fejtegetés nélkül is 
meg fogják érteni és tudni fogják, mivel tartoznak oly feje-
delem iránt, ki napjainkban is elég vallási buzgósággal bír, 
hogy ellenálljon minden oly törekvésnek, mely midőn az 
egyház ellen van irányozva, egyúttal sérti azon kegyeletet 
is, melylyel ő felsége őseinek intézkedése iránt viseltetik, kik 
vallási buzgóságukban az egyházról fejedelmi módon gon-
doskodtak. 

A katholikusoknak ő felsége e fejedelmi ténye felett 
érzett örömük és hálájuk közé visszatetsző, helytelenítő 
hangok is vegyülnek. Mi e felett nem csodálkozunk, meg-
szoktatott már bennünket a liberális aera, hogy ne csodál-
kozzunk az ő helytelenítése felett, hiszen a liberalismusnak 
semmi sem tetszik, ami a katholikusok jogainak biztosítá-
sára bármi távolról is szolgál ; inkább a felett csodálkoztunk 
volna, ha a liberális sajtó minden megjegyzés, nélkül, vagy 
épen helyesléssel kisérte volna a tizenötös bizottság kinevez -
tetését. Hogy pedig a tizenötös bizottság kineveztetése épen 
a ,Pesti Napló'-nak nem tetszik, az meg kétszeresen is ért-
hető, mert különben a ,Pesti Napló' nem tetszenék — Mol-
nár Aladárnak, a kinek tervei a tizenötös bizottság kine-

' o 
veztetése által tönkre vannak téve és a kírőMsmeretes, hogy 
nagy (?) eszméit, melyek a katholicismus ellen vannak irá-
nyozva és igy csakis azért nagyok, nemcsak az országgyű-
lésen szokta hirdetni, hanem a ,Napló'-ban is szokta egy-
szernél többször, nem mondjuk árulni, hanem ajánlgatni-
Molnár Aladár és a ,Napló' közt létező e viszony tehát fel-
foghatóvá teszi, hogy más okon kívül is, miért nem tetszik 
neki a bizottság kineveztetése. 

A ,Napló' azt mondja, hogy ő „nem igy képzelte ez 
ügy rendezését és nem is ugy ajánlotta." Ezt bizony felesle-
ges volt elmondani. Azt ugy is tudjuk, hogy az ő észjárása 
egészen másfajta ott, hol katholikus ügyről van szó és egé-
szen más, mikor protestáns ügyről beszél. Ha katholikus 
ügyről van szó, akkor azonnal előáll országgyűlési, törvény-
hozási beavatkozással, miniszteri felelősséggel és ki tudná 
megmondani mi mindennel; ha pedig protestáns ügyről van 
szó, akkor megtámadja a kormányt, miért avatkozik ily 
ügybe, miért sérti a protestánsok autonómiáját, ezeket tü-
zeli az ellenállasra stb. Most is a ,Napló' sehogy sem tudja 
megemészteni a bizottság kineveztetését, az ő eszméje itt is 
az lett volna, hogy e bizottságot ne ő felsége nevezze ki, ha-
nem „mondassék ki a törvény által, hogy mig az alapítvá-
nyok ügye rendeztetik, a kormány katholikus férfiakból ala-
kítson tanácsadó szavazattal bíró bizottságot és mondassék 
ki törvény által, hogy addig is mig ez az ügy rendeztetik, 
az összes alapítványi javak, mint melyek tényleg a kormány 
kezelése alatt állanak, az állami költségvetésbe és zárszáma-
dásba felvétetnek, az ebből folyó, minden jogi következtetés 
nélkül." 

Ki nem értené meg, hogy a ,Napló'-nak mily czélja, 
mily terve van? Ki hinné el, hogy az ő terve a katholiku-
sokat megnyugtathatná? ,Törvény' által akarja a ,Napló' a 
katholikusokat megnyugtatni. Mily szép dolog volna, ha 
napjainkban is a codexbe írott szavak a jogot csakugyan 
biztosítanák ; de hiszen, fájdalom, napjainkban a legvilágo-
sabb törvények daczára is kiforgattatik a jog. Vagy nem 
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létezik törvény, mely a katholikus alapítványokat bizto-
sítja? Nem létezik törvény, mely ezen alapok csélját meg-
határozza? Es mit tettek e törvényekkel napjainkban? Lé-
tező törvényeket ignorálták, csak hogy előidézhessék a ka-
tholikus alapítványokra ezt a helyzetet, mely a tizenötös 
bizottság kineveztetését szükségessé tette, hogy meg védes-
sék a régi jogi állapot azok ellenében, a kik uj törvénnyel 
akarják ,rendezni' a régi jogállapotot. Ha a törvényt a,Nap-
ló' oly nagyon tiszteli, miért nem hivatkozik az 1790/1-ik 
tv. 26 czikkére, hiszen talán ennek is van annyi érvénye, 
mint a linczi, vagy bécsi békekötésnek ? Yagy ha az 
1790/1-ik tcz nem bir már jogerővel, amit tagadunk, ha ez 
nem képes megvédeni a katholikusok jogát, csak a protes-
tánsokét, ha az felforgatható a mennyiben a katholikus jo-
gok védelmére nyilatkozik : nem ugyanaz történhetik-e a 
,Napló' által ajánlott uj törvénynyel? De akkor, mily jog-
védelmet nyújtana a katholikusoknak a ,Napló' §-ának azon 
záradéka, mely a zárszámadásokba való felvételből kifolyó 
minden jogi következtetés ellen tiltakozik? Szeretnénk tud-
ni, mily alapon nem lehetne ezt a ,törvényt' mellőzni, ha le-
het az 1790/1-ik tvczikket mellőzni? A liberalismus annyira 
compromittálta már hitelét a katholikusok előtt számtalan 
törvényszegése által, hogy még akkor sem tudnak neki 
hinni, ha törvényes biztosításról beszél. Ebből láthatja a 
,Napló', hogy a katholikusok az ő törvényének nem hihet-
nek, még ha annyi biztosító clausulával akarja is ellátatni. 
Van nekünk törvényünk, csak azt tartsák tiszteletben, akkor 
megelégszünk. Nekünk nem törvény kell, hanem igazság a 
már létező törvény alapján. 

Ne higyje azonban a ,Napló', hogy a katholikusok a 
bizottság kinevezésével az ügyet bevégzettnek tekintik. Ez, 
mint már mondtuk, csak kezdete szerintünk is a végleges 
rendezésnek ; de annyi bizonyos, hogy a bizottság tagjai elég 
garantiát nyújtanak a katholikusoknak, hogy a ,Napló' tör-
vényei nélkül sokkal jobban biztosítják a katholikus ala-
pokat minden katholikusellenes jogi következtetés ellen, 
mint ezt a ,Napló' törvényével lehetne. Ne nyugtalankodjék 
tehát a ,Napló', midőn a katholikusok meg vannak nyug-
tatva. A czél, melyet a ,Napló' is elérni akart, el van érve. De 
teljesült a ,Napló' másik kivánsága is, mert a bizottság tag-
jai, ugy, amint ő óhajtotta, katholikusokból állanak és pe-
dig oly férfiakból, kikhez a ,Napló' gyanúsítása nem fér, 
kikről jogtalanul teszi fél a ,Napló' hogy az eddigi gazdál-
kodás ezentúl is f'olytatatni fog, mert ezt megczáfolták a bi-
zottság régi tagjai előre is azon ténnyel, midőn a kezelés 
irányát ő felsége előtt felfedezve, a mostani tizenötös bizott-
ság kineveztetését kérelmezték. Ily gyanusitás ellenében, mi 
teljes bizalmunkat fejezzük ki a bizottság nagynevű tagjai 
iránt és meg vagyunk győződve, hogy midőn a ,Napló' gya-
núsításait visszautasítjuk, velünk egyetértenek az ország 
katholikusai, nemcsak, hanem e bizottsághoz fűzik velünk 
együtt reményüket, hogy a kath. alapitványok e bizottság 
által megvédetnek minden osztozkodási vágy ellenében a 
kath. egyház számára. ^ 

Bécs. jul. 24. Katholikus állampolgárok katholikus is-
kolákat követelnek. — Az itteni Wieden külvárosban levő 
kath. alkotmányos egylet e napokban következő petitiót in-
tézett a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez. Mint hall-

juk, hasonló nyilatkozatokat szándékoznak tenni Bécs más 
kath. politikai egyletei. A kérvény igy szól : Excellentiád ! 
A gyermek szüleié és a család alapja az államoknak. Isten 
adott életet a gyermeknek és a szülőknek adta nevelésbe és 
ők azt Neki ezer baj és fárasztó munka közt fentartották : 
nekik tehát Isten után a legszélesebb körű joguk van a 
gyermek testére és lekére. Ezen jogigény természetes követ-
kezménye a gyermek táplálásának, mely egészen a szülők 
kötelessége, és idegen, ki a gyermeknek egy harapást sem 
ad éhsége csilapitására, nem jogosult a szülők akarata nél-
kül sőt ellenére magát nevelővé feltolni, mert különben 
szent, természeti jogot sért meg. 

Az emberiség legfőbb javai közé tartozik a vallás. A 
családnak joga van ennek fenntartására és előmozditására, 
joga van rá, hogy fentartassék azon szellem, mely által ma-
gát kitűntetve s boldogitva érzi. Katholikus szülőknek en-
nélfogva joguk van követelni, hogy gyermekeiknek a kath. hit 
nagy kincse, melyet a szülők nagyra becsülnek, biztosítva le-
gyen. Ezen keresztény családi szellem nem magától származik, 
át hanem a keresztény nevelés által. Ha mármost az állam is-
kolakötelezettség által kath. szülők gyermekeit nyilvános is-
kolák látogatására kényszeriti, ez által magára kötelezetséget 
válal a kath. szülők természeti jogának tiszteletben tartására s 
ekként a kath. ifjúságnak kath. szellemben való nevelésére, 
és pedig annál inkább, minthogy az iskolai költségek a szü-
lők adófilléreiből fedeztetnek. 

Ausztriában továbbá a katholikusoknak törvény által 
biztosított joguk van lelkiismeretük tiszteletben tartására, 
mert minden elismert vallásos társulat teljes lelkiismereti 
szabadságát az alaptörvények világosan kikötik és kimond-
ják. Ehhez kell még venni, hogy a katholikusok Ausztriá-
ban másokat messze túlszárnyaló többségben vannak. 

Hogy a vallásos neveléssel a jövő nemzedékek lelkiis-
meretessége is, mint okozat az okkal, összefüggésben van, 
az magától értetik és a világtörténelem lángoló vouásokkal 
bizonyitja. Hogy pedig ezen lelkiismeretességtől függ az 
állam és család jóléte, az épen oly világos. 

Ezek előrebocsátása után a bécsi wiedeni kath. alkot-
mányos egylet mély tisztelettel alulirt elnöksége 1880. jun. 
2. kelt határozat alapján következő sajnos tényre bátor 
figyelmeztetni. 

Tekintettel a mostani népiskola u. n. felekezetlen jelle-
gére a bécsvárosi tek. kerületi iskolatanács az 1873-ban-2802. 
sz. a. kelt rendelettel felekezetien iskolai imákat hozott be és 
pedig csak kétszerre napjában, u. m. reggel 8 ós délután 4 
órára, minek következtében csaknem valamennyi iskolájá-
ban Bécsnek (és e jogtalanság innen kiterjeszkedik a vidékre 
is) felekezetlen imát mondanak, milyen p. „Mitt Gott fang 
an, mit Gott hör auf, das ist der schönste Lebenslauf, vagy 
néha egy ,Mi Atyánk', de angyali üdvözlet és keresztvetés-
nélkül. 

Minthogy mi katholikusok az imát mindig kereszt-
vetéssel kezdjük és az Ur imájához az angyali üdvözletet 
csatoljuk, mint ezt a káté tanitja, mig a protestáns az Ur 
imáját keresztvetés és angyali üdvözlet nélkül imádkozza: 
világos, hogy az emiitett uj szokás csaknem azonos az iskola 
elprotestantizátiójával. Mivel azonban nekünk katholiku-
soknak gyermekeink katholikus nevelésére elidegenithetlen 
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szent jogunk van, lelkiismeretünkben kötelezve s teljesen 
feljogosítva érezzük magunkat azon tiszteletteljes kérés elő-
adására, miszerint a magas cs. k. vallás- és közoktasásügyi 
minisztérium kijelenteni kegyeskedjék, bogy, mivel a népis-
kolai törvények az iskolát nem nyilvánították felekezet-
lenné, az iskolai ima ugy a reggeli mint délutáni oktatás 
előtt és után elvégzendő, és hogy ott, hol a katholikusok 
többségben vannak, az eddigi szokás szerint a ,Mi Atyánk' 
az angyali üdvözlettel és keresztvetéssel mondandó, végül, 
hogy minden tanteremben feszület legyen, mint megváltá-
sunk jele, mire az ifjú szivek soha elég korán és elég élénken 
nem figyelmeztethetők. 

Ezt annál inkább bátrak vagyunk kérni, mert Hasner 
lovag, volt közoktatásügyi mitiszter őnmga a moätani isko-
lai törvény felett folyt tanácskozások idején 1868 marcz 
30-án a kormány nevében kijelentette a mint következik : 
„Csak a gazdagnak van eszköze és módja, azon esetben, ha 
az iskola neki nem tetszik, gyermekeit otthon vagy másutt 
neveltetni. Ha a szegény kényszerülve van gyermekeit oly 
iskolába adni, hol meggyőződése szerint a vallásos érdekek 
nincsennek biztositva, akkor az bizonyára nem szabadságos, 
hanem szabadságellenes intézmény." Bécs 1880. jun. 30. Kö-
vetkeznek az aláírások. 

Róma, jul. 20. Jacobini bibornok utasítást kapott 
ügyeit ugy rendezni, hogy szeptember elején elutazhassék és 
lakását ide áttehesse. O eminentiája tudvalevőleg a bíbor-
noki kalapotmeg nem vette át. Hogy tehátez megtörténhessék, 
ugyanakkor conéistnrium fog tartatni, melyben a szent atya 
valószínűleg allocutiót fog tartani az egyház állapotáról Fran-
czia-, Németország és Belgiumban. Jacobini bibornok utó-
dául régóta mgs Vannutelli eddigi brüsseli nuntiust emle-
gették. Most azonban, a diplomatiai viszony megszakítása 
a szent szék és a brüsseli kormány közt kivánatossá tesz1 

ugy a szent székre mint magára mgs Vannutellire nézve, 
hogy az eddigi tervtől eltérés történjék. A Vatikánhoz kö-
zel álló körökben azt hiszik, hogy a volt brüsseli muntius 
valamely bíbornoki congregatióhoz titkárrá fog kineveztetni, 
mely állás az első rangú nuntiaturákkal egy rangban van, 
Bécsbe pedig mgs Roncetti mostani müncheni nuntius fog 
küldetni. Ez iránt azonban illetékes helyen még nem hatá-
roztak. — Egy itteni liberális lap nem régen azt a hírt kö-
zölte, hogy a szentatya sajatkezű levélben arra kérte volna a 
portugalli királyt, lenne közvetitő sógoránál Humbert ki-
rálynál egy a szentszéket fölöttébb érdeklő ügyben,— mihez 
«aztán az illető lap reflexiókat fűzött a pápa és az olasz ki-
rályság közti kibékülés eshetősége iránt. Az egészben tulaj-
donképen semmi sem igaz. A liberális lap hallott valamit 
harano-ozni s ebből aztán cause celebre-t csinált. Az igaz, 
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hogy a szent atya mindazon athalmakhoz, melyek a szent 
széknél képviselve vannak tehát a portugalli kormányhoz 
is felszólítást intézett, liogy a Propaganda javainak államjö-
vedéki papírokba fektetését megakadályozni segitsék. Fran -
cziaország azonnal tagadólag válaszolt, nemsokára követet 
példáját Belgium. Ausztria-Magyarország és Spanyolország 
ellenben tettek is némi lépeseket s később Portugallia is 
hozzájok csatlakozott. Ebből származott a liberális lap regé-
nyes esete. 

Róma. Monaco La Valeta bibornok tiltakozaása egy 

kath. zárdának szakadár kézre juttatása ellen. — Mélt. Ur ! 
Valóban nagy sajnálattal vétetett az értesítés, hogy a sarut-
lan Ágoston-rendiek kolostorának egy része, mely a Jézus 
s Mária nevü templomhoz tartozik, Róma közhatóságé által, 
szerződés után, az úgynevezett gallican egyház administra-
tiója alá engedtetett, át-

Hogy Romában, hol soha sem engedtetett beférkőzés a 
szakadárságnak, ezen közhatóság ünnepélyesen szerződjék a 
protestantismus egy uj székének emelése iránt a legnépesebb 
városrészek egyikében és oly épületben, mely egy szerzetes 
rend használatára alapíttatott, ez kimondhatlan botrány, ez 
teljességgel soha nem látott tény. 

És nem lehet fölhozni azt, hogy a római községi ható-
ság nem ismerte a terület rendeltetését, mert magában az 
átengedési okmányban köteleztetnek a szakadárok, hogy uj 
templomukat két év lefolyása alatt fölépitik. 

Meg kell jegyezni, hogy ilyen, a rómaiak hitével ellen-
kező tett elkövetésére, a községi hatóság még a tényleges tör-
vény rendelkezéseit is megszegte. Mert valósággal azon tör-
vény értelmében, mely elnyomta a szerzetes rendeket, a köz-
ségi hatóság kapott bizonyos ingatlanokat, melyek a szerzetes 
rendek tulajdonát képezik, de azon határozott föltétel alatt, 
hogy az ingatlanok, iskolák, menhelyek, szegény- vagy kór-
házak, avagy más közjótékonysági s közhasznú intézetekre 
használtatnak föl. Ezen osztályba bizonyára nem sorozható 
egy protestáns templom fölállítása. 

Szent hivatalom tiszte által köteleztetve, nem menthe-
tem föl magamat attól, hogy ezen minősíthetetlen tényt ne 
jelezzem és egyúttal ne tiltakozzam oly szerződés ellen, mely 
a római nép lelkiismeretével ellenkezvén, Róma községének 
neAében kötetett. Valóban sajnálatra méltó dolog, hogy a 
helyett, hogy iparkodnék meghiúsítani a szakadárság erőlkö-
déseit a nép megrontására, még kedvez ezeknek egy u j 
székhelvet nyitván számukra a város közepén. A helynök-
ségtől 1880. évi jul. 12. Fogadja stb. Rafael, bibornok-
helynök. 

Brüssel. Bumont letett tournayi püspök ügyében az 
a kérdés dönt, miért kívánta, hogy a tournayi püspöki palota 
lepecsételtessék, mert ettől függ a szerencsétlen volt főpász-
tor lelki állapotának megítélése. A Cour, de 1' Esc.' hitelt 
érdemlő tudósítása szerint Dumont magát még mindig tour-
nayi püspöknek tartja. Mgr Rousseaux apostoli administra-
tor ügyvéde kifejté, hosry Dumont megtartotta ugyan a 
tournayi püspöki czimet, de csak tiszteletből és emlékül, mi-
nél fogva semmi reális joga sincs sem az egyházi sem a pol-
gári törvények szerint a püspöki palotához. Liberális lapok 
azt híresztelték, hogy azért pecsételtette le Dumont a püs-
pöki palotát, mert a benne levő bútorokat magántulajdo-
nául tekinti. De nem e körül forog a dolog. Dumont nem a 
bútorokat követeli; hanem magát de jure et de facto tour-
nayi püspöknek tart ja s követeli a palotát. Szóval : Dumont 
vagy elmebeteg, vagy szakított a római kath. egyházzal, 
mert nem ismeri el a pápa rendelkezésének jogerejét. — 
Dumont ügyébe a liberális lapok bele keverték La teauLuj -
zát is. Azelőtt nem győzték e stigmatizált szüzet eléggé gya-
lázni, most egekig magasztalják. Miért? Mert szerintök 
Dumont mellett nyilatkozott, a ki Rómával szakított. Egy 
szó sem igaz a nyilatkozatból. Csak annyi történt, hogy 
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Dumont gyakori látogatásai Lateau Lujzánál feltűntek. 
Lujza tehát és testvére kérték az expüspököt, hogyná abba 
a látogatásokat. Ezt levélben tették, tette különösen Lujza, 
miből a liberalismus rögtön tőkét csinált és kikiáltotta, hogy 
Lateau Lujza Dumontnak irt, tehát mellette nyilatkozott, — 
holott épen kerülni igyekezett az önmagával is meghason-
lott férfiút. Ez a tényállás. 

IRODALOM. 
Lexicon peripateticum philosophico-theologi-

cuin in quo scholasticorum dístinctiones et affata praecipua 
explicantur auctore Nuntio Signoriello. Altera editio, auc-
tior et locupletata, in 8. gr Neapoli. 1872. Ara 5-50 lira. 

Felemiitjük e művet, melynek első kiadása még 1854-
ben jelent meg, hogy t. olvasóink lássák, miszerint külföl-
dön a bölcsészeti irodalom azon terén, melynek művelését 
D a n i e l i k püspök ismert beszédében legelső feladatunkal tűzte 
ki, értjük a scholasticai bölcsészet műszavainak alapos ér-
telmezését s összehasonlító kritikáját, külföldön már rég óta 
műveli a szakférfiak buzgó törekvése. Signoriello a nagynevű 
Sanseverino tanítványa s művének folytatója. Ezen művének 
kiadasában a felölelt anyagot újra átdolgozta és mondhatni 
megkétszerezte. Kiváló becscsel birnak jegyzetei, melyek-
ben a scholasticusok tanait, műszavait és szólásmódjait ösz-
szehasonlitja a szent atyákéival. Az egész mű a maga teljes-
sége és correctségében kézzel fogható bizonyiték az iránt, 
miszerint nincs helyesebb módja a tévelyek és sophismák 
megczáfolásának, mint a szavak és mondatok értelmének 
megvilágítása. Ezen művet különösen ajánljuk ifjú theolo-
gusainknak, kiknek még nem volt alkalmuk a scholasticaiböl-
csészettel megismerkedniük. 

Iskolai é r tes í tők : 11) Tudositvány a kegyes tanitó-
rendiek budapesti főgymnusiumáról az 1879/80-iki tanév-
ben. Budapest. 1880. 4-ed rétű 100 lap. Tartalma : A felső 
kryptogamok és phanerogamok rokonsági viszonyai boncz-, 
idom- és, fejlődéstani tekintetben. Értekezés Pachinger Ala -
jos tanártól 1—62 lap. A tanári karban működött 14 kegy. 
r. és 1 világi. A gyakorló iskolának a 4 felső osztályból volt 
160 tagja, kik beadtak 125 művet, melyek közöl 30 dicsé-
rettel, 40 pedig egyszerűen elfogadtatott. Szavalat volt 32. 
18 pályatételre beérkezett 26 pályamű. A jelles főgym-
nasiumi dalárda Maywald József tanár vezetése alatt 77 
tagból állt. A tanuló ifjúság száma 573 ; róm. kaht. 416, 
gör. kel. 5 ágost. h. 7, helv. h. 10, anglikán 1, héber 79. 
Érettségit tett 38 : kit. 2, egyszerűen 36. 

Beküldettek : 1) Isten Igéje szentbeszédekber. Szerkeszti 
lábián János, érsekújvári plébános. Y. évfolyam 8. füzet. 
Tartalom: 1, Pünkösd után VII. vasárnapra, 2. Pünkösd 
után VIII . vasárnapra, 3. Pünkösd után IX. vasárnapra, 
4. Pünkösd után X. vasárnapra, 5. Pünkösd után XI . va-
sárnapra, 6. Pünkösd után XII . vasárnapra. 

2) Társulati értesítő mint Jézus sz. Szivének Hírnöke. 
Kiadó s felelős szerkesztő : Kubinszky Mihály. 1880. Julius 
hó. Tartalom : Altalános szándék julius hóra, — A katho-

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő: Breznaij 

likus tanitóegyletek szövetsége. — P. Schauenburg Ferencz 
S. J. „Jézus szeretetre legméltóbb Szive" (folytatás). — 
Loyolai szent Ignácz élete (folytatás). — Részletes szándé-
kok julius hóra. — Hálaadó érzelmek. — Jézus szent gyer-
mekségének müve Ausztria-Magyarországban. Melléklet : 

Paulai szent Vincze egyletének kézi könyve. 7. iv. 

J E G Y E S E K . 
— Katholikus társas kör alakult e napokban Liver-

poolban. Czélja a katholikus lakosság minden rétege közt 
szorosabb viszonyt hozni létre s a kölcsönös támogatást a 
polgári és társadalmi élet minden terén előmozdítani. 

— Gambetta emberére akadt Rochefortban. Ez kérlel-
hetlenül leszaggatja a dictator arczárói a képmutatás leg-
utolsó foszlányait. E napokban Gambetta nagy potentátok 
módjára valamennyi republicanus lapban nagy garral hir-
dettette, hogy az aug. 9-iki ünnepélyeken Cherbourgban 
abban és abban az órában s a tengerészeti miniszter kíséreté-
ben meg fog jelenni, és nagy beszédet fog tartani. Látjá-
tok, — kiáltott fel Rochefort lapja, a karolingi faj egy sou-
verainje sem játszhatna ily urat, mint Gambetta! 

— A lyoni hitterjesztö társulat. 1879-i jövedelme volt 
6,031.648 franck 97 cent. Ehhez Francziaoszág 4,160,281 
frankkal, tehát az egész összeg 2/3"n^l többel járult, mint az 
összes kath. világ. Utána következik Németország 417,815 
frankkal. 

— A franczia nemzeti fogalmi templomra 1880. május 
31-ig 8, 435, 225 frank 99 cent. A ki ez összeget templomra 
sokalná, gondolja meg, hogy az emiitett templom nemzeti 
fogadalmi templom, azután pedig vegye p. tekintetbe, hogy 
csak Bécs városa a városházára 10 millió forintnál többet 
fog költeni. 

— A bécsi egyházmegye számára Oberhollabrunban 
épitenek kisszeminariumot. Az intézet létesülése körül leg-
nagyobb érdeme van az ottan takarékpénztárnak, mely a 
bibornok érsek kezébe 70,000 frtot le az épitési költségek 
fedezésére. 

— Örömmel vesszük át derék laptársunk, az erdélyi 
,Közművelődés' következő jelentését : 

— Meg vagyunk győződve, hogy sokak hő kívánságá -
nak teszünk eleget, midőn kimondhatlan örömmel, s a legő-
szintébb hála érzettől dagadó szivvel értesíthetjük i. t. ol-
vasóinkat, hogy kegyelmes Főpásztorunk Dr Logarasy Mi-
hály ur ő nagyméltóságának aggasztó állapota a kiállott 
súlyos betegség után anynyira javult, hogy naponkint d. e. 
és d. u. házi orvosa, vagy titkárja kiséretében kikocsizhat 
és terjedelmes egyházmegyéje ügyeit mélt. és ft. Lönhárt 
Ferencz cz. püspök-nagyprépost püspökhelyettes ur segéd-
kezése mellett intézheti. Domine conserva ilium ! 

— Metz vára és városa mikor 1870-ben a németek ke-
zére kerül a jezsuitáknak ott kellett hagyni a várost, mert 
francziák voltak s az ostrom alatt rendkívüli odaadással 
ápolták a franczia katonákat. Ezen hazafias tettet örökíti meg' 
egy latin felirat, mely a jezsuiták metzi házában ápolt 
franczia katonáktól származik s igy szól : 

D. O. M. 
Gallici exercitus milites et praefecti irruentibus in pá-

triám Germanis circa Metas vulneribus morbisve con-
fecti aedibus gymnasii Clementiani et sodalibus Societatis 
Jesu libenter excepti et a propitio Numine recreati bene-
ficii memores. 

D. D. D. 
MDCCCLXX. 

Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Nyomatott Budapesten, 1880. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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10. II. Félév, 1880. Budapesten, augusztus 4. 

TARTALOM: Az apostoli szent szék emlékirata. — A socialismus viszonya a kath. egyház és a liberalismushoz — A 
nagyszombati királyi-érseki c o n v i c t u s programmja az 1880—81. iskolai évre. — Egyházi tudósitások : Budapest Még 
egyszer a tizenötös bizottság. Róma. A Propaganda veszélyben. Bukarest. Mgr. Paoli püspökről. Svajcz. A wallisi nagyta-

nács. — Irodalom : XI I I . Leo és Aquinas. — Vegyesek. 

Az apostoli szent szék emlékirata 
azon tényekről, melyek a belga oktatásügyi kérdésre 
és a belga kormány s a szent szék közti diploma-
cziai viszony megszüntetésére vonatkoznak. 

V. Mialatt, mint fennebb mondtuk, a szerit 
a tya tekintélyes szavára a belga sajtó elállt a fenn-
álló a lkotmány revisiójának időszerűtlen vitatásá-
tól, 1879. j anuá r 20-án a királyi kormány u j tör-
vényjavaslatot terjesztett a törvényhozó testületek 
elé. A püspöki kar, a papság s az összes kath. saj tó 
t i l takozott a sajnálatos javaslat ellen. Egyébiránt e 
jeles püspöki kar, mely már mult évi decz. 7-én 
kelt föpásztori körlevelében elitélte az u j iskolai 
rendszer tervezetét, koránsem maradhatot t közö-
nyös néző azon törvényjavaslat ta l szemben, mely 
kivonván a vallásoktatást a lelkipásztorok hivatá-
sos felügyelete alól és elválasztván a taní tást a ke-
resztény neveléstől, az iskolát a vallástői, a kath. 
egyház legszentebb jogaiba ütközött és komoly ve-
szélynek tette ki az i f júság hitét és erkölcseit. 

VI. Azon idő alatt , mely ama törvényjavasla t 
előterjesztése óta jun ius végéig, midőn letárgyalta-
tott , lefolyt, a belga kormány ismételve hivatalo-
san kérte a szent atyát , vetné latba befolyását a 
belga püspöki karnál , mely az uj iskolai szabályo-
kat élénken megtámadta. — A szent szék, a mint 
várni lehetett, ezen törvények határozott elitélésé-
vel felelt, minthogy azoknak szelleme katholikus-
ellenes. Az ál lamti tkár ugyanis kiemelte Reussens 
gróf előtt, hogy azoknak következménye káros lesz az 
egyház befolyására.') És a szent atya, mint báró d' 
Anethan a külügyminisztert értesité, előtte kije-
lentette, hogy az ifjúság keresztény oktatása, a mint 

Les conséquences seraient fâcheuses pour l'influence 
de l'Eglise. (Corr. Dipl. Dép. 17 Mars 1879). 

ez nagyon természetes, gondjainak egyik legfőbb tárgya ; 
hogy ö szükségesnek tartja, miszerint ezen oktatást val-
lásos eszmék hassák át, minthogy egyiket a másiktól el-
választani nem lehet.2) 

Az emiitett törvényjavaslatnak elvi kárhozta-
tása (condanna) oly világos volt, hogy maga Frère-
Orban ur több alkalommal elismerte, miszerint a 
szent szék Ítélete, elvi szempontból, teljes öszhang-
ban van a belga püspöki kar Ítéletével. 

A mi továbbá azon kérdést illeti, hogy a püs-
pöki kar és papság ellenzése elfojtassék, meg kell 
jegyezni, hogy a szent atya nem ellenezhette, hogy 
a kathol kusok minden erővel ne harczoljanak oly 
törvényjavaslatok ellen, melyek hitöket fenyeget 
ték;3) lehetetlen volt neki, habárcsak mellékesen is 
és a forma tekintetében, nem helyeselni látszani, 
bármennyire sajnalatos is lehet az ily forma, a 
belga püspökök el járását ;4) és igy a szent szék 
kénytelen volt arra szorítkozni, hogy a püspököknek 
nyugodtságot és mérsékletet a jánl jon. 

VII. Midőn aztán a következő juniusban a sze-
rencsétlen törvény megszavaztatott a törvényhozó 
testület és senatus által, a szent a tya legnagyobb 
fájdalomtól eltelve meghagyta az ál lamti tkárnak, 
hog y i r j a meg az apostoli mintiusnak : „menjen el 
Frère-Orban úrhoz és adja tudtára a szent a tya nem-
tetszését a fennforgó körülmények között." A belga 

2) Que l'instruction chrétienne de la jeunesse était na-
turellement une de Ses principales préoccupations ; qu'il 
trouvait nécessaire que cette instruction fût imprégnée des 
idées religieuses, l'une ne pouvant, sans grave danger, être 
séparée des autres. Corr. Diplomat. Dép. du 28 Avril 1879.) 

3) A ce que le catholiques prissent fait et cause contre 
les lois qui ménaceraint leurs croyances. (Corr. Diplomat. 
Dép. du 8 levrier 1879.) 

4) Paraîtra désapprouvée même indirectement et quant 
à la forme, quelque regrettable que puisse être cette forme, 
la ligue de conduite des Prélats belges, Nous ne le pouvons 
pas. (Corr. Diplom. Dép. 17 Mars 1879.) 

10 
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püspöki kar a maga részéről együttes föpásztori le-
velet bocsátott ki, mely az uj iskolai rendszabályo-
kat kárhoztatta. Ezen levélből Frère-Orban ur al-
kalmat vett magának panaszkodni a belga minister 
által az államtitkár előtt a püspökök magatartása 
miatt azon szándékkal, hogy rábir ja öt a püspökök 
nyilatkozásainak zabolázására. Hanem az államtitkár 
egyebek közt azt felelte, „miután tudomást szereztem 
a püspöki körlevélről, én ugy találtam, hogy nem 
térhetek el az eszmék azon rendjétől, melyet már 
előbb jeleztem s igy kénytelen vagyok constatálni, 
hogy Frère-Orban ur, talán a pillanat heve alatt, 
ama nyilatkozat felöl tulszigoru Ítéletet mondott. Es 
valóban, elvi része annak semmiféle censura alá nem 
eshetik, minthogy összhangban van a kath. egyház 
elveivel és szokásával, melyeket a szent szék eddig 
más országokban alkalmazott. A mi aztán rendel-
kezési részét illeti, minthogy nem foglal magá-
ban föltétlen tilalmat az állami iskolákkal szem-
ben, hanem csak bölcs és előrelátó korlátokkal fel-
állított tilalmat az elég mérsékeltnek mondható, te-
kintve, hogy az ily iskolákba való járás eshetőségét 
esetleges intézkedéseket hagyta, valahányszor a 
gyermekek erkölcsös és vallásos nevelése nem forog 
veszélyben. Egyébiránt, ha a föpásztori levél szava 
itt-ott kissé élénk, azt meg kell bocsátani a püspö-
kök vallásos érzületének, mely magát az u j tör-
vény által sértve érzé, továbbá buzgó törekvésük-
nek fenntartani a hit tisztaságát, mire eltagad-
hatlan joguk van, — miből aztán haszon háram-
lik az egész polgári társadalomra is." Ezen nyilat-
kozattal egyértelmű sürgöny küldetett 1879. jul. 1. 
az apostoli nuntiushoz, hogy azt Frère-Orban úr-
ral közölje. 

A belga minister ismételt sürgetésére, hogy a 
szent széktől kinyerje a püspöki kar nyilatkozásá-
sának elnémitását, az államtitkár feleié : „nem 
könnyű dolog egyszerre megszüntetni az oly mér-
ges (ardente) jvitát, minőt az oktatási törvény felidé-
zett egy oly kérdésben, mely az egyház legéletbevá 
góbb érdekeit érinti.5) 

Es midőn az államtitkárhoz d'Anethan báró 
kérdést intézett a püspöki kar által kiadott részle-
tes utasitások felől, a bibornok államtitkár meg-
jegyzé, hogy azokban nincs egyéb, mint néhány 

5) Il n' est guère facile en effet de calmer d'un trait 
une lutte aussi ardente que cette qu'a provoquée la loi sur 
l'enseignement, une des questions qui touchent aux intérêts 
les plus vitaux de l'Eglise (Corr. Diplom. Dép. 27 Juillet 
1879.) 

következtetés azon Ítéletből, melyet b. e. IX. Pius 
amerikai püspökökhöz intézett saját kérésökre; to-
vábbá, hogy azon utasításokat feddhetetleneknek 
kell tartani dogmatikai szempontból és csakis forma 
és oportunitás szempontjából lehet felettök discu-
tiálni. 

Következett nemsokára az 1879. okt. 5-ki sür-
göny, melyben d'Anethan báró rövid foglalatban 
(compendiava) jelentést tett az államtitkárral foly-
tatott hosszú beszélgetéséről, melyről nemsokára 
alkalmunk lesz bővebben szólni. 

VIII. Ez alatt a szent atya valamennyi hivek 
iránti apostoli gondoskodásában, s óhajtván, hogy 
Belgiumba az előbbi béke visszatéjen 1879. augus-
tus óta atyai lépéseket tett ő felségénél a belgák 
királyánál az iránt, hogy a mostani agitácziók okai 
megszüntessenek és az uj iskolai törvények rosz követ 
kezményei megakadályoztassanak, melyek (mint a szent 
atya hozzá tevé,) méltán mélyen felháborították vala-
mennyi kath. belga lelkét s kivált azokét, kikre a hívek 
vallási érdekeinek gondozása bízva van. 

Hanem még világosabban és terjedelmesebben 
irt ő szentsége ugyanezen tárgyban II. Lipót ő fel-
ségének ugyanazon év nov. 4-én. Ezen levélben a 
szent atya, mig őszintén hajlandónak jelenti ki ma-
gát, ugy a miként mindig tette, mérsékletre és nyu-
godtságra inteni a püspököket, másrészt kijelenté, 
hogy reájok nézve szent kötelesség ellenszegülni 
azon törvénynek, mely az egyház tanával és jogai-
val ellenkezik s a lelkekre káros: becse szerint mél-
tányolta a lelkipásztorok buzgóságát és rámutatot t 
a módra, hogyan lehet Belgiumtól hathatósan tá-
vol tartani a villongást mely zaklatja. rBetgium 
belviszonya, mondá akkor a szent atya, még nemré-
gen is, elég békések és kedvezők voltak vallási erkölcsi 
és politikai jólétének fejlesztésére. A párttusák, bármily 
elkeseredettek és erőszakosak voltak gyakran, egyiknek a 
másik fölötti múlékony felülkerekedésében, sohasem men-
tek annyira, hogy veszélybe hozták volna a lelkek azon 
legfőbb javait, milyenek a hit és a ker. erkölcs a melyek-
nek elvesztése után semmifélekép sem lehet a kath. lel-
kiismeretet megnyugtatni; a belga jellemmel veleszületett 
tapintat és mérséklet, az ország sorsát intézők bölcsesége 
mindig ki tudta kerülni azon sziklákat, melyeken, ha belé 
ütköznek előbb utóbb a leghatalmasabb birodalmak is ha-
jótörést szenvednek. Csak mióta megszavaztatott és törvény-
erőre emeltetett az 1842-ki törvény helyébe hozott uj 
elemi közoktatási törvény (az 1842-ki törvény, bár-
mily tökéletlen volt. a belga püspöki kar által 
hangsúlyozott elveket sértetlenül hagyta és loyalisan 
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megtartatott mindig,) csak azóta lön megzavarva a 
béke és fenyegetővé kezdett válni a jövő. 

S bizonyára nem leliet csodálkozni, ha ennyire ment 
a dolog egy oly katholikus országban, milyen Belgium, 
midőn hasonló okok annyira megzaklatták Poroszorszá-
got, mely nagyobb részében protestáns, kényszerítve ka-
tholikus lakosait azon legyözhetlen ellenállásra, melyet 
mindnyájan csodáltunk. 

„Ezen uj belga közoktatásügyi törvény, felség, 
melyet az egyház és a kath. vallás iránt nem ba-
rátságos férfiak terjesztettek elő, okvetlenül kell? 

hogy megkeserítse a pápa szivét, ki az igazság öre 
és védője. Ezen törvény nem ismeri el a püspökök-
nek Istentől származó tekintélyét az if júság vallá-
sos és erkölcsi nevelésére ; nem veszi fel a népneve-
lés alapjául szent hitünk tanítását ; az elemi isko-
lák jövő tanítóit minden vallási befolyás és vezér-
let nélkül neveli és igy romlásos elveinél fogva 
tár t kaput nyit nemcsak a jelenre, hanem még in-
kább jövöre nézve a hitetlenségnek s a sziv romlott-
ságának, hivő és erkölcsös nép körében, melyet Is-
ten királyi jogara alá hódított. 

„Lehetetlen volt, hogy a püspökök ily nagy baj-
jal szemben meg ne rendüljenek ; nem lehetett sza-
vukat nem emelni és ellenszerről gondoskodni azon 
kár ellen, melynek a lelkek kitéve kezdtek lenni ; 
és mi magunk, kik hasonló veszélyekkel vagyunk 
kénytelenek küzdeni Olaszországban, sőt még itt a 
mi pápai városunkban is, például szolgáltunk ne-
kik őszintén katholikus iskolák nyitásában a gyer-
mekek számára. 

„Mindezek daczára, megemlékezve azon isteni 
szeretetről, melyre Megváltónk tanított, és hőn 
óhajtva, hogy annak szelleme fennmaradjon, a szent 
jognak még a legerélyesebb védelme közepett is 
nem fogunk elmulasztani, a mint hogy eddig sem 
mulasztottunk el, egy alkalmat sem, mely kínálko-
zik, felhivni Belgium pásztorait, hogy a tévelygők 
és elámítottak iránt teljes evangeliumi szelídséggel 
jár janak el még akkor is, ha kötelességök kénysze-
ríti férfiasan ellenállni a tévelynek. 

..De mi azt hisszük, felség, hogy az ön országá-
ban lángra lobbant harc-i nem fog megszűnhetni s 
a béke nem fog visszatérhetni, mig el nem lesz há-
rítva az ok, mely azt okozta. Minden püspök, midőn 
pásztori hivatalát teljesiti, habár a lehető legna-
gyobb vigyázattal és mérséklettel já r el, mégis 
szükségképen mindig elkerülhetlen összeütközésbe 
jő ezen törvény szelleme, irányzata és intézkedései-
vel, minthogy az fölöttébb ellenkezik a kath. hit 

tanaival; és épen ez az oka, hogy bármennyire kü-
lönböznek is véletlenül lelkületra és jellemre nézve 
a belga püspökök, mégis mindnyájan egyértelem-
ben s közmegegyezésben voltak, midőn arról volt 
köztük szó, micsoda rendszabályok alkalmazandók 
az u j törvényhozás rosz következményei ellen. 

,,Mi elismerjük azon zavar komolyságát, melyet 
ezen események Belgiumban keltettek; mélyen fáj-
laljuk is ezeket s komoly aggodalmaink tárgyai 
azok; de még reméljük, hogy azon férfiak, kiket 
azon magas tisztelet ért, hogy felséged miniszterei 
lehetnek és első tanácsosai a koronának, számba 
fogják venni állásuk magaslatáról a közügy szük-
ségleteit, nem egy előítéletes rendszer párthiveinek 
szempontjából, hanem az egész nemzet közjavára 
való tekintetből, és igy azon meggyőződésre fognak 
jönni, hogy az állam érdeke épen ugy mint a mél-
tányosság azt tanácsolja, hogy önként visszavonas-
sák azon törvény, melyet semmi valódi szükséglet 
nem kívánt, és a mely által felséged alattvalóinak 
oly nagy része sértve érzi magát ." 

Ugyanigy szólt a szent atya később, midőn f. 
évi májushó 10-én Lipót királyhoz második levelet 
intézett, melyben, miután emlékeztetett arra, mit 
már novemberi levelében mondott az u j törvény 
jellegéről, a püspökök magatartásáról igy folytatá : 
„Nagyon természetes, hogy ezen harcz fájdalmas 
következményei kell hogy azokra háramoljanak, 
kik igazi ok nélkül újításokat hozva be a régi is-
kolai törvényekbe, a belga nép kebelében az egye-
netlentég magvát hintették el, és nem azokra, kik 
lelkiismereti kötelességből kénytelenek voltak az 
egyház érdekeit védeni s a reájok bízott lelkek hi-
tét megmenteni." Es hozzátevé, hogy a püspöki kar 
mintegy kényszerítve volt erélyes rendszabályok-
hoz nyúlni, „a lelkeket fenyegető veszély legma-
gasb fokánál, a megindított harcz hevességénél és 
azon a vallás iránt határozottan ellenséges szándo-
koknál fogva, melyek a törvény sok pártolóját ve-
zérelték, melyek, a mint ez eme törvény parlamen-
taris tárgyalása alkalmával mondott nyilatkozatok-
ból kitűnik, az egyház és kath. hitnek Belgiumban 
leghathatósabb ostromlására (a combattere,) vala-
mint az állam részére oly jogok visszavívására irá-
nyultak, melyeket senki sem ragadott magához." 
„Mindezek daczára, folytatá a szent atya, a püspö-
kök nem mulasztották el azután némely tekintetben 
enyhíteni a kiadott rendeletek szigorát. Tudomás-
sal birunk róla, hogy a malinesi megyében, de má 
sutt is, a tanítók számos fölmentést (dispense) kap-
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tak és az összeütközés korlátozása végett mérséklő 
rendszabályok hozattak. Ennek elérésére nagyban 
közreműködtek a szent szék intelmei (suggerimenti) ; 
minthogy, miként felséged előtt nem ismeretlen, 
több alkalommal mérséklő tanácsok adattak, a me-
lyeket, bármit mondjanak is ellenkező irányban, a 
püspökök jól fogadták és méltányolták.u (Végeköv.) 

A socialismus viszonya a katholikus egyház s a libera-
lismushoz. 

Már jó idő óta szabadelvű kirlapokban s országgyű-
léseken divatossá vált a „vörös s fekete internationale közti 
szövetség" — vagyis a kath. egyház s a nemzetközi mun-
kásegyletek összeköttetéseiről s egyenlő czéljaikról beszélni 
s irni. Ámde a kettő közt soha át nem hidalható ür tátong. 
Előbb fognak viz s tűz egyesülni, mint katholieismus és so-
cialdemocratia : ugyanis e kettőnek elvei jobban ellenkez-
nek egymással, mint nevezett elemek természete. 

Ezt bebizonyitandók lássuk a tévelyeket, melyek a 
nemzetközi munkásegyletek törekvéseiben nyilvánulnak-
Esek főleg az állami tekintély, család, tulajdonjog, s vallásra 
vonatkoznak. Mindazokban a kath. egyház tanai az inter-
nationale törekvéseivel homlokegyenest ellenkeznek s azért 
egymás közti szövetségről szó sem lehet. 

Mi az első pontot illeti, az internationale czéljai oda 
irányulnak, hogy minden néven nevezendő állami tekintély 
megsemmisitessék. Annak tagjai, mint emiitettük meg, nem 
elégszenek a császárok s királyok személyes kormányzatá-
nak mellőzésével, hanem a jövendő egyetemes köztársa-
ságban átalán már nem szabad lenni tekintélylyel felruhá-
zott kormánynak ; nem szabad létezni semmi féle törvé-
nyeknek. Ok ezen köztársaságot a nemzetközi munkásegye-
sület mintájára akarják, szervezni Ennek élén áll ugyan 
a főtanács ; de eltekintve, hogy ez évenkint az egyes foede-
ratiók vagy sectiók megbizottjaiból választatik, — hivatalos 
működése idején sincs kötelező tekintélye, a legköze-
lebbi congressusnak be kell számolnia, s azért az összes szö-
vetség képviselőitől kérdőre vonható, megbüntethető. Ennek 
mintájára szervezett köztársaságban természetesen szintén 
nem marad hely kötelező tekintély számára. 

Evvel ellenkezőleg a kath. egyház mindig s mindenütt 
fönnen hangoztatja a tekintély elvét világi dolgokban is. 
Hirdeti s magyarázza a népeknek a nemzetek apostolának 
szavait : „ Minden lélek engedelmeskedjék a felsőbb hatalmas-
ságoknak ; mert nincs hatalmasság hanem csak Istentől, me-
lyek pedig vannak, Istentől rendeltettek. A ki tehát ellen-
áll a hatalmasságnak, Isten rendelésének áll ellene-, az ellen-
szegülök pedig magoknak szereznek kárhozatott (Sz. Pál 
Róm. lev. 13 r. 1. 2. v.) Az egyház nem határoz afölött, 
váljon monarchia vagy köztársaság legyen valamely ország-
ban, de ha egyszer jogilag már létezik valamely kormány, 
akkor ez kath. tan szerint, mely nem más mint sz. Pál tana, 
hatalmát Isten nevében gyakorolja, s az alattvalók lelkiis-
meretben köteleztetnek magokat a törvények és szabály-
rendeleteknek alávetni, mig ezek az isteni törvényekkel nem 
ellenkeznek. Sőt még ily esetben is minden katholikus ter-

mészetesen Istennek inkább fog engedelmeskedni mint az 
embereknek, mint ezt parancsolja neki a sz. írás ; de nem áll 
jogában a fenálló kkormány erőszakos megdöntésére közre-
működnie, hanem egyedül a szenvedőleges (passiv) ellenál-
lásra fog szorítkozni. 

Mi a második pontot, a családot illeti, az internationale 
azt alapostól felforgatja a házasság teljes eltörlésével s a 
közös nejüség törvényes behozatalával. 

Erre nézve kérdjük, hol létezik szentebb s feloldhat-
lanabb intézmény mint a házasság ker. elvek szerint? A 
kath. egyház tanitja, hogy a házasság szentség, mivel Krisz-
tus egyesülését szentegyházával, mely szivvéréből a kereszt-
fán sarjadzott — elevenen jelképezi, s azért feloldhatlan. 
Ezen elvet, melyen a ker. társadalom sarkal, oly hősiesen 
védi, hogy miként VII I . Henrikkel történt, inkább egész 
ország elszakadását az igazság központjától, habár fájós 
szivvel, türi, mintsem a házasság szentségét profánálni 
engedje. 

Ha a socialdemocratia oda törekszik, hogy minden bir-
toknak felosztásával a magántulajdonjog megszűnjék, az 
egyház feltétlen érvényt szerez a 7-ik parancsolatnak : „Ne 
orozz," nem csak egyes emberekkel hanem egesz egyesüle-
tekkel szemközt, habár ezek száma milliókra rug. Ha va-
laki igazságos jogczimen, milyen a munka, takarékosság, 
örökség, földi javakat szerzett, ezeket ker. elvek szerint tu-
lajdonjoggal birja. Ez oly szent és sérthetlen, hogy őt 
abban bolygatni vagy attól megfosztani nem lehet nem 
szabad. 

Végül mi a negyedik pontot, a vallást illeti, az interna-
tionale, mint fentebb láttuk, egészen atheus ; a létesítendő 
világköztársaságban sem Isten, sem vallás, sem isteni tisz-
telet, sem egyházi szolga nem fog lenni, Evvel ellenkezőleg 
a kath. egyház egy személyes Istennek létét vallja, ki a 
világegyetemet s az összes emberiséget mindenható kezével 
kormányozza; ez Istenileg felhatalmazva hirdeti, hogy a 
religio nem csak természeti, hanem valósággal természetfö-
lötti vallás, mely az eredendő bűn- s a megváltásról szóló 
nagy titkaival felvilágosit bennünket tényleges helyzetünk-
nek különben megfejthetlen rejtélyeiről, végczélunk — s 
az arra vezető eszközök felől. E tanok képesek egyedül 
kiegyenlíteni az életben előforduló nagy ellentéteket, a sze-
gény munkást sorsával megengesztelni, mivel tudja, hogy 
nem méltók a jelen idő szenvedései a jövendő dicsőségre, 
mely benne ki fog jelentetni. (Róm. 8, 18.) 

Miután tehát a kath. egyház elvei a socialdemocratia 
törekvéseivel ily kirivó módon ellenkeznek, váljon minő 
arczczal lehetne még a vörös és fekete internationale közti 
szövetségről beszélni ? — Nem, ezerszer nem ! A kath. egy-
háznak nincs és nem lehet 3emmi köze az ily istentelen szö-
vetséghez ; mert hogyan lehet egy társaságban együtt az 
igazság a hamissággal ? vagy micsoda összeköttetése vagyon 
a világosságnak a sötétséggel? (II Kor. 6, 14.) Hanem igenis 
bár mennyire is szabadkoznak a szabadelvűek, az inter-
nationale egyenjogú leánya a mai liberalismusnak, mivel t. i. 
az internationale törekvései a divatos liberalismus elveiből 
szükségképen következnek. Lássuk ezt a fentemiitett 4 
pontra nézve. Dr. Surányi J. 

(Folytatjuk.) 
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A nagyszombati királyi-érseki convictus programmja 
az 1880—81. iskolai évre. 

Magyarország herczeg-primása, főmagasságu Simor 
János, bibornok és esztergomi érsek a vallás-erkölcsös ne-
velés ügyét szivén viselvén atyai gondjainak kiváló tárgyává 
tevé, hogy a már 29 év óta fönnálló, s közbizalommal ki-
sért nagyszombati érseki convictus a kor s józan nevelészet 
igényeinek teljesen megfeleljen és a növendékeknek mind 
szellemi, mind testi képzése legczélszerübben eszközöltessék. 
E czélból ő főmagasságának kegyelmes meghagyása folytán 
a nevezett intézetnek 1880—81 tanévre szóló jelen pro-
grammja az illető t. szülők figyelmébe ajánltatik. 

A szellemi s különösen az értelmi képzésre nézve ki-
válólag azon előnyös körülmény nyújthat a t. szülőknek 
biztosítékot, miszerint a convictusban az érseki egyház-
megye ugyanazon áldozárai kezelik a nevelést, kik egyszers-
mind a convictushoz szorosan kapcsolt érseki főgymnasium-
nak taanárai, s mind a tanítás, mind a nevelészet terén szer-
zett tapasztalataik- és átárzett hivatásuknál fogva az er-
körlcsi, tudományos és testi nevelést a legsikeresebben 
vezethetni reménylik. 

Az értelmi képzésnek több rendkivüli segédszerével 
bir az intézet, u. m. az idő czélszerű beosztása, a tantárgyak 
gyakorlati alkalmazása könyv-, természettani és mértani 
gyűjtemények. 

Az érseki főgymnasium által kiadott osztály- s érett-
ségi bizonyítványok teljes államérvényességüek. Az előa-
dási nyelv a tanodában a magyar ; a convictusban azonban 
a magyar nyelven kívül a német nyelvre is különös gond 
fordittatik, és az aesthetikai bővebb kiképzés végett a nö-
vendékek a franczia nyelv-, rajzolás-, szépirászat, müének-
és testgyakorlati oktatásban szintén külön dij nélkül vesz-
nek részt ; a zenében pedig mindegyik a t. szülők kívána-
tára mérsékelt külön dij mellett nyerhet az illető mesterek-
től oktatást. 

A növendékek erkölcsi viselete-, tanulmányokbani elő-
menetele, s egészségi állapotáról a t. szülők az intézet elöl-
járói által havonkint értesitetnek. 

Az intézeti épület már keletkezésekor a dicsőemlékü 
Mária Terézia királyné által e czélra állíttatván a maga 
nemében páratlan és legczélszerübb szerkezetű, melyhez 
közvetlenül a szórakozásra alkalmas kert és tágas gymnas-
tikai tér van csatolva; valamint a gymnasiumi tanoda és 
házi kápolna is egy födél alatt közvetlen összeköttetésben 
all a növeldével. Az ét-, tan-, ás hálótermek terjedelmesek, 
szárazak, könnyen szellőztethetők és télen fűtetnek. A há-
lótermekben az ágyak deszkafalzat- és függönyökkel van-
nak egymástól elkülönözve, és a termek éjjel lámpával 
világitvák. 

Az élelmezést illetőleg délben rendesen három, csütör-
tök", vasárnap- és ünnepeken négy, estve pedig mindig le-
ves- és még egy tál ételből álló elégséges és tisztán kezelt 
élelemről, valamint a reggeli kávé s az uzsonnái zsemlyéről 
az intézet gondoskodik. 

A fehérruha minden héten legalább kétszer, az ágyruha 
minden harmadik héten váltatik. 

A tisztaság és egészség tekintetéből a növendékek 

gyakrabban láb-, és orvosi rendelkezésre kádfürdőt vesznek 
nyáron pedig az intézetnek külön és kizárólagosan átenge-
dett órában mindennap a városi uszodát látogatják, a házi 
kertben töltik a szabad időt, naponkint a szabadba nagyobb 
sétát tesznek, és mind egészséges, mind beteg állapotban a 
kellő felügyelet- és gondviselésben részesülnek. 

A városi főorvos, mint az intézetnek is orvosa napon-
kint egyszer, ha szükséges többször is látogatja az intézetet, 
és egészségi szempontból befoly tanácsaival az élelmezés-, 
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 rokonok 
kívánságára engedtetik meg. o o o 

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

Az évpénzt illetőleg fizettetik : 
Ételmezés, mosás, orvoslás, gyógyszerek, szolgálat, 

rajzolás, műének, szépirászat, gymnastika s a franczia nyel v-
beni oktatás nevében egész iskolai évre 330 frt. o. é. — Ha 
tán a növendékek hosszasb betegségo tetemesb költséget o o O 
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 szügségletekre megkíván-
tató költséget a. t. szülők szintén az illető felügyelőnél te-
hetik le. 

Elhozandó tárgyak: legalább 2 lepedő, 2 fejvánkos, 4 
vánkoseziha, 1 paplan, 2 paplanlepedő, 1 ágyterítő, 1 ma-
tracz, télre 1 pakrócz, vagy dunna, 8 pár fehérruha, 12 
zsebkendő, 6 törülköző, 12 pár harisnya, vagy kapeza, 4 
asztalkendő, 2 fésű, 1 haj-, 1 fog-, 1 ruhakefe, 1 köpeny, le-
galább 2 téli és 2 nyári felső öltöny, egy atilla s fekete na-
drágból álló ünnepies öltözék, és 3 nadrág, 3 pár lábbeli, 
3 nyakkendő. 

A felvételi véghatáridő f. é. September 1. — Minda-
záltal felszóllitatnak a t. szülők, kik gyermekeiket az inté-
zetbe adni kívánják, hogy ebbeli szándékukról biztosság 
okáért Augusztus 15-ig tudósítsák a „convictusi kormány-
zóság"-ot, s e tudositáshoz a bejelentett ifjú utolsó iskolai 
bizonyítványát legalább másolatban okvetlenül csatolni 
szíveskedjenek ; a válaszban tudtul fog adatni a. t. szülők-
nek, mily szám jegyeztessék a felvett növendék minden 
egyes ruhadarabjára. 

Kelt Nagyszombatban, Május 1-én 1880. 

Graeffel János, 
cz. kanonok, sz. széki iilnök, főgymnasiumi igazgató convictusi 

kormányzó s kis seminariumi házfőnök. 

E G Y H Á Z I TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest , augusztus 3. Még egyszer a tizenötös bizott-

ság. — Ugy látszik, nem tévedtünk akkor, mikor nagy fon-
tosságot tulajdonítottunk a tizenötös bizottságnak, nagy 
fontosságot katholikus szempontból. Felfogásunk helyessége 
kitűnik azon körülményből, hogy felette még nem képesek 
liberális lapjaink napirendre térni. Ssehogy sem tudják, a 
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már megtörtént és semmiképen nem alterálható kinevezést 
megemészteni, hanem még folyton vezérczikkeznek felette. 
Ezt mi bizonyos szempontból jó jelnek tekintjük a kath. 
alapok ügyére nézve, mert ha e kinevezés vagy épen semmi 
horderővel nem birna, vagy pedig közönyös lenne az ala-
pok természetére nézve, akkor semmi esetre sem foglalkoz-
nék a liberális sajtó vele annyira, s nem támadná azt meg so-
phisticájával. Ha tehát megtámadja, ez annak jele, hogy ő 
is nagy fontosságot tulajdonit a bizottságnak és ugy itéli 
meg, hogy ez által az ő terve jó nagy részt halomra van 
döntve. 

Minden mozzanatból, mi e kérdésben a nyilvánosság 
előtt történik, tájékozni akarván t. olvasóinkat, nem mu-
laszthatjuk el, hogy a legújabb ,argumentumokat' is be ne 
mutassuk, melyek egyik liberális lapban napvilágot láttak. 
Azt mondja ugyanis, hogy a tizenötös bizottság kinevezése, 
„kigunyolása az alkotmányosságnak," mert, mint már ezt 
máskor is lehetett látni, a miniszter felmentetik a felelős-
ségtől. Erre mindenekelőtt is azt válaszoljuk mi a királyi le-
iratban foglaltatik, hogy t. i. a miniszter felelőssége a bizott-
ság kinevezése következtében nem szűnik meg; de különben 
is, a miniszter felelősséggel ezen alapokra nézve, ami meg-
győződésünk szerint, az ügy természeténél fogva, nem tar-
tozik az országgyűlésnek, hanem igenis tartozik felelősség-
gel ő felségének, mint ez alapok legfőbb védnökének, tarto-
zik felelősséggel a katholikusoknak. Igy fogjuk mi fel a ti-
zenötös bizottság kineveztetését, melynek tagjai egytől egyig 
katholikusok. Alkotmányos szempontból e kinevezés ellen 
csak azon esetben lehetett volna kifogást tenni, ha vagy 
ezeket az alapokat az országgyűlés valaha ellenőrizte volna, 
vagy pedig, ha itt nem tisztán katholikus alapokról lenne 
szó; azonban az országgyűlés ellenőrzése alatt ezen alapok 
soha sem voltak, másrészt pedig ezen alapok a legújabb idő-
kig, mint a katholikusok vagyona tekintettek. Az által, 
hogy ez alapok jogi természete a legújabb időben megtá-
madtatott, ez által mondjuk, még nem szűnt meg semmiféle 
jogi felfogás, vagy axióma által azok hatholikus természete 
és igy a felség, minden legkisebb alkotmányos sérelem nél-
kül megtehette, hogy mindaddig, mig a jogi természet kér-
dése eldöntve nem lesz, ezen alapok katholikusoknak tekin-
tessenek és a felekezetnélküli törvényhozás befolyásától 
megmentessenek. 

Mert nagy tévedés, hogy ne mondjuk roszakaratu el-
ferdités az, mit ugyanazon lap felemiit s mivel éa kinevez-
tetest megtámadja, mintha e kérdésben már minden tisztá-
ban lenne. Szerinte ugyanis, de nem a történeti igazság 
szerint, a vizsgálat ez alapokra nézve nemcsak megtörtént, 
hanem a vizsgálat azt is kiderité, hogy a vallás- és tanul-
mányi e két vagyon tetemes része nem felekezeti, hanem 
állami eredetű s hogy e két vagyonnak tetemes részét nem 
katholikusok alapították katholikus czélra, hanem a magyar 
királyok alapították általános állami, köznevelési czélra." 
Ez, mint mondtuk, nem történeti igazság, hanem phantasia 
és óhaj, bárcsak igy történt volna. Valamivel azonban mégis 
csak másképen áll a történelmi tény. Az országgyűlés t. i. 
kiküldött egy bizottságot az alapok természetének vizsgá-
latára, e bizottságnak némely tagjai ugy vélték ugyani 
hogy e vagyon állami eredetű, de mások ismét ugy vélték 

hogy nem állami eredetű ; a bizottság kettős jelentése e te-
kintetben felvilágosithatja az illető lapot, ha ugyan felvilá-
gosittatni akar; azokból kiolvashatja, hogy nincsen oly két-
ségbe vonhatlanul felderitve, mint azt ő állitja, hogy e va-
gyon tetemes része állami eredetű, nincsen oly kétségbe-
vonhatlanul felderitve, hogy ez alapok ,általános' czélokra 
tétettek és igy e czimeu sem lehet a kinevezést megtámadni-
A történeti hűség és igazság azonban nem kedves azoknak o o o 
soha sem, kik a kath. egyház igazait szokták megtámadni» 
mert különben kénytelenek lennének támadásaikkal egyszer 
mindenkorra felhagyni, mert ezeknek a történeti hűség nem 
kedvez. 

De nem elég, hogy igy általánosságban van oda vetve 
a kérdéses vagyon tetemes részének állami eredetéről szóló 
állítólagos kiderités, hanem még példával is van illustrálva 
és pedig minő példával? „Hogy ez a két alap tetemes rész-
ben csakugyan állami természetű, hogy ezt a parlament el-
lenőrzése alól kivonni csakugyan merénylet az alkotmány 
ellen : erre, úgymond, csak egy kiváló példát hozunk fel a 
jelenből és a közelmúltból. Az érseki és püspöki javadalmak 
interkaláris jövedelmei törvény és törvényes gyakorlat sze-
rint rendes kincstári bevételt képeztek és képeznek, mint 
például az állami javak jövedelmei. Ámde ez interkaláris 
jövedelmeket 1857-ben az abszolút fejedelem törvény és al-
kotmány ellenére konkordátum alapján a vallás alapba utalta 
be. E ténye természetesen érvénytelen, a mi más szóval azt 
teszi, hogy a néhány millió, melylyel 23 év óta a vallásalap 
e czimen gyarapodott, abból az alapból kiválasztandó és 
tisztán állami vagyont képez." Ez a példa argumentumnak 
a két alap állami természetére nézve épen annyit nyom, 
mennyit az általánosságban fel hozott argumentum. Először 
is nagy absurdum az, hogy az érseki és püspöki uradal-
mak intercalaris jövedelmei mai nap is állami jövedelmet 
képezzenek, midőn az egyházi főjavadalmak adóval épen 
ugy, sőt jobban vannak megterhelve, mint más birtokok ; de 
továbbá abból, hogy az intercalaris jövedelmek a vallás-
alapba folynak, semmiképen sem lehet jogot kovácsolni ez 
alapok tetemes részének állami eredete javára, nem lehet pe-
dig azért, mert ha a nemzet, az egykor absolut fejedelem min-
kén rendelkezését a koronázás alkalmával elfogadta, ha nem 
bontotta fel azon szerződéseket, melyek az absolut fejedelem 
alatt köttettek : ugy el kell fogadnia azon intézkedését is, mely 
megengedte, hogy az intercalaris jövedelmek a vallásalap fel-
segélyezésére ugyanezen alapba folyjanak. Ha a liberalismus-
nak csak ily argumentuma van a vallás és tanulmányi alapok 
habárcsak tetemes részének és nem az egésznek elkobzására, 
mind ezen argumentumok tönkre silányithatók, mint alap-
talanok és csak azt bizonyítják, hogy minden erőmegfeszi-
tés megtörténik, ha valamikép lehetne ugy a tizenötös bi-
zottság állását alkotmányos alapból megingatni, mint a 
katholikusokat azon vagyontól megfosztani, melyhez az ál-
lam soha egy fillérrel sem járult. Mind ezen megtámadások 
csak érlelik bennünk azon meggyőződést, hogy e két alapit-
vány sorsának eldöntését a katholikusok sürgetni fogják, 
hogy mielőbb megmeneküljenek oly emberek támadásaitól, 
kik nem a jog,, hanem az erőszak terén állanak, kik min-
den eszközt megragadnak, hogy a katholikusokat ha lehet 
javaikban megkárosítsák. Nincsen is más óhajtásunk, mint-
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hogy e kérdés a napirendről levétessék és a katholikusok 
egyszer már szabadon rendelkezhessenek saját házukban, 
ü g y legyen ! ^ 

Róma. A Propaganda veszélyben. Nina bibornok vála-
sza. — Az olasz kormány elrendelte, hogy a Propaganda 
ingatlanai, kivéve a Collegiumot, eladassanak és a bejövő 
pénz olasz állam-papirokba fektettessék. Ez ellen a szent 
szék valamennyi kormánynál, melyek a Vatikán mellett 
követet tartanak, tiltakozott, a Propaganda felügyeletével 
megbízott bíbornoki congregatio pedig az olasz királyi fis-
•cus ellen pert inditott. E perben épen e napokban hozott az 
első fokú b íróság ítéletét, mely a kir. fiscus részére döntött. A 
bíbornoki congregatio, minthogy a Propaganda nemzetközi 
intézmény, fellebbezett csakhogy félni lehet, hogy a felsőbb 
fokú biróság ugyanazon értelemben fog nyilatkozni, mint az 
alsó, sőt ige valószínű, hogy a semmiségi panasz is eredmény-
telen lesz, mert az olasz bírói kar egyházellenes szellemmel 
van eltelve. Mikor stat pro ratione voluntas : akkor a jog-
nak szenvedni kell. Azon hatalmak, melyeknek közbenjárá-
sát a szent atya kikérte, közbenjárásukban sokkal csekélyebb 
erélyt fejtettek ki, hogysem az olasz kormányt szándékától 
•eltérítették volna. A katholikusok tehát el lehetnek rá ké-
szülve, hogy azon nagyszerű katholikus intézmény, mely 
amissiókat az egész világon vezérli és fentartja, további fen-
•állásában veszélyeztetve és az olasz királyság sorsához lesz 
kötve. E napokban várják itt Nina bibornok válaszának 
megjelenését, melylyel Frère-Orban körjegyzékére felel-
Mint illetékes egyéntől hallottam, a bibornok-államtitkár 
pontról pontra megszáfolja a belga miniszterelnök állításait 
s erélyesen visszautasítja ráfogásait és vádjait. Tudvalevő-
leg Rudolf trónörökös Stephanie herczegnővel oly fokú ro-
konságban van, mely bontó akadályt képez. A hrüsseli nun-
tius utolsó tette volt tudatni a belga királyijai, hogy a 
szent atya e házassági akadályt dispensatio által elháritani 
kegyeskedett. 

Bukarest , jul. 21. Mgr. Paoli püspökről irják a 
,Salzb. Kirchz.'-nak : „Junius utolsó napjaiban volt szeren-
csénk hosszú várakozás után végre szeretett főpásztorunkat 
körünkben tisztelhetni. Mgr. Paoli, kinek neve széles körök-
ben ismeretes, ez év elején fontos egyházi ügyekben Ró-
mába utazott, hova őt a szent szék és a romániai kormány 
bizalma liivta meg. Azonban Isten e lánglelkü hitküldért 
nehéz megpróbáltatásnak vetette alá, mert mielőtt rendel-
tetése helyére érkezett, Sinigagliában súlyos betegségbe 
esett, melynek csiráit már régóta magában hordá s a mely 
őt most csaknem sirba donté. Csakis fölöttébb merész és sze-
rencsés operatiónak köszönhetni, hogy e drága élet meg-
mentetett. Ily súlyos csapás után természetes, hogy főpász-
torunkat forróbb vágygyal vártuk, mint különben máskor. 
O azonban gyengélkedő állapota daczára nem jött egyenesen 
a fővárosba, hanem felhasználta az alkalmat és két, útjába 
eső városban, Turn Severinben és Craivában a bérmálás 
szentségét osztá ki s megbérmált összesen 350 hívőt. Buka-
restbe érkezvén, papsága a vasúti állomásnál fogadta s püs-
pöki lakába kisérte, ami jelenleg kiváló ünnepélyességgel 
történt. Első kimenete másnap székesegyházának volt szen-
telve, melynek építése most már gyorsan halad előre. Vajha 
az építkezési költségek fedezésére rendezett sorsjáték, mely-

nek kisorsolása a jövő év elején fog történni, oly eredményt 
mutatna fel, hogy a templom, mely 4 év óta ugy állt itt mint 
valami rom, ez évben végre tető alá kerülhetne, jövő évben 
pedig az isteni tiszteletnek átadathatnék ! Ez jelenleg leg-
főbb óhajtásunk. — Az ez évi iskolai visgálatok szokott 
módon folytak le. Azon fölöttébb örvendetes tényt kell con-
statálnunk, hogy a kath. iskolaügy itt évről évre előbbre ha-
lad s ugy a tanonczok számát mint a benső szervezetet, ille-
tőleg folyton emelkedik. A püspöki kis seminarium vizsgála-
tain ez évben jelen volt főt. dr. Kubinszky Mihály kalocsai 
fölsz. püspök ur is, kit a tanonczok feleletei annyira meglep-
tek, hogy megvallá, miszerint alig hihette, hogy oly fiatal kor-
ban oly nyelvismeretet lehessen találni, mint a minőről ő itt 
tapasztalást szerzett. Püspökünk ő méltósága ez évben tüze-
tes és beható jelentést dolgoztat ki a kath. iskolaügyről, 
melylyel nem fogok késni önöket megismertetni. 

Svajcz. A ivallisi nagy tanács e napokban oly határo-
zatot hozott, mely becsületére válik s jövőre nézve a men-
nyei áldások bő forrásává válhatik. 1848 -ban a sonder-
bundi háború után a radicalis kormány elkobzottá a püs-
pökség, káptalan, és szerzetes rendek javait. A papság ezen 
fosztogatás következtében a kamatokkal együtt 4,000,000 
frankra rugó kárt szenvedett. Tekintve az ország szegény-
ségét s a nép csekély számát, — az egész kantonnak csak 
100,000 lakosa van, — ez összeg igen nagynak mondható. 
Ama barbár tettet később még több más jogtipró tény kö-
vette az egyház, a katholikusok, a szerzetes rendek ellen a 
kantonra feltolt kormány részéről. Azonban, mihelyt szaba-
don szavazhatott a nép, azonnal conservativ férfiakat kül-
dött a törvénzliozó testületbe. Daczára ennek, és mgr de 
Preux, az előbbi (sioni) püspök ismételt kísérleteinek soha 
sem fejlődtek annyira a dolgok, hogy hivatalos béke jött 
volna létre az állami és egyházi kormány közt. 

Mgr Jardinier, a mostani püspök, szerencsésebb volt. 
Mióta székét elfoglalta, mindenkép azon volt, hogy concor-
datum jöjjön létre, mely a fosztogatás és jogtiprás által 
okozott helyzeten változtasson. Önként érthető, hogy a lel-
kes főpásztornak óriási nehézségekkel kellett megküzdenie. 
Igaz, hogy az államtanács, melyet tagjainak nagyobb részé-
ben igen vallásos szellem hat át, a püspök törekvéseit erélye-
sen támogatta. Végre hosszas tárgyalások után, melyek kö-
zel két évig tartottak a sajtóban s a nagytanács keblében, 
körülbelül 3

 4 szótöbbséggel fölöttébb kedvező föltételek 
fogadhattak el ugy a mint azokat az egyházi hatóság aján-
lotta. Az egyház és állam közt ekként helyre állt béke 
folytán Wallis kanton biztos menhelyül szolgál a Franczia-
országból száműzött vagy száműzendő szerzeteseknek s máris 
több szerzetes rend vett vagy bérelt ki itt magának házat. 

IRODALOM. 
-f- XI I I . Leo és Aquinas. Tanulmány. Leone XIIL 

e V Aquinate. Studio per il sac. Prof. Filippo Mastropasqua, 
C. SS. R. Bari. Stabil. Tipogr. Cannone 1880. 

Örömmel ismételjük XI I I . Leo pápa után a szent Írás-
nak ama helyét, hol mondatik : Sanabilcs facit (Deus) natio-
nes Orbis terrarum. Örömmel tesszük ezt, mert midőn a té-
vely csaknem teljesen uralma alá hajtotta már az elméket; 
midőn a társadalom fölöttébb beteg s a tönkrejutás vészé-
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fiút, ki a vésztjosló bajok gyógyszerére Aeterni Patris kez-
detű köriratával az egész világ előtt rámutatott. Hogy a 
pápa ezen szózata nem fog üresen elhangzani ; hogy az nagy 
szellemi mozgalmat s üdves eredményekben termékeny tevé-
kenységet fog létrehozni : azt előre lehetett tudni. Előre le-
hetett látni, hogy az egész kath. világ igyekezni fog a pápai 
szózat szellemébe behatni. Ezen törekvésnek gyümölcse a 
fenczimzett tanulmány is. Igyekezni fogunk tartalmát rövid 
kivonatban hiven megismertetni. 

Mindaz, mi ama pápai encyclikában foglaltatik, úgy-
mond szerző, nem uj, hanem per eminentiam hagyományos 
valami, minthogy az egyház s annak fejei a római pápák 
soha sem szűntek meg a scholastikát nagyrabecsülni s aqui-
nói sz. Tamást mint a scholastikusok vezérét magasztalni. 
Van azonban ebben az encyclikában mégis valami, a mi egé-
szen uj, ami eddig az egyház történetében, legalább ily alak-
ban nem fordult elő. Az isteni gondviselés műveinek homlo-
kára mindig rányomja az opportunitás jellegét. Ily tett je-
lenleg is. X I I I . Leónak tartot ta fenn az angyali bölcs phi-
losophiájának felújítását, épen akkor, midőn erre legnagyobb 
szükség van. Nem terjeszkedik ki a pápai szózat Aquinas 
minden tanára, előtérbe nem a theologust, hanem aquinói 
sz. Tamást mint philosophust állítja, — a mit más pápa 
még nem tett. Eddig az egyháztörténelem hozhat fel bizo-
nyítékokat, hogy a pápák aquinói sz. Tamás tanait általá-
ban, vagy csupán theologiai tanrendszerét legmegbízhatóbb-
nak nyilvánították ; de nem hozhat fel a felől, hogy ugyan-
ezt aquinói sz. Tamás bölcsészeti tanrendszeréről is oly hatá-
rozottan és mint szokás mondani ex professo kimondották vol-
na. Ez X I I I Leó pápának, a lumen decoelonok volt feltartva 
s ebben áll az Aeterni Patris körirat providentialis jellege. 

Szerző ezek után áttér a pápai encyclica tekintélyének 
theologicus megállapítására s bebizonyitja, hogy az Aeterni 
Patris enyclica az egyház legfőbb tanitó tekintélyének tan-
ügyi nyilatkozata, tehát oly engedelmességgel kell fogadni, 
a milyennel kell birnia minden katholikusnak, ha az egy-
házzal érezni akar. Igy szerző az encyclica tekintélyéről. 

— Beküldetett : A magyarországi római és görög ka-
tholikus papság egyetemes névtára 1880-ra. Szerkeztette 
lokody Ödön papneveidei aligazgató. I. évf. Temesvárott. 
A csanád-egyházmegyei könyvnyomdában. 1880 Ara 5 frt. 

Mint a ,Religio' szerkesztőjének, bőven kijutott a 
szerencse az egyházi névtárak előnyeivel és hiányaival me-
gismerkednünk. Tapasztalásból mondhatjuk tehát, hogy 
Tokody ur fenn idézett műve tökéletesen megfelel czéljának 
s gondos összeállításra s becsre nézve a Somogyi-Lampel-
féle névtárt, mely csak ugy hemzsegett a hibás adatoktól, 
hasonlithatlanul messze túlszárnyalja. A mit tökélyesbitése 
iránt el lehet mondani, azt jóformán mind elmondta az egri 
írod. Szemle. Ajánlani fölösleges. 

— Dr Seidel Pál, pátkai plébános, ismert egyházi és 
tankönyvirónk, mint bennünket külön értesít, régóta érzett 
hiányon óhajt segiteni. Válogatot t magyar kath. egyházi 

beszédek czime alatt régibb és ujabb jónevű egyházi szó-
nokainktól megjelent beszédekből a javát szándékozik az 
év minden vasárnapjára és minden ünnepére 4 kötetben 
kiadni. Műve szerkesztésénél szerző nem csupán a szószéki 
prasist tartja szem előtt, azaz, nem csak a lelkipásztorknak 
akar válogatott magyar beszédekkel szolgálni, hanem az 
egyházi szónoklat elméleti tanítása- és tanulásához eredeti 
magyar mintákból álló gyakorlati kézikönyvet akar szolgál-
tatni s igy a magyar hitszónoklati irodalomról hű képet 
óhajt adni. A mű ára 4 frt. Előfizetési pénz nem kéretik. A 
megrendeléseket azonban annyival inkább kéri szerző hozzá 
(Pátka, u. p. Lovasberény) beküldeni, minthogy fölös pél-
dányokat nem nyomat. 

Üdvözöljük a lelkes plébános ur válalkozását, és mint-
hogy az ügyet jó kezekben látjuk, a mű pártolását melegen 
ajánljuk t. paptársaink figyelmébe. 

VEGYESEK. 
-{- 0 eminentiája, főm. Simor János bibornok her-

czeg-primás a jövő iskolai évvel két, apáczák vezetésére bi-
zott iskolát fog megnyitni : egyet Balassa-Gyarmaton, má-
sikat Léván. Azon kivül egy kisdedóvodát nyit Szélaknán 
Selmecz mellett. Ama két iskolát szatmári, a kiskededóvo-
dát gráczi apáczákra bizza. 

= Az ez évi szent-István-napi. beszédet Budán, ő emi-
nentiája kegyelmes főpásztorunk meghívására, dr. Balits 
Antal győri tudós hittanár s lapunknak is buzgó munka-
társa fogja mondani. 

— Mathieu bibornok, volt besançoni érseknek nagy-
szerű szobrot emelnek az ottani főszékesegyházban. Nem-
sokára meg fog jelenni az elhunyt bibornok életrajza is 
Besson nimesi püspöktől. 

— Manning bibornok Rómából haza uta/.tában Mila-
nóban megállt és a hires dómban szent misét mondott, mely 
alatt megáldoztatta a növendékpapokat, kikhez homiliát is 
intézett, zelus domus tuae comedit me vezérmondatból in-
dulva ki. O eminentiája megyei zsinatot szándékozik pap-
ságával tartani. 

— O'Conntll nevéről egy uj hidat fognak Dublinbao 
elnevezni s rajta a nagy emancipator szobrát fogják felál-
lítani. 

— Bochefort e napokban tartott egyik beszédében 
egyenesen felszólította a tömeget, hogy ,szakítson' a mos-
tani állammal, épen ugy, mint a vallással. Lázító szónokla-
tát igy végzé be : Nekünk épen ugy nem kell X I I I . Leo a 
Vatikánban, mint I . Leon (Gambetta) a Bourbon-palotában ! 

— Az iszákosság ellen Németalföldön igen szigorú 
törvényjavaslatot fog az ottani kormány az országgyűlés 
elé terjeszteni. Ezen javaslat a korcsmák számát az illető 
községek nagysága, illetőleg a lakosság száma szerint meg-
szorítja. Kis községekben ezentúl 250 lakosra csak 1 korcsma 
eshetik; városokban 10—20,000 lakóval 1 korcsma 300 la-
kosra; 20 — 50,000 lakóval bíró városokban 1 korcsma 400 
lakosra; még nagyobb városokban 1 korcsma 100 lakosra. 
Továbbá tilos lesz 16 éven aluli személyeknek szeszes italt 
eladni. A ki italt mér már lerészegült embernek, 8 napi 
börtönnel, s a ki részegen jelen meg az utczán, 1 napi bör-
tönnel bűnhődik. 

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

Nyomatott Budapesten, 1880. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Budapesten, augusztus 7. 11. II. Félév, 1880. 

TARTALOM: Az apostoli szent szék emlékirata. — A socialismus viszonya a kath. egyház s a liberalismushoz — Egy-
házi tudósitások : Budapest. Principienreiterei. Francziaország. A márcziusi kormányrendeletek végrehájtása. Socialista 
gyűlések és programmok. Spanyolország. A compostellai sz. Jakab-napi bucsu. — Irodalom: Még egyszer XI I I . Leo és 

Aquinas. — Indexbe tett könyvek. — Vegyesek. 

Az apostoli szent szék emlékirata 
azon tényekről, melyek a belga oktatásügyi kérdésre 
és a belga kormány s a szent szék közti diploma-
cziai viszony megszüntetésére vonatkoznak. 

(Vége.) 

IX. Hogy visszatérjünk az események sorrend-
jére, midőn a belga parlament megnyitásának ideje 
közeledett, azon hir hallatszott, hogy a külügymi-
niszter ur a parlamenii szószékről fogja vádolni a 
belga püspöki kart, mint amelyellenkezésben volna 
a szent székkel ; s hogy ő igyekezni fog e vádat az 
eszmecsere okmányaival igazolni, következtetve ezek-
ből, hogy Rómában megrótták (era stata biasiinata) 
a püspökök eljárását. Ez szükségessé tette, hogy a 
szent szék visszautasitsa ezen következtetéseket meg-
felelő felderítéssel, hogy igy az ürügyei t ellenke-
zés alaptalannak bizonyuljon be. És e szükség érzete 
annál élénkebb volt, minthogy kisült, hogy az esz-
mecsere némely jegyzéke nem hiven adta vissza az 
ál lamtikár eszméit, kivált az october 5-iki, mely 
néhány mondatba összevonva adta elé egy a bibor-
nok-államtitkár és báró d' Anethan közt folyt hosz-
szu társalgás eszméit s nem tartalmazta teljesen 
a bibornok által a miuiszter előtt kifejezett eszmé-
ket, a mint ezt a bibornok világosan nem egyszer 
tud tá ra adta. Hogy mégis minden félremagyará-
zás megszűnjön, a nuntiushoz Frère-Orban előtti 
felolvasás végett jegyzék küldetett , mely megma-
gyarázta az eszmecserén átvonuló alapeszméket és 
elhári tá az elemi iskolaügyre nézve a szent szék és 
a belga püspöki kar közt á l l í tó lag fenforgott ellen-
tét alapjait. (Alleg. pag. 1.) 

Hanem november 14-én az apostoli nunt ius 
táviratozott s levél által is megerősité, hogy a kül-
ügyminiszter ur vonakodott hivatalosan elfogadni 

ama jegyzéket, kijelentvén, hogy ha az vissza nem 
vonatik, legalább ideiglenesen, ő kénytelen lesz a 
kamarának a belga követség visszahívását Rómából 
javasolni. (Doc. n. I.) Ugyanaznap d' Anethan báró 
hasonló táviratot kapott Frère-Orban úrtól s közölt 
a bibornok ál lamti tkárral , mely a nuntius ál tal adot t 
jelentést ismételte. 

Ha a szent széknek sajátságás béketűrése azt 
tanácsolta akkor, hogy a külügyminiszter kivána-
tának elég legyen téve, bármennyire tu lhaj to t tnak 
látszott is az, (Doc. n. II. III.) mégis senki figyel 
mét nein kerülheti ki az elbeszélt tények fontos-
sága. Ezekből önként következik három dolog: 1) 
hogy az október 5-iki jegyzék nem foglalta magá-
ban teljesen és kielégitően a bibornok-államtitkár 
és d' Anethan báró u rköz t előzetesen folyt értekez-
letet ; 2) hogy a szent szék visszautasitá azon ma-
gyarázatot , melyet róla Frère-Orban ur adott a 
közte és a belga püspöki kar közti állitólagos ellen-
tétről ; 3) hogy, habár visszavonatott ama jegyzék, 
erkölcsi eredmény mégis eléretett vele, a mennyiben 
tudomására ju t t a t t a a miniszter urnák azon elvek 
valódi szellemét, melyek az eszmecserét á that ják. 

A szent szék kisebb rosznak tar tá beleegyezni 
ama jegyzék visszavonásába, mint látni a belga kö-
vetség megszüntetését, minthogy az october 5-iki 
jegyzék meg nem felelő s félremagyarázható kifeje-
zéseit más módon is lehetett felderileni és mégha-
tározni , s nem lehetett kételkedni, hogy az ide vo-
natkozó tények fonalát követő magyarázat ki fogja 
zárni Frère-Orban ur következtetéseit. (Doc. n. 

VII. §. 7.) 

X. Nagyon lehetett tehát csodálkozni, hogy a 
miniszter ur 1879. nov. 18-án a törvényhozó testü-
let előtt tar to t t beszédében az eszmecseréből oly követ-
keztetéseket vont le, melyeket a szent szék. kényte-

11 
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len volt visszautasítani mint alaptalan s a belga 
püspöki kart fölöttébb sértő vádakat. Mindazáltal 
a szent szék a politikai szenvedélyek e pillanatában 
jónak látta hallgatni; nem hallgatott azonban a ró-
mai és belgiumi kath. sajtó, mely határozottan til-
takozott a miniszteri beszéd következtetései ellen. 
Sokan a derék kath. képviselők közöl a parlamenti 
termekben többször nemesen felemelték szavokat, 
hogy visszautasítsák mint alaptalanokat és sérelme-
seket a belga püspöki karra és a szent székre nézve 
a miniszter ur vádjait. Következett a malinesi bi-
bornok érsek tekintélyes nyilatkozata, mely szigo-
rúan erösité, hogy semmi ellenkezés sem forog fenn 
a pápa és a püspökök közt. A szent atya is élni 
igyekezett az alkalommal, mely akkor kínálkozott, 
midőn ugyanezen bibornok érsek megküldte neki 
megyés hivei fiúi szeretetének adományait ; ő szent-
sége april 2-án kelt levelében fennen dicsérte a ka-
tholikus belgákat, kik oly dicséretesen megfeleltek 
föpásztoraik buzgalmának, sietve nagy áldozatok 
árán számos iskolát nyitni, hogy megakadályozzák az 
iskolai törvény kéiros következményeit, mely homlokegye-
nest ellenkezik az egyház elveivel és rendeleteivel. 

XI. Az igazán inkább képzelt mint valódi fél-
reértésből való menekvés szükségét, más czélból 
ugyan, de Frère-Orban ur is érezte. O tehát april 
7-én d' Anethan báróhoz jegyzéket intézett, hogy 
azt az államtitkárral közölje, melyben a szent szék-
től határozott felvilágosítást kért . Ha csakugyan 
egyetértésben van a püspöki karral, mondaná ezt 
ki világosan, és vájjon magára vállalja-e a felelős-
séget az egyház és állam közt nyiltan kitört harcz 
következményeiért: ha pedig Róma nem helyeslé a 
püspökök eljárását az iskolaügyben, akkor szün-
tessen meg a szent atya minden félreértést és pa-
rancsoljon engedelmességet rendeletei iránt. (Doc. 
n. IV.) 

Frère-Orban ur kivánsága kielégitetett. A bi-
bornok államtitkár a brüsseli nuntiushoz a külügy-
miniszter úrral közlendő május 3-án kelt jegyzéké-
ben válaszolá : részt venni oly közoktatási rendszer-
ben, mely önmagában véve már rosz, t i l t ják nem-
csak a kath, hanem a természeti moral elvei is ; a 
belga püspöki kar, midőn az u j iskolai rendszer ká-
ros következményeinek ú t já t állta, érdemeket szer-
zett a katholikus ügy körül ; nem lehetvén, tömege-
sen véve az iskolákat, különbséget tenni iskolák és 
iskolák közt, a mint azok az u j törvény által Bel-
giumban szervezve vannak, nem marad más kise-
gitő eszköz, mint a veszélyektől ment, egyes esetek-

ben fölmentést adni; Rómából mindig mérséklő ta-
nácsok jöttek a büntetések alkalmazására nézve ; a 
püspökök e tanácsokat tanulékony engedékenység-
gel fogadták és bizonyitékokat is adtak a felől, hogy 
azokat követik, egyes esetekben számos fölmentést 
engedvén és alkalmas mérséklő rendszabályokat 
állitván fel. (Doc. n. V.) 

XII. Ezen határozott válaszra, mely minden 
fél reértést eloszlatott, Frère-Orban ur hosszú jegy-
zékkel felelt május 18-iki kelettel; ebben a jegyzék-
ben, miután ismételte az eszmecseréből levont követ-
keztetéseit, azt állította, hogy más szellem vezette ek-
koráig viszonyainkat a Vatikánhoz1) ; hozzátevé, hogy 
a malinesi bibornok-érsekhez intézett pápai levél 
maga magával látszik ellenmondásba keverni a szent szé-
ket ;2) és megtámadta a kibornok államtitkár leg-
utóbbi jegyzékét, például felhozván más országokat, 
hol a semleges oktatás elrendeltetett, anélkül, hogy 
a papság ellene támadt volna, mint Belgiumban 
tör tént : s azzal végzé, hogy mivel jelenleg Belgium-
ban a liberális politikai rendszer van érvényben, a 
papságnak ebben is tiszteletet kellene tanusitani a 
törvények felsége iránt. (Doc. n. VI.) 

XIII. A miniszter ur ezen állitásaira a bibor-
nok államtitkár junius 8-án kelt jegyzékével vála-
szolt, hogy tiszta világitásba helyezze az elveket és 
tényeket, melyekből ily jogtalan következtetéseket 
vontak. Ezen jegyzékben az államtitkár, miután új ra 
körülirta azon elveket, melyek az eszmecserét vezé-
relték, átment annak bebizonyítására, hogy a szent 
szék mindig ugyan azon elvekből indult ki, melyek 
az egymásután következő tények szerint kifejtést és 
alkalmazást nyertek (Doc. n, VII. §. 2. 3. 4. 5. 6.); 
hogy a szent atya levele teljesen megegyezik a szent 
szék előbbi nyilatkozataival (u. o. §. 9.)-, hogy a bi-
bornok-állaintitkár május 3-iki jegyzéke arra volt 
hivatva, hogy minden félreértést megszüntessen ma-
gának a külügyminiszter urnák kivánsága szerint 
(u. o. §. 10.); hogy más országok példája, melyet a 
miniszter ur felhozott, ügyének inkább ártalmára 
mint hasznára vállt, minthogy a semleges vagy ve-
gyes oktatást mindenütt rosszalták a püspökök és 
a szent szék (u. o. §. 13.14.) ; végül, hogy a liberális 
politikai rendszer nem igazolhatja katholikus lelki-
ismeret előtt azon törvényt, mely szent jogokat sért. 
(u. o. §. 16.) 

Un autre esprit avait présidé jusqu'ici à nos rap-
ports avec le Vatican. 

2) Semblait mettre en contradiction (le Saint Siège) 
avec lui même. 
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XIV. Midőn e»en junius 8-án kelt jegyzék el-
készült, hogy rendeltetése helyére küldessék, d'Ane-
than báró felolvasta a bibornok-államtitkár előtt 
Frère-Orban urazon tudósítását, mely értéséül adta 
a követség visszahívását Rómából s figyelmezteté, 
hogy készen tartsa magát az elutazásra. 

Könnyen el lehet képzelni a bibornok-államtit-
kár meglepetését, midőn ezen, semmi uj incidens 
által nem provocált és az utolsó jegyzékre szóló s a 
kormánynak már jelentett válasz bevárása nélkül 
hozott határozatról értesült. 

XV. Azért is ugyanazon bibornok jun. 13-án kelt 
s az ap. nuntiushoz a külügyminiszterrel másolati-
lág is közlendő jegyzékében kiemelte a sérelem 
nagyságát, mely a szent szék ellen elkövettetett a 
kormány részéről már elfogadott határozat által és 
erős érvekkel bebizonyita az annak igazolására fel-
hozott bizonyitékok elégtelenségét. (Doc. n. VIII.) 

Az alatt a nuntius junius 10, 11, és 12-en 
kelt leveleiben értesité az államtitkárt Frère-Orban 
úrral ismételve tartot t értekezéseiről, melyekben a 
szent szék képviselője nem mulasztotta el eloszlatni 
a félreértéseket, melyekre a miniszter ur támaszko-
dott s a melyekkel hiába igyekezett jó színben fel-
tüntetni határozatát. A nuntius ezért megérdemlett 
dicséretben részesült ugyanazon bibornok junius 
16-án kelt jegyzékében. (Doc. n. IX.) 

XVI. Hanem bármily kézzelfoghatólag bebizo-
nyították is az adott felvilágosítások, hogy a szent 
szék magatartása a belgiumi iskolakérdésben állan-
dóan hü maradt magához, mégis a külügyminiszter 
ur junius 28-án kelt levelében értesité az apostoli 
nuntiust, hogy a diplomacziai összeköttetés a szent 
szék s a belga kormány közt aznaptól fogva meg-
szűnt és igy közte és a pápai képviselő közt is min-
den hivatalos viszonynak vége szakadt. (Bog. n. X.) 

Ezen levélben a többi közt volt egy hosszú vá-
lasz Frère-Orban úrtól a bibornok államtitkár ju-
nius 8-án kelt utolsó jegyzékére. Ezen válasz, ha jól 
szemügyre vesszük, nem egyéb mint ismétlése a 
már megczáfolt elméleteknek és az államtitkár előb-
bi közleményeiben reetificált tényeknek. A mi benne 
uj, az Frère-Orban urnák igazi czélja, melyre a szent 
székkel való tárgyalásaiban törekedett és az egye-
düli ok, melyen az általa annyiszor sajnált félreér-
tés alapult. A miniszter ur ezt nyiltan kimondja: ő 
egész 1879 octóber 5-ig bizhatott, hogy az uralkodó 
pápa közeledni fog némely modern államok által 
vallott modern tévelyekhez ; és ezen balga hitben 
az önmagával való ellenmondás vádját emelhette a 

szent szék ellen, midőn szilárdan látta ragaszkodni 
a legszentebb jogok védelméhez, a legéletbevágóbb 
érdekek oltalmához. 

Nem könnyű dolog elhitetni az embernek ma-
gával, hogy Frère-Orban ur komolyan táplálta ma-
gában eh iu reményt : ellenben nincs természetesebb 
mint azt következtetni az egészből, hogy bizony 
gyenge lábon áll azon ügy, mely ily mesterséges fo-
gásokra szorul, hogy csak valamikép igazolva lenni 
látszassák a közönség előtt. 

Az apostoli nuntius nem hagyta kellő viszon-
zás nélkül a jun. 28 iki qualificálhatlan miniszteri 
közleményt és erélyesen tiltakozott a tények azon 
számos és súlyos elferditései ellen, melyek amaz ex-
posében előfordulnak.3) 

XVII. Az eddÍ£ előadottakból kézzelfoodiatólag ö ö o 
folynak a következő záradékok: 

1) Hogy a szent szék épen ugy mint a belga 
püspökök ismételve határozottan kárhoztatták dog-
matikai vagyis tanügyi szempontból az elemi okta-
tásról szóló u j törvényt. 

2) Hogy a szent atya a harcz közepett tekinté-
lyes tanácsávál mindig figyelmeztette az igazság 
védőit, hogy soha el ne szakítsák a szigor és buz-
góságtól a szeretetet, az okosságot és mérsékletet. 

3) Hogy Belgium püspökei, midőn az u j tör-
vény ujtába álltak, hogy kevésbbé válságosakká te-
gyék annak kihatását a népre, hivatásuk szent kö-
telességét teljesítették s azért a szent szék által ko-
ránsem rovathattak meg. 

4) Hogy a szent szék mérséklő tanácsait a püs-
pökök, mint mindig szokták, tisztelettel fogadták és 
oly mértékben érvényesítették, a menynyire a körül-
mények megengedték. 

5) Hogy füstbe menvén a kormány minden 
igyekezete az iránt, hogy Rómából rosszaló szót 
nyerjen a püspöki kar ellen, mesterkélt okoskodás-
hoz folyamodott, hogy hitelt nyerjen azon valótlan 
állitásnak, mintha egyenetlenség volna a szent szék 
s a belga püspökök közt. 

6) Hogy midőn a kormány a szent szék elé 
azon alternatívát állította, hogy válasszon a követ-
ség visszahívása és az eszmecseréből vont téves kö-
vetkeztetések közt, a szent szék nem vonakodott 
tűrni az elsőt és visszautasítani a másodikat. 

7) Hogy ily körülmények közt a szent szék mel-
letti belga követség megszüntetése igazolhatlan sé-
relem jellegét ölti magára, annál inkább, minthogy 

3) Contre les nombreuses et graves inéxactitudos de 
fait qui se rencontrent dans l'exposé. 

11* 
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habár az már előbb hirdettetett, mint politikai exi-
gentia azon naptól kezdve, melyen a mostani mi. 
niszterium hatalomhoz jutott , mégis most ugy sze-
retnék feltüntetni mint következményét egy a szent 
székre ráfogott ellenmondásnak. 

Hanem Európa, a mint, Frère-Orban urnák 
adott válaszában, a nuntius nemesen végzé, igazsá-
got fog szolgáltatni a szent szék magas engedékenységé-
nek, s azon fényes bizonyítékoknak, melyeket békülési s bé-
kítési változliatlan óhajáról adott. Ez kötelessége volt. Az 
pedig becsületére fog válni a történelem előtt, hogy nem 
alacsonyította le isteni hivatását bizonyos alkudozások 
előtt, minek ára lett volna az uj nemzedékek, sőt talán 
egy egész nép hite. (Doe. n. XII.)4) 

Rómában, az államtitkári hivatalból 1880. jul. 
10-én. 

A socialismus viszonya a katholikus egyház s a libera-
lismushoz. 

(Vége.) 

Lás3uk, mit tanit először a mai szabadelviiség az állami 
tekintélyre nézve? Liberális elvek szerint az állami tekintély 
nem oly erkölcsi hatalom, mely az isteni tekintélyre támasz-
kodik, tehát az emberek fölött áll, s ezeket lelkiismeretben 
engedelmességre kötelezi ; hanem egyedül a nép akaratá-
ból folyik, tehát alulról jön ; egyedüli létoka a nép vagyis 
a többség, mely azt képviseli, s azért oly ingatag s változé-
kony mint a népszeszély. A képviselő testületek a törvénye-
ket alkotják, s evvel együtt a jogot is, mivel minden a több-
ség által hozott törvény egyúttal jog is, melynek forrása az 
esetleges többség akarata, kivüle sem isteni sem emberi tör-
vényt nem ismer. 

Ámde ily elvek alapján teljes lehetetlenség az inter-
nationaletől eltagadni a jogot, miszerint a fenálló közrendet 
megdöntse, s helyébe az egyetemes világszövetséget állitsa 
minden tekintély s törvények nélkül. Hiszen a többséget 
minden országban a munkásosztályok képezik. Ha tehát 
mindaz jog s törvény, mint a többség határoz, amelynek a 
kisebbség alá kell hogy magát vesse, váljon nem észszerű al-
kalmazása-e az elvnek midőn a munkások, kik a társadalom 
túlnyomó többségét teszik, a 89- ki szabadelvű emberjogok 
értelmében, az általános választójogot érvényesitik s ennek 
folytán a képviselő kamarákban is mindenütt többségre jut-
ván — csak azt fogják tenni, amit eddig a szabadelvűek 
gyakoroltak, t. i. általuk hozott u. n. törvények eredeténél 
fogva az eddigi állami rendet őnekik tetsző alapra fektetik. 

Mi a második pontot, a családoi illeti, mindenütt, hol a 
szabadelvüség él s uralkodik, a házasság, mely a családnak 
gyökere, szent s feloldhatlan jellegétől megfosztatik. A 

4) L'Europe rendra justice à la haute condescendance 
du Saint Siège, aux preuves éclatantes qu'il a donné de son 
désir inaltérable de conciliation et de paix. C'était son de-
voir, et ce sera son honneur devant l'histoire de n'avoir pas 
abaissé sa mission divine à des transactions, dont le prix 
eût été la foi das jeunes génération, et peut- être d'un peuple 
entier. 

szentség helyébe lép a polgári házasság, vagyis a polgári 
hivatal előtt kötött tisztán polgári szerződés, melyet a vi-
szonyok szerint fel is lehet adni. De ki nem látja be, hogy 
evvel hatalmas lépés.történik ahhoz, mire az internationale 
törekszik, — a közös nejüséghez, mely nem egyéb mint a 
házasság elvilágiasitásának végkövetkezménye; hogy ez be 
ne álljon, a házassági kötelék felbonthatlanságának elvét 
fennen kell hangoztatni, máskülönben a féktelen nemi ösztön 
tulcsap minden korláton s törvényen. 

A harmadik ponthoz jövünk, ez az egyéni vagy szemé-
lyes más szóval a magántulajdonjog. Erre nézve a szabadel-
vűeknek is, miután leginkább a birtokos osztályhoz tartoz-
nak, nagyon conservativ elveik vannak; de csak addig, mig 
saját pénzzacskójokról van szó. Azért dicséretesen látjuk 
őket fukarkodni oly adónemek megszavazásánál, melyek 
őket terhelik, vagy a melyek dologházak létesitése által 
a munkások helyzetét javítják ; de uzsoratörvényekről, me-
lyek a szegény néposztályokat a tőkepénzesek kifosztása 
ellen védeni hivatvák, — nem szeretnek hallani. Továbbá a 
legalávalóbb cynismussal helyeselték a legrégibb,a leg-
szentebb birtoknak, a római szentszék világi fejede-
lemségének megrablását. Sőt minden országban kész öröm-
mel megszavazzák az egyházakat és szerzetes rendeket 
birtokaiktól megfosztó törvényeket. Ezután váljon nincs-e 
joguk a socialistáknak, ha a szabadelvűeket példányképül 
veszik, imigyen okoskodván : „Mi az egyiknek jogos, az bi-
zonyára a másiknak méltányos. IIa nem ellenkezik a tulaj -
donjog sérthetlenségével, közczélokra, az egyházaknak s 
egyéb vallási társulatoknak javait elvenni, akkor hogy 
ne volna szabad nekünk, a legégetőbb közszükséglet, — a 
munkások nyomorának enyhitése czéljából, szabadelvű bap-
káraink s gazdag részvénytársulataink kincseit egyenlően 
magunk közt felosztani, miután ezek közczélokra úgyis 
semmit sem, vagy édes keveset adnak ; az általuk kifosztott 
egyháznak pedig lehetetlenné tették, hogy annyit áldozzon 
mint azelőtt?" Szeretném látni azon szabadelvű éles logicust, 
ki ezen következtetést megezáfolni képes volna ! 

Az utolsó pontot, a vallást tekintve, a divatos szabadel-
vüség minden erővel azon van, hogy a nyilvános isteni tisz-
teletet a közéletből száműzze nagy kegyesen megengedve, 
hogy a templomok szentelyében, s a magán emberek szivé-
ben még kis hajlékot leljen a vallás gyakorlata. Az Isten 
nélküli állam, jobban mondva az állam mint Isten, ez azon 
eszmény — vagy inkább bálványkép, mely szabadelvüeink 
szemei előtt lebeg. Azért el minden religióval, a mennyiben 
ez nem csak mint bizonyos megmagyarázhatlan, titokszerü 
gyöngéd szivérzelem, a kedélyvilágot élteti, hanem észt s 
akaratot kötelező törvényeket szabni merészel ; el a hittit-
kokkal s a vallási neveléssel az államiskolákból, mivel ezek 
az észnek szabad röptét, s a fiatalság dus tetterejét csak 
lankasztják ! 

De ime ugyan erre törekszik az internationale, csak-
hogy azt még kendőzetlenebbül kimondja: Nincs Isten, s ha 
volna azt le kellene tenni ;" amint ezt a nagy forradalom 
csakugyan tette, helyette az észt emelvén trónjára kéjhölgy 
személyében. Ha Isten volna, okoskodik a socialismus, ak-
kor mindenek legfőbb Ura s kormányzója volna, tehát az 
állami intézményekben is. Ha ezekből száműzetik, nincs ok, 
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mért volna meghagyandó templomokban, s magán házakban : 
el vele az egész társadalomból ! 

Ebből látni való, hogy a socialismus halálos ellen-
sége a kath. egyháznak, s ilyennek egész lényege és czélza-
tai szerint lennie kell; hogy az nem egyéb, mint a mai sza-
badelvüség tanaiból vont végkövetkeztetés, s azoknak gya-
korlati alkalmazása a társadalmi életben. Igaz ugyan, hogy 
Bebel s Liebknecht a német birodalmi gyűlésen tartott be-
szédeikben hangsúlyozni szeretik : „Ha a socialdemocraták 
kormányra jutnak, akkor az ultramontanismus- s liberalis-
musnak egyszerre ütött végórája." (Germania 1877 maj. 
3 sz.) De ebből koránsem következik, hogy a socialismusnak 
ugyanazon elvi állása van a kath egyházzal, — mint a di-
vatos szabadelvüsséggel szemben. Bárhol vergődjék tehát 
uralomra a socialismus, ez a kath. egyházat fogná, ha le-
hetne, kiirtani mint elvi ellenségét; a liberalismust pedig 
agyon fojtani fogja, mivel ez félúton megáll, s őt akadályozza, 
hogy az általa is helyeselt elvekből a végkövetkeztetéseket 
le ne vonhassa. 

Végül csak egy kérdésre akarok még felelni. Minő 
kilátásai vannak e világszövetségnek ; váljon hiszi-e, hogy 
törekvéseit előbb utóbb siker koronázandja ? A legújabban 
történtek után, fájdalom, azt kell mondani, hogy az interna-
tionale kilátásai a mai zilált társadalmi viszonyok közt 
vajmi kecsegtetők. Ugyanis a föntebbi adatok szerint az a 
munkásosztályok közt roppant mérvben gyarapszik, s azért 
oly vakmei'ő lett, hogy a társadalmi rend felforgatására tö-
rekvő tanait már nem titokban, hanem nyilvános gyűlések-
ben, a kormányok, s népek szeme láttára kifejti. Ilynemű 
programmokat kifejtetni hallottunk 1864-ben Londonban, 
1866-ban Genfben, 1867-ben Lassanneban, 1868-ban Brüs-
selben, 1869-ben Bazelban, 1872-ben Hágában, 1877-ben 
Gentben. (L. M. Winterer, L? Socialisme contemporain. 
Paris 1878. Schaffte, die Quintessenz des Socialismus. Gotha. 
1878) Azért vak mindaz, ki a veszélyt nem látja ; a veszélyt, 
mely nemcsak összes társadalmi vivmányainkat, melyek az 
életet kellemessé, díszessé teszik, hanem az összes államépü-
letet végromlással fenyegyet i, neki szegezven a fejedelmek-
nek ismételten a gyilkos fegyvert. Hiába vigasztalják ma-
gokat szabadelvű kormányok azzal, hogy jól szervezett 
rendőrségünk s oly roppant számú hadseregünk vari, mely 
könnyű szerrel fog az internationálelal elbánni, s azt a 
kellő korlátok közt féken tartani ; mert itt megjegyzendő, 
hogy a socialdemocratia már a hadseregben is kezd elhara-
pódzani ; ugyanis az általános hadkötelezettségnél fogva 
hadseregeinek legnagyobb részt azon munkásosztályokból 
állitíatnak ki, melyek közt az internationale oly óriási mó-
don elterjedt; s azért minden államférfi előtt máris világos 
lehetne, hogy az internationale leküzdésénél a hadseregre 
bizton számitani nem lehet. 

'Ezek után mindenkinek be kell látnia, hogy a socialis 
kérdés már oly égetővé vált, miszerint azt megoldani kell 
különben az emberi társadalom romlásnak indulva véglege-
sen elpusztul . . . 

Jelöljük ki tehát a következőkben azon vezéreszmé-
ket és eszközöket, melyek ezen socialis kérdésnek a keresz-
ténység szellemében való megoldását elősegíteni és siettetni 
hivatvák. Dr. Surányi J. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest , augusztus 6. Principienreiterei. — A fővá-

rosban is nagy meleg van, Brüsszelben pedig kétszeresen 
meleg van. Igy fejtjük meg mi azon kettős kánikulái izzad-
mányt, melyeknek tárgyát a polgári házasság ajánlása ké-
pezi. A fővárosban a szabadkőműves Pulszky izzadta ki a 
polgári házasságról szóló czikkét azon ,fontos' czélból, hogy 
a zsidókat a keresztényekkel assimilálja, azon egyik szintén 
,igen fontos' indokkal támogatván ajánlatát a többek közt, 
hogy a zsidó ma már nem mind ,hándlé'. Brüsszelből pedig 
Asbóth, miután elbeszélte volna, hogy minő pártharcz léte-
zik a ,szabadelvű' többség és a csak alig kissebb katholikus 
ellenzék közt, következőleg nyilatkozik : „Minden pártharcz 
közt, mindenesetre legodiosusabb, a vallási. Ez egyenesen a 
nemzeti egységet képes megtámadni, mindenesetre elkeseríti 
a társadalmi, gyakran a családi életet is. Tartsuk szeren-
csénknek, hogy nincsen benne részünk és reméljük fajunk 
józanságától, főpapságunk hazafiságától és bölcseségétől, és 
a kormányon levő férfiak óvatosságától, hogy nem is lesz ; 
csak egy kényes kérdés van nálunk e tekintetben : a polgári 
házasság ; de ha egyik oldalról sem űznek principienreitereit, 
hanem államférfiúi belátással és mérséklettel, a gyakorlati 
élet követelményének álláspontját foglalják el, ezen a kér-
désen is tul fogunk esni, minden felfordulás nélkül." 

Pulszky és Asbóth ime találkoztak. Mindkettőnek pol-
gári házasság kell. De hisz erről a kérdésről már nem egy-
szer elmondtuk nézetünket és azért, mielőtt tulajdonképeni 
tárgyunkra áttérnénk, Asbóth ur szavaira csak azt jegyez-
zük meg, hogy nagyon szép dolog ugyan, minduntalan hi-
vatkozni a katholikus főpapság hazafiságára, bölcsességére, 
szép dolog a kormányt óvatosságra inteni, nehogy a vallási 
harcz nálunk is kitörjön, hanem talán itt volna már egyszer 
az ideje annak is, hogy a liberális újságírók is elsajátítsanak 
maguknak valamit a bölcsességből és ne hurczolnák meg a Ö O C5 
lapokban a kath. egyház intézményeit, ne tennék pellengérre 
annak szolgáit és pedig csaknem kivétel nélkül czélzatosan, 
mindenesetre pedig alaptalanul. A vallási békétlenség nem 
csak országgyűlési egyházellenes ,törvények'-ből, hanem 
irányzatos vezérczikkekből is születik, sőt épen ily irány-
zatos czikkek, melyek a legkisebb dolgokat is nagygyá fúj-
ják fel, szülik leggyakrabb esetben az országgyűlési egy-
házellenes törvényeket is. Sok, igen sok izgatottság nem 
történt volna, a hozott egyházellenes törvények közöl szá-
mos nem jött volna létre, ha liberális újságírók azon bölcse-
ségből írtak volna, melyet Asbóth ur tudósításában felem-
lít. Jó lesz legalább a jövőben ebből az ajánlott bölcseség-
ből valamit az újságíróknak bevenni, hogy hazánkban a val-
lási harcz ki ne törjön. 

Ami már ezt a ,principienreitereit' illeti, azt köve-
telni, hogy erről mindenik rész lemondjon, az bizony, bevall • 
juk, liberális újságíróhoz nagyon illik, hanem mi katholi-
kusok, az elvtelenség elvét el nem fogadjuk, mert elfogadni 
Asbóth ajánlatát, nem mást jelentene, mint az elvtelenség 
uralmát, de ennek uralma ismét nem mást jelentene, mint 
tökéletes felforgatását a kereszténységnek ; mert tudnunk 
kell, hogy minden követelés mellett is, hogy ,mindkét rész' 
mondjon le a principienreitereiről, tulajdonképen csak az ér-
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tetik, hogy a keresztény katholika egyház mondjon le azon 
elvéről, hogy a házasság szentség, csak tőle kívántatik, 
hogy a polgári házasságot ne tekintse concubinatusnak, a 
modern állam megmaradna azon elvénél, hogy a polgári há-
zasság törvényes szövetség. Mi a legfőbb baja úgyis ko-
runknak, mint az elvtelenség ? A törvényhozás, politika, tár-
sadalom, csalás, fájdalom, ma nem üz principienreitereit, 
azaz elvtelen, eltért a keresztény elvektől : azért látjuk, min-
den téren a bomladozást, a szakadozást, az egyenetlenséget 
és hogy e liberális ,elv' nek, az elvtelenségnek, még nagyobb 
kihatását nem tapasztaljuk, azt csakis a kath. egyháznak 
köszönheti a világ, mint a mely egyház a principienreiterei-
ről nem mond le, azaz elvét, a kereszténység tanaihoz való 
szigorú ragaszkodást, fel nem adja. A ki elvét nem védel-
mezi, a ki elvéről lemond, az tényleg bizonyltja, hogy azt, 
a mit elvnek mondott, önmaga sem tartja igaznak. Te-
gyük fel, hogy az egyház lemondana elvéről a házasságra 
nézve, vagyis, nem űzne principienreitereit, tudja-e As-
bóth ur, hogy mi következnék ebből? Sem több, sem ke-
vesebb, mint az, hogy legalább is kétessé válnék, van-e az 
egyháznak csak egyetlen egy tanitmánya is, melyről el le-
hetne minden kétséget kizáró biztossággal mondani, hogy 
az igaz. Nem tudjuk belátta-e ezt Asbóth ur, de ez igy van-
Az egyház a házasságot a trienti zsinatban szentségnek nyi-
latkoztatta ki, illetőleg kinyilvánította, hogy Krisztus a há-
zasságot szentségi méltóságra emelte. Már most tudjuk, hogy 
az egyház a zsinatokban a hit- és erkölcs dolgaiban csalhat-
lanul határoz, feladni tehát a házasság szentségi elvét any-
nyit jelentene, mint kinyilatkoztatni, hogy bizony a trienti 
zsinat tévedett, midőn a házasságot a szentségek sorába fel-
vette ; de ha tévedhetett a házasságra nézve, ki áll jót, hogy 
nem tévedett az egyház, más tanitmányainak meghatározá-
sánál, ki áll jót, nem tévedett-e már az l-ső nicaeai zsinaton, 
midőn Jézus istenségét elhatározta, ki áll jót érte, hogy sor-
ban a többi zsinatokon is nem tévedett? Ime Asbóth ur, 
ilyen az a principienreiterei, ily végtelen fontosságú követ-
kezményei vannak az egyházban, ha az egyház csak egyet-
len egy pontban is eltérne elvétől. 

A principienreitereira, feltéve hogy az elvek igazak és 
csakis ilyenek nevezhetők helyesen elvnek, tehát a princi-
pienreitereira az emberiségnek mindig szüksége volt és lesz. 
J a j azon társadalomnak, hol az elvhűség hiányzik, vagy, 
hol az elvek körül alkudoznak. Mily jó, mily üdvös lenne 
pélgául, ha napjainkban a ,ne lopj' principienreitereit gya-
korolnák? Ma ugyan még a codexből nincsen kitörülve, 
hogy a ,ne lopj', nemde? és mégis, mivel a gyakorlatban 
már kijöttek a principienreitereiből, mennyi hűtlen pénzke-
zelésről tudnak épen azon liberális lapok erkölcsi felháboro-
dás közt beszélni, melyek elitélik a principienreitereit Hát 
ha ez az elv egyszer a codexből is kitöröltetnék, mi lenne ak-
kor? Szeretnénk tudni, hogy vájjon Asbóth ur a törvény-
széket principienreiterei miatt szintén elitélné azért, mert a 
tolvajt elitéli? Es ha következetes akar lenni, el kell Ítélnie, 
mert a gyakorlati életben, melyre hivatkozik, épen ugy van-
nak, kiknek alkalmatlan a ,ne lopj' elve, mint vannak, kik-
nek alkalmatlan az egyház tana, hogy a házasság szentség, 
hogy a polgári házasságot elitéli. A 10 parancsolat mind-
egyike egy-egy nagy elv, melyen bizony-bizony lovagolni 

kell, illetőleg hűnek kell lenni, de a házasságra vonatkozó 
elv semmivel sem kisebb elv, és épen azért az egyház arról 
még Asbóth ur kedveért sem fog lemondani és Asbóth ur-o o 
nak magának is jobb lesz, ha felhágy az elvtelenség ajánlá-
sával, mert talán épen az ő kárára valaki majd idézi saját 
elvét és követeli tőle, hogy mondjon le a principienreiterei-
ről. Vájjon meg tenné-e? 

Francziaország. A márcziusi kormányrendeletek végre-
hajtása. Socialista gyűlések és programmok. — A kormány 
folytatja a hires márcziusi rendeletek foganatosításának 
felfüggesztését. A köztársaság elnökének egy nyilatkozatá-
ról beszélnek, mely szerint ez a szünetelés augusztus végéig 
tartana. Mennyi igaz e hírben, senki sem tudná megmon-
dani. Ez alatt a bírói kar tagjai folytatják lemondásukat, az 
ügyvédek hozzájárulásukat Rousse nyilatkozatához, azon 
bírák pedig, kik elé e kiűzött szerzetesek tiltakozásukat 
vitték az administrativ hatalom által rajtok elkövetett sze-
mélyi és dologi jogsérelem ellen, egymásután illetékesek-
nek nyilvánítják magokat, vagyis elismerik, hogy csaku-
gyan jogsérelem forog fenn. Soha pörös ügy iránt ily érdek-
lődés nem mutatkozott. A párisi ügyvédi kamra, midőn 
elnököt választott s igazgató tanácsát megújította, szótöbb-
séggel azon ügyvédek mellett nyilatkozott, kik az u. n. 
„fennálló törvényeku-et fenn nem állóknak tartják. A párisi 
kamra e szavazata igen sokat nyom a latban. 

Hanem julius hava második felének legkiválóbb ese-
ményét a socialista gyűlések és programmok képezik. Egy-
szerre több helyen voltak ily gyűlések ; legkiválóbbak ter-
mészetesen a párisi és lyoni. Hogy az amnistia után a soci-
alista párt hivei azonnal megindítják az actiót s politikai 
pártot fognak szervezni, az előre volt tudható. Nem levén 
sem időnk sem helyünk a Commune hivei által tartott con-
gressusok vitáinak részleteibe bocsátkozni, igyekezni fogunk 
az elfogadott programmok velejét megismertetni. Megjegy-
zendő, hogy eddig még a mérsékeltek töreksznek egymást 
a mérsékletben tulliczitálni, azért ezen congressusokon mind 
mérsékelt programmok szerepelnek, valamenyiből azonban 
kilóg a communard lóláb. A párisi congressuson, mint a so-
cialista követelések minimuma, szótöbbséggel elfogadtatott 
a következő mérsékelt programm : 

„Tekintve, hogy a termelő osztály emancipatiója va-
lamennyi emberi lény emancipatiója nem- és fajkülömbség 
nélkül ; hogy a termelők soha sem lehetnek szabadok, csak 
annyiban, a mennyiben birtokosai lesznek a termelés eszkö-
zeinek ; hogy nincs csak két mód, melyen a termelés eszkö-
zei az ő birtokukban lehet u. m. 1) az egyeni birtok módja, 
mely tényleg soha sem volt általánosan elfogadva és mind 
inkább kiszorul az ipar fejlődése folytán; 2) a collectiv bir 
tok módja, melynek anyagi és szellemi alkatrészeit maga a 
tőkepénzes társadalom kifejlődése alkotta meg; 

tekintve, hogy ezen collectiv birtoklás nem eredhet 
csak a termelő osztály — vagyis proletariátus — forra-
dalmi actiójából, a mennyiben az külön politikai párt alak-
jában van szervezve; hogy ezen szervezkedését a proletariá-
tusnak minden kitelhető eszközzel létesíteni kell, belefog-
lalva ezen szervezkedésbe a suffrage universal-t, átalakítva 
ekként az ámítás ezea eszközét az emancipatio eszközévé: 

a franczia munkás socialisták közgazdászati téren igye-
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kezeteik czéljául tűzvén ki a termelés minden eszközeinek 
collectiv birtoklására való visszatérést, elhatározták, mint a 
szervezkedés és harcz eszközét elfogadtni a következő pro-
grammot, melylyel mint minimum-mai akarnak a választá-
sokban részt venni. 

A) Politikai programm: 1) A sajtó, összejövetelek és 
egyesületekre vonatkozó minden törvény eltörlése, eltörlése 
mindenek előtt a munkások nemzetközi szövetségére vonat-
kozó törvénynek, — Eltörlése a vándorkönyvnek, a mun-
kás osztály földönfutó léte ez okozójának ; eltörlése a Code 
mind azon tczikkeinek, melyek a munkást a munkaadó alá 
rendelik. — 2) A cultus-budget eltörlése és a holt kezekbe 
került vallási testületek által szerzett ingó és ingatlan, bir-O O 1 

tok visszatérítése a nemzet kezébe, ide értve ezen testületek 
birtokának minden iparos csatolmányát. — 3) Általános fel-
fegyverezése a népnek. — 4) Független községi administra-
t e és rendőrség. 

B) Gazdászati programm : 1) Hétfői nyugalom, vagyis 
törvényes tilalom a hétfői munka ellen. A napi munka ide-
jének felnőttek számára 8 órában megállapítása. Tiltó tör-
vény a gyermekeknek 14 éven alul gyári munkára alkalma-
zása ellen, és 14—17 évesek számára a munkaidőnek napi 
hat órában megállapítása. — 2) A fizetés minimuma törvény 
által kiszabva s évenkint az élelmi szerek helyi ára szerint 
meghatározva. — 3) Egyenlő dij mind a két nem számára. 
— 4) Tudományos és technikai oktatás minden gyermek 
számára, kiknek eltartása a társadalom dolga, melynek kép-
viselői az állam és a község. — 5) A hivatalnokok beavat-
kozása a munkás, kölcsönös segély, stb. pénztárak admini-
stratiójába megszüntetendő és egészen a munkásokra ha-
gyandó. — 6) Esélyek esetére a munkaadók felelőssé téte-
le, biztosíték letétele által biztosítva, arányban a használt 
munkások számával és az illető iparnemmel járó veszély va-
lószínűségével. — 7) Részvétel engedtessék a munkásoknak 
a különféle műhelyek kormányzásában ; a munkaadók azon 
joga, hogy valamely munkást bármily módon akár bírság, 
akár a fizetésből való levonás által, megbüntethessék, eltör-
lendő. — 8) Mindazon szerződések revideálandók, melyek 
közvagyont eladtak (u. m. bankok, vasutak, bányákat) és az 
állami műhelyek kiaknázása azon munkásokra bizandó, kik 
azokban dolgoznak. — 9) Minden indirect adó eltörlendő és 
minden egyenes adó átalakítandó a 3000 frankot meghaladó 
jövedelemre és a 20,000 frankot meghaladó örökségre vetett 
fokozatos adóvá." 

Igy a párisi socialisták programmja. — Azt mond-
hatná valaki, hogy még ez se nem istentelenség, se nem 
gyújtogatás, rablás, gyilkolás, szóval nem Commune! . . . . 
Igen ám, csakhogy meg kell gondolni, hogy ez a socialis 
követelések minimuma; a forradalom pedig, mely mint 
láttuk, a socialista programmban benn foglaltatik, soha de 
soha sem áll meg a minimumnál. Egyébiránt még azt is el-
ismerjük, hogy az idézett programúinál még mérsékeltebb 
programm is szerepelt ugyancsak a párisi congressuson. 
Ilyen volt p. a bâvrei küldötté. Ebben péld. a 21. pont egye-
nesen még azt is kimondja, hogy a tulajdont és más szerzett 
jogot tiszteletben kell tartani. Általában a hevrei programm 
oly mérsékelt, hogy akármely telivér liberális aláírhatja na-
gyobb részt, minthogy tele van a liberalismus kedveacz esz-

méivel, p. ingyenes, kötelező, laicus oktatást követel a nép 
számára. De benne is meg van a forradalmi vörös kakas. — 
Sokkal határozottabban nyilvánult a socialista felforgatás 
szelleme a lyoni congressuson, habár itt is a mérsékeltek 
győztek. Általában, ugy látszik, a mérsékelt és nem mérsé-
ket socialisták közt az a különbség, hogy amazok csak las-
san akarják kezdeni a felforgatást, emezek pedig azonnal 
szeretnék megrohanni a birtokosokat. A lyoni congressuson 
elfogadott congressus programmja a magán birtokokról 
igy szól : 

„Tekintve, hogy a magán birtok elve teljes tagadása az 
egyenlőség elvének, melynek az emberek közt uralkodnia kell ; 
hogy mig az fennállni fog, mindig fog létezni egyfelől dus-
lakodás másfelől szűkölködés ; tekintve, hogy a szabadság 
ép oly szent elv mint az egyenlőség és senki sem lehet sza-
bad, ha az élet föltételeivel nem rendelkezik ; tekintve, 
hogy az egyenlőség és igazságosság megköveteli, miszerint 
mindaz, mit a természet ingyen adott az embereknek, minden-
kié legyen, hasonlókép mindaz, mit emberi elme századok 
lefolyása alatt teremtett, észszerűen nem lehet néhány ke-
vés birtokában a többség megkárosításával; tekintve más 
részről, hogy azok, kik azt, a mi minket illet, birják, nem 
fogják azt visszaszolgáltatni, s igy ezen birtok nekik meg-
szerez minden gyönyört és megmenti őket minden munkától ; 
tekintve, hogy a birtokosok soha sem tettek javunkra semmiféle 
concessiót, csakis ha erre erőszak kényszeritette-, tekintve, 
hogy mostani uraink példát adtak nekünk 1789-ben és 93-ban 
hogyan s mily eszközöket kell használni, hogy jogunk élveze-
tébe lépjünk: 

a második bizottmány indítványozza: 
mondassék ki mint határozat, hogy a munkás párt, 

vagyis a negyedik társadalmi rend, czéljául tűzi ki a prole-
tarius erők szervezését és a magán birtoknak minden lehető 
eszközzel megszüntetésére törekszik." 

Mondja aztán valaki, hogy ebből a forradalmi mini-
mumból nem lóg ki a felforgatás maximuma! Csak a vak 
nem látja. 

Spanyolország. A compostellai sz. Jakab-napi búcsú ez 
évben rendkívüli fénynyel ületett meg. Spanyolorezág és Por-
tugallia minden vidéke számos zarándok által volt képvi-
selve. Az ünnep vigélyén este a székesegyház és a körülötte 
levő tér kivilágíttatott. A bazilika lámpái kereszt alakot 
mutattak egy mór stylben készült emlékszerü építmény fö-
lött, jeléül a kereszténység diadalának a spanyolfóldi mo-
hamedanismus fölött. Ezen az emlékszerü építményen volt 
négy torony, 24 ivezet és egy kapu. Három épület-részből 
állt. Fölötte ragyogott a kereszt és egy csillag, minthogy a 
hagyomány szerint, csillag jelölte meg a helyet, hol sz. Ja -
kab sírjában feküdt. A város épületei is valamennyien ki 
voltak világítva. Nagyszerű népünnep volt ez. X I I . Alfonz 
terén léggömböt is bocsátottak fel, a város utczáit zeneka-O O 
rok járták be. Az ünnep fő napján, jul. 25-én ezeren és eze-
ren tolultak a bazilika óriási ivezetei alá, részt venni a szent 
misében, melyre megjelent a polgári és katonai hatóság is fé-
nyes díszben. Maga a bibornok érsek pontificált. Segédkez-
tek az oviedói, orenseí és tuyi püspökök. Fernandez M. mes-
ter-kanonok tartotta a sz. beszédet, melynek tétele volt: sz. 
Jakab Spanyolország papja és fejedelme. Leguina polgári 
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kormányzó a nemzet, a bíboros indiai patriarcha pedig a ki-
rály nevében, midőn hagyományos oblatiójukat bemutatták, 
ragyogó beszédeket tartottak. Este a zarándokok, igazi za-
rándok ruhában, valami 12,Ö00-en nagyszerű körmenetben 
vonultak az orensei és tuyi püspök vezetése alatt sz. Jakab 
bazilikájába lerakni adományaikat az apostol lábaihoz. 
Compostella újra feléledni látta hajdani fényes napjait a ré-
gi hitbuzgóság lángjai újra fellobogtak. Patakokban öm-
lő eső akadályozta meg szerencsésen a bika-viadalok meg-
tartását. 

IRODALOM. 
-f- Még egyszer X I I I . Leo és Aquinas. Leone XIII. 

ed il secolo X I I I , ovvero il Papa e san Tommaso, pel Cano-
nico teologo Giuseppe Berardinelli. Bologna, tipogr. Arci-
vescovile. 1880. 

Emberek és idők megfelelnek egymásnak. Azért a 
fennczimzett mű szerzője igen helyes szempontból indult ki, 
midőn azon viszonyt választá felderitő elmélkedései s ta-
nulmánya tárgyává, mely aquinói sz. Tamás és a X I I I . szá-
zad, valamint X I I I . Leo pápa és a X I X . század közt van. 
Az emberi tudomány az igaz, jó és szép eszméi körül forog. 
Ezen három eszmére vonatkozólag összehasonlítja szerző a 
X I I I . század philosophiáját, ugy mint azt aquinói sz. Ta-
más kiművelte, századunk chaoticus bölcselkedésével s fel-
tüntetvén azon óriási szellemi kórt, melylyel az emberiség 
a modern téves eszmék következtében küzködik, mintegy kéz-
zelfoghatóvá teszi, hogy csakugyan X I I I . Leo pápa azon 
providentialis férfiú, ki az igaz, jó és szép eszméire a legna-
gyobbkeresztény bölcsész lángeszének fényét visszavezetvén, 
egy jobb jövő alapját veté meg s az emberieeg legnagyobb 
jótevői sorába emelkedett. 

Indexbe t e t t könyvek. Decretum feria I I . die 21 J u -
nii 1880. Sacra Congregatio Eminentissimorum Sanctae Ro-
manae Ecclesiae Cardinalium a Sanctissimo Domino Nostro 
Leone Papa X I I I Sanctaque Sede Apostolica Indici libro-
rum pravae doctrinae, eorumdemque proscriptioni, ac per-
missioni in universa christiana Republica praepositorum et 
delegatorum, habita in Palatio apostolico Yaticano die 21 
Junii 1880, damnavit et damnat, pro3cripsit proscribitque, 
vel alias damnata atque proscripta in Indicem librorum pro-
hibitorum referri mandavit et mandat quae sequuntur Opera: 

Alexandre Dumas Fils, La question du divorce, Paris, 
Calmann Lévy editeur, 1880. 

Maria al cuore dell' Italiano. — Manifestazioni di un 
eremita dell' Appennino, per servire di seguito alle Glorie die 
Maria, scritte de Alfonso Liguor i ; Firenze, tip. di G. Bar-
bèra, 1880. Opus praedamnatum ex Reg. II . Indicis Trid. 

Auctor Operis cui titulus: Calet. Aug. L' Enfer, Paris 
1861, prohib. deer. 6 Junii 1865, laudabiliter se subiecit, et 
Opus reprobavit. 

Auctor Opusculorum quorum titulus: Earle Carolus Io-
annes B. A. The spiritual Body. — Latine : Corpus Spiri-

tuálé. — The Forty Days. — Latine : Quadraginta diest 

Londini, 1876, prohib. deer. 8 április 1878, laudabiliter se 
subiecit, et Opus reprobavit. 

Itaque nemo cuiuscumque gradus et conditionis prae-
dicta Opera damnata atque proscripta, quocumque loco, et 
quocumque idiomate aut in posterum edere, aut édita le-
gere vel retinere audeat, sed locorum Ordinariis, aut haere-
ticae pravitatis Inquisitoribus ea tradere teneatur sub poe-
nis in Indice librorum vetitorum indictis. 

Quibus Sanctissimo Domino Nostro Leoni Papae per 
me infra scriptum S. I. C. a Secretis relatis, Sanetitas Sua 
Decretum probavit, et promulgari praecepit, in quorum 
fidem etc. Datum Romae die 22 Junii 1880. 

Fr. Thomas M. Card. Martinelli Praefectus. 
Fr. Hieronymus Pius Saccheri Ord. Praed. 

S. Ind. Congreg. a Secretis 

VEGYESEK. 
— A Péter és Pál napjára évenkint veretni szokott 

pápai emlékérem ez évi alakja következő: egyik oldalon 
van X I I I . Leo arczképe Leo XIII. Pont. Max. Anno. III 
körirattal, másik oldalon van a szent atya uralkodásának 
harmadik évében történt legkiválóbb eseményt megörökitő 
allegorikus kép t. i. aquinói sz. Tamás a mint egyik kezével 
felöleli a scholastica philosophiát, a másikkal pedig rámu-
tat a theologiára, mint a tudományok királynéjára. E kép 
fölött köriratban olvasható: Thomae Aquin. Doctrina. in. 
pristinum decus. restituta, alul pedig az allegorikus kép talap-
zata a la t t : Renovatum. divinae. humanaeque scientific, foedus. 

Az Index congregatiója legújabban kimondta, hogy 
ezen szó „dimittatur" csupán csak azt jelenti, hogy az illető 
könyv nincs eltiltva, és semmi positiv jóváhagyást vagy 
ajánlást nem foglal magában. „Formula „dimittatur" hoc 
tantum significat : opus quod dimittitur non prohiberi." 

— Mgr Bracco jeruzsálemi patriarcha Parisba érkezett. 
Ö beszélte el, hogy Palaestinában jelenleg a katholikusok 
száma meghaladja 11,000-et. A 1. sz. patriarchatus alapítá-
sakor, negyven év előtt, csak 4000-en voltak. 

— A wiesbadeni ókatholikus templom előtti járdán oly 
fű nőtt, hogy a rendőrség szigorú parancsot adott ki annak el-
távolítására. Jó volna, jegyzé meg a ,Köln. Volksz.'e fűből 
csokrocskát kötni s mint az ókatholicismus virágzásának 
bizonyítékát a baden-badeni ókatholikus congressusnak meg-
küldeni. 

— A kölni dómról irják jul. 31-én a ,Köln. Volkszzeit.' 
— nak : „A déli torony keresztvirágának felrakását jövő 
héten fogják elkezdeni és remélhetőleg 14 nap alatt készen 
lesznek vele. Ha ezzel készen lesznek, semmi sem fog útjá-
ban állni az állványok leszedésének. Hanem ez a munka 
azután igen terhes lesz és sok időbe fog kerülni, minthogy 
az állvány főgerendái számára a falban hagyott lyukakot 
lebegő állványokról fog kelleni a kőműveseknek betölteni, a 
a mi legalább is hat hónapba fog kerülni, nem számítva az 
esős és fagyos napokat, melyeken a munkának szünetelni 
fog kelleni. Igy tehát a jövő tavasz sőt nyár is el telhetik, 
míg a dóm teljesen készen fog állni. Adja Isten, hogy az 
alatt az egyházpolitikai viszonyok megváltozzanak ! Intéz-
kedés történt az iránt, hogy az állványok leszedése után is 
lehessen a torony tetejére feltűzött keresztvirágba az emlék-
iratot betenni. Erre fog szolgálni egy a kereszvirágig fel-
vezetett réz lajtorja. 

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

Nyomatott Budapesten, 1880. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Budapesten, augusztus 11. 12. II. Mév, 1880. 

TARTALOM: Szent Benedek és intézményének világtörténelmi jelentősége. — Őszentsége bibornok-államtitkárának 
körjegyzéke a szent szék apostoli nuntiusaihoz és egyéb ügynökeihez a belga kérdésről. — A trienti zsinat sz. congrega-
tiójának határozata. — Egyházi tudósitások : Budapest. Reflexió reflexióra. Svajcz. Az egyházi élet köréből. — Iroda-

lom : Két drágakő a józan bölcsészet épületéhez. — Vegyesek. 

Szent Benedek és intézményének világ-
történelmi jelentősége. 

A szerzetes rendek hivatása a kereszténység 
eszméjével a legszorosabb összeköttetésben van. Le-
mondani a világ hiúságáról és egyedül Istennek él-
ni, ez képezi a keresztény élet föczéljait. „Ha ki 
u tánam akar jöni, tagadja meg önmagát és vegye 
föl keresztjét és kövessen engem. a Tehát az evangé-
lium szavai szerint a keresztény embernek le kell 
mondania önmagáról , amennyiben ezen „önmaga" 
ellenmond az isteni törvénynek, ebből kivetkőzni és 
ismeretünket, aka ra tunka t és cselekvésünket az is-
teni akarathoz szabni, mely az ö szent törvényében 
nyilatkozik, ez képezi a keresztény önmegtaga-
dást. Isteni mesterünk tanitása és szent élete által 
maga muta t j a azon uta t , melyen az általa kitűzött 
czélt tökéletesen elérni és az általa megalapított 
élet eszméjét teljesen megvalósítani lehet. „Ha tö-
kéletes akarsz lenni, mondja Krisz tus Urunk, ak-
kor menj, add el, amid vagyon és oszd a szegények-
nek, és kincsed leszen a mennyországban, azután 
jö j j és kövess engem." (Máté 19, 14.) Ezen szentírási 
helyen a „pars pro toto" áll ; ugyanis csak a földi 
javakról van szó, de valamint ezekről, ugy még in-
kább a testi és szellemi javakról kell lemondanunk, 
ha a kereszténység eszméjét teljesen megvalósítani 
és Üdvözítőnk tökéletes követői akarunk lenni ; ő 
is nem pusztán a szegénység, hanem a testi önmeg-
tagadás és leginkább a tökéletes engedelmesség 
gyakorlása által lett ami Megváltónk „factus obe-
diens usque ad mortem, mortem autem crucis 
azonkivül csak ezen hármas önfeláldozás segélyével 
biztosithatjuk lelki életünket a bün hármas főfor-
rása ellen, mert szent János szerint minden, ami e 
vi lágon vagyon a test kívánsága, a szemek kíván-

sága, és az élet kevélysége (1. J á n . 2, 16.) Ezen 
okoknál fogva az anyaszentegyház minden időben 
három evangeliumi tanácsot ismert és hirdetett , me-
lyek gyakorlása által Jézus tökéletes követői le-
hetünk. 

Ha a kereszténység eszméje az Istenért gyako-
rolt lemondás és önfeláldozás, akkor nincs kétséer, 7 O > 

hogy az evangeliumi tanácsok hü követése és telje-
sítése ál tal a keresztény vallás eszméjét csakugyan 
megvalósi t juk, mert azok által minden javainkról 
lemondunk, hogy Istennek élhessünk. Az egyház 
ezen tanácsok gyakorlását a keresztény élet alkat-
részének t a r t j a ; mert habár a tanácsok épen azért, 
mivel csak tanácsok, az egyes emberre nézve nem 
elkerülhetleniil szükségesek, amennyiben valaki ezek 
gyakorlása nélkül is megnyerheti az örök boldog-
ságot, mint Krisztus Urunk említett szavaiból kitű-
nik, mindamellet t Krisztus mystikai teste, t. i. az 
egyház lelki élete csonka volna, ha tagjai közül nem 
találkoznának, kik isteni hivatásból a szorosan vett 
törvényeken kivül azt is gyakorolják, mi a keresz-
tény tökéletességhez tartozik, főképen Krisztus pél-
dája szerint a három evangeliumi tanácsot; tehát 
Krisztus szeplőtelen jegyesének szépsége és fénye 
megkívánja, hogy minden időben legyenek kiválasz-
tott tagjai , kik a magasabb életre isteni hivatással 
bírnak. Az anyaszentegyház története bizonyítja, 
hogy az egyház kezdetétől fogva minden századon 
át találkoztak keresztény férfiak és nők, kik az evan-
geliumi tanácsok és a tökéletes önmegtagadás gya-
korlása által a közönséges keresztényeknél bensőb-
ben csatlakoztak isteni mesterökhez, kikről magasz-
talólag szól sz. Cyprian „De habi tu virginal i" czi-
mii könyvében : „Flos est ille ecclesiastici germinis , 
decus et ornamentum gratiae spir i tuál is , laeta indo-
les, laudis et honoris opus integrum atque incorru-
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ptum, Dei imago respondens in sanctimoniam Dei, 
illustrior portio gregis Christi." 

Krisztus tökéletes követése a három evangé-
liumi tanács gyakorlása által lehetséges a világban 
is, mint ezt az első keresztények példája muta t ja ; 
de meg kell engedni, hogy megszilárdulást és töké-
letes, állandó, meghatározott alakot a magasabb 
eszmékre törekvő élet csak a fogadalom és az élet 
közössége (vita communis) által nyerhetett; mert 
egyrészről a fogadalom megerősíti a tökéletességre 
törekvő akaratot, a fogadalom által ugyanis, mint 
sz. Tamás mondja, nemcsak a gyümölcsöt, hanem a 
fát is odaadjuk az Istennek, másrészről a közös élet 
szabályai és meghatározott életrendje a magasra tö-
rekvő szellemnek biztos irányt ád és megőrzik a ki-
csapongástól. Ezen lélektani okoknál fogva a szer-
zetes rendek keletkezése a kereszténység eszméjén 
alapszik, habár az isteni gondviselés felhasználta a 
külső körülményeket, a világtörténeti eseményeket 
a szerzetes élet és a különböző szerzetes rendek élet-
beléptetése és fejlesztésére. Mindezekből látjuk, hogy 
a szerzetes rendek a keresztény egyházzal a legszo-
rosabb összefüggésben vannak, mert a keresztény 
tökéletesség gyakorlására szükséges intézmények-
nek kell tekinteni. Amely világi kormány tehát a 
szerzetes rendeket megtámadja, vagy eltiltj cLy SiZ 
egyház szabadságát és az egyházi élet teljességét 
lényegesen sérti. Azt mondják ugyan, hogy a szer-
zetes rendek nem tartoznak az egyház lényeges szer-
vezetéhez, azért az egyház szerzetes rendek nélkül 
is létezhetik. De ez kétértelmű és igaztalan állítás. 
A szerzetes rendek nem tartoznak ugyan a hierar-
chiához és azok eltiltása nem okozza az egyház 
végenyészetét; de katholikus hitigazság az, hogy az 
evangeliurni tanácsok követése a tökéletességhez 
tartozik, és hogy vannak, kik ezen állapotra Isten-
től hivatással birnak. A szerzetes rendek eltiltása 
tehát nem más, mint a katholika vallás szabad gya-
korlásának megszorítása. 

A szerzetes rendek fő- és közös hivatása a ke-
resztény tökéletesség gyakorlása az evangeliurni 
tanácsok utmutatása szerint, melyről lemondaniok 
soha sem szabad, mert létjoguk alapját képezi ; 
mindamellett a különböző szerzetes rendeknek sa-
játságos feladataik is vannak, melyek teljesítése ál-
tal áldásosán befolynak azon kor különös viszo-
nyaira, melyben keletkeztek. Ezen sajátságos hiva-
tást megérteni lehet a keletkezési korszak szükség-
letei és betegségeiből, mert ezek orvoslására az is-
teni gondviselés a szerzetes társulatokat rendelte. 

A római császárság romlottsága és a heves üldözte-
tések a keleti szerzetes rendeknek adott létet. A 
végveszélylyel küzdő keresztény civilisatio meg 
mentésére az Isten sz. Benedek rendjét küldötte. A 
világi papság erkölcsi javítása és az egyházi sza-
badság kivivására a cluniacensisek egyesülete kelet-
kezett. Sz. Ferencz rendje az apostoli szegénységet 
hirdető tévtanitók ellenében a valódi apostoli sze-
génység és alázatosság példányképe volt, mig sz. 
Domonkos fiai az egyház harczosai valának az albi-
gaiak ellen ; azonkiviil mindakét rend az egyházi 
tudománynak a legnagyobb férfiakat adta, elegendő 
csak aquinói sz. Tamás és sz. Bonaventura egyház-
tanítók neveit felemlíteni. Midőn a tizenhatodik szá-
zadban a protestantismus az egyház alapjait meg-
támadta és sok lelket az egyház kebeléből elszakí-
tott, az isteni gondviselés sz. Ignáczot küldötte, ki-
nek szerzete egyrészről nagy sikerrel és áldással 
vivta a harczot az eretnekség ellen, másrészről pe-
dig távol vidékeken uj tagokat szerzett az egyház-
nak, nagy és valóban apostoli buzgósággal teljesít-
vén a Megváltó azon parancsát, melyet apostolainak 
adott : „Elmenvén az egész világra hirdessétek az 
evangéliumot minden teremtménynek." (Márk. 16, 
15.) Igy a történelem bizonysága szerint minden 
egyes szerzetesrendnek az általános hivatáson kivül 
még különös rendeltetése van, mely keletkezési ko-
rának viszonyaival szoros összeköttetésben van és 
melynek teljesítése által az emberiségnek a legna-
gyobb szolgálatot tették. Ki vonhatná például két-
ségbe, hogy az ujabb korban keletkezett szerzetes 
rendek mind abban az irányban fejtik ki leginkább 
tevékenységöket, mely korunk szükségleteinek leg-
jobban megfelel? 

Azon idők, melyekben sz. Benedek a világra 
született (140. Kr. u.), a keresztény egyházra nézve 
valóban szomorúsággal teljes napok valának. Nyu-
gaton az egyház és az általa alapított művelődés az 
enyészet széléhez jutott . Élén k színekkel festi Sal-
vian korának romlottságát, midőn igy kiál t : „Quid 
est aliud paene omnis coetus Christianorum, quam 
sentina vitiorum ?" De gubern. Dei lib. VIII. Azon 
esetben is, ha levonjuk azt amit Salvian talán szó-
noki nagyítással mondott, még mindig elég szomorú 
képét lát juk az erkölcsiségnek. Maga a pogányság 
sem vala egészen legyőzve; még sz. Benedeknek 
kellett, midőn 529-ben a montecasinói monostort 
alapította, egy Apollo tiszteletére emelt templomot 
lerombolni. Grelasius pápa irataiból tudjuk, hogy 
Rómában még mindig szokásban voltak a szemte-
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len lupe rca l i ák ünnepei , és keresz tény senatorok ta-
lá lkoztak , kik azokat p á r t o l t á k . A kor romlo t t ságá -
tó l a szerzetesek sem m a r a d h a t t a k ér in te t lenek. En-
nek oka kü lönösen az volt, hogy ta lá lkoztak , kik 
m e g h a t á r o z o t t s zabá ly és é le t rend né lkü l s a j á t tet-
szésök szer in t él tek. Mások i smét he ly rő l helyre 
v á n d o r o l t a k , s a j á t k í v á n s á g a i k n a k élvén. Mindezek-
rő l sz. Benedek szabá lya inak első fejezetében mond-
ja , j o b b ha l lga tn i , m in t sem azok magav i se l e t é t elbe-
szélni „de q u o r u m o m n i u m mise r r ima conversa t ione 
mel ius est si lere q u a m loqui ." Sz. Ágos ton szer int 
kü lönösen A f r i k á b a n n a g y o b b s z á m m a l vol tak i lyen 
v á n d o r l ó szerzetesek, k ik sok t ek in te tben a hivek-
nek b o t r á n y u l szolgá l tak . N a g y o n is szükséges volt 
t ehá t o lyan férfiú, ki I s t en szel lemétől á t ha tva , a 
n y u g a t i egyházban a szerzetes é le t r egene rá to ra le-
g y e n azál ta l , hogy azt sz i lá rd és m a r a d a n d ó a l a p r a 
fektesse, és ki egysze r smind u j és fensőbb é le terő t 
ö n t ö t t a keresz tény t á r sada lomba . I lyen fé r f iú t kül-
d ö t t az is teni gondvise lés sz. Benedek személyében. 
A tőle nevezet t szerzetes rend mega l ap í t á sa á l t a l 
nemcsak a szerzetes élet és keresz tény egyház , ha-
nem az összes n y u g a t i műve lődés k ö r ü l va lóban 
h a l h a t a t l a n é rdemeke t szerzett m a g á n a k . Szüle tésé t 
ma la sz t t a l te l jesnek nevezhetni , m e r t egész Eu ró -
p á r a nézve sokféle á ldás k u t f o r r á s á v á let t . Innen 
lehet azon je lenséget m e g m a g y a r á z n i , hogy szüle-
tésének t izennégyszázados emlékünnepén a közös 
ö römben nemcsak egyházi , h a n e m olyan körök is 
rész tve t tek , melyek k ü l ö n b e n az egyház i és különö-
sen a szerzetesi i n t ézménynek nem b a r á t j a i . A nagy 
r e n d a l a p i t ó és a n y u g a t i szerzetesek ő s a t y j a szer-
zete á l t a l első sorban u g y a n a lelki é le te t a k a r t a 
tökéle tességre vinni , de épen ezen tö rekvés a kü l ső 
é le te t is megszente l te és a keresz tény m ű v e l t s é g 
e lőmozd í t á sá ra h a t h a t ó s a n buzd í to t t a . 

(Folyt, köv.) 

0 szentsége bibornok-államtitkárának körjegyzéke 
a szent szék apostoli nuntiusaihoz és egyéb ügynökeihez 

a belga kérdésről. 
Méltóságos és ft. ur ! 

A belga királyság külügyminisztere, kormányának a 
különféle udvaroknál meghitelesitett diplomatiai ügynökei-
hez, nemrég egy körjegyzéket intézett a szent szék által mi-
nap közzétett s az önnek f. h. 12-ik sürgönyömmel megkül-
dött, okmányokkal felszerelt exposejára vonatkozólag. 

Ezen körjegyzékben, miután hivatkozott april 7-iki és 
máj. 18-iki tudósításaira, amelyekkel ő azt hiszi, hogy arra, 
ami az uj ügyirat nagy részében foglaltatik, már előre meg-
felelt, egynéhány megjegyzésre szorítkozik az ezen alkalom • 
mai első ízben közlésre került okiratok felett. 

A fejtegetésbeu foglalt conclusiok fontossága, vala-
mint a kérdés komoly volta, melyre az uj ügyiratok köz-
lése nyilván okot szolgáltatott, bizonyára nem kerülték ki 
Frère-Orban figyelmét, s azért, hogy az abból folyó követ-
kezmények alól magát kivonjas goudoskodott róla, hogy a. 
közönség figyelmét nagyon is vita tárgyává tehető becscsel 
bíró részletekre és teljességgel mellékes jellegű reflexiokra 
forditsa. 

A kérdés azonban jelenleg a körül forog: vájjon Frère-
Orban ur, midőn november 18-án a kamrában a pápa és a 
püspökök közti meghasonlásról szólott, biztos volt-e, vagy 
lehetett-e arról, amit mondott? Az összes alap, melyre ál-
litásait fektette, az eszmecseréből vont sürgönyökben s név-
leg az októb. 5-ikiben rejlett, melyeket ő finom mesterfo-
gással használt fel, midőn azokat azon conclusiónak, me-
lyet belőlük le akart vonni, kedvező értelmezéssel magya-
rázta. Hanem lehetetlen, hogy Frère-Orban ur akkor a 
pápa által a királyhoz irt s aug. 31-érői, valamint nov. 
4-éről keltezett levelekről tudomással ne bírt volna ; nem 
lehetséges, hogy tudomása ne lett volna azon, habár pro-
visoriusan visszavont, nov. 11-iki sürgönyről, melyben a 
szent széknek érzülete általam, ki az októb. 5-iki sürgöny-
ben jelzett megbeszélést tettem, egész nyíltan feltáratott ; 
lehetetlen, hogy tudomása ne lett volna a püspöki s az 
egyetemes katholikus sajtó folytonos biztosításairól, ame-
lyek egyhangúlag azt védelmezték, hogy a pápa s a püs-
pökök között a legteljesebb egyetértés uralkodik. Min-
dezek után, midőn elhatározta magában, hogy tételét a 
kamrában kifejti, ha a pápa és a belga püspöki kar közti 
egyetértésről nem is volt biztos, de legalább az állítólagos 
egyenetlenségről, vagy az ezen praelatusokhoz intézett ocsár-
lás iránt nem lehetett biztos. 

Ily körülmények közt kötelessége volt Frére-Orbán ur-
nák egy ily fontos s az ország békéjére nézve oly szomorú kö-
vetkezményű ügyben a bizontalanságból kilépni s minden 
kételyt eloszlatni. Ö igen könnyen tehette volna ezt, ha 
ugyanazon kérdéseket intézte volna a szent székhez, melye-
ket april 7-iki jegyzékében intézett hozzá, s ő ugyanazon vá-
laszt nyerte volna tőle, amelyet máj. 3-án kapott. 

Távol azonban attól, hogy ily nyilatkozatot provocál-
jon, vonakodott a miniszter ur a nov. 11-iki sürgönyöket 
elfogadni, s annak daczára, hogy igen jól ismerte azok tar-
talmát, a szószékről mégis oly ítéletet hangoztatott, amely-
ről tudta, hogy az a szent székének épen az ellenkezője. 
Főtisztelendőséged s minden értelmes ember bölcseségére 
bizatik méltánylása azon következményeknek, melyek a mi-
niszter ur őszintesége ellen való ilyetén előzményekből szár-
maznak. 

A szent szék ellenben azon szemrehányást nem teheti 
magának, hogy saját részéről elmulasztotta valódi nézeteit 
Frère-Orban ur előtt feltárni. Eltűrte, hogy a külügymi-
niszter s báró d'Anethan közti levelezés közététessék; noha 
az októb. 5-iki sürgönyben elősorolt tudósításban foglalt 
megbeszélést nem teljesnek tekintette : mindazáltal senki 
nem fogja mondhatni, hogy a bib. államtitkár az ő aláírása 
folytán egyúttal a felelősséget is átvállalta. Ezzel alatt a 
pápa sajátkezüleg irt két levélben adta tudtára a királynak 
ítéletét az ügyről, midőn is nem pusztán — ahogy azt a 
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miniszter ur állítja — rokouszenvi nyilatkozatának adott 
kifejezést a belga püspöki kar iránt, hanem egyszersmind az 
ő tökéletes egyetértéséről biztositá a püspöki karral a ki-
rályt, ugy a tanítást, mint az ezen üdvtelen törvény követ-
kezményeinek elodázására szolgáló eszközök alkalmazását 
illetőleg. En alkalmas időben intéztem a brüsszeli nuntius-
lioz a nov. 11-iki sürgönyt, melylyel minden kétértelműség 
elhárittatott. 

És a szent szék az ő veleszületett béketürésében és 
tekintettel a viszonyok megszakítását emlegető fenyegetésre, 
beleegyezett azon sürgöny visszavonásába ; hanem azért nem 
kevésbbé igaz, hogy ő a belga kormányt soha nem akarta 
csalódásba ejteni, sőt inkább nézetét vele alkalmas idő-
ben közölte, s igy ez által mindig ugyanazon álláspontot 
foglalta el. 

Ez természete azon fejtegetéseknek, melyek a nem 
rég közzétett uj okmányokból folynak; ezek azon következ-
tetések, melyek azokból kétségtelenül erednek, mint az ér-
telmesebb journalistika Ítéletéből is kitűnik, amely bizo-
nyára nem oly egyhangúlag szól Frère-Orban ur előnyére, 
ahogy azt ő saját lapjában állítja. 

Midőn ezek után azon reflexiók bírálatára áttérek, 
melyeket ő az ő fentebb emiitett kői-jegyzékében felhoz, 
azt hiszem, nem lesz szükséges azoknál hosszasabban időz-
nöm, hogy kizárjam azon insinuatiókat, melyeket a minisz-
ter ur ama három levéltöredék közzétételét illetőleg enged 
meg magának, melyeket pápa ő szentsége a belgák királyá-
hoz intézett az elemi oktatásügyről szóló törvényre vonat-
kozólag. Nem az első eset, hogy a szent szék a különféle 
fejedelmekhez, sőt az alkotmányos rendszer szerint kor-
mányzott államok fejedelmeihez is itézett fejtegetéseikor a 
közte s az azok kormányai közt felmerült controversiák al-
kalmából a pápák által irt leveleket közzéteszi. 

Csak azon fejtegetéseket kell olvasni, melyek a Pié-
mont- és Oroszországgal keletkezett kérdések felett támad-
tak, hogy kiki belássa az ily okiratok szokásos felhasznál-
tatását. Soha nem látott abban senki akár figyelmetlensé-
get a fejedelmek iránt, akár mesterfogást, hogy közöltettek 
oly bizalmas levelezések, melyek előzetesen oly czélból tétet-
tek, hogy azok a szükséghez mérten a körülmények szerint 
felhasználtassanak. De sőt a jelen esetben sem történt semmi 
egyéb, mint a mi hasonló viszonyok közt elkövetve volt, s 
pedig annál is inkább, mivel a szent szék sem a becsülete s 
méltósága ellen ismételte emelt súlyos vádak legitim védel-
mének jogáról le nem mond, sem megraboltatni nem enged-
hette magát azon eszköztől, hogy a közönséget loyalis ma-
gatartasáról a leghatályosb bizonyíték által tudósítsa. 

Tartozkodom attól, hogy a miniszter urat a szent szék-
nek ez ügyben követett magatartására vonatkozó méltatá-
saiban kövessem. Nem lehet azonban balga öncsalódásnak 
nem tüntetnem fel azt, ami a m.é. jun. 29-iki sürgönyben az 
általa felállított hypothesisnek osztályrészül kijut. Frère-
Orban ur abba reménykedett, hogy X I I I Leo azon eszmék-
nek folytonos befolyása alatt, melyeket ő az alkotmányos 
kérdésekben adoptalni látszék, hasonló megoldást fog elő-
készíteni az oktatásügyben is. Most azonban mindenki látja 
azon nagy különbséget, mely az alkotmány kérdése s azon 
közös iskolák közt létezik, melyeket az egyház ugy elméle-

tileg mint gyakorlatilag elitélt. Midőn a sz. atya as alkot-
mány tiszteletét ajánlotta, ezáltal csak dicsőséges elődeinek: 
XVI-ik Gergely és az áldott emlékű IX. Piusnak, nemkü-
lönben a belga püspökök példáját követte ; amennyiben t. i. 
az alkotmány, — noha oly elveket tartalmaz, melyeket az 
egyház, amint azt a sz. atya nyiltan kifejezé, soha el nem 
ismerhet, — az ő drága szabadságát még is biztosítja s ma-
gát a katholikusok hitét és erkölcsét nem veszélyezteti: mig 
ellenben a közös iskolák, természetüknél fogva, a katholiku-
sok jogát sértik, s az ő gyermekeik hitét ós erkölcsét ve-
szélybe döntik. — Ennél fogva kétségtelen, hogy e két 
kérdés közt semmi párhuzam nem létezik, s hogy azért a 
Frère-Orban feltevésének osztályrészül juttatott ezen jel-
zés : balga öncsalódás, tökéletesen jogosult, miután az egy-
ház a közös iskolák terén az államhoz nem közeledhetett, 
— anélkül, hogy magát meg ne tagadná. 

Ami felől azonban a külügyminiszter ur leginkább 
panaszkodik, az, hogy az én nov. 11-iki s egyelőre viszavont 
sürgönyöm, közzététetetett. Igyekszik ő különféle okok fel-
hozatalával, annak érvényességét kizárni. Főtisztelendősé-
ged be fogja látni annak horderejét, ha összehasonlítja azzal, 
amit önnek mondandó vagyok. Frère-Orban ur állítja, hogy 
én kinyilatkoztattam, hogy az okt. 5-iki sürgöny az álta-
lam d' Anethan miniszter előtt kifejezett eszméket nem adja 
hiven vissza, amint azt én előtte is megjegyeztettem volna, 
s hozzá teszi, hogy ezen általam állítólagos absolut biztosí-
tás, általam egy más, az ő részéről már megczáfolt állítás-
sal substitualtatott, mely a kormánytól a Rómába küldött 
recursusra és kölönösen Yisé tanítónőre vonatkozik. (Lásd 
az 1880. évi jun. 28 ik sürgönyt.) 

Mielőtt az okt. 5-iki sürgöny iránt tett nyilatkozatra 
vonatkozólag beszámoluék, némelyeket fel kell hoznom a 
kormány által Rómába küldött recursus felemlitését illető-
leg s pedig azon czélból, hogy a tényálladékot tárjam fel. 

Yisé tanítónő recursusa egy, Frère-Orban által saját-
kezüleg irt s 1878. szpt. 26-án kelt levél által kisértetett, s 
a nuntius által az ugyanazon havi 29-iki sürgönynyel expe-
diáltatott, ugy hogy az már okt. 2-án az én kezeim közt 
volt, s egy megbeszélés tárgyát képezé, mely az okt. 5-iki 
sürgönyre szolgáltatott alkalmat. 

Be nem látom tehát, mint állithatja a miniszter ur 
junius 28-iki sürgönyében, hogy br d'Anethan soha ni of-
ficiellement, ni officieusement meg nem bizatott, hogy a szent 
atyának e pontot illetőleg recursust adjon át vagy vagy 
ajánljon, mig ellenben én egész hosszú sorát birom az oly 
reclamatióknak, melyek különféle alkalmakkor, mint a kor-
mánytól érkezettek, ugyanazon báró ur által kézbesittetek 
nekem. 

Áttérve azonban az általam az oct. 5-diki sürgönyt 
illetőleg tett nyilatkozatokra, főtisztelendőséged, ha az 
előterjesztés szövegét birálat alá veszi, constatálhatni fogja, 
hogy én, midőn az abban emiitett beszélgetésről szólottam, 
soha nem használtam e kifejezést hütlenül, hanem azt mon-
dottam, hogy ezen sürgöny nem tükrözi vissza tökéletesen 
a báró előtt általam fejtegetett gondolatokat, s eziránt a 
legszenbeötlőbb indokokat hoztam fel, névszerint, hogy az 
kevés mondatban foglalja össze az igen hosszas beszélgetést. 
Ezenkívül igaz, hogy az eszmék kicserélése revisiójának 
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szempontjából kirendelt praelatus által különféle javasolt 
módosításoknak adatott hely ; de az is igaz, hogy az álta-
lam egyben másban kívánt módosítás megtétele, mely nem 
kevésbbé vala fontos, meg nem engedtetett. 

Ehez járul, hogy, noha a sürgönyben maradt vissza 
még néhány phrazis, melyekkel visszaélés követtethetett 
volna el, ha oly értelmezések tulajdoníttattak volna azoknak, 
melyek a szent szék gondolatával ellentétlen állanak, még 
is nem sürgették báró d'Anethant azokhoz is ragaszkodni, 
részint mivel a contextus eléggé kimagyarázza azokat, ré-
szint mivel észszerűen feltehető nem volt, hogy a miniszter 
ur oly rendkívüli visszaéléseket fognak velők a végett elkö-
vetni, csakhogy belőlük olyatén conclusiokat vonjon le, 
melyeket különben mindenki ismer. 

Amint azután a félhivatalos sajtó leleplezései folytán 
a dolognak neszét vették, Íratott a nov. 11-iki sürgöny. 
Mindebből nyilvánvaló leend Jjftdőséged előtt, hogy az én 
nyilatkozatomban semmikép nem lőn hiba elkövetve a lo-
yalitás ellen, sem Belgiumnak a szent szék melletti képvi-
selőjének személyét megillető tekintet figyelmen kívül nem 
hagyatott. ("Vége köv.) 

A trienti zsinat sz. congregatiójának határozata. 
EXERCITORUM SPIRITUALIUM. 

EpÍ8copus C. supplici oblato libello die 11 Sept. 1877 
huicS. C. C. exposuit: „Anno 1872 Constitutionen^ discipli-
narem edidi pro universo Clero Civitatis et Dioeceseos, in 
qua inter alia quae utilia et necessaria mihi videbantur, 
hoc quoque praescribendum censui : — Optime norunt om-
nes quantae sint utilitatis, imo necessitatis ad vitám spiri-
tuálém et ecclesiasticam disciplinam servandam et fovendam 
Exercitia spiritualia, quibus Sacerdotes pietatis studiosiores 
singulis annis interesse soient. Volumus igitur, ut omnes et 
singuli Sacerdotes spatio quatuor annorum, saltern semel, 
hisce exercitiis, quae haberi soient domi ad id electae inter-
sint —. Eo vel maxime putabam, me hoc iure pollere cum 
Sacerdotes omnes absque ulla exceptione, hisce exercitiis, 
quae haberi soient domi ad id electae intersint —. Eo vel 
maxime putabam me iure pollere ; cum sacerdotes omnes 
absque ulla exceptione, hisce exercitiis spiritualibus, quae a 
Patribus Societatis Iesu constanter diriguntur, absque ulla 
-omnino expensa intersint, quandoquidem pia illa domus tam 
amplo patrimonio ex antecessorum Episcoporum munificen-
tia gaudeat, ut quotannis, detractis expensis omnibus pro 
sex vicibus exercitiorum, circiter mille et quingentae libel-
lae italicae supersint quae iuxta mentem fundatorum in bo-
num Seminarii convertuntur. Deo favente omnes Sacerdotes 
uno dumtaxat excepto, quatuor annorum spatio hisce exer-
citiis interfuerunt. Nunc vero quidam Sacerdotes scientia 
t;t pietate praediti quaestionem proposuerunt, utrum Epi-
scopus auctoritate polleat supradictajn praescriptionem sta-
tuendi, et quidam dubitant, quidam vero etiam negant, licet 
-et ípsi obtemperaverint . . . Quare in re tam gravi ad quam-
cumque dubitationem e medio tollendam, necessarium esse 
^luxi hanc S. C. consulere, hisce propositis duobus quaesitis : 

„1-0 Potestne Episcopus, auctoritate sua ordinaria, 
supradictam praescriptionem universo Clero suae Dioece-
seos imponere quatuor annorum apatio adimplendam, cum 

Sacerdotes omnes et singuli nulli omnino expensae subii-
ciantur ? 

,,2-o Posita responsione affirmante: potestne Episco-
pus Sacerdotes eos, qui absque légitima causa exercitationi-
bus, de quibus supra, interesse detrectant, aliqua modica 
poena mulctare?" 

Resolutio. Sacra Concilii Congregatio, re perpensa, 
sub die 20 Septembris 1878 censuit respondere : 

Ad 1-m, Affirmative. 
Ad 2-m, Affirmative, praevia tarnen paterna admo-

nitione. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest , augusztus 10. Reflexió reflexióra. — A .Re-

ligio' egy czikksorozatot hozott a f. év elején katholikusok-
nak nemkatholikusokkal a szent dolgokban való közleke-
déséről', melyről még a debreczeni protestáns lap is kény-
telen elismerni, hogy az nagy gonddal és bő római katholi-
kus tudományossággal van irva. Mindamellett a ,Protestáns 
Hetilap', tehát ugyanazon lap, mely dicsérettel emlékezik 
meg a nevezett czikksorozatról, nem mulasztja el megjegy-
zéseit megtenni ugyanarra, melyek ami reflexióinkat kihív-
ják maguk ellen, minthogy azokat mi épen nem tartjuk} 
nem tarthatjuk oly jeleseknek, mint a nevezett czikksoroza-
tot, nem tartjuk pedig azért, mert azok nem foglalnak ma-
gukban komoly czáfolatot, hanem amolyan protestáns, min-
den nap előforduló és bár százszor megezáfolt, vagy felvilá-
gosított, de azért ismét és ismét megújított, de nem bizonyí-
tott állításokat, melyek ellenében százakat, bebizonyított té-
nyeket lehetne a protestantismus rovására felhozni. 

De hagyjuk ezt most és lássuk a ,P. H.' reflexióinak 
egyikét másikát. A protestáns reflexiók Írójának sehogy sem 
tetszik, hogy a kérdéses czikksorozat a kath. egyházról még 
ma is, mint az .egyedül igaz és egyedül üdvözítő' egyházról 
beszél, mi által maga és a nem róm. katholikusok közt, újra 
megerősíteni igyekszik azon ódon válaszfalat, vallásos áb-
rándjainak ama korlátját, melynek neve: ,eretnekség'. Hogy 
ez czikkezőnek nem tetszik, azt mi nagyon természetesnek 
találjuk, mert kinek is tetszenék az, ha ilyformán hitele a 
világ előtt aláásatik, midőn a kath. egyház önmagáról azt 
állítja, hogy ő az ,egyedül igaz és egyedül üdvözítő egyház ;' 
vagyis, hogy világosan megmondjuk, midőn a kath. egyház 
azt mondja, hogy csak az ő tanitmánya az, mely üdvözít, 
csak ő nála vannak azon kegyszerek, melyek üdvözítenek, 
melyeket aki tudva és akarva megtagad és megvet, nem üd-
vözülhet : ez által természetesen üdvösség dolgában minden O o 
más vallásfelekezet hitele aláásatik, mert azokról az is ki 
van mondva, hogy azok tanitmánya nem üdvözit és igy hi-
telük aláásatik. Hogy tehát, mondjuk, ez nem tetszik a czik-
kezőnek, mint protestánsnak, azt mi is felfogjuk, de azért 
nem tetszése sem az egyház tanítását önmagáról, sem azt 
nem fogja megváltoztatni, hogy a protestantismus nem üd-
vözítő és azért a communicatio in sacris tilalom az egyház-
ban örökké meg fog maradni. Azt azonban már tévesen ál-
lítja czikkező, hogy a ,Religio' czikksorozata ,ujra' megerő-
síteni igyekszik az emiitett ódon válaszfalat. Nem újra akar-
ja az megerősíteni, hanem mint a dolog természete kivánja, 
csak felemlíti azt ami tényleg létezik és létezni fog mind ad-
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dig, mig a protestantismus, vagy bármely más a katholicis-
mustól eltérő hittan létezni fog. Az a válaszfal a tanok lé-
nyegében fekszik, melyekre nézve nem lehet az időtől or-
voslást várni oly értelemben, hogy idővel nem tudva miféle 
fusio fogna létrejönni, mint a politikai pártok közt, hanem 
az egyiknek meg kell szűnni, aminthogy az egyik, és ez nem 
a katholicismus, már a feloszlás stádiumán jó előre haladt. 
Ezt bizonyára oly jól tudja czikkező, mint mi ; kettőnk közt 
csak az a különbség, hogy mi ezt kimondjuk, czikkező pe-
dig elhallgatja, de vannak protestánsok számosan, kik ezt 
velünk együtt hirdetik. És ha ez a pillanat bekövetkezik, 
amint pedig bekövetkezik, akkor meg fog szűnni az az ódon 
fal önmagától, de addig hirdetni fogja az egyház, hogy ő az 
egyedül igaz, az egyedül üdvözítő, hogy kik menekülni 
akarnak a protestantismustól, és ilyenek számosan vannak 
már most, lesznek még többen, tudják hová meneküljenek, 
hogy önmagukat megmentsék. 

Czikkezőnek a mint nem tetszik, hogy a katholika 
egyház önmagát egyedül üdvözítőnek tartja, annyira örö-
mére szolgál, hogy a római katholika egyháznak legna-
gyobb botrányára szolgál a felekezetnélküli modern jogál-
lam. Örömét mi felebaráti szeretetből nem zavarjuk, hiszen 
ha a } rotestantismus tanait nem helyeseljük is, a protestáns 
embereket mint felebarátainkat szeretjük ; hanem kérdésére 
mégis válaszolunk. Azt kérdi czikkező ugyanis, „nem azért 
gyülöli-e a ,Religio' a modern jogállamot, mert az a római 
kath. egyháznak a más vallásúak irányában a bakó szolgá-
latát többé teljesíteni egyáltalában nem hajlandó?" E kér-
désre mi határozott nemmel felelünk. A felekezetnélküli, 
jogállamnak gondolt modern állam a ,Religio'-nak fensőbb 
szempontból nem kell; mert a .Religio' azt akarja, hogy az 
igazság uralkodjék a földön, mert a ,Religio' ugy tartja, 
hogy az igazság kétféle nem lehet, mert a ,Religio' azt akar-
ja, hogy az állam az igazságot védelmézze, mert a ,Religio' 
nem tudja felfogni, mikép lehetségés két, egymásnak ellen-
mondó állítást igaznak tartani. Ezek a ,Religio' okai, melyek 
miatt sympathiával nem viseltetik a felekezetnélküli állam 
iránt, annyival is kevésbbé, minthogy a felekezetnélküli ál-
lam nem csak a józan ésszel ellenkezik, hanem mivel e czi-
men, daczára minden felekezetnélkülinek azon követelésére, 
hogy az ily állam minden vallásfelekezet pártfogoljon, a ka-
tholicismus, talán épen azért mert nem felekezet, elnyomatik. 
Ami már a bakó szolgálatát illeti, ezt mi a protestantismus-
nak engedjük át ; soha és sehol nem szolgált az állam bakó 
szerepében a katholicismusnak annyit, mint a protestantis-
musnak ; Anglia és Irhon katholikusai még ma is érzik a 
bakó csapásait, melyeket a ,szüz' Erzsébet a dicső protes-
tantismus nevében reájuk mért; sőt a protestantismus töb-
bet tett, mert egyik képviselője és apostola, Calvin, Servetet 
megégettette. Azt véljük, hogy akiknek ilyen törékeny üveg 
fedelük van, azoknak jobb ha nem dobálóznak. Különben is, 
hogy kik azok, kik az államot bakó szerepére szokták fel-
használni, annak felvilágosításul elég legyen megemliteni, 
hogy midőn nem rég Ripon lord, indiai alkirálylyá nevezte-
tett, a türelmes (?) protestánsok visszahivatását követelték, 
mert hát Ripon katholikus. Akik ezt teszik, azokhoz közel 
áll, hogy az államot bakóul használják fel ott, hol a ,tiszta' 
evangéliumot nem akarják befogadni. 

Ami végül azt illeti, hogy a kath. egyház önmagának 
mond ellen, midőn egyrészt azt mondja, hogy ő az egyedül 
üdvözítő, más részt pedig eltiltja a közlekedést a más val-
lásfelekezetiekkel és igy egyetemességének teljesítését gá-
tolja, igen, erre csak azt valaszoljuk, hogy ha ez ellenmon-
dás, hogy ha ez akadálya az egyetemességnek, mit törődnek 
vele a protestánsok ? Különben a czikkező vigasztalására 
megmondhatjuk, hogy a két tan nem ellenkezik egymással 
és igy nem is akadályozza az egyetemességet. A kath. egy-
ház daczára a két tannak, ma is el van terjedve az egész vi-
lágon és napról napra jobban terjed, valamint tehát a múlt-
ban nem szolgáltakét tan akadályul egyetemességének, ugy 
a jövőben fog akadályul szolgálni. Épen azon körülmény, 
hogy az egyház nem változtatja tanait, hogy nem engedi 
hiveit más vallásuakkal közlekedni in sacris, fogja meg-
győzni a világot, hogy annak az egyháznak, mely ily szivó-
san ragaszkodik tanaihoz, egyedül igaznak, egyedül üdvözí-
tőnek kell lenni, és igy a helyett, hogy akadályozná egyete-
mességét, előmozdítani fogja. Mi is czikkező szavaival zárjuk 
sorainkat. Isten velünk ! Q 

Svajcz. Az egyházi élet köréből. — Bern kanton kor-
mánya e napokban egy határozatot tett közhirré, mely bé-
külékeny hangulatról tanúskodik a kath. egyház iránt. Egy 
előbbi rendeletről volt szó, mely azon papok (kath. és óka-
tholikusok) vizsgálatjárói szól, kik Bern kanton terüle-
tén egyházi hivatalt akarnak viselni. Ezen rendelet szerint, 
melyet a katholikusok soha jogérvényesnek nem tekintettek, 
katholikusok és ókatholikusok számára csak egyetlen vizs-
gáló bizottság volt Herzog ,nemzeti ^ws^ö&'-kel élén. Ugy 
látszik a berni kormányzó urak legújabb időben a zzövet-
ségi palotából egy kis koppintást kaptak a körmükre, mert 
ama régi rendeletet egyszerre papírkosárba dobták s az em-
iitett vizsgáló bizottságot ugy szervezték, hogy a katholi-
kusoknak és az ókatholikusoknak is külön ily bizottságuk 
legyen. Igaz, hogy főfelügyelettel e két bizottság fölött egy 
csupa világiakból a kormány által alakított bizottmány van 
megbízva, de hát a katholikus és ókatholikus ügy szétvá-
lasztása mégis haladás. Az ókatholikus itt ugy nevezik, 
hogy „keresztény katholikus," — vizsgáló bizottság tagjai az 
elnöklő „nemzeti püspök" és a berni ókatholikus theologiai 
kar tanárai ; a kath. vizsgáló bizottság áll az elnökből és (> 
papi tagból, kiket a kormányzó tanács választ és pedig 
négyöket szükségképen a bern-kantoni lelkipásztori karból, 
kettejöket esetleg más kanton róm. kath. papsága köréből. 
Ezen rendszabály azért oly fontos, mert évek óta először 
emliti a kormány hivatalosan a katholika egyházat a maga 
nevén s ez által annak az ókatholicismustól való különlétét 
ex offo elismeri. — Az ókatholicismus körében mindinkább 
terjedő hitetlenségre nézve jellemző élet fordult elő. A lau-
feni ,Birsbote' a consecrált ostyákat egyszerűen ostyáknak 
(Oblaten) nevezi és ezt oly hangon, melyből a hitetlenség 
harsányan kirí. Arról beszélvén, mi képezheti per tárgyát, 
midőn egy s ugyanazon templomnak kormányrendelet sze-
rint katholikus és ókatholikus isteni tisztelet helyeül kell 
szolgálni, a perpatvar lehető s valószinü tárgyai felemlítése 
után, gúnyosan azt kérdi : „Ostyák csak nem fognak vesze-
kedés tárgyául szolgálni?!" — A svajczi Pius-egylet f. hó. 
9 — 12-ig tartja ez évi nagygyűlését Freiburgban Vajha ez 
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alkalomból az ottani két conservativ fractio, melyek egymás 
ellen mindinkább elmérgesedő keserűséggel küzdenek s a 
kath. ügynek végtelen sokat ártanak, végre megértenék egy-
mást és kibékülnének. A baj onnan származott,hogy vannak 
kik a konszervativ kormányt igen konszervativnek találják 
(bár volna ily kormány napjainkban a világon !) s mérsékletet 
hordva ajkaikon a radicalis elemekkel való szövetkezéstől sem 
irtóznak. — Bázelben, hol a katholikusok száma 15,000-re 
szaporodott fel, a katholikusok uj templomot óhajtanak 
vétel utján szerezni. Szeretnék az egykori sarutlanok zár 
datemplomát, mely egyike a középkor legremekebb épüle-
teinek, mely azonban a „dicső" reformatio óta profán czélra 
használtatott s legújabban árucsarnok lett. — Hogy azok a 
,sötétencz' szerzetesek is tudnak valamit, azt néha a libera-
lismus is elismeri, mert kénytelen elismerni. Igy például a 
svajczi középiskolai tanáregylet ez évi nagygyűlésének el-
nökévé Kühne Bern. atya, einsiedelni benczés rektor válasz-
tatott. A főértekezést (Az aesthetika és műtörténelem tani-
tása a gymnasiumban) szintén szerzetes, dr. Alb. Kuhn ein-
siedelni benczés fogja tartani. 

IRODALOM. 
Két drágakő a józan bölcsészet épületéhez. 

Hogy a schola nagy mestereinek művei arany bánya, 
mely dúsan jövedelmez, az a tudomány őszinte barátai előtt 
kétséget nem szenved; s hogye művek tanulmányozása min-
den theologusnak elkerülhetetlenül szükséges, azt a közel 
mult évtizedek szomorú tapasztalatai bizonyságolják. 

Aki ugyanis a theologia irodalmában nem egészen já-
ratlan, az előtt nem ismeretlen, hogy a német theologusok 
jóakaratú törekvéseire a rationalismus fojtó légköre felettébb 
zsibbasztólag hatott. Hermes, Hirscher, Deutinger, Günther, 
Baltzer, Oischinger, Klee, Döllinger, Berlage, Staudenmayer, 
Kuhn, Dieringer, Oswald*1) és mások a scholastikusokat mel-
lőzték, velők nem törődtek, s hova jutottak? Egyik-másik 
közőlük a római szent székkel jött meg nem irigylett érint-
kezésbe mig a kevésbbé veszélyes irányúak indokokat szol-
gáltattak a bold. eml. nagy Piusunk atyai megrovására. 
„Non ignoramus, úgymond a boldogult, in Germania falsam 
invaluis8e opinionem adversus veterem scholam et adversus 
•doctrinam summorum illorum doctorum, quos propter ad-
mirabilem eorum sapientiam et vitae sanctitatem universa-
lis veneratur Ecclesia"1) s hogy e bajt orvosolja, figyelmez-
teti a német tudósokat a schola tekintélyére, inti őket, hogy 
az ut, melyen haladnak, nem az egyház utja, s hogy a teljes 
gyógykezelést el ne hanyagolja, a syllabusban határozottan 
kárhoztatta azt az állítást, mely szerint „methodus et prin-
•cipia quibus antiqui doctores scliolastici Theologiam exco-
luerunt, temporum nostrorum necessitatibus scientiarumque 
progressui minime congruunt."2) 

Amit IX. Pius megkezdett s több okmányban követ-
kezetesen sürgetett, azt óhajtja elérni őszentsége X I I I . Leo 
is, különösen előszeretettel hangsúlyozván a schola főképvi-

*) Klee, Berlage, Dieringer, Oswald, — még Staudenmayer is, — 
a jobbirányuak közé tartoznak s a Hermesek és Döllingerekkel talán nem 
•egy sorban említendők. Szerlc. 

') Y. ö. Litt, encycl. ad Aeppum Mon. et Prising. 4863. 
2) V. ö. Syll. §. II. n. XIII. 

selőjének el nem évült tudományos tekintélyét s örömmel 
kell bevallanunk, hogy e törekvést szép siker koronázza. 

Nálunk is megindult a mozgalom. írnak ő szentsége 
nemes szándékairól, ajánlatokat tesznek a kivitel megköny-
nyitésére, programmokat bocsátanak világgá. Ily program-
mal kedveskedett a nagyérdemű Religio is az imént, s hogy 
a Danielik ő méltósága által indítványba hozott „első lé-
pést" rövid időn lehetővé tegye s „az indítványozott úttörő 
műhöz a kövek egybehordasát megkezdje," két minorita 
rendű jeles áldozár munkájára liivá fel a magyar közönség 
figyelmét. 

A nevezett két szerzetes-tanár ur műve valóban ki-
tűnő, megérdemli a ft. szerkesztőség dicséretét s ép azért 
nincs kétség benne, hogy a bölcsészeti műszavaknak tán 
czélba vett értelmezésénél nagy használatot tehet : ismerek 
azonban két más hasonirányu művet, melyek jobbak a mi-
norita atyák munkájánál s a ft. szerkesztőség kegyes enge-
delmével e két műre vagyok bátor felhivni annak figyelmét, 
aki a tervezett mű elkészítésére hivatást és kedvet érez 
magában. 

Az egyik szerzője a nápolyi kath. lyceum jeles tanára 
Signoriello, a másiké a márczius 7-iki római ünnepélyekről 
általam személyesen ismert, fáradhatatlan Cornoldi jézus-
társasági atya. Amannak teljes czime : Lexicon peripateti-
cum philosophico — theologicum, in quo scholasticorum di-
stinctiones et effata praecipua explicantur auctore Nuntio 
Signoriello. Editio alt. Neapoli 1872 ;*) emezé pedig : The-
saurus philosophorum, seu disctinctionos et axiomata philo-
sophica . . . a Joanne M. Cornoldi S. J . recognita et X X V I I I . 
scholiis aucta. Parisiis 1875. 

Szóljak bővebben a művekről? Felemlítsem, hogy 
Signoriello a nagy Sanseverino méltó tanítványa s jeles 
utóda ? Elmondjam, hogy Cornoldi atya bölcsészeti művei 
miatt ő szentségének kiváló szeretetét birja? —Ugy hiszem, 
hogy mindezt hosszasan fejtegetni fölösleges, a mélyen tisz-
telt közönséget tehát mas valamire óhajtom figyelmeztetni. 

A jeles minorita atyák sz. Bonaventurára támaszkod-
nak. A doctor seraphicus meg is érdemli, hogy foglalkoz-
zunk vele ; ő nagy szent s nagy tudós ; de ő szentsége aqui-
nói sz. Tamás tanát és nem sz. Bonaventuráét óhajtja repri-
stinálni. 

S miért? 
Sz. Bonaventura — úgymond Ehrle Ferencz — a 

mystika képviselője. A speculatio terén ő a doctor irrefra-
gabilis tanát vallotta, mig felsőbb ihletése őt a mystika elő-
nyére gyakran addig még nem ismert utakon vezérlé. 

Másrészt az az álláspont, melyet sz. Tamás halesi Sán-
dorral szemben elfoglal, önállóbb. Felveszi ő is mindazt a 
tudnivalót, mit ez ad, de nem éri be avval, mint taglalja ez 
rendszeresen a theologiai anyagot és miut dolgozza fel spe-
culative — hanem lelke ott szárnyakat ölt és a speculativ 
tudományokat ugy a theologia, mint a phlosophia terén nem 
sejtett magasba emeli. Ha szabad is tehát ugy tekinteni a 
Sándor féle „Summa"-t, mint az angyali tudor „Summa„-

*) Ennek ismertetésével megelőztük a t. tudósító szándékát, mert 
Signoriello művet a Eeligio f. évi II. félévi 9. sz. már bemutat tus. Cor-
noldi müvét is szándékoztunk megismertetni, hanem ebben ismét a t. 
tudósító előzött meg bennünket ; kinek a helyettünk végzett munkáért 
köszönetet mondunk. Szerlc. 
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jának mintáját, mindazáltal felülmúlja ez azt a mintát, nem-
csak avval, hogy bizonyos irányban a tana helyesebb a theo-
logiai dolgok felfogása teljesebb, hanem — még pedig külö-
nösen avval, hogy benne a philosophiai feldolgozásban na-
gyobb a határozottság és világosság, a theologiai rendszer-
ben tökéletesebb a kerekdedség. Sz. Tamás nemcsak kima-
gaslott a kitűnő elődök között, hanem messze felül is multa 
őket az egyházi tudományokra nézve teljesen gondviselés-
szerű rendkívüli lelki tehetségeivel s kiválólag avval, hogy 
a theologiai tudományok fejlesztésénél ő már az aristotelesi 
bölcselet előnyeit is használhatta. S ebben is a Gondviselés 
különös kedvezését tapasztalta, mert e különben termékeny, 
de vad bozóttal elárasztott talaj haszonvehetővé tételében 
nem neki kellett erejét vesztenie. Sándor theologiai ismere-
tei és Albertus Magnus által a keresztény világba beveze-
tett Aristoteles képezték azt a piedestált, melyen az iskola 
angyalának dicső alakja felemelkedett. Albertus egyengette 
útjait s Aristoteles bölcseletével oly segédeszközt adott 
neki, melylyel sem Sándor, sem Bonaventura nem birtak. 
Ép azért sz. Tamás Summa theologiája igen nagy jelentő-
ségű nemcsak a theologiára, de a philosophiára nézve is, 
hisz benne leljük mind a két tudomány legfontosabb kérdé-
seinek megoldását.3) 

Yagyis röviden: Sz. Bonaventura in speculativis csa-
kis halesi Sándort reprodukálja, mig sz. Tamás, ki szintén 
azon emelkedik fel — azonkívül még az Albertus Magnus O O 
által a keresztény világba bevezetett Aristotelest is felhasz-
nálja. Sz. Bonaventura a ferenczrendiek traditiója szerint 
— halesi Sándor szerint, sz. Tamás a dömésrendü, halesi 
Sándor műve szerint és dömés tanára Albertus Magnus 
szerint igazodott. Mindaz a speculativ tan tehát, ami sz. 
Bonaventuránál megvan, sz. Tamásnál is megvan ; de sz. 
Tamásnál azon kivül egyéb is van. Ennélfogva, minthogy 
Cornoldi és Signoriello sz. Tamás szerint dolgoztak, a két jó 
minorita pedig sz. Bonaventura szerint: Cornoldi és Signo-
riello műve a kivánalomnak jobban megfelel. Igaz ugyan, 
hogy Bonaventura is a schola nagy mesterei közt foglal he-
lyet, de munkáinak azon része, mely az ő mestermüve, a mys-
tikával foglalkozik : aquinói sz. Tamás ellenben a schola fe-
jedelme, mert a speculativ tudományokat eddig utolérhetet-
len elmeéllel és szabatossággal kezelte. Minthogy pedig ő 
szentsége nem a mystika, hanem a Scholastika repristinatió-
ján fáradozik, a két mimoritánál sserencsésebbnek tartjuk 
Cornoldi és Signoriello választását, mint kik sz. Tamásra 
támaszkodnak ; habár Bonaventurának a nagymesternek mű-
vei alapján készült dolgozatot is nyereménynek tartjuk. 

Elmondtam, amit mondani jónak véltem ; mielőtt azon-
ban búcsút veszek a kegyes olvasótol, az értekezésem hom-
lokára tűzött czim miatt kell magam igazolnom. 

Tehát oly fontosaknak tartom Cornoldi és Signoriello 
jeleztem műveit, hogy azokat „drága kőnek" vélem a józan 
bölcsészet épületében ? 

Hie nobis distinctione opus esse existimo, válaszolom 
a schola módszere nyomán ; simpliciter namque seu absolute 

3) V. ö. Stimmen aus M. Laach, 188 K inarcz. 29. 5 s k. 11. 

opei'a illa tanti pretii non esse certum est, sed maximi esse 
pretii secundum quid seu relative. 

Ki az ugyanis közülünk, ki az irni kezdő gyereknek 
azt mondja, hogy reá nézve nem fontosak a papirra készi-
tett vonalak? A schola bölcsészetében mi is csak kezdők va-
gyunk s ép azért Cornoldi — Signoriello és a jeles minori-
táknak a kezdők számára irt dolgozatai felettébb nagy fon-
tosságúak. De nagy fontosságúak főleg azoknak, kik a bölcsé-
szeti műszavaknak a fc. szerkesztőség által melegen ajánlott 
fordításával, értelmezésével foglalkozni óhajtanak. 

Ó-Becse sz. Domonkos napján. Tomcsányi János. 
Iskolai értesí tők : 12) A szent-Ferencz-rendiek veze-

tése alatt álló szolnoki kath. nagygymnasium értesítője az 
1879/80-iki tanév végén. Közli Varga Emil igazgató. Szol-
nok. 1880. 53 1. —Tartalma : Altalános vélemények az élet-
műves fajok meghatározása körül. Értekezés (az 1877/8 és 
1878/ 9-iki Értesítőben közlöttek vége) Galambos Aron ta-
nártól. A nagygymnasiumi tanári kar áll 9 sz. Fer. r. áldo-
zár és 3 világi tagból. A tanuló ifjúság száma az év végén 
182: róm. k. 110, g. k. 1, helv. 8, ág. 3, héber 60. Az ifjú-
ság ,Gyakorló köre' négy év alatt szép virágzásnak indult, 
könyvtárában már 403 mű van 638 kötetben. A gyűjtemé-
nyek és szertárak tetemesen gyarapodtak. A jótékonysági 
rovatból kitűnik, hogy Szolnok városának közönsége való-
ban pártfogója az általa szeretettel ápolt intézetnek. 

13) Az ungvári g. sz. kath. papárvaleány tan- és neve-
lőintézet értesítője az 1879/80-ki tanévről. Közli Firczák 
Gyula igazgató. Ungvárott, 1880. 53 lap. Megnyitja e füzet 
tartalmát ,Egy pár szó a papárvaleány-intézetről.' Az inté-
zet nevelő és iskola egyszersmind, azért az elüljáróság ugy 
mint az ifjúság benlakókra és bejárókra oszlik fel. Az inté-
zetben lakó elüljáróság 6 nőtanitóból, a bejáró tanitói kar 
áll 1 nő és 8 férfi tanárból. Az intézet nyolez osztályában 
volt összesen 161 tanuló, kik közöl gör. kath. 52, róm kath. 
31, ág. vall. 4. héber 74; benlakó árva 24, kosztos 11, be-
járó 126. Feltűnő a héber leányok sokasága; a VII. osz-
tályban 10 tanuló közt volt 8 héber és csak 2 keresztény. 

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

jesztésére, Szabados Antal kalocsai főszentszéki ülnök, zsi-
nati vizsgáló és papneveidei igazgatót; valamint Schweizer 
József kalocsai érseki papneveidei lelkiigazgató, hittanár, 
főszentszéki ülnök és zsinati vizsgálót ; végre Rónai István 
priglevicza-szent-iváni plébánost, a kalocsai főszékesegyház 
tiszteletbeli kanonokaivá nevezem ki. 

Kelt Schönbrunban, 1880. évi julius hó 20-án. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. Trefort Ágoston, s. k. 

VEGYESEK. 
— Dr. Sebaclc Vincze királyi s herczegérseki tanácsos, 

az egyházjognak a bécsi egyetem hittudományi karában 
egykori tanára s 1878-ban a bécsi egyetem rektora, ki 187(> 
óta nyugalomban él, f. hó 8-án tartotta Klosterneuburgban 
aranymiséjét. Magyarországi tanítványai bizonyára nem 
fognak ránk megharagudni, hogy a kedves, szelid lelkű ag-
gastyánnak, mint szintén egykori tanítványa, ez ünnep al-
kalmából hozzá intézett táviratunkban, az ő nevökben is „ad 
multos annost' kívántunk. 

— A tiibingi egyetem hittudományi kara egyike a leg-
népesebbeknek. A kath. hittud. karban volt a lefolyt évben 
143 h., többnyire würtembergiek, a prot. theol. karban 312 
hallgató, többnyire külföldiek. 

— A münsteri egyházmegyében lelkipásztor nélkül van 
106 hitközség (325 közöl) 241,374 lélekkel. 

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

Nyomatott Budapesten, 1880. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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TARTALOM : Szent Benedek és intézményének világtörténelmi jelentősége. — Ö szentsége bibornok-államtitkárának 
körjegyzéke a szent szék apostoli nuntiusaihoz és egyéb ügynökeihez a belga kérdésről. — Egyházi tudósitások : Buda-
pest. Utasitás a gymnasiumi tanitás tervéhez. Róma. A pápáról. Az „Aeterni Patris" megjelenésének évfordulója. Paris. 
A jezsuiták kiűzetésének története. Loyola. Sz. Ignáez ünnepéről. — Irodalom : A kath. egyház tana és a politikai gaz-

dászat. — Vegyesek. 

Szent Benedek és intézményének világ-
történelmi jelentősége. 

Mivel sz. Benedek a nagy férfiak mély ember-
ismeretével á t lá t ta , hogy a „stabilitas lociiC hiánya 
nagy részben oka volt annak, hogy a szerzetes élet 
Keleten hanyatlásnak indult , e stabil i tást alaptör-
vénynek mondta ki. miál tal intézményét szilárd és 
maradandó alapra fektette. Ezen czél elérésére még 
szükséges volt, hogy taní tványainak meghatározott 
és a keresztény tökéletességnek megfelelő törvé-
nyeket adjon. A nagy rendalapitó szabályait het-
venhárom fejezetbe foglalta. Bennök a keresztény 
vallás magvát és legfőbb eszméjét a legnagyobb 
hűséggel kifejezve talál juk. A legmagasabb tökéle-
tességre való u tmuta tás egyesitve van mély ember-
ismerettel, a szigorú komolyság atyai szerete tei és 
szelídséggel ; azért nem csodálkozhatunk, ha az egy-
ház sz. Benedek regulá já t minden időben a legna-
gyobb dicséretekkel elhalmozta. Szent Benedek szer-
zetének alapeszméjét és czé l já teszavakkal ra jzo l ja : 
„Constituenda est nobis Dominici schola servitii, in 
qua institutione nihil asperum nihilque grave nos 
constituturos speramus. Sed et si quid paululum 
restrictius, dictante aequitatis ratione, propter 
emendationem vit iorum vei conservationem carita-
tis processerit, non illico pavore perterr i tus réfu-
gias viam salutis, quae non est, nisi angusto initio 
accipienda. Processu vero conversat ions et fidei, 
dilatato corde, inenarrabili dilectionis dulcedine 
cur r i tu r via mandatorum Dei, ut ab ipsius magi-
sterio nunquam discedentes in eius doctrina usque 
ad mortem in monasterio perseverantes passionibus 
Christi per patientiam participemur, ut et regni 
eius mereamur esse consortes." Regulae Prologus. 
A lemondást minden önzésről és a teljes engedel-

mességet a szerzetes első kötelességének mondja ; a 
regula előszavában csak azokhoz intézi szavait, kik 
az önzö akarat ellen küzdvén, Krisztus harczosai 
akarnak lenni : „Ad te ergo nunc meus sermo diri-
gi tur , quisquis abrenuntians propriis voluntatibus, 
Domino Christo vero Regi mil i ta turus, obedientiae 
fort issima atque praeclara arma assumis." Ezen sza-
vak sz. Benedek rendjének alapelvét foglalják ma-
gukban, mely nem más, mint az, hogy a tökéletes 
engedelmesség iskolája legyen. Olyannyira képezi az 
engedelmesség a nagy rendalapitó szabályainak 
alapkövét és fődogmáját , hogy damiani sz. Péter 
szerint sz. Benedek szerzete inkább az engedelmes-
s ég megtanulására , mintsem a vezeklés gyakorlá-
sára van alapítva. „Magis ad discendam obedien-
tiam, quam ad peragendam poenitentiam regula hu-
ius scholae cognoscitur ins t i tu ta ." Opp. 13, 6. 6. A 
belső lemondáshoz szükséges, hogy hozzájáruljon a 
külső lemondás minden tulajdonról . Az önző aka-
rat és a rideg személyi tu la jdonjog a legszorosabb 
összeköttetésben vannak, mindakettő az eredendő 
bűnben bir ja a lapját . Az emberi akarat ugyanis el-
fo rdu lván az Istentől, a teremtményekhez fordul és 
ezekben önmagát keresi. Igy keletkezik a rendetlen 
önszeretet, melynek kifolyása a birtokvágy. Igaz, 
hogy a személyi tula jdonjog a biinbe esett emberi-
ségre nézve a társadalmi rend alaptételeihez tarto-
zik, de nem kevésbé igaz az is, hogy fölötte nehéz a 
szivet a b i r tok tó l elszakítani; vajmi könnyen meg-
esik, hogy az ember a földi kincsek és javak rab-
szolgaságába esik; mert az apostol szerint, akik gaz-
dagok akarnak lenni, kísértetbe esnek, és az ördög 
tőreibe és sok haszontalan és ár ta lmas kívánságba, 
melyek az embert halálos veszedelembe merítik ; 
ezen oknál fogva mondja isteni Mesterünk, hogy a 
gazdag csak nehezen mehet be mennyek országába; 
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azért megkívánja, hog)7 azok, kik tökéletes életet 
akarnak élni, minden birtokról lemondván, öt kö-
vessék. Midőn tehát sz. Benedek is tanitványaitól 
ugyanazt kivánja, csak Krisztus példáját követi és 
í!z emberi sziv romlottságának mély ismeretéről ta-
núskodik; ra j ta is van, hogy a birtokvágy szenvedé-
lyét tanitványai szivéből gyökeresen kiirtsa. „Prae-
cipue hoc vitium radicitus amputetur de Monaste-
rio, ne quis praesumat aliquid dare aut accipere 
sine iussione Abbatis, neque aliquid habere pro-
prium," és hivatkozással az első keresztények pél-
dájára mondja : „Omniaque omnibus sint communia, 
ut scriptum est, nec quisquam suum esse aliquid 
dicat aut praesumat." Reg. c. 33. Világos ezekből, 
hogy sz. Benedek nem földi czélokra törekvő inté-
zetet akart alapitani, hanem az ember lelki és ter-
mészetfölötti rendeltetését tekintetbe vette, mely-
nek mindent alárendelt; sz. Benedek ugyanis fiait 
az evangeliumi tökéletesség ut ján a boldog örökké-
valóság hazájába akarta vezetni : „Succinctis ergo 
fide vel observantia bonorum actuum lumbis 110-
stris, per ducatum Evangelii pergamus itinera eius, 
ut mereamur eum, qui nos vocavit, in regno suo vi-
dere." Prolog. Ezen magasztos czél elérésére szerze-
teseinek legelsó foglalkozásává tette az Isten foly-
tonos dicséretét az imaórák nyilvános és ünnepé-
lyes megtartása által. Mily nagy súlyt fektetett sz. 
Benedek ezen istenes foglalkozásra, melyet ő kivá-
lóan „opus Dei"-nak mond, kitűnik azon körül-
ményből, hogy szabályai nagy részében az officium 
divinum rendezésével foglalkozik: de világos sza-
vakkal is kimondja, hogy ezen szent foglalkozásnak 
semmit sem szabad eléje tenni : „Nihil operi Dei 
praeponatur." Reg. cap. 43. E mellett azonban nem 
felejtkezik meg azon nagy törvényről, mely az ere-
dendő bün folytán büntetésképen nehezedik az em-
beri nemre, tudniillik a szoros munka kötelezettsé-
géről, felismervén a munka nagy erkölcsi jelentő-
ségét. „Otiositas inimicitia est animae. Et ideo cer-
tis temporibus occupari debent fratres in laboré 
manuum, certis iterum horis in lectione divina . . . . 
Si autem necessitas loci, aut paupertas exegerit, ut 
ad fruges colligendas per se occupentur, non con-
tr is tentur; quia tunc vere Monachi sunt, si laboré 
manuum suarum vivunt, sicut et Patres nostri et 
Apostoli. Omnia autem mensurate fiant propter pu-
sillanimes." Reg. c. 48. Ezen szavak a munkát a 
szerzettagok szoros kötelességévé teszik, és igy már 
a szerzet megalapításában találjuk az „Ora et la-
bora" nagy eszközeit, melyek segélyével sz. Bene-

dek fiai a világ nagy részét a keresztény civilisa-
tiónak meghódították. Az uj rendnek oly szerveze-
tet kellett adni, mely a felhozott alapelveknek tel-
jesen megfelel. E végre mindenek előtt szükséges 
vala a tagok társadalmi egyenlőségét kimondani, 
mert Isten előtt mindnyájan egyenlők vagyunk, 
ugyanazon boldogságra hivatva ; tehát nem lehetett 
helyet adni a rangkülönbségnek olyan társulatban 
mely az ember lelki üdvösségére van alapitva Krisz-
tus tökéletes követése által : „Non praeponatur 
iilgenuus ex servitio convertenti, quia sive servus, 
sive liber, omnes in Christo unum sumus, et sub 
uno Deo aequalem servitutis militiam baiulamus, 
quia non est apud Deum personarum acceptio. So-
lum modo in hac parte apud ipsum discernimur, si 
meliores aliis in operibus bonis et humiles invenia-
mur." Reg. e. 2. Továbbá mivel a rendtagok mind 
a szoros és tökéletes engedelmesség gyakorlására 
vannak hivatva, szükséges, hogy valaki a szerzetes 
társulat élén álljon, mint atya és Krisztus helyet-
tese, kinek legfőbb gondja legyen, testvéreit az en-
gedelmesség, alázatosság és szeretet utján Krisztus-
hoz vezetni, „Christi enim agere vices in monaste-
rio creditur, quando ipsius vocatur praenomine di-
cente apostolo : Accepistis spiritum adoptionis fili-
orum, in quo clamamus : „Abba, páter ." tReg. c. 2. 
Ezen életerős és magasabb szellemtől áthatott tör-
vénykönyv képessé tette sz. Benedek szerzetét azon 
különös hivatás teljesítésére, melyet az isteni gond-
viselés sz. Benedek fiainak az emberiség javára ki-
tűzött. A keresztény műveltséget megmenteni, to-
vábbterjeszteni és fejleszteni, ez képezte sz. Benedek 
intézményének különös feladatát és következőleg 
világtörténeti jelentőségét. 

A történelem lapjai mutatják, mennyire felel-
tek meg a benedekrendi szerzetesek ezen hivatásuk-
nak ; még az egyház ellenségei is bevallják, hogy a 
középkor művelődési fejlődésére lényeges befolyást 
gyakoroltak. Ha a tényezőket vizsgáljuk, melyek-
kel a szerzet képes volt befolyását az emberiség 
áldására oly nagy mértékben érvényesíteni, külö-
nösen azon irányt kell tekintetbe venni, melyet sz. 
Benedek szabályaiban a szerzetesi élet tevékenysé-
gének kijelölt, amint az a különböző kor- vagy he-
lyi viszonyok által módosítva lett. Ezen irány há-
rom mozzanatban nyilatkozott és mindahárom mo-
mentum a szerzet külső viszonyaira is nagybefolyásu 
volt. Mint láttuk, sz. Benedek a munkásságot szo-
ros kötelességévé tette szerzeteseinek, minél fogva a 
munkaszeretet hü fiainak egyik főjellemvonása ma-
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r a d t minden időben o l y a n n y i r a , hogy Montalem-
be r t g r . őket a l e g m u n k á s a b b fé r f iaknak nevezi. Va-
l a m i n t az ember i m u n k a egyá t a l án kétfé le t. i. anya-
g i és szellemi, u g y a szerzetnek is f e l a d a t á v á le t t , 
az ember i m u n k a m i n d a k é t n e m é t á p o l n i ; egyrész-
rő l m e g h ó d í t a n i a t e rmésze te t és m e g m u n k á l n i az 
a n y a f ö l d e t , m i n t az első embernek is kötelessége 
vo l t m e g m u n k á l n i és megőr izn i a p a r a d i c s o m o t ; 
más ré sz rő l ped ig művésze t i és t u d o m á n y o s foglal-
kozással a szel lemet megműve ln i . Az anyag i és szel-
lemi m u n k a a szerzet külső tevékenységének két 
fö ld i m o n u m e n t u m á t képez te ; de ezen két mozza-
na ton k ivü l m é g egy h a r m a d i k , t e rmésze t fö lö t t i 
vo l t t. i. a lelki é le t és é le tszentség ápolása , ami 
kü lönben is a szerzetes é le t á l t a l ános h iva t á sáva l 
szoros összeköt te tésben ven. Ezen h á r m a s tevékeny-
ség á l t a l sz. Benedek szerzete va lóban v i l ág tö r t é -
nelmi j e l en tőség re emelkede t t . ' ) (Folyt köv.) 

Ö szentsége bibornok-államtitkárának körjegyzéke 
a szent szék apostoli nuntiusaihoz és egyéb ügynökeihez 

a belga kérdésről. 
(Vége.) 

Ha most azon indokok bírálatába bocsátkozom, me-
lyekkel a miniszter ur érvel, hogy a nov. 11-iki sürgöny 
érvényességet teljesen kizárja, ön látni fogja, hogy minda-
zok az általam pár nappal kösőbb elrendelt visszavonásra 
támaszkodnak. Azonban egy pusztán magyarázó okirat 
ideiglenes viszavonása, mely egyedül a viszonyok megsza-
kításával való fenyegetés megakadályozása végett történt, 
nem eszközölhette azt, hogy Frère-Orban ur biztos tudo-
mása megváltozzék a sz. széknek azon érzületét illetőleg, 
melylyel a püspöki karnak az iskola kérdésében elfoglalt 
magatartása iránt viseltetik. Az okirat általam volt aláírva 
s ennélfogva elvitázhatlanul hiteles nyilatkozat volt a sz. 
szék hangulatáról. 

Megjegyzendő, hogy a sz. szék, daczára a sürgöny 
visszavonatásának, mindig kész volt ugyanazon nyilatkoza-
tot tenni, ha Frère-Orban azon nap óta nem burkolózott 
volna a néma hallgatagságba, és az eszméknek még csak 
egyetlen kicserélését is provocálta volna. Amidőn pedig 
april 7-iki hivatalos sürgönyében első ízben kért a sz. szék-
től kategoricus, minden kétértelműséget kizáró nyilatkozatot, 
örömmel ragadta meg ez utóbbi az alkalmat, hogy máj. 
3-iki válaszában a nov. 11-iki sürgönyben elősoroltakat új-
ból ismételje. 

Szembetűnő azonban, hogy a miniszter ur most azon 
okmány visszavonásának oly horderőt akar tulajdonítani, 
melylyel az épenséggel nem bírhat, s egy pusztán diploma-
tiai formalitást a dolgok lényegét megváltoztató erővel tö-
rekszik felruházni, mit azonban ép érzékű ember nem hagy-
hat helyben. 

!) V. ö. Tüb. Theol. Quartalschrift, 33. évf.: „Die 
welthistor. Bedeutng des Benediktiner-Ordens." 

Frère-Orban ur körjegyzékét két magánlevélre való-
hivatkozással végzi, melyeket két belga praelatus intézett 
egyik kartársukhoz, s mely leveleket ez utóbbi, miután jo-
gos indokoknál fogva a püspöki joghatóság alól felmente-
tett a nyilvános sajtó utján közzétett. Valóban nehéz fel-
fogni, hogy ugyanazon államférfiú, aki fennt emiitett köri-
rata kezdetén az ő scrupulosus szigorúságát annyira viszi, 
hogy meg akarja tiltani azon jogszerű gyakorlatot, mely a 
sz. atya által ő felsége a belgák királyához irt levelekben 
nyilvánult, nem átalja, egy harmadik személy által közölt le-
velekre hivatkozni, melyek a tárgyalásoktól távol maradtak 
s azok menetelét pontosan nem tudhatták. 

S nem csak hogy felhasználja Frère-Orban ur ezen 
ujdivatu okmányokat, hanem egyszersmind azok alapján — 
oly nyelven, mely csakis sajátja — egyúttal a legsulyosb vá-
dakat emeli a szt. szék s annak brüsszeli képviselője ellen. 

Az igazság pedig az, hogy sem az elhunyt liége-i 
püspök 1878-ik évi deczemb. 26-iki levele, sem pedig De= 
champs ő eminentiájának 1879-iki jun. 17-iki iratai a sértő 
imputatióra a legkisebb alapot sem szolgáltathatták, hanem 
azokat azon czélból találta ki a miniszter ur, hogy a közvé-
leményt félrevezesse s elhallgassa azon valódi indokokat, 
melyek arra birták, hogy a Belgium s a sz. szék közti régi 
viszonyokat megszakítsa, s igy pártjának terveit támogassa. 

Ami a liége-i püspök levelét illeti : elegendő leszen az 
én táviratom tartalmát fontolóra venni s tekinteni a körül-
ményeket, melyek azt létre hozták, hogy kiki meggyő-
ződjék, miszerint a sz. szék, már 1878-iki deczember óta, 
azaz mielőtt az iskola-kérdés bármikép a diplomatia terére 
lépett volna, tartózkodott egy cselekményt, melyet közzé 
tenni a püspökök tiszte vala, bírálat alá vonni ; vonakodott 
ő a tournay-i püspöknek a kartársai által oly annyira recla-
mált parancsot adni, respectálva a belga püspöki kar min-
den egyes tagjának teljes szabadságát, csupán azt engedte 
meg az apostoli nuntiusnak, hogy msgr Dumont-t hívja 
meg a végből, hogy a többi praelatusokkal együtt az akkor 
fennálló 1842-iki törvényre vonatkozó ítéletet illetőleg 
egyezségre jusson. — Azért a sz. szék s képviselőjének cse-
lekvése ez alkalommal távol minden politikai szándoktól, s 
távol attól, hogy a kormány ellen támadólag lépjen fel — 
egészen a leglelkiismeretesebb tartózkodás határai közt ma-
radt s ha utóbb abból kilépett, egyedül azért történt, hogy 
egy praelatus túlhajtott buzgalmát mérsékelje, aki midőn a 
többitől elvált, az akkor fennálló, s az elemi oktatásra vo-
natkozó törvényt a kath. egyházra nézve egészen elfogad-
hatlannak tekintette, s ez által as egyetértést, a politikai s 
vallási rendben, megbontani igyekezett. 

Dechamps bibornok ő eminentiájának suffraganeusá-
hoz intézett levelét illetőleg pedig feleslegesnek tartom hosz-
szasan a részletekbe bocsátkozni. Frère-Orban Brüsszelben 
s br d'Anethan Rómában az én biztosításaim igazságának 
legfényesebb bizonyitékait birták a nuntiushoz küldött in-
structiókat illetőleg, melyek a püspököknek az ő utolsó pász-
torlevelök szerkesztésénél irányadóul szolgálandók voltak. 

Hasonlókép ismeretes ön előtt az ok, mely miatt ezen 
okmány közzétételét kellett siettetni, mielőtt az instructiók 
hozzájuk megérkeztek volna. 

Egyébiránt hozzá kell tennem, hogy az eszmék álta-
13* 
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lam jelzett ezen rendje lényegileg attól, melyet a püspökök 
követtek, nem igen tért el. 

S épen ezért nem is tétováztam, midőn Frère-Orban 
engem a püspökök utolsó pásztorlevele iránti nyilatkozatra 
provocált, annak ugy tanelvi, mint politikai részét helye-
selni. (Az 1879-iki évi jul. l.-i sürgöny.) 

Az eddig mondottakból és sok más egyebekből, amiket 
felhozhatnék, ha azon szándékom volna, hogy számos téves 
feltevést, vagy rosz akaratú insinuatiót helyreigazítsak, me-
lyekkel a belga miniszter körjegyzéke elejétől végig telve 
van, könnyen be fogja látni méltóságod, hogy a f. hó 10-iki 
okmányszerü előterjesztés következtetései az ő erejöket és 
érvényöket tökéletesen megtartják. 

Frère-Orban ur elég jól ovakodott az én érvelésem alap-
ját helyéből kimozditani. Ö nem tagadja, s nem is tagadhatta 
volna soha, hogy a sz. székkel való viszonyok megszakitása 
egyik legfontosb részét képezte azon programmnak, melyet ő 
azon nap óta, midőn a kormány gyeplőjének átvételére s az 
uj cabinet megalakítására meghivatott, formulázott és 
megállapított. Csak az időpont, melyben ezen megsértést 
végbe vinni kellene, maradt akkor függőben. Azonban amint 
azt a későbbi tények fényesen beigazolták, az időpontra vo-
natkozó ezen határozatlanság csak arra czélzott, hogy alkal-
mas ürügy akadjon az előzetesen megállapított szándék szin-
rehozatalára, hogy annak lehető gyűlöletes bélyege, melyet 
magán hordott, elvétessék. Igy történt, hogy az 1878-ik évi 
junius 21-ike óta, vagyis azon időpontból kezdve, midőn 
Belgiumban az uj cabinet Frère-Orban elnökletével megala-
kult, a belga kormány s a sz. szék közti viszonyok oly egészen 
uj jelleget öltöttek, aminő talán az európai diplomatia tör-
ténetében még soha sem fordult elő. 

Kevés hónapja mult még, hogy ő szentsége XI I I . Leo 
pápa sz. Péter székére emeltetett. A régi és hü emlékek kö-
teléke által ezen nemes országhoz s királyi dynastiájához 
fűzve, semmi alkalmat nem mulasztott el, hoy Belgium, an-
nak királya s államférfiai iránt, ezer féle módon egészen 
különös előszeretetének s kiváló deferentiájának legnagyobb 
tanujeleit ne adta volna. Egy a közönséges hálaösztöne iránt 
fogékony kormánynak, ugy látszik, ezen alkalmat meg kellett 
volna ragadnia, hogy a sz. székhez való viszonát annál 
őszintébbé és szívélyesebbé tegye. Azonban egészen máskép 
gondolkozott Frère-Orban. 0 ellenkezőleg épen ezen pilla-
natot választotta ki s a szentséges pápa ismételt rokonszen-
vének nyilvánulataira azzal válaszolt, hogy élőre notificálta 
római miniszterének, miszerint Belgiumnak a sz. székhez 
való diplomatiai viszonya teljes megszakitása el van hatá-
rozva és bevégzett tény. Csak azt adta értésünkre, misze-
rint ezen meg nem érdemlett sértést addig halasztja, mig a 
sz. szék az ő követeléseivel szemben engedelmesnek fogná ma-cs o 
gát mutatni. Ismerve múltját azon személyiségnek, aki ezen 
ritka és hallatlan megtartást elfoglalta, a sz. szék, a türel-
messzeretet azon szellemétől vezéreltetve, melynek minden 
időben oly fényes tanujeleit adta, eltekintett a sértéstől és 
nem késett azon követeléseket, melyeket Frère-Orban támasz-
tani akart, jóakaró tárgyalás alá vonni. 

Ezen követelések elsejét ügyesen feladni látszott. 
Tényleg azon nyilatkozatról volt szó, vájjon Belgium katho-
likusaink megengedhető-e, hogy nemzeti intézményeiket 

hiven követhessék s azokat a gyakorlatban támogathassák 
és védelmezhessék. A katholikusok részéről fél századon át 
tanúsított s soha meg nem tört hűség notorius ténye elég 
világosan megmutatja, minek kellett lennie a sz. szék vála-
szának e kérdésre. Frère-Orban ez által megnyugtatottnak 
mutatta magát s ennélfogva ugy látszott, a sz. székkel való 
diplomatiai összeköttetések fenntartásának feltételeit iga-
zoltaknak és betöltötteknek kelle tekinteni. 

Hiu remény ! Belgiumban, egy a szabadkőműves pá-
holyok által előkészített, a minisztérium által elfogadott s 
szemmel láthatólag a kath. ifjúság nevelését a rationalisti-
cus indifferentismus alapelveire fektetni törekvő törvény-
javaslat folytán egy kérdés merül fel az elemi oktatást il-
letőleg. Hivatásszerű kötelessége volt a lelkipásztoroknak 
szavokat felemelni s ezen felettébb vészhozó törvényjavaslat 
ellen küzdeni. 

Frère-Orban ur a diplomatiai viszonyok megszakításá-
nak megszokott fenyegetése mellett azt követeli a sz. szék-
től, hogy a püspökökhöz, akik ott a jó ügy mellett harczol-
nak, a béke és mérséklet tanácsait intézze. Bele lett egyezve 
ebbe is s azon okossággal melyet az ügy fontos s kényes 
volta megkiván, oly tanácsok intéztettek a püspökökhöz, 
melyek alkalmasnak arra, hogy az általuk nem provocált 
harcz keserűségét enyhítsék. 

Frère-Orban ezen tanácsokat a maga módja szerint 
magyarázza s azoknak absolute azon értelmet akarja tulaj-
donítani: hogy a sz. szék a belga püspöki kart ócsárolta s 
igy alaki egyenetlenséget kivánt létrehozni a pápa s a püs-
pökök között. 

Praetensiói még itt sem maradnak abha. Megszokott O O 
fenyegetései mellett azt követeli, hogy a sz. szék fogada jel 
az ő magyarázatát, s fogadtassa el azt a püspökök és a ka-
tholikusok által, valamint, hogy a sz. szék korábbi taná-
csait, melyekről Frère Orbán kívánja, hogy azok az ő általa 
szándékolt értelemben vétessenek, rigorusus parancsnokká 
változtassa át. 

Még ez sem elég ; hanem mindinkább kibontva gon-
dolatait, kijelenti jun. 5-iki sürgönyében, hogy a sz. székkel 
való diplomatiai viszonyoknak a jövőben való fentartása 
attól függ, vájjon a sz. atya az ő magas befolyását érvénye-
síteni akarja-e azon rendszabályok szolgálatában, melyeket 
Belgium jelen kormánya adoptálni akar. Ugy, hogy ha a 
szent atyát az ő magas kötelmei arra kényszeritenék, hogy 
azon ellenállást, melyet a katholikusok egyik vagy másik 
joguk védelmében és a hitöket sértő törvényjavaslat ellené-
ben kifejtenének — helyben hagyja : ez elegendő lenne arra, 
hogy a sz. székkel a diplomatiai szakitás megtörténjék. 

Valójában soha még kormány, még Európa leghatal-
masabb kormányai sem léptek ily túlzott igényekkel a 
sz. szék elé ; soha egy kormány sem szabott ily kemény árt 
azért, hogy az egyház magasztos fejével a hivatalos viszo-
nyokat fenntartsa. Lehetetlen egy ily hallatlan eljárást ki-
magyarázni máskép, mint hogy csak az, aki minden áron 
ürügyet akart találni a szakításra, jár el ily módon. 

Miután a kivánt ürügy a sz. atyának az ő szent kötel-
me iránt rendithetlen hűségében megtaláltatott, most min-
denképen azt akarják elhitetni hogy a sz. szék magatartása 
kezdettől végig nem volt önmagával egybehangzó s ezen 
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magatartás állítólagos változásának bebizonyítására az kö-
veteltetik tőle, hogy a sz. atya által irt levelektől és azon 
sürgönyöktől, melyeket én a külügyminiszter úrral közöl-
tettem, eltekintés történjék s csakis Frère-Orban ur által 
tetszése szerint magyarázott tudósitások fogadtassanak el. 

Azt hiszem, elég az ily követeléseket csak felemlíteni, 
hogy exorbitans voltukat minden további szó nélkül kiki 
felfogja. 

Felhivom egyúttal méltóságodat, hogy ezen fejtegeté-
seket, ha a külügyminiszter úrral s diplomatiai testületbeli 
kartársaival való megbeszélés közben arra alkalom kínál-
kozik, használatba vegye. 

Fogadja stb. 
Róma, jul. 25. 1880. Nina L. bibornok. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Budapest, augusztus 13. Utasítás a gymnasiumi taní-
tás tervéhes. — Ily czim alatt jelent meg egy füzetke, mely-
nek czélja, mint azt czime is mutatja, utmutatásul szolgálni 
a tanároknak, hogy, mikép járjanak el, a legújabb iskolai 
tantervnek megfelelőleg, az egyes tantárgyak kezelésében. 
Átlapoztuk az utmutatást először azért is, mert érdeklődünk 
minden mozzanat iránt, ami tanulmányi rendszerünk kö-
rül felmerül, de másodszor és főleg azért, mert az ,utasítás', 
mint minden a mi tanügyünket illeti, legnagyobb részt a 
katholikus tanodákra vonatkozik, a mennyiben az ország 
tanodáinak számát tulnyomólag kath. iskolák képviselik és 
másrészt, mert tudjuk, hogy a vallásfelekezetek nem tartják 
önmagukra nézve kötelezőknek a miniszteri utasításokat 
hanem ha tetszik elfogadják, ha nem, — nem. 

Épen ez utóbbi tekintetnél fogva, mert mint mondtuk, 
az utasítások legnagyobb részt katholikusok tanodáira vo-
natkoznak, a minthogy ezek részére meg is küldetett a leg-
újabb utasítás, mi sem volna természetesebb, és ezt ugy 
hisszük, mindenki be fogja látni, mint az, hogy az utasítá-
sok oly szellemben, oly irányban legyenek szerkesztve, mely 
megfelel a kath. tanodák természetének. Nem mondjuk, hogy 
a legújabb utasításban mindent mellőzve találtunk e tekin-
tetben, miről majd alább szólunk, hanem azt mégis határo-
zottan mondhatjuk, hogy összhangot még sem találtunk 
benne. Az ,utasítás' t. i. szól a középiskolai tanulmányok 
közt létező kölcsönös vonatkozásról. Hogy ily vonatkozás a 
profán tanulmányok közt létezik azt kétségbevonni senki 
sem fogja és az értelmi fejlődés annál fokozottabb, de annál 
gyorsabb is lesz, minél jobban lesz feltüntetve e kölcsönös 
vonatkozás. De másrészt az sem vonható kétségbe, hogy ily 
vonatkozás főleg a vallástan és a többi profán tudományok 
közt létezik. A tapasztalat ugyanis igazolja, hogy nem léte-
zik tantárgy, melyet vonatkozásban a vallásra tanitani nem 
lehetne, vagy ugy, hogy a vallásosság, vagy ugy, hogy a 
vallástalanság előmozdittassék. A tanár ügyessége, lelemé-
nyessége még a legszárazabb tantárgynál is képes azon szel-
lemet közölni tanitványaival, melynek ő hódol. Ennek fon-
tosságát félreismerni lehetetlen a gymnasiumi nevelés terén ; 
de épen azért, kétszeresen fájlalni lehet, hogy a miniszteri 
utasítás épen e fontos vonatkozásról egy betűvel sem emlé-
kezik meg, holott, hogy a tanitás összhangzó legyen, épen e 
fontos vonatkozást nem lett volna szabad mellőzni ; mert 

bármikép vegyük is, még lia az állam, mint mondani szokás 
felekezetnélküli is, még sem lehet reá nézve közönyös, ha 
vájjon a tantárgyak vallásos, vagy vallástalan szellemben 
közöltetnek-e az ifjúsággal? E hivatkozás nem sértette volna 
kath. szerzetes tanárainkat, hanem csak buzdította volna» 
hogy azt amit mindenesetre tettek eddig is, még buzgóbban 
tegyék ; az állami iskolák tanárai közt pedig, ha vannak 
olyanok, kik bármily tantárgynál vagy közönyösen, vagy 
épen ellenségesen viseltettek a vallás iránt, igen, ezeket a 
miniszteri utasitás ily hivatkozása, bizonyára üdvösen in-
tette volna, hogy eddig követett irányukkal felhagyjanak. 
Sem sértő, sem felesleges nem lett volna tehát az utasítás-
ban felvenni a vallás és a profán tudományok közt létező 
vonatkozást, és annak kiemelésére buzdítani a tanárokat, 
hanem igen is üdvös minden tekintetben, mert igy meg lett 
volna a tökéletes összhang a tantárgyak közt. Ez összhang 
kiemelésének hiányát, mi igen-igen fájdalmasan vettük észre 
az utasításban. 

Azt mondtuk azonban, hogy az általunk óhajtott 
irányt nem ,minden' tekintetben nélkülözzük az utasításban 
és ezt felemliteni kötelességünknek tartjuk — kötelessé-
günknek tartjuk az igazság tekintetéből, de azon reményben 
is, hátha az általunk felemlitendők csakugyan kezdetét ké-
peznék egy ujabb utasitás tökéletesített kiadásának és a val-
lástant oly fontossággal említenék meg, minőt az valóban 
megérdemel. Az utasitás, a bölcsészettanitásról szólva, mi-
után elmondta, hogy minő szerepet kell a bölcsészeinek be-
tölteni az uj tantervezet szerint és miután felemiitette, hogy 
a philosophia, propedeuticus tanítását, nem mint külön tan-
szakot veszi fel az uj tervezet keretébe, hanem mint az is-
kolai tanulmányok értelmi eredményének összefoglaló átte-
kintését, mindezek felemlítése után elismeri az utasitás, 
hogy „egy tekintetben mindenesetre még pótlást igényel az 
iskolai oktatásnak ily berendezése. A növendék erkölcsi Íté-
lete a különböző tantárgyakban különösen a történeti és iro-
dalmi tanításban fejlődött ethikai képzetei nem kevésbé kö-
vetelik a rendezés megállapító üdvös hatását, mint értelmi 
fejlettsége. Ezen feladata teljesítését a középiskola — úgy-
mond továbbá az utasitás — a hittani oktatásnak czélszerü 
a többi tanulmányok haladásával megegyező, módszeres be-
rendezésétől várja remélhetni, hogy a hittan, az erkölcsös 
élet utainak méltatását és megvilágítását kellő figyelemben 
fogja részesíteni és hogy ennélfogva minden műveltségnek 
igaz alapjaival rendszeres, összefüggő áttekintésben fog meg-
ismerkedhetni a tanuló ifjúság." 

Megvalljuk, hogy a hittaunak, bár csak ily méltatása 
is, nem kellemetlenül érintett bennünket. El van itt ismerve 
a hittani oktatás fontossága, elvan ismerve, hogy a nélkül 
az ifjúság erkölcsi Ítélete rendezetlen, hogy az is a művelt-
ség igazi alapját képezi ; de ezáltal el van ismerve az is, 
hogy azaz ,ethikai képzet,' melyet az ííju a különböző tan-
tárgyak utján magának szerezhet, lehet, nem helyes, a mely 
tehát correctivumra szorul és a correctivumot csak a hitok-
tatás adhatja meg. A mennyire üdvözöljük e felfogást a hit-
oktatást illetőleg, annyira látjuk szükségét ismételten kife-
jezni, hogy mily nagy hiány van ez utasításban, mely mel-
lőzi a hivatkozást, a vallás és a profán tudományok közt 
létező vonatkozásra nézve. Látjuk, hogy az utasitás jót akar 
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és ezt üdvözöljük, de be kell látni az utasitás készítőjének, 
hogy ugy, ama jót, melyet akar, eszközölni nem lehet. A 
vallásoktatásnak ez utasitás szerint azon szerepe lenne, hogy 
mindazt a tévedést, mondjuk ki világosan, mindazt a rosz 
irányt helyreüsse, melyet az ifjú a többi tantárgyak utján 
önmagába szivott. A helyett tehát, hogy az utasitás oda 
utalná az oktatást, hogy az minden téren vallásos legyen, 
tehát, hogy az oktatás és nevelés összliangzó legyen, a val-
lásos nevelést csak a hittanra bizza, mig a többi tantárgyak-
ra nézve teljes szabadság uralkodik, tehát esetleg vallás-
ellenes szabadság. Már, ki képzelheti azt, hogy ily módon, 
a szerzett téves ,ethikai képzést' helyes irányba terelhető le-
gyen? Ki képzelheti ezt főleg akkor, midőn a hittan csak 
heti egy órában adatik elő ? Ugyan miért teszik ezt a jót, 
amit eszközölni akarnak, csak félig. Félmunka ez, semmi mun-
ka, mert semmi eredményre nem vezet. Tegyék meg, kiknek 
ez hatalmukban van, adjanak egy egészet, terjesszék ki a hit-
tani órát legalább két órára hetenként, adjanak ki egy ujabb 
utasítást, mely kötelezze a tanárokat tantárgyaikat vallásos 
irányban kezelni : akkor czélt fognak érni, mert más ifjúság, 
más szellemű nemzedék fog az iskolából kikerülni, mint az 
eddigi rendszer szerint kikerült Q 

Róma. aug. 6. A pápáról. Az „ Aeterni Patris" megje-
lenésének évfordulóján. — Nyomasztó hőség és a világszerte 
hires római malaria, kivált julius hóban, futásnak indította 
a rómaiakat és idegeneket. Jobb levegőbe menekült, a ki 
csak tehette. A szent atya azonban nyugodtan és jó egész-
ségben folytatja, hőség és malaria daczára, nagyfokú mun-
kálkodását. Lehetetlen lesz utoljára még a szabadgondolko-
zóknak is el nem hinni azt, hogy az égnek különös gondja 
van a Vatikánra. Soha X I I I . Leo annyit nem dolgozott 
mint épen e napokban. Miután reggel megfürdött és egy ki" 
sétát tett, soha sem volt látható csak este midőn a vatikáni 
kertekben szokott sétájára megjelent. Egész nap imádkozik 
és dolgozik. — Consistorium septemberben lesz. A vallás1 

és erkölcsi elvek X I I I . Leóhoz méltó magasztos alakban 
fognak akkor ismét nyilvánulni. Belgium és Francziaország 
ügyei komoly tanulmány tárgyát képezik. De Luca bibor-
nok, ő szentsége meghagyásából, anyagot gyűjt a Propa-
ganda javainak conversiója ellen kiadandó emlékirathoz. 

Az örökké emlékezetes „Aeterni Patris" kezdetű en-
cyclica évfordulója napján, f. hó 4-én, a szent atya uj nagy-
szabású intézkedéssel lepte meg a katholikus világot. Egy 
,Motu proprió'-t adott ki, melylyel aquinói szent Tamás az 
összes katholikus egyetemek, akadémiák, lyceumok és isko-
lák védszentjévé emeltetik. A „Motu proprio"-ra egyrészt 
azon nagy számú kérelmezések szolgáltattak okot, melyeket 
a püspökök a világ minden részéből részint egyenkint, ré-
szint collective, különösen az utóbbi két év alatt intéztek a 
szent székhez, másrészt a ritusok congregatiójának azon be-
ható tanácskozmányai, melyek ezen tárgyban m. hó 23-án 
tartattak, nemkülönben 12 jelenlevő bibornok s más atyák-
nak és a congregatio consultorainak egyhangú szavazata 
folytán hozott azon határozata, hogy sz. Tamás az összes 
kath. iskoláknak még azoknak is védszentjévé emeltessék, 
amelyek már külön védszenttel birtak, akiknek tisztelete 
azonban ez által épen nem csorbittatik. — Az ezen ügyben 
a szent székhez intézett petitiók valóban monumentális 

gyűjteménye azon 345 oldalra terjedő folio-kötetben fog-
napvilágot látni, melyet mgr. Salvati, a Promoter fidei, a jul. 
23-iki ülésben a congregatio elé terjesztett. 

Par is . A jezsuiták kiűzetésének története. — Ezen czim 
alatt jelent itt meg e napokban Vindextöl egy kis füzet, me-
lyet ha egyszer belefogott az ember, lehetetlen végig nem 
olvasni, pedig nincs benne egyéb, mint a napi lapok által 
már régen közlött események leirása; hanem ez oly igényte-
len egyszerűséggel van előadva, hogy a figyelmet egészen 
leköti és a legérdekesebb reflexiókra szolgáltat alkalmat. El-
mondjuk mi is, mily gondolatok támudtak bennünk, midőn 
e füzetet végig olvastuk. Az első gondolat, melyet Isten 
szolgáinak békés hajlékaikból történt kiűzetése bennünk 
keltett, az a kérdés : vájjon a X I X . században vagyunk-e 
vagy visszaestünk a kereszténység három első századába? 
A franczia prefetek és rendőri biztosok eljárása önkéntele-
nül emlékeztet a római birodalom proconsulainak és prae-
fectusainak embertelenségére, kik erőszakkal berontottak a 
keresztények házaiba és menhelyeibe s kegyetlen hivatalos 
buzgósággal kiragadták az áldozatokat kedveseik s tiszte-
lőik köréből. Most, az igaz, vérontás nélkül folyik az üldö-
zés, de a jogtiprás ugyanaz. Most épen ugy mint hajdan az 
üldözés oly emberek ellen dul, kiknek mást a világ nem 
tud szemökre vetni, mint hogy Istennek szolgálnak s em-
bertársaiknak javán fáradoznak. Hanem daczára annak, 
hogy vért a modern civilizáczió nem ont, azért az emberi 
élettel mégis oly kegyetlenül játszik, mint a pogány ke-
gyetlenség. Midőn péld. a nyolczvan éves aggastyán Hues 
atyát csendes czellájából, hol már csak halálára készült, erő-
szakkal kihurczolták, nem gondolták-e meg Freycinet csat-
lósai, hogy egy érdemekben gazdag élet végső perczeit ke-
serítették meg akkor, midőn a zaklatott aggastyán minden 
emberi jog szerint más bánásmódot várhatott? Vagy midőn 
Angersben Aillery testvért, ki Cayenneben, a haza szolgá-
latában, elvesztvén egészségét, mozdulni sem tudott ágyából,-
igen, midőn a hazaszeretet ez áldozatát nyugalmából kiza-
varták, nem gondolták-e meg a barbár üldözők, hogy tet-
tök az áldozatnak talán még jobban fájt, mintha rögtön 
megölték volna? Valóban, ha e kegyetlenségeket látjuk, le-
hetetlen, hogy az első századok barbár üldözései ne jussanak 
eszünkbe. 

Azonban, Istennek hála, nemcsak az üldözők és áldo-
zatok idézik fel az első keresztény századok emlékét, hanem 
a hivek élő hite s lángoló buzgósága is, mely méltán vete-
kedik a régi keresztények erényeivel. Méltóság, tudomány, 
érdem, toga és karddal diszitett férfiak, szegény munkások 
és előkelő gazdagok, férfiak és nők, s a hálás ifjúság cso-
portosan követi a kiűzött áldozatokat, nem győzi tiszteleté-
vel elhalmozni az üldözést nemes fensőbbséggel tűrő lelki-
atyákat. Leborulva áldásaikért esdenek, halhatatlan bizonyí-
tékot szolgáltatva ez által, hogy az üldözőket a nép legjava 
arra sem tartja méltóknak, hogy figyelembe vegye a kar-
hatalmat, melylyel visszaélnek. Valóban, az a bátorság, mely 
franczin katholikusok körében nyilvánult, méltó a keresz-
tény névhez. Romlott társadalomban térdre hullnak az em-
berek az erőszak előtt, vagy eszeveszett ellenállást fejte-
nek ki ; a franczia katholikusok örökké emlékezetes példáját 
hagyták hátra a keresztény mérsékletnek és bátorságnak. 
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D'Arscot grófnőnek már kötözte a durva rendőr kezeit, 
hogy bekísérje, és ő mégis férfias bátorsággal ismételte, a 
miért elfogták, — éltette a jezsuitákat és szerzetes rende-
ket. Megható volt az is, midőn az ifjúság, sőt maga a gyer-
meki kor is félelem nélkül tiltakozott az erőszak ellen. 
Amiensben egy 12 éves gyermek kiterjeszté kezét s fel-
kiáltott: Isten önnel, atya, a viszontlátásra, nem sokárat 

Ennyi szenvedés, ennyi erény, lehetetlen, hogy jobb 
jövőt ne érdemeljen ki Istennél Francziaországnak s Euró-
pának ! 

Loyola. Se. lgnácz ünnepéről irják innen az ,Univers'-
nek, hogy annak mind a három napján a zarándokok so-
kasága szokatlan nagy volt. A lelkesedés rendkívüli vala 
s mindenütt a legszebb rend uralkodott. Az isteni tisztelet 
sz. lgnácz napján igen fényesen tartatott meg szokás szerint a 
parochialis templomban, a victoriai püspök jelenlétében. 
Szent beszédet baszk nyelven mondtak. A délutáni isteni 
tiszteleten megjelent a sevillai érsek és a spanyol káptala-
nok több nevezetes tagja. Vasárnap, mely az ünnep nyolcza-
dába esik, hagyomány szerint a szent mise magában Loyo-
lában volt, még nagyobb fénynyel és pompával mint előtte 
való napon. Kora reggel óta özönlött a nép fel a szenthelyre 
s az áldozók számát nem lehetett biztosan megállapítani, oly 
tömegesen vettek benne részt a hivek. Reggeli nyolcz óra-
kor megszólaltak Azpeitia harangjai, jelentve hogy a sz. me-
net megindult nemsokára megszólaltak a loyolai harangok is 
s a lég messze vidékre betelt a megszentelt ércznyelvek össz-
hangzatos zenéjével. Megindult egyúttal a szent menet Lo-
volaból is az azpeitiak fogadására, kik magukkal hozták sz. 
lgnácz szobrát, melyet a nép rendkívüli tisztelettel környez. 
Fél óra múlva sz. lgnácz hymnusának magasztos accordjai 
•és a minonok (nemzetőrök) diszlövései jelentették a me-
net megérkezését. Kilencz órakor kezdődött az ünnepi sz. 
mise, melyet maga a megyés püspök mondott, mely alatt 
Haydn miséjét adta elő a kar. A szent rendalapitó tiszte-
letére dicsbeszédet Garcia Romero atya mondott. Garcia 
Romero atya az avilai püspök titkára volt s mint szónok 
Madridban fényes nevet vívott ki. Mostani beszéde telve 
volt kiváló szónoki szépségekkel és igen találó vonatkozá-
sokkal a napi eseményekre s a rend jelenlegi körülményeire. 
Kiemelte, hogy az egyház ellenségei kiváló keserűséggel 
•épen a Jézus-társasága ellen harczolnak, mi által ezt vala-
mennyi szerzetes rend fölé emelik, a mi loyolai sz. lg -
nácz rendjének legnagyobb dicsősége. — Vége levén az is-
teni tiszteletnek a sz. menet visszatért Azpeitiába, honnét 
beláthatlan hosszú sorokban robogtak szét a kocsik szétvive, 
minden irányban a zarándokokat s a szenthely többi látoga-
tóit. Délután s este népünnep volt, az u. n. novilada, vagyis 
fiatal bikák versenyfutása (nem bikaviadal), nemzeti zene, 
kivilágítás és különféle játékok. — Loyolai sz. lgnácz régi 
ezüst szobra, melyet a baszk nép oly nagy tiszteletben tart, 
augusztus 1-eje óta ismét ott van Logola főoltárán. Azon 
számtalan fosztogatás alatt, melyeken a vallás Spanyolor-
szágban keresztül esett, ezen szobor is eladó lett, de az as-
peitiai községi tanács nem vélte semmi áron megengedhe-
tőnek, hogy ily becses szent dolog magánosok, és hozzá még 
kitudja kik birtokába menjen át. Azért a szobrot közlöltsé-
gen megvette s elhatározta, hogy azt mind községi birtokot 

fogja minden bekövetkező templomfosztogatás ellen védel-
mezni. A városi tanács ez évben megengedte, hogy a gui-
puzcoai szent szobra Loyolába vitessék át és ezen átvitel 
hire hozta ide a vidék lakosait oly rendkívüli tömegekben, 
hogy az augusztus 1- i körmenet emlékezetes lesz Loyola 
történetében örökre. 

IRODALOM. 
-f- A kath. egyház tana és a politikai gazdászat. 

La dottrina cattolica e V Economia politica. Studi del Ret-
tore Filippo Evola, bibliotecario-capo della biblioteca Nazio-
nale di Palermo, dottore in teologia, filosofia e medicina ecc. 
2. ediz. 2 voll. Palermo. Stabil, tipogr. Leo, 1880. 3 lira» 

Szerző czélja bebizonyitani, hogy a politikai vagyis 
nemzetgazdászat, józan elvekre fektetve, teljes öszhangban 
van az egyház tanaival. Sokan azt hozzák fel a keresztény-
ség ellen, hogy a gazdagságnak ellensége ; felemlítik Krisz-
tus urunk kemény szavait a gazdagok ellen ; felhalmoznak 
idézeteket a szent írásból, szent atyák és más egyházi irók 
műveiből, melyekben a szegénység magasztaltatik : minde-
zekből az egyház ellenségei kárörömmel következtetik s 
kivált napjainkban világszerte hirdetik, hogy a keresztény-
ség nem fér össze a népek anyagi gazdagodásával. Ha va-
lahol, itt bizonyul be helyes elvnek az, hogy qui bene dis-
tingvit, bene docet. Igaz ugyanis, hogy Krisztus urunk azt 
mondta a gazdagokról, hogy azoknak nehezebb menyor-
szágba jutni, mint tűlyukon tevének keresztül menni ; de ki 
nem látja, hogy Krisztus urunk szeme előtt, midőn e szava-
kat mondá, oly gazdagok lebegtek, kik gazdagságukat saját 
üdvösségök ellen használják. A földi javak Istentől szár-
maznak s az ő rendelete szerint az ember által eszközül 
használandók czéljának elérésére. Az oly gazdagokra tehát, 
kik javaikat magasabb erkölcsi czélokra használják, fel, 
Krisztus urunk idézett sújtó nyilatkozata nem vonatkozha-
tik. Isten önmagának ellen nem mondhat. Ha ő adta az em-
beriségnek a földet s ennek minden javait, kincseit, birtokul 
s használatra, akkor a tisztes munkásság és becsületes ipar-
kodás gyümölcseit, a gazdagságot és anyagi jólétet nem 
kárhoztathatja. Őrizkedni kell e tekintetben is a végletek-
től, melyek a pazar duslakodás és fösvénység. E két fő-
bűnnek épen ugy ellensége a keresztény tan, mint a józan 
nemzetgazdászat Se fösvénység sem pazar fényűzés és élv-
hajhászat nemzetgaszdászati jólétet nem eredményeznek. 
Gazdagság, anyagi jólét, az erkölcsi világrend törvényei 
keretében, ez a józan nemzetgazdászat eszményképe, mely-
hez a körvonalakat a keresztény erkölcstan szolgáltatja. 

Szerző, ki mind az egyházi mind a világi tudomány-
ban egyiránt ritka ját tassággal bir, müvében felölel mindent 
mi a társadalmi kérdés neve alatt ismeretes tárgyhoz tar-
tozik. Kifejti az anyagi javak termelésének eszméjét, tör-
vényeit, szól az a munkáról, ennek különféle nemeiről, a 
fóldmivelésről, az ipar különféle fajairól, a kereskedelemről 
s egymásközti viszonyaikról. Minden uj tárgynál kiváló 
szeretettel foglalkozik a katholika egyház ellen nemzet-
gaszdászati szempontból felhozni szokott ellenvetésekkel. 
Például az iparnál emliti, hogy az egyház tiltja ugyan a 
papságnak iparral foglalkozni ; hanem ezt koránsem azon 
szándékból teszi, mintha a papságban a dologtalan, henye 
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életet akarná ápolni, sőt ellenkezőleg, azt akarja, hogy 
mindenki maradjon saját hivatása körében s a papság ne 
fecsérelje munkaerejét más társadalmi állás foglalkozásaira, 
hanem annál fokozottabb buzgósággal teljesitse azon szel-
lemi munkát, mely a társadalom s az összes emberi mun-
kálkodás megszentelésére van hivatva. Igy védi szerző, al-
kalmas helyeken, az egyház szerzetesi intézményét, az egy-
házi javak létjogát s nemzetgazdászati jótékony hatását, 
Bentham utilitarismusa ellen védi a magasabb erkölcsi 
szempontokat, szól a rabszolgaság, pauperismus, vasárnapi 
munka, népesedés, házasság, tőke és kamat, az áru és ár, a mű-
vészet nemzetgaszdászati és erkölcsi oldalairól, általában 
mondhatni, mélyre ható tudománynyal s bárkire nézve ta-
nulságosan. Evola műve méltán a legjobb franczia, belga és 
német szerzők ily nemű dolgozatai mellé sorolható. 

= Bekü lde te t t : Előfizetési felhívás ! Egy régen érzett 
hiány pótlását tesszük feladatunkká, midőn a nagyérdemű 
közönség kegyes pártfogását „Magyarország czimertára" 
czimü munkánkra kérjük fel, mely Magyarország és társ-
országainak, országos, összes megyei és városi czimereit és 
a nevezetesebb községek pecsételt, a megfelelő szövegma-
gyarázattal, koronkénti fejlődésük szerint foglalná magá-
ban. — A tisztelettel alulírottaknak tizenhat évi fáradozás 
után sikerült egy oly czimergyüjteméuyt létesiteni, hogy 
ugy az anyag teljessége, mint hitelességére nézve képesek-
nek érezzük magunkat, a legszigorúbb kívánalmaknak is 
megfelelni. Czimer- és pecsét-rajzainkban a műizlés és a czi-
mertudomány szabályait követendjük, mig másrészről a szö-
veg az egyes czimerek leírását és a történeti fejlődést tün-
tetné fel. — Egyszóval azon leszünk, hogy jutányos áron, 
egy teljes s diszes kiállítású művet nyújthassunk, mely hi-
vatva legyen nemcsak a czimertant szélesebb körben megis-
mertetni, de hogy az a nagyközönségnek és a hatóságoknak 
valódi kézikönyvéül szolgáljon. Épen ezen okból mellékel-
jük a mutatványlapot, mélyből kiki már előzetesen, minden 
ajánlásunknál is jobb s közvetlenebb meggyőződést szerez-
het magának. Ezúttal csak jelen felhivásunk belső lapjára 
vagyunk bátrak felhivni a nagyérdemű közönség figyelmét, 
mely a munka tartalmának átnézetét és az előfizetési felté-
teleket tartalmazza. — Végül megemlítjük, hogy a szöveg 
megírását Tagányi Károly, orsz. levéltári tiszt ur vállalta 
magára ; munkánk szellemi támogatására nézve pedig báró 
Nyáry Albert m. tud. akad. tag urat, hazánknak e téren 
egyik legjelesebb szaktehetségét, megnyerhetni szerencsések 
valánk. A mélyen tisztelt közönségen tehát a sor, hogy e 
régen táplált eszmét létesítsük, s becses pártfogása biztosí-
tékot nyujtand az iránt, hogy majdan idővel a magyar ne-
messég czimereit is közrebocsáthassuk. Budapesten, 1880. 
évi julius hó 15-én. Altenburger Gusztáv, czimer-buvár. 
Rumbold Betnát, czimer-festő. 

Magyarország Czimertára tartalmi átnézete és előfize-
tési feltételei. „Magyarország Czimertára" három főrészből 
álland a következő beosztás szerint. Az első rész magában 
foglal 34 országos-, tartományi- s állami-, 100 megyei- és 
területi-, 50 szab. kir. városi és 166 rend. tan. városi czi-

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay 

mert. A második rész 600 mezővárosnak, a harmadik pedig 
550 nevezetesebb községnek czimereit és pecsétjeit fogja 
tartalmazni. A munka tizenöt, havi füzetben jelenik meg, 
mindegyike 10 táblával és minden osztály czimereivel a 
megfelelő arány szerint. Az első füzet október hó elsején je-
lenik meg. Egy füzet ára 2 frt. Az egész munka előfizetési 
ára 25 frt. 

VEGYESEK. 
— IX. Pius emlékszobrát f. hó 8-án leplezték le a mi-

lanói székesegyházban. Az ünnepélyt 5, 6, 7-én triduum 
előzte meg. X I I I . Leo pápa ez ünnep alkalmából teljes bú-
csút engedett. 

— Nagylelkűség nagylelküleg viszonozva. Wallis kan-
ton nagytanácsa elhatározta, hogy az 1848-iki a radicalis 
kormány által a sioni (sitteni) káptalan ellen elkövetett jog-
talanság jóvátételéül a nevezett káptalannak az állampénz-
tár 55,000 frankot fizessen ki. Másnap a nagytanács, nagy 
meglepetésére, levelet kapott a káptalantól, melyben ez, te-
kintettel a nagytanács nagylelkű határozatára, az 55,000 
frankot megköszönve e haza oltárára tette le. 

— Meghívás szent gyakorlatokra. Azon igen tisztelt 
paptársaimnak, ki a „Havi Közlöny" mult évi folyamában 
leirt lelki fürdőt használni akarják, van szerencsém ezennel 
jelenteni, hogy a lelkigyakorlatok áldozárok számára Grácz-
ban az idén augusztus 30-ikán (hétfőn), délután 5-órakor 
kezdődnek és szeptember 3-ikán (pénteken), reggel nyolcz 
órakor befejeztetnek. Áldozárok, kik ezekben részt venni 
akarnak, bármely egyházmegyéhez tartozzanak, szives örö-
mest fogadtatnak, csak az kívántatik, hogy az illetők ez 
iránti szándékukat legalább nyolcz nappal előbb bejelentsék 
és pedig vagy hivatalosan a seckaui herczeg-püspöki egy-
házi hatóságnál vagy magánlevélben Resch József urnái, a 
seckaui herczeg-püspök titkáránál. Teljes ellátás nyujtatik 
a papnevelő-házban összesen öt osztrák értékű forintért. A 
bejelentés történhetik latin vagy német nyelven, a lelki gya-
korlatok német nyelven tartatnak. Az áldozárokat, de kü-
lönösen azokat, kik a Gráczba vezető vasutak közelében 
laknak, legyenek akár plébánosok, akár káplánok, akár ta-
nárok, ezennel tisztelettel felhívjuk, hogy ezen alkalmat 
lelki életük felelevenítésére mennél számosabban használják ! 
Ne tartson bennünket semmiféle emberi tekintet vissza ! Sa-
lus animarum (etiam propriae animae) suprema lex esto ! 
Szombathelyi. (Havi Közlöny.) 

— A svajczi j-katholicismus, épen ugy mint a német-
országi, fokozatos enyészetnek indult. Az ezévi pünkösdi 
zsinaton már csak 71 tag jelent meg, holott tavai még 91, 
harmadéven 141,1876-ban 162 voltak jelen. Constatáltatott, 
hogy a svajczi ó-katholicismusnak ez évben 14 községgel és 
15 áldozárral kevesebbje van mint tavai. 

— Mgr Langénieux rheimsi érsek azon kérelemmel 
járult a szent atya elé, engedné meg a st. sulpice-i áldozá-
ro.knak, hogy a lorettói litániát következő röpimával told-
hassák meg : Regina cleri, ora pro nobis. O szentsége ezt 
megengedte. 

— Manning bibornok, — több eset fordulván elő megyé-
jében, hogy vegyes házasságkötés alkalmából a házaspár, 
miután a házasság szentséget kath. lelkipásztor előtt felvet-
ték, akatholikus templomba mennek s ott az illető feleke-
zet lelkésze által szövetségüket újra megáldatják, főpásztor! 
körlevelet bocsátott ki papságához, melyben figyelmezteti 
őket, hogy az ily eljárás tilos eommunicatio in sacris és 
X I V . Benedek pápa szerint halálos bün ; azért minden áron 
igyekezzenek a hiveket rábirni, hogy az ily eljárás köztük 
szokássá ne váljék. 

Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Nyomatott Budapesten, 1880. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Budapesten, augusztus 18. 14. II. Félév, 1880. 
TARTALOM : Szent Benedek és intézményének világtörténelmi jelentősége. — A socialis kérdés megoldása keresz-
tény szellemben. — Egyházi tudósitások : Budapest. A ,Propaganda' javainak lefoglalása és az államok. Belgium. Frère-
Orban folytatja a botrányt. Francziaorszdg. Desprez bibornok toulousei érsek főpásztori levele. Brüssel. XII I . Leo pápa 
dicsérő levele a belga püspöki karhoz. A belga kath. sajtó felirata a szent atyához. — Irodalom : A héber olvasás gym-

nasticai tanszere. — Vegyesek. 

Szent Benedek és intézményének világ-
történelmi jelentősége. 

A föld jnunkálása nagyon is megfelelt a szer-
zet keletkezésekor létezett mostoha időviszonyok 
szükségleteinek. A barbár népek rombolásai min-
denfelé pusztulást terjesztettek és sok virágzó hely-
ség és városnak csak romjai maradtak meg, és nem 
sokára sürü erdő boritotta azon vidékeket, hol az-
előtt termékeny szántóföldek vol tak; azonkívül be-
tegségek folytán a lakosság nagyon megri tkul t . 
Ezen oknál fogva sz. Benedek fiai első feladatuknak 
tekintet ték, a földet ismét meghódítani, hogy az 
ember szolgalatja és használatára legyen. A szám-
talan akadályok oly erőt kívántak, a milyennel 
csak azon férfiak birtak, kiknek egész élete nem 
volt más, mint az engedelmesség, az önmegtagadás 
és önfeláldozás folytonos gyakorlása. A Megváltó 
isteni élete által megszentelt munkát azon szándék-
kal végezték, hogy I-ten akara t já t teljesítsék. Isten 
dicsőségére végezvén a munkát , könnyűvé lett az, 
mivel szeretetből Is 'en iránt munkálkodtak. Ezen 
fennsöbb szellemtől áthatva és isteni erővel meg-
áldva, nem kíméltek semmi fáradságot, hogy a szer-
zet ezen missióját teljesítsék. Nem riadtak vissza a 
nehézségektől, melyek akár az emberek, akár a ter-
mészet részéről felmerül tek; ha ellenséges vagy bar-
bár csapatok ki tar tó szorgalmuk gyümölcsét sem-
mivé tette, ú j r a kezdették ugyanazon munká t ; az 
utódok mindig készek voltak ott folytatni a mun-
kát, hol elődjeik elhagyták. Különösen azon kö-
rülmény bír, nagy fontossággal hogy egyesült erő-
vel törekedtek a nehézségeket legyőzni, hogy egy 
akarat vezérelte és lelkesitette az egész családot; 
azért ki tartó szorgalmuk győzedelmeskedett ott is, 
hol egyeseknek lankadniok kell. A munkában a 

rendtagokkal osztozkodtak az apátok, mint aniani 
sz. Benedekről igen szépen mondja életirója : „Cum 
arantibus ipse arabat, cum fodientibus socius erat, 
cum messoribus metebat," és ez már a szerzet leg-
fiatalabb korában igy vol t ; midőn ugyanis egykor 
Equit ius apátot, ki még sz. Benedek kortársa volt, 
a monostor i rodájában keresték, az ott foglalkozók 
azt felelték, hogy a kaszálókat segiti. S. Gregor. M. 
Dialog. I, 4. Többnyire olyan helyeket választottak, 
melyek távol voltak az emberek társaságától , de 
épen azért annál több munkát és fáradalmat kíván-
tak, hogy lakhatókká legyenek. Sok monostor elne-
vezését a puszta vidéktől, vagy a tövisektől és buj -
tor jántól vette, melyek ellen szüntelen harczban 
voltak. Majdnem Európa minden országát kellene 
felemlíteni, ha a benedekrendi szerzetesek jótékony 
befolyását a földmivelés és egyáltalán anyagi mű-
velődésre részletezni akarnók. Vadonokat, mocsáro-
kat és őserdőket virágzó kertekké vagy termékeny 
szántóföldekké tettek ; a királyi próféta szavaival 
hálát adhattak az Istennek: „Visitasti terram et 
inebriasti eam : multiplicasti locupletare eam . . . . 
Pinguescent speciosa deserti, et exultatione colles 
accingentur. Indut i sunt arietes ovium et valles 
abundabant f rumento : clamabunt, etenim hymnum 
dicent." Ps. 64. Számtalan virágzó helység és vá-
ros, szent Benedek szerzeteseinek köszöni létét és 
elnevezését. Langueval — Histoire de l'église galli-
cane — számításai szerint Francziaországban a vá-
rosok és helységek három nyolczada szerzetesektől 
veszi eredetét. A hol csak monostor keletkezett, ott 
a környék lakosai az Istennek szentelt ház árnyé-
kában megtelepedtek, hogy a szerzetesi tevékenység 
és működés áldásaiban részesüljenek ; érezték, meny-
nyire jól esik a lakás a pásztorbot védő és áldásos 
hatalma alatt . Szent Benedek fiainak buzgó mun-
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kássága azon nagy socialis eredményt hozta létre, 
hogy a kézi munka nagy becsülésben részesült, és 
ez nem lehetett másképen. Midőn ugyanis a munká-
sok a szerzeteseket rangkülönbség nélkül, az apá-
tot épen ugy mint alattvalóit, a legelőkelőbb csalá-
dokból származott rendtagokat épen ugy mint azo-
kat, kik a világban talán szolgai állapotban voltak, 
egyformán a kézi munkát a legnagyobb buzgóság-
gal végezni látták, nehéz sorsukkal kibékítve let-O o " 
tek, becsülni tanulták ök is a munkát, megtanul-
ták, mikép lehet a legsilányabb foglalkozást meg-
nemesiteni és felsőbb rendeltetésünk eszközévé ten-
ni az által, hogy Krisztus nevében végeztetik Isten 
akarata szerint. Ezen társadalmi hatással összeköt-
tetésben van az is, hogy sz. Benedek szerzetének 
nagy érdeme lett a rabszolgaság eltörlésében. Lehe-
tetlen, hogy ezen szerzet, melynek szabályaiban a 
valódi keresztény egyenlőség elve olyannyira hang-
súlyozva van, ne törekedett volna ezen elveket a 
külső életben is lehetőség szerint érvényre emelni. 
Nem tették és nem tehették azt, hogy egyszerre és 
gyökeresen megszüntessék azon viszonyt, mely az 
akkori társadalmi állapotokkal legszorosabban volt 
egybefiizve, hanem követve az apostol intelmét (1. 
Tim. 6, 1.), inkább azon voltak, hogy előbb a rab-
szolgák kemény sorsát enyhitsék ós azokat a sza-
badság használatára elökészitsék, nehogy a hirtelen 
megszüntetés inkább a rabszolgák és társadalom o o 
átkára, mintsem hasznára legyen; tehát a conserva-
tiv haladás törvényét követték, mely a fennálló té-
nyek és körülmények alapjából fejleszti a jobb és 
boldogabb jövőt. Teljes joggal mondja Roehm,1) 
hogy sz. Benedek fiai nyugaton legtöbbet tettek a 
rabszolgaság és örökszolgaság eltörlésére, bölcs ma-
gatartásuk által egyszersmind arról is gondoskod-
ván, hogy a szabadonbocsáttatás az illetők ideigle-
nes és örök veszedelmét ne okozza. 

Azon időszak, melyben sz. Benedek szerzetét 
alapította, a tudományoknak nem kedvezett. A nép-
vándorlás hullámai és a vele összeköttetésben volt 
harczok és dulongások megakasztották a keresztény 
tudomány fejlődését, sőt a kivívott eredményeket 
is részben megsemmisítették. Igy tehát az időviszo-
nyok szükségletei arra is kényszeritették az uj szer-
zetet, hogy a tudományt is vegye pártfogásába, és 
e téren tevékenységét különösen oda fordítsa, hogy 
az egyházi és világi irodalom kincseit az enyészet-
től híven megőrizze és az utókor számára fenntartsa. 

!) Roehm. Die soc. Bedeutung des Ben. Ordens. Augs-
burg, 1880. 

A tevékenység ezen iránya különbön is a rend nagy 
hasznára volt, mert a folytonos anyagi foglalkozás 
igen könnyen a szellem fölemelkedését akadályoz-
hatta volna. Ezen oknál fogva már maga a sz. rend-
alapitó szabályaiban intézkedett arról, hogy min-
den kolostornak könyvtára legyen és a rendtagok 
olvasással is foglalkozzanak. Oly szükségesekké let-
tek a könyvek, hogy minden monostornak irószo-
bája (scriptorium) volt, melyben egyes szerzetesek 
(antiquarii) könyvek lemásolásával foglalkoztak; 
már Nagy Gergely említi dialógusaiban a könyv-
másolókat.2) A könyvtárt legnagyobb kincsnek te-
kintették; nagy dicsőségnek tartották, könyveket 
összegyűjteni és könyvtáraikat gazdagítani. A köny-
vek lemásolásával a szerzetesek a világnak kimond-
hatlanul nagy szolgálatot tettek ; ez által ugyanis 
a régi tudomány kincseit megőrizték olyan időben, 
mikor a monostorok falain kivül a nagy világ a tu-
dománynyal nem igen törődött. Olyannyira össze-
olvadt ezen foglalkozás következtében a tudomá-
nyok szeretete a monostori élettel, hogy a monosto-
roknak a 8. és 9. században egyerlien „monasteria 
s tudiorum" czime volt, és a tudományok elhanya-
golását egynek tekintették a szerzetesi élet hanyat-
lásával. Monte-Casino, a benedekrend anyamonos-
tora, a tudományok folytonos ápolása által a ben-
czés világnak mindenkor a legfényesebb példát adta. 
A kitűnő és világhírű férfiak egész sora ékesítette 
minden időben azon szent helyet, melyet a szerzet 
nagy alapitója szent életével és működésével meg-
szentelt, és ahonnan bő áldás áradt ki a világ min-
den tájékára. Különösen említésre méltó azon kö-
rülmény, hogy Monte-Casino akkor is, midőn Gö-
rögország politikai befolyása Olaszországra már ré-
gen megszűnt, folytonos összeköttetésben maradt 
Görögországgal, miáltal a görög nyelv, irodalom 
és művészet ismeretét fenntartotta és a nyugati tar-
tományokkal közölte. Nem volt tudomány, melyet 
sz. Benedek fiai mellőztek volna, még az orvostudo-
mányban is kitűnő jártassággal bírtak, a salernói 
főiskola alapítása sz. benedekrendi szerzeteseknek 
köszönhető. De nemcsak a tudományt, hanem a mű-
vészetet is szorgalmasan tanulták és gyakorolták. 

2) A könyvmásolás mesterségét különösen Cassiodor 
honositotta meg a szerzetesházakban. Cassiodor, sz. Benedek 
kortársa, a hatodik század első felében sok éven át Theodo-
rik király és utódjainak első államminisztere volt; de 540-
ben visszavonult a tőle alapított Vicario monostorba és szer-
zetessé lett; mint ilyen nagy buzgósággal ápolta a tudomá-
nyokat, nagy könyvtárt alapitott és a szerzeteseket serken-
tette a könyvek másolására, többre becsülvén ezen foglalko-
zást, mint az anyagi munkálkodást. 
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Kolostoraikat és templomaikat maguk épitették és 
ékesitették ; igy történt azután, hogy a művészet 
minden ágában jeles ismeretekkel birtak, melyeket 
tovább terjesztettek és fejlesztettek; a kilenczedik 
századtól a tizenharmadikig a keresztény építészet 
legszebb műemlékei nagyobbrészt benczésektöl szár-
maznak Az Olasz- és Angolországból érkezett szer-
zetesek, sz. Benedek fiai voltak azok, kik Közép-
Európa népségeit a keresztény hitre, de egyúttal a 
földinivelésre, kézműiparra oktatták, ök voltak, kik 
szerzetes házaikat s az ezekkel összekapcsolt tem-
plomokat tervezték és épitették A fuldai tem-
plomot Eigil apát szerzeteseivel épitette és fes-
tet te; a sz. galleni templom Gerung szerzetes terve 
szerint készült Isenrich, Winihard és Ratzer szerze-
tes kőfaragók vezetése mellett. Sz. Odót, a clugnii 
apátot (f 942) Rómába hivták, hogy sz. Pál kolos-
torának építését vezesse."8) Halhatatlan érdemeket 
szerzett sz. Benedek rendje az egyházi zene körében 
is. Ezen rendből származott. Nagy Gergely pápa, 
kit az egyházi zene úgyszólván alapitójául tekint. 
Nagy Gergely halála után János, sz. Benedekrendi 
apát, sz. Péter basilikájának főénekese lett. A ben-
czés monostorokban mindjár t kezdetben az egyházi 
ének kiváló pártolásban részesült. Németországban 
Reichenau, Sz. Gallen, Hirschau, Corvey apátságok 
híresek voltak az egyházi zenéről. Arezzói Guido, 
sz. benedekrendi szerzetes, a műének történetében 
korszakot alkotott. Különösen említeni kell még a 
történelmi tudományokat, melyekkel mindig a leg-
nagyobb gonddal és szorgalommal foglaikoztak. A 
szerzet kezdetétől fogva előszeretettel viseltettek a 
történelem irányában; kitartó szorgalommal megír-
ták a keresztény népek évkönyveit, hogy a történt 
események emlékét megőrizzék és fenntartsák az 
utódok számára. Ezen évkönyvek és életrajzok any-
nyival inkább nagy fontossággal bírnak, mivel azon 
századok történetét tárgyalják, melyekben a mai 
európai nemzetiségek képződtek. Amit egy angol 
protestáns tudós saját hazájának történetírásáról 
mond, ugyanazt sok európai nemzetről lehetne el-
mondani: „Absque monachis nos sane in história 
patria semper essemus pueri. . . . De monachorum 
fide non est, cur ambigamus, cum illi res tantum 
suas tractent, sibique notissimas." Joann. Mariham, 
Monasticon anglicanum I. ad finem. A 12. századig 
a benczések úgyszólván egyedül foglalkoztak törté-
netírással, azt mondhatni, hogy a középkori törté-
netírás bölcsője és fészke nagyobbrészt e monosto-

3) Blümelhuber , Az egyházi művészet. 16. 1. 

rokban volt. De hogy a benczések azután is nagy 
lelkesedéssel és szeretettel foglalkoztak, történelmi 
tanulmányokkal azt elegendőképen bizonyítja a 
maurinusok világhirü benczés congregatiója, mely 
az egyháztörténetben, patristika és diplomatikában 
halhatatlan emléket állított magának. Mabillonr 

Marténe, Montfaucon, Ruinart nevet a tudós világ 
soha sem fogja elfelejteni. (Folyt köv.) 

A socialis kérdés megoldása keresztény szellemben. 
Az eddigiekből látni való, hogy a szabadelvű és radi-

calis párt javaslatai nem képesek az annyira bonyolult tár-
sadalmi csomót megoldani, nem képesek a munkásosztályo-
kat azon szomoruságos helyzetből kisegíteni, melybe azokat 
a divatos nemzetgazdászati elvek, főleg a feltétlen szabadver-
senyrendszer, kérlelhetleuül sodorták. Ennek gyászos ered-
ményei már mindenütt bekövetkeztek ; a munkások legjobb 
igyekezetük daczára, sem képesek már legnélkülözhetlenebb 
életszükségleteiket födözni. 

Bármily önzetlen jóakarat sugallta légyen Schultze-
Delitzschnek, Lassalle-nak s egyéb munkás-reformereknek 
fönvázolt javaslataikat, melyek ugyan részben a munkások 
nyomorát enyhitik : de azért eme javaslatok távolrol sem 
képesek a mindinkább elharapódzó Ínséget gátolni ; annál-
kevésbé pedig a munkások jelen nyomor-helyzetén gyöke-
resen segíteni ; mint ezt egy futó pillantás a mai cultur-ál-
lamok munkás-mozgalmaira untig bizonyítja. 

Angolhon a politikai szabadságok classicus hazája, hol 
a munkásegyletek is oly dúsan virágzanak, hogy mintakép-
ül állíttatnak föl a continens minden államaiban ; — min-
dennek daczára a pauperismus réme ott kisért még manap 
is ; sőt a munkásosztály tömegének, a lakosság túlnyomó 
többségének helyzete megdöbbentő mérvben rosszabbul, mint 
ezt az örökös munka-szünetelések s kivándorlások mutatják. 
Miből következik, hogy a legnagyobb politikai szabadság, 
a munkásegyletek legszebb virágzása, sem képesek a mun-
kás-kérdést megoldani, a társadalmi viszonyok elfajulásá-
nak útját állni. Ezeknek kétségbeejtő állapota kitűnik a ha-
lálozási számadatokból (Mortalitäts-Statistik). Minél na-
gyobb a halálozás valamely néposztályban annál bizonyo-
sabban következtethetünk, különben rendes viszonyok közt, 
azt ott elharapódzott Ínségre. Anglia lakosait általán két 
osztályba lehet sorozni: ezek gazdagok és szegények vagyis 
a munkások. Amazoknál az életkor átlag 35— 45 ; emezek-
nél 15—20 év. Valóban alig hihető; s emlitést érdemel mi-
dőn Lassalle Frankfurtban tartott beszédében eme statistical 
adatokat közölte, egyszerre felhangzott : Elég ! E számok 
bizonyára sokkal nagyobb világot vetnek a munkásnyo-
morra, a divatos közgazdasági eszmék eme szörnyszülöttjére, 
mint hosszas okoskodás. (L. Engels, Lage der arbeitenden 
Klasse in England. Leipzig. 1845. S. 133, Kleinschrod 
Pauperismus in England. Augsburg 1853.) 

Hasonló állapotok mutatkoznak Franczia-, Németor-
szág-, Ausztriában és mindenütt, tehát nálunk Magyarorszá-
gon is be fognak következni, mihelyt a nagy gyáripar job-
ban kiterjed ; mivel ugyanazon ferde közgazdasági elvek 
ugyanazon köznyomort szokták előidézni. 
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Váljon tehát csakugyan nem létezik-e segédeszköz, mely 
századunk legbonyolultabb de egyúttal legégetőbb kérdését, a 
socialis kérdést, megoldani képes? Nem létezik-e mentőszer, 
mely az annyira megzavart egyensúlyt a munka s tike közt leg-
alább némileg helyreállitván a munkások nyomorán enyhí-
teni képes ? Avagy keresztbe font karokkal kell e várnunk, 
míg a munkások a párisi commune hős tetteit ismét szinre 
hozzák ; mivel uj rabiga alá görnyedni nem akarnak, mely a 
réginél annál csufondárosabb s boszantóbb, mivel azok, kik 
nemzetgazdászati elvekkel s egyéb igazságtalan törvények-
kel munkás népünket ily nyomorba sodorták, — haladás-, 
szabadság-, felvilágosultságról dictiózni, s magokat democra-
ta érzelmű, bölcs honatyáknak, népboldogitóknak hazudni 
nem átalják . . . 

Minden bizonynyal létezik ily mentőszer. Hiszen már 
az ószövetségi bölc3 moudá : „Isten gyógyithatókká tette a 
nemzeteket. (Bölcs. k. I. 14.) Elvileg s tényleg az egyedüli 
alap, melyben a socialis kérdést s evvel a munkáskérdést is 
gyökeresen megoldhatni, az Istentől megállapított erkölcsi 
világrend, az igazság s jog ingatlan elvein nyugvó ker. társa-
dalmi rend. Az isteni kinyilatkoztatás, s 6000 éves világ-
történelem czáfolhatlanul bizonyítja, hogy az eredendő bűn-
nek nemcsak a természetfölötti, hanem a természeti rend-
re nézve is a leggyászosabb következményei vannak. Ezek 
a nagy társadalmi testben, egészségrontó kórtünetek gya-
nánt, folyton jelentkeznek. Ezeknek ellensúlyozására so-
hasem elengedő a tiszta humanitás evangéliuma, mely sem 
a lélektan sem a történelem Ítélőszéke előtt meg nem áll, 
mivel nem elég a társadalom épségben tartására ezt szük-
séges tápszerekkel ellátni, hanem egyúttal az üdvös gyógy-
szereket is kell alkalmazni. Sem a közművelődés által támo-
gatott „önsegély" sem a különféle „munkásegyesületek," sem 
a törvényhozás és kormányok nem elegendők a fenyegető 
társadalmi kérdés megoldásához. Igaz ker. felfogás szerint 
az eredendő bün következményeinek kiegyenlítéséhez, mind-
két rendben, Istennnek s embernek közreműködése szükséges. 
Innét van, hogy a nagy társadalmi betegség orvoslásához 
emberi erők egyedül nem elegedők. Isten már az ószövetség-
ben Izrael népének, még világosabban pedig egyszülött lia, 
az uj szövetségben, jelentette ki az egész emberiségnek azon 
vezéreszméket s gyógyeszközöket, melyek az ös-bün minden 
következményeit, tehát a társadalmi betegséget is képesek meg-
gyógyítani. Az isten-ember megváltási müvének, a keresztény-
ségnek, szívvel lélekkel való elfogadása — tanainak s intéz-
ményeinek minden társadalmi rétegekben való meggyökere-
sedése s felvirágzása nélkül lehetetlen a socialis kérdést kie-
légitöleg megoldani. Mert igaz marad örökre „nem adatott 
más név az embereknek, melyben üdvöket — társadatmi üdvö-
ket is — leljék, mint Jézus neve, ki az ut, az igazság s az élet, 
tehát a természeti s természetfölötti jólétnek s boldogságnak 
kútfeje. 

A ker. religio éltető lelke a szeretet-, ez az égből szállt 
alá — megújítandó a föld szinét. Ez a pogányvilágban fel-
halmozódott társadalmi problamákat isteni fónséggel s egy-
szerűséggel megoldotta ; tehát azt is, mely anyagi életszük-
ségleteik kielégítésére vonatkozik, hogy lelki üdvök müve-
lésében ne akadályoztassanak. De Isten átvizsgálhatlan böl-
cseségében megengedi, hogy az emberi társadalom századról 

századra egy egy bonyolult kérdés előtt álljon, mely a régi 
sphinxhez hasonlóan minden tehetséget igénybe vesz, anélkül 
hogy megfejtése sikerülne. Az Üdvözítő szava: „ Nálam 
nélkül semmit sem tehettek," itt is valósul; hogy t. i. művé-
nek istene eredete s ereje annál fényesebben tündököljen. A 
ker. hit diadalmaskodott a világ legnagyobb zsarnoksága, 
a rabszolgaság fölött. Ez teljesen lehetetlennek látszott. 
Minden egészséges társadalom elő létfeltételei, miszerint 
Isten az összes emberiség teremtő atyja, s azért mi mind-
nyájan édesfiai vagyunk, kiknek ugyanazon mennyei örök-
ség van kilátásba helyezve, — véglegeseúkivesztek az em-
beri öntudatból. Az embernek minden becse, értéke egyedül 
külső helyzetétől függött. A görög csak a görögben ismerte 
el a személyes szabadságot ; minden más barbar azaz rabszol-
ga volt. A római csak a cívis romanusban ismerte el az 
emberi jogokat, a többivel ugy bánt mint igás állattal. A 
kereszténység a viszonyokhoz képest lassan de biztosan ha-
ladt a rabszolgaság felszabadításában ; ebből származtak a 
különféle munkásosztályok a középkorban. Ezeknek nehéz 
sorsát enyhitendő az egyház a föld minden részeiben véd-
egyleteket, jótékonysági intézeteket létesített; főleg Róma 
a megtestesített felebaráti szeretetnek veteményes kertjévé 
lett, hogy a kereszténység s a pogányság közti különbözet 
azoknak központjában annál jobban szembe tűnjék. A pápai 
trón árnyában az áldások forrásai a mai társadalomra is 
bőven csergedeznek . . . 

A mai anyagelvi világnézlet a ker. intézményeket a 
társadalomból száműzni törekszik, de ezen uj pogány törek-
vés egyszersmind pogány állapotokat is idéz elő; vagyis a 
régi rabszolgaságot uj alakban ismét meghonosítja a mun-
kásosztályokban; azért ezeknek kétszeres okuk van a ker. 
elveket fönnen vallani, melyek egyedül képesek személyes 
jogaikat megvédeni, s őket emberekhez méltó helyzetben 
megtartani. 

A ker. religiónak csodás titka minden socialis kérdés 
megoldásánál abban áll, hogy nem annyira kiilsö mint inkább 
szellemi errökkel s intézményekkel szokott közvetlenül a szivek-
re hatni, vagyis a ker. szeretet által a társadalmi viszonyok-
kat észrevétlenül átalakítani. E szeretet legszebb, mivel leg-
nehezebb, diadala, a rabszolgaság eltörlése. E testvéri sze-
retet, nem pedig külső hatalom, indította az urakat arra, 
hogy rabszolgáiknak a személyes szabadságot visszaadják ; 
e szeretet tüzében tisztultak az erkölcsök, melyek nélkül a 
legbölcsebb törvények is minden foganat nélkül maradnak. 

S mivel minden társadalmi vivmány ugyanazon esz-
közökkel tartható fön egyedül, melyekkel kivivatott : azért 
a napjainkban mindeféle catastrophákat s uj rabszolgasá-
got mékükben hordó közállapotokon — ugy mint régente 
— csak a ker. tanok s intézmények felelevenítése fog segí-
teni. Ezeknek száműzetése a társadalomból a mult századi 
encyclopaedisták által, — szülte a tömérdek társadalmi kér-
dést; s bámul a ker. szellemből kivetkőzött államférfi, hogy 
sem büntető codex, sem jól szervezett rendőrség, sem milli-
ónyi hadsereg azt nem képes megoldani. 

Erre nézve helyesen mondja a társadalmi tudományok 
egyik fölkentje Perin Károly: „A kereszténység szelleme a 
-szeretet, mely egyedül képes az ős-bün okozta éles ellenté-
teket szegény és gazdag közt kiegyenlíteni. A szeretet lénye-
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gesen önmegtagadás és lemondás, következőleg minden tár-
sadalmi erényeknek termékeny szülőanyja. A gazdagokban 
mint önnuralom s mértékletesség fog nyilatkozni, liogy a 
fölöslegest a szegényekkel megoszthassa. A szegényeknél 
pedig a szeretet mint önfeláldozás s béketűrés fog nyilvá-
nulni, mi őket munkásságra, takarékosságra erkölcsiségre 
szoktatja, ugy hogy a nélkülözhetlen életszükségletekben 
egykönnyen nem fognak hiányt szenvedni. (L. Charles Pe-
rin De la richesse dans les sociétés chrétiennes. II . L. 
VII . chap. I. De la charité.) 

Ime a biztos kulcs minden társadalmi kérdés, tehát 
a munkás kérdés megoldásához is. 

Ez a ker. religio, melynek leghatalmasabb képviselője 
a kath. egyház. Egyedül ez képes a társadalmi kérdés gor-
diusi csomóját megoldani ; egyedül az ő tanai s intézmé-
nyei által irthatok ki a romlott emberi szivből az internatio-
nale állambontó elvei; mivel a társadalmi betegséget belül-
ről gyógyítja, a hol ez fészkel — t. i. a romlott társadalmi 
erkölcsökben. Az államhatalom külső, többnyire kényszer-
eszközeivel a bajt legfólebb visszaszoritja, hogy az más 
irányban annál hevesebben törjön; ki de nem képes azt meg-
gyógyitani, mivel az erkölcsi rend épségben tartását társa-
dalmi tekintetben is az Isten egyházára bizta. Erre a kü-
lönféle ker. hit felekezettek sem elégségesek, mivel ezek a O O ' 

ker. religionak csak egyes töredékeit s ezeket is elferdítve 
birják ; mi több, némely eretnetségek magok is egyenesen 
ily utópiákat vallottak. Hallva a valdiak s albigóiak ta-
nát, azt hiszi az ember, hogy a mai socialisták kifakadásait 
hallja az Isten által megállapított rend ellen. Még nagyobb 
a hasonlat a socialismus s némely a protestantismus által 
szült vagy emlőjén nagyra nőtt secták közt. Münster com-
munismusa, mindenféle kihágásaival együtt, a XVI . század 
keretében, mintegy véres előképe azon elméletnek, mely 
feltétlen egyenlőség ürügye alatt a despotismust feljogo-
sítja, hogy játékot űzzön az emberek szabadságával s ja-
vaival. 

Bockelsohn s Knipperdolling oly paradicsomi állapo-
tokat létesítettek, melyek szinte vonzóbbak — mint Rous-
seau-s Proudhon-nak értekezése a nő-s vagyonközösségről. 
Azonban a családi s társadalmi rend alaptörvényei ellen 
intézett támadások akkor még ledönthetlen gátat találtak a 
népek vallásos erkölcseiben ; s a communisticus tanok szét-
szórva annyi befolyást még nem gyakorolhattak. De a mult 
század hitetlen bölcsészei azokat világosan formulázták s 
rendszerbe szedték ; s most a socialismus neve alatt nagyszerű 
hódításokat tesz, miután a liberalismus élvhajhászatával s 
forradalmi áskálódásával számára a talajt elkészitette. 

(Folytatjuk.) Dr. Surányi J. 

E G Y H Á Z I TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest , augusztus 17. A propaganda' javainak le-

foglalása és az államok. — A garantia-törvény értékének is-
mét egy ujabb és fényes illustratiójával birunk, azon számos 
eseten kívül, melyek már eddig is elég világossá tették min-
denki előtt aki látni akart, hogy mit biztosított az a garan-
tia-törvény, mennyire tiszteletben tartja a pápa jogait, ma-
gasztos hivatásának teljesítése körén belül. A legújabb il-
lustratióját a garantia-törvénynek ugyanis a római p r o p a -

ganda' javainak lefoglalásában találjuk, vagyis, azon nagy-
szerű intézet megsemmisítésében, mely hivatva volt keresz-
tény apostolokat és ami evvel legtöbbnyire egyértelmű ke-
resztény vértanukat nevelni, kik véreikkel megszentelve a 
pogányság lakta világrészeket, megtermékenyítsék azokat a 
kereszténység tanainak befogadására és virágzására, mert 
sanguis martyrum semen est christianorum. 

Az olasz kormány csakugyan napról napra mind job-
ban bizonyítja, hogy mit várhat tőle az egyház, mit a pápa-
ság. Már a nagy Pius egyik allocutiójában kézzelfogható 
tényekkel bebizonyította, hogy az olasz kormány a garantia-
törvény minden egyes pontját lábbal tapodja épen ugy, 
mint más kormányok lábbal tapodják mindazon törvénye-
ket, melyek a katholicismus jogainak biztosítására szolgál-
tak ; bebizonyította, hogy az olasz kormány, daczára a ga-
rantia-törvénynek, lehetetlenné teszi az egyház kormányzá-
sát, mert akadályozza azon eszközök használatát, melyek az 
egyház missiójának betöltésére szükségesek. Az allocutiót ak-
kor gunynyal fogadták liberális lapjaink, és ime most egy 
ujabb ténynyel állunk szemben, mely megerősíti Pius pana-
szának alaposságát. A ,Propaganda' javainak lefoglalása 
ugyanis képtelenné teszi a pápát, hogy hitküldéreket nevel-
tethessen az evangelium hirdetésére azon népek közt, kik in 
tenebris et umbra mortis sedent, vagyis akadályozzák a pá-
pát a hitterjesztésben, ami pedig a pápaság, az egyház fő-
feladatát képezi. 

Nagy jelentőséggel bir mindenesetre, hogy e merény-
letet az olasz kormány az egyház ellen, minden komoly fel-
szólalás nélkül az államok részéről elkövetheti, mintha mi 
sem történnék, mintha a legfőbb erkölcsi codexből maga 
Isten kitörölte volna a 7-ik parancsolatot, mintha a keresz-
ténység tanainak hirdetése, szilárdítása már felesleges lenne, 
oly nem törődéssel veszik a .Propaganda' javainak elkobzá-
sát. Ha volt valaha tény, mely igazolta azon állitást, hogy 
az államok a kereszténység elveitől eltértek, hogy a pogá-
nyosodás lejtőjén haladnak, ugy ezt kétszeresen bizonyítja a 
,Propadanda' ügye. Látjuk ugyan Európában, széltében 
hosszában az egyház üldözését, látjuk a szerzetesek ellen 
folytatott harczot, tapasztaljuk, hogy a törvények a keresz-
ténység elvei ellen vannak intézve és már mindezek után 
jogosan elmondhatjuk, hogy az államok a pogányság útját 
egyengetik, legfőbb bizonyítéka azonban ennek az, hogy az 
államok tűrik megsemmisítését oly intézeteknek, mely a ke-
resztény hitet van hivatva terjeszteni. A ,Propaganda' ja-
vainak lefoglalása, e lefoglalás megtürése egyenesen a ke-
reszténységre intézett csapás az államok részéről. Nem min-
den lehető módon, nyiltan és titkon elnyomatik a keresz-
ténység, üldöztetnek azok, kik a keresztény hit ápolására 
szentelik életüket, künn pedig lehetetlenné tétetik a keresz-
tény hit terjesztése. Akik benn keresztények, azok előkészít-
tetnek a pogányságra, a kik pogányok, azok megakadályoz-
tatnak hogy keresztények lehessenek, és igy kettős uton tör-
nek az európai hatalmak a pogányság felé, azon európai ha-
talmak, melyek annyi pénzt, vért és időt áldoznak állítólag 
azért, hogy a keleti keresztényeket a pogány járom alól fel-
szabadítsák. 

,Nem kell a kereszténység' az államoknak, ez a jelentő-
sége a ,Propaganda'-ügynek. E gondolat nincsen ugyan a tör-
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vényben szavakban foglalva, de ott van a törvények szelle-
mében, ott van az elkövetett, vagy elmulasztott tényekben ; 
nincsen szavakba foglalva óvatosságból, nehogy a még hivők 
nagy száma feltámadjon, de benn van a beavatott ,testvé-
rek' programmjában. A kitűzött és folyton szemelőtt tartott 
czélnak időelőtti, indiscret felfedezése, törvény szavaiba 
foglalása, ma még veszélyt hozhatna; kimondani nyiltan és 
szavakban foglalni majd csak akkor lehet, lia a felvilágoso-
dás a különben létező veszélyt lehetetlenné teszi. Midőn 
azonban mi keresztényeket emlegetünk, mely az államok-
nak nem kell, ezalatt a katholicismust értjük és állitásunk 
mellett ismét csak a tények, a tagadhatatlan tények tanús-
kodtak ; mert sehol sem látjuk, sem a protestantismust, sem 
a schismát üldözve, hanem csak a katholicismust; ez ellen 
az államok inkább felhasználják, mind a protestantismust, 
mind a schismát és ezek kész örömmel nyújtanak kezet az 
államoknak a katholicismus elleni harczban, mert egy rend-
kívül nagy tévedésben élhet. Azt vélik ugyanis, a katholi-
cismustól elszakadt felekezetek, hogy ennek bekövetkező 
megszűntével, ők fognak diadalmaskodni, holott a tény ugy 
áll, hogy az államoknak a katholicismus azért nem kell, 
mert a kereszténységet csak ez képviseli és ennek óhajtott 
és minden módon előmozdított megszűntével ugy is tudják, 
hogy a többi felekezetek is megszűnnének. Az egyház üldö-
zése felett érzett felekezeti öröm tehát indokolatlan, mert ez 
üldözés nem mellettük, hanem ellenük bizonyit, a mennyiben 
az államok súlyt nem fektetnek reájuk, mint olyanokra, me-
lyek a katholicismus megszűntével képesek lennének a ke-
resztény elveket fenntartani és a hitetlenség terjedésének 
gátat vetni. 

Nem azért mondtuk el ezeket, mintha mi tartanánk 
attól, hogy akár a ,Propaganda' javainak lefoglalása, akár 
az államok közönye, vagy ellenséges magatartása következ-
tében a katholicismus lésezése fenyegetve lenne, csakis 
praegnansabb módon akartuk a felmerült esetből feltüntetni 
azon keresztényellenes irányt, mely az államokban uralko-
dik. A katholicismus és igy a kereszténység léte, vagy nem 
léte, nem függ sem az olasz, sem más kormánytól, sem an-
nak, sem ezeknek garantirozáeától ; egy sokkal nagyobb ha-
talom, melytől ők is függnek, garantirozta ezt, melynek ga-
rantirozása nincsen országgyűlési képviselők, parlamentek 
változó szeszélyének alávetvetve. Az uralkodó földi hatal-
mak a lejtőn, melyre léptek, valószínűleg még tovább fog-
nak haladni, a kereszténység valószínűleg még több csapás-
nak lesz kitéve; ezek a kis hatalmak azonban a legfőbb ha-
talom közbelépésére egykor ki fogják ejteni a kormánypál-
czát kezeikből, a földszínéről el fognak tűnni és ha talán 
nagy megpróbáltatások után is, de a kereszténység hatalma 
ismét fel fog tűnni és a nemzetek és államok ismét azon 
vallásban fogják üdvöket keresni, mely ellen most összees-
küdtek. Azért mi bizzunk abban, aki mondta: Confidite,ego 
vici mundum, és ismét : Nec portae inferi praevalebunt. & 

Belgium. Frère-Orban folytatja a botrányt. — A tör-
vényhozó testület f. hó 6-iki ülésében dühös kifakadásokat 
engedett meg magának a szent szék ellen. Woeste kath. 
képviselő ugyanis szokott parlamentaris formák közt tud-
tára adta a miniszternek, hogy f. hó 10-én elő fogja terjesz-
teni interpellatióját a szent székkel való diplomacziai vi-

szony megszakítása iránt. Ha jó lelkiismerete van a kor-
mánynak, azonnal megragadja az alkalmat, hogy politikáját 
az ország előtt igazolja. Nem igy Frère-Orban. Descamps 
pártbelije és kamarai elölnök által indítványt terjesztetett 
elő, hogy az ínterpellatio napja f. hó 20-áig elnapoltassék, 
mit a liberális többség természetesen el is fogadott. Erre 
a katholikus parlamenti kisebbség köréből Woeste tiltako-
zott az Ínterpellatio jogának ilyetén jogtalan korlátozása el-
len s kijelenté, hogy az egész eljárásból azt következteti, hogy 
a kormány fél az interpellatiótól. Mint mikor veres posztót 
lát az a bizonyos szarvas állat, oly dühbe jött Frère-Or-
ban miniszter s felrohanva a szószékre, egyikét mondá el 
azon piszkos szónoklatoknak, melyek a belga liberalismus 
történetét örökre bemocskolják. „Ha, — igy szólt többi közt, 
az aug. 20-i vita alkalmával e tárgyba bebocsátkozunk, 
nem lesz nehéz a Vatikán politikájának gazságát (félbesza-
kítás, — helyeslés balról, tiltakozás jobbról) és azon gazságot 
bebizonyítani, melyet ezen alkalommal a szent széknek ezen 
kormánynál meghitelesitett közege elkövetett." Ily szenve-
délyes eszeveszett beszéd maga mágát ítéli el és csak azt 
mutatja, mily desperatus lehet annak becsületérzése, ki mi-
niszterelnök létére parlamenti szószéken ilyesekre veteme-
dik. A parlament katholikus tagjai azonban nem maradtak 
adósak Frère-Orbannak, — habár, nem levén napirenden az 
ügy, a szólásszabadságban korlátozva voltak. „On, mondá 
Nothomb kath. képviselő, kerüli az interpellation hogy ma 
egyedül beszélhessen, és minden védelmet lehetetlenné te-
gyen." Még erélyesebben utasitá vissza a tisztelettudásból 
kivetkőzött szabadkőműves miniszter támadását Woeste. 
„Ün, mondá Frère-Orbannak szemébe, ön, ki novemberben 
az iskola-kérdésben a szent atya valódi véleményét ismerte, 
ön, ki azt a kamra előtt eltitkolta és azt mondta, hogy a 
pápa a püspököket megrótta, önnek nincsen joga gazságról 
beszélni.il Végre felkelt Jamson a legszélsőbb baloldalról, 
s azt indítványozta, hogy a bejelentett indítvány nem is f. 
hó, hanem egész november 20-ig elnapoltassék. Frère-Or-
ban, a ki f. hó 20-át, mint határnapot már elfogadta, jónak 
látta még hátrább visszavonulni s látható örömmel bele ki-
áltott az általános liberális karba : „Igen, igen, novembe-
rig !" Igy szereti a liberalismus a világosságot ! 

Frère-Orban még evvel sem elégedett meg. F. hó 
8-áról keltezve köriratot intézett a hatalmaknál meghitelesi-
tett belga közegekhez, válaszul Nina bibornok julius 25-iki: 
könjegyzékére. Hiába figyelmeztette Don Quixoteot Sancho 
Pansa, hogy maradjon csendesen; hiába kérte a liberális 
„Etoile" Frère-Orbant, hogy hallgasson ; nem, neki még 
nem volt elég a kudarczból. Újra szólt, de ugy,hogy leg-
jobb barátja is kénytelen elmondani róla: o si tacuisses . . . 
ha nem is philosophus, de legalább középszerű advocatus 
maradtál volna. Mert Frère-Orban ezen ujabb stylpróbájá-
ban nem tesz egyebet, mint egész non chalance-szal ismétli 
azt a mit feltenni a világról, hogy neki elhiszi, igazán szem-
telenség, ismétli azt, hogy a pápa csakugyan megrótta a 
belga püspököket. S hogy a diplomacziai kart félrevezesse, 
az oktob. 5-iki római jegyzékből kihagyja épen azt a he-
lyet, hol egyenesen ki van mondva, hogy a szent atya se 
nem róhatta meg se nem rosszalhatta a püspökök eljárásá-
nak elvét. Sa Sainteté, igy szól a jegyzék, ne peut ni blá-
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vier, ni désavouer les principes sur lesquels ils (les evêques) 
se basent" Frère-Orban mégis szóról szóra ezt meri mon-
dani : „La dépêche du 5 octobre 1879. prouvait 1' existence 
d'un dissentiment entre les evêques et le Sainte-Siège; elle 
impliquait un blâme à 1' adresse des premiers." . . . . Az ily 
eljárásra a tisztesség szótárában nincs alkalmas szó. 

Francziaország. Desprez bibornok toulousei érsek fő-
pásztori levele, melyben felszólitá hiveit, hogy Francziaor-
szág számára irgalomért esdekeljenek szűz Mária közbenjá-
rásával Istennél, nagy keresztény és franczia nemzeti ese-
mény jellegével bir. A biboros főpap jul. 18-án kelt sorai 
igy kezdődnek : „Szeretett testvéreim ! Minden társadalmi 
rendnek alapja a vallás. Midőn az istentelenség hirdetői 
annyira mentek, hogy Isten eszméjét a nép lelkéből kira-
gadták, a gonoszság azonnal elfoglalja szivét, a szabadságot 
többé semmi korlát sem akadályozza, hogy féktelenséggé ne 
fajuljon, a szenvedélyek széttörnek minden társadalmi köte-
léket, az összetört közhatalmak reszkednek, a társadalom 
csak napról napra él és minden órában várható az anarchia 
diadala. Nekünk tehát egy restauratiót kell végrehajtanunk, 
ha hathatósan akarunk hazánk felgyógyulásán közremű-
ködni : kell, hogy Krisztus, kit ostracismussal egy pillanat-
ban kizártak, visszatérjen a franczia nemzet szivébe, hogy 
•ezt megmentse; és minthogy az incarnatio e második nemé-
nek Mária által kell történnie, ki mindig* közvetítő Isten és 
az emberek közt, mi buzditunk benneteket, hogy mennél 
kedvesebbé tegyétek magatokat nála s közelgő dicső meny-
bemenetelének évfordulóját a lehető legnagyobb ajtatosság-
gal üljétek meg. Mi, igaz, hogy bűnösök vagyunk. Megbán-
tottuk Jézus Krisztust s azért nagy okunk van félni igazsá-
gosságától, mert ugy látszik, mintha elvesztettük volna a 
jogot irgalmasságára. De vigasztalódjunk. Mária nem hiába 
szenvedett a Calvárián. Fájdalmai őt gazdaggá, hatalmassá 
tették. Ö minden ember iránt anyai szeretettel viseltetik. 
A mióta Isten őt mennybe felemelte, királynői befolyással 
bir Fia szivére. . . . A történelem számtalan diadalmat em-
lit, melyet Mária közbenjárása nyert meg. Az ő ajkai, me-
lyek oly sokszor megnyilnak a szerencsétlen ügy oltalmára, 
vájjon csukva maradhatnak-e, hogy ha mi kegyeibe ajáljuk 
egy nép boldogtalanságát, mely kiváló módon van az ő párt-
fogására bizva ? Mi, szent szűz, kétszeresen a tieid vagyunk, 
— mint katholikusok és mint francziák. Mint katholikusok, 
mi Jézus Krisztus titkos testének tagjai vagyunk. Tehát te a 
mi anyánk vagy. Tedd meg, hogy e neved ne legyen üres czim. 
Mint francziák, mi azon családnak tagjai vagyunk, melyet 
őseink bnzgósága neked szentelt, melynek pártfogását te 
elfogadtad. Mutasd meg a mostani ujitóknak, hogy minden 
felforgatás daczára te nem estél ki jogaidból, s hogy a te 
védnökséged, bar régi századokhoz van csatolva, nem szű-
nik meg hálánkat és csodálatunkat felhivni, mindig meg-
ujuló jótéteményei által. Igy fogjuk, szeretett testvéreim, 
Máriát rábirni, hogy bennünket megszabadítson. Boldogta-
lanságunk ezen vallásos és hazafias felkiáltása társadalmi 
romjainkra a szeretet tekintetét fogja vetni . . . 0 eminen-
tiája végül emlékeztetve arra, hogy a b. Szűz a a tudo-
mány és szeretet annyja, felhivja hiveit, hogy Nagyboldog-
asszony napján bőkezűen adakozzanak a toulousei kath. 
főiskolára. 

Brüssel. XIII. Leo pápa dicsérő levele a belga püspöki 
karhoz. A belga kath. sajtó felirata a szent atyához. — Ked-
ves Fiam és Főtisztelendő Testvérek ! Üdv és apostoli ál-
dás ! Azon szeretetteljes levél, melyet közösen f. hó 8-án 
hozzám intéztetek, tanúbizonyság előttem azon mély fájda-
lomról, melyet nektek a szent szék ellen Belgiumban leg-
újabban elkövetett sérelem okozott. Ezen esemény a mi lel-
künket is szomorúsággal töltötte el ; de Isten titeket hasz-
nál fel jóságában, hogy a vigasz szavait küldje nekünk, lé-
vén azokra szükségünk. A mi valóban vigasztal, az annak 
elismerése, hogy ti teljesen egyek vagytok nem csak az a 
fölötti sajnálatban, hanem erőteljes visszautasításában azon 
támadásoknak is, melyek az anyaszentegyház ellen intéz-
tetnek ; az továbbá azon buzgalom, melyet ti püspöki kötel-
meitek teljesítésében kifejtetek, valamint folytonos szorgos-
kodástok a vallás ügyének védelmében és magatartástoknak 
szilárdsága, mely a mérséklet és keresztény okosság által 
szelidittetik. — Nem késedelmezünk tehát, mindnyájatok-
nak megadni a dicséretet, melyet megérdemeltek. A ti oda-
adástok nemes példájának teljesen megfelelnek a kegyelet és 
gyermeki szeretet érzelmei, melyekről a gondjaitokra bizott 
hivők nekünk és az apostoli széknek szakadatlanul a leg-
nyilvánvalóbb bizonyítékokat nyújtják. — Örvendező meg-
elégedésünkre szolgál, látnunk azt, hogy mi sem képes egy-
házmegyebelieitek bátorságát lelohasztani és hogy a megró-
báltatások még inkább serkentik őket nagy műveik buzgó lé-
tesítésére. Ilyen tények megédesítik szomorúságunk keserűsé-
gét és megerősítik bizalmunkat az isteni gondviselésben; 
megszólaltatnak minket a prófétával: „Non obdormiet, non 
recedet a nobis, qui super Israel vigilat." — Teljes szivünk-
ből tehát a türelem s vigasztalás Istenéhez fordulunk, kér-
vén őt. öregbitse bennetek és egyúttal Belgium hivőiben a 
bölcseség és erő szellemét a vallás érdekeinek védelmében és 
szent vállalataikban a haza általános jólétére." 

0 szentsége végül apostoli áldását adja a püspökökre, 
az összes katholikus egyesületekre s az összes hivőkre Bel-
giumban. 

A belga kath. sajtó, összesen 103 lap, következő felira-
tot intézett a szent atyához a diplomacziai viszony megsza-
kítása alkalmából : „Szent Atya ! A belga katholikus publi-
cistákat fájdalmasan megsebzé a belga követségnek szentsé-
ged mellől való visszahívása és azon hallatlan sérelmek, me-
lyeket szentséged dicső személye ellen a belga minisztérium 
elnöke intézett. Ebben, szent atya, mi egy ujabb lépését lát-
juk a forradalomnak, hogy lerontsa hazánkban a keresztény 
társadalmi rendnek legutolsó maradványait, hogy megfossza 
a nemzeti monarchiát minden vallásos jellegtől és teljessé te-
gye a társadalmi apostasiát. Szivünk mélyéből köszönetet 
mondunk neked tiszteletteljesen, szent atya, azon helyeslésért, 
melyben püspökeinket részesítetted azon hősi küzdelemben, 
melyet a keresztény iskolák ügyével kapcsolatosan hazánk, a 
kath. Belgium jövőjeért vivnak. Püspökeink mindjárt a harcz 
kezdetén látták, hová akarja a liberalismus vezetni az ifjú 
nemzedéket; felszólaltak tehát és hallatták a szent egyház 
szózatát, emlékeztetve isteni tanaira. Azért mert te, szent 
atya, őket bátoritottad, azért te durva sérélmeket szenved-
tél. Mi megkettőztetjük ragaszkodásunkat a szent székhez, 
hatványozván engedelmességünket püspökeink iránt, és re-
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méljük, hogy nemsokára megjön az a nap, melyen az isteni 
gondviselés lehetővé teni a belga katholikusoknak, hogy a 
belga liberalismus által elkövetett bűnt jóvá tegyék." 

IRODALOM. 
-f- A főtisztelendő, papneveidei tanár uraknak és 

tisztelendő papnövendékeknek, alulirt becses figyelmökbe 
bátorkodom tisztelettel ajánlani a következő czimü műve-
met. A héber olvasás gynmasticai tanszere. Papnöveldék 
számára irta és püspöki jóváhagyással kiadja Dr. Seidel 
Pál, pátkai plébános. 

Legjobban ismeretesek a főtisztelendő tanár urak előtt, 
kik a héber nyelv tanításával foglalkoznak, azon nehézsé-
gek, melyekkel a papnövendékeknek küzdeniök kell, mire a 
héber olvasás tanulásában annyi szemgyakorlatot szerezhet-
nek magoknak, hogy folyékonyan olvassanak. A tudós tanár 
urak tudják legjobban, hogy az ilyen szemgyakorlatra épen 
oly nagy szükségök van az olvasni tanulóknak — és pedig 
különösen a héber olvasás tanulóinak, mint a mikép szüksé-
ges a zongorázni tanulónak a kézgyakorlat. Tudtommal nem 
létezik még oly mű, mely azon t. papnövendékeknek, kik a 
héber olvasást tanulják, szemgyakorlati könnyitésök czéljá-
ból volna írva. Az izraelita iskolás gyermekek számára ily 
czélból irt műveket ismerek ; ők könnyen is megtanulnak 
olvasni. 

Ámbár félve bocsátom müvemet a szaktudósok magas 
itészete elé ; mentségemre azonban szabad legyen megemlí-
tenem azon okokat, melyek a 4 év óta asztalom fiókjában 
heverő kéziratom kiadására bátorságot adnak. Az okok 
ezek. 12—13 évi plebánosságom ideje ajatt hivatalos köte-
lességem volt és most is az, hogy az elemi tanítással, mely 
iránt egy évi hajlamaim is vonzanak, lelkiismeretesen fog-
lalkozzam. Mint magántanító is foglalkoztam néhány év le-
folyása alatt többekkel, majd kettővel, majd hárommal, és 
többel is ugy, hogy egyéb tantárgyak között az olvasást is 
egyedül magam tanítottam ABC-től kezdve. A magyar 
nyelv olvasása tanításakor követett elveimet tartottam sze-
meim előtt, midőn e kis művet megirám. A székesfehérvári 
országos kiállításon azon általam irt elemi tankönyvek közt, 
melyeket a bíráló bizottság egy kis éremre méltatott, az itt 
jelzett műnek kézirata is ki volt állítva Még inkább báto-
rít azonban e mű kiadására az, hogy midőn annak kiadására 
a püspöki approbatiót megnyerni szerencsés voltam ! a püs-
pöki hivatalos levél, a mely ez előtt épen 4 évvel kelt 
1206/1876 aug. 9. kegyes volt az approbatiót akkép indo-
kolni : hogy a mű nem csak „nihil, quod doctrinae fidei vel 
morum Ecclesiae Cutholicae adversaretur, continet, imtno iu-
dicio competente artem legendi hebraice apte exponit." Még e 
legkegyesebb püspöki censuránál is nagyobb bátorságot ad 
a mű kiadására annak öntudata, hogy szándékom általa sze-
rény, de legjobb akaratom szolgálatot tenni a t. papnöven-
dék urak tanulásának könnyítésére. Művem, a mint czime 
is mutatja, csak szemgyakorlati gymnasticai szempontból 
í ratot t ; a mélyen tisztelt tanár urakon tehát az olvasási sza-
bályok elméleti előadásában legkevesebbet sem fog könnyí-

teni. Nem a tudós tanár urak előadásában, hanem a tanít-
ványok tanulásában óhajtottam művemmel gyenge tehetsé-
gem szerint könnyíteni. A műnek, mely körülbelül csak is 
egy nyomtatott ívre terjedend, tekintetbe véve azt, hogy 
előre láthatólag kevesen veszik meg ; nekem pedig a mű 
összeállításakor (kivévén az útbaigazító magyar szöveget) 
nem csak minden szót egyenként, de minden betűt is di-
dacticai számítás alá kellett vennem : ára 1 frt. Egyszerűen 
kemény táblába lesz kötve. Megjelenik szeptember 1-én. A 
mű megküldése előtt pénz nem kéretik ; a bizalmas meg-
rendeléseket azonban kérem mennél előbb hozzám (Pátka, 
u. p. Lovasberény) megküldetni ; mert a művet nagyon ke-
vés példányban fogom kiadni. 

Kelt Pátkán, 1880. aug. 9. Dr. Seidel Pál, 
pátkai plébános. 

— Beküldetett: Offenbarung. Kabbala, Magnetis-
mus und Spiritismus. Eine zusammenhängende Kette, von 
H. E. Budapest, 1880. 52 lap. — Miscet quadrata rotundis, 
mert azt akarja bebizonyitani, hogy kinyilatkoztatás, kab-
bala, magnetismus és spiritismus egy ,egész'-et képeznek. 
Felemiitettük csupán csak curiosum gyanánt. 

VEGYESEK. 
— Az egész világ katholikusaihoz F E L H Í V Á S T 

intézett az Rómában alakult „Unione universale pel trïbuto 
quotidiano al Sonimo Pontefice." (A szent atyának szánt napi 
adományok általános egylete.) Tekintettel a szent szék által 
viselt rendkivüli nagy anyagi terhekre, felszólittatnak a ka-
tholikusok, hogy ezen egylethez csatlakozzanak. Az egylet 
tagjai kétfélék : 1) működők, kik pro tempore a vezérbizott-
ságokban működnek; 2) csatlakozók, kiktől nem kivántatik 
egyéb, mint, hogy naponkint 1, vagy pedig havonkint 30 cen-
tesimit szenteljenek a világ egyház közszükségeire. — Az 
egyház közszükségeinek rendszeres fedezéséről valóban itt az 
ideje gondoskodni. 

= Ezennel felhívjuk a magyar katholikus tanügy ve-
zérei és munkásai figyelmét azon indítványra, melyet abból 
az alkalomból, hogy X I I I . Leo pápa a kath. nevelés és tanügy 
védszentjévé f. hó 4-én aquinói sz. Tamást hirdette ki, 
Sallua Vincze Leo, calcedomiai érsek és a sz. Officium álta-
lános biztosa tett Rómában. Ez indítvány értelmében a jövő 
isk. év elején nyilvános, egyházi és isk. ünnepély rendezendő 
s a sz. atyához hála-feliratok intézendők. „Monsignor Sal-
lua indítványa, mondja Tripepi az „Aurora" szerkesztőjé-
hez intézett levelében, oly időszerű, oly helyes és könnyen 
kivihető, hogy az, hitem szerint, tökéletesen megfelel minden 
katholikus sziv óhajának, és hogy azonnal lelkesedéssel 
felkaroltassék, elég csak egyszer hallani" . . . Mi is azt 
hiszszük. 

— A németországi Cecilia-egylet 8. nagygyűlését most 
tartotta f. hó 9-től 11-ig Augsburgban. A programm szerint 
tartottak két szakgyülést, két diszgyülést, egy ünnepi vespe-
rást, egy esti isteni tiszteletet, egy Missa cantatát, egy ponti-
ficalis misét sz. beszéddel, délutáni zeneelőadást különféle egy-
házi zenedarabokból, utolsó nap requiemet az elhunyt ta-
gokért és még egy nagymisét a dómban, mely alatt Stehle 
,Missa iubilaei solemnis a capella' czimü miséjét adták elő. 
Stehlén kivül még következő ujabbkori szerzők voltak 
a műsorozatba fólvéve : Fresch, Hanisch, Greith, Mettenlei-
ter, Jaspers, Könen, Haller, Schaller, Schmidt, Piel, Witt . A 
régi egyházi zenét Aichinger, Palestrina és Vit'toria kép-
viselték. 

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

Nyomatott Budapesten, 1880. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Krisztus 
a nemzetek egyedüli boldogítója 

mind az időben mind az örökkévalóságban.*) 
„Én vagyok az ut, az igazság és az élet." 

Ján. 14. 6. 

Ünnepet, nagy ünnepet ül ma a magyar. Szé-
les e hazában, bérczen, síkon ünnepi disz mosolyg 
ma felénk. A magyar szent korona sugarai a hova 
csak elhatolnak, mindenüt t a polgárság öregének, 
apra jának arczai ma az örömtől fényárban úsznak. 
Nincs búja, nincs keserve, nincs panasza ma a ma-
gyarnak, minden honfikebel e sz. napon csak örven-
dezni tud. A meghasonlás, a pártviszály csapkodó 
hullámzataival nem találkozhatol ma e haza áldott 
területén, lecsendesültek, elsimultak azok; mert e 
nagy nap varázstüze a meghasonlott feleket, az egy-
mással szemközt álló pártokat fel- s egybeolvasztá, 
egy nagy testté tömörité, melynek minden tagját , 
izét csak egy lélek, a honszeretet lelke éleszti, benne 
csak egy sziv, magyar sziv dobog. 

Honnét ma ez általános öröm e szép hazában ? 
Honnét ma a haza fiainak, a honszeretet forró érzel-
meiben egyesülteknek, testvéries ölelkezése ? 

Sz. István, első magyar apostoli király ünnepe van ! 
Melyik magyar sziv az, mely e sz. név halla-

tára fennen ne dobogna, melyik magyar honfikebel, 
melyet e sz. ünnep áradozó örömérzelmekre ne vil-
lanyozna? Hisz ha valamikor, bizonyára e sz. név 
hangzására, és e sz. ünnep felviradtakor érzi leg-
élénkebben minden magyar, hogy magyar . Mert ha 
az emlékezet szárnyain visszaszállva magyar ha-
zánknak viszontagságteljes, de egyúttal soha el nem 

*) Egyházi beszéd, melyet sz. István Magyarország első 
apostoli királyának ünnepén, 1880. évi augusztus 20-án Bu-
dapesten tartott Dr. Balits Antal, győregyházmegyei áldo-
zár és papneveidei hittanár, — munkatársunk. 

halaványulható fénypontokkal is jelölt múlt jába, 
megjelennek előttünk őseinknek gyérnántjellemü, 
érczkaru, s a haza körül szerzett érdemek dicsko-
szorujával övedzett nemes, daliás alakjai : nemde 
pezsdülni, forrongni érezzük ilyenkor ereinkben a 
vért, a nemes büszkeség bizonyos nemével szeren-
cséseknek vallván magunkat , hogy ily ősök unokái 
lehetünk? E mai ünnep pedig hőslelkü, koszorús 
őseink legdicsöbbjét, sz. István kirá lyunk dicsfény-
ben ragyogó magasztos a lakját ál l i t ja lelkünk elé, 
azon sz. Is tvánt varázsolja mintegy körünkbe, kö-
zelünkbe, kiben Magyarország első apostoli kirá-
lyát , függetlenségének megalapítóját , a lkotmányá-
nak szerzőjét, szerető a ty já t , buzgó apostolát, bölcs 
regenerátorát s legnagyobb jótevőjét tiszteli. 

Innét tehát hazaszerte a lelkesült öröm e mai 
nagy napon, innét a honfiaknak testvéries egyesü-
lése a közös a tya drága emlékének szentelt e ma-
gasztos ünnepen ! 

Igen, sz. Is tván király dicső őseink legdicsöbb-
je, édes hazánk legnagyobb jótevője. Neki köszöni 
ugyanis Magyarország a királyság megalapitását , 
minek folytán egységes eszme s épen ezért össze-
tar tó erő és hatalom nyomult az előbb laza állami 
szerkezetbe. De legtündöklőbb s a magyar t örök há-
lára kötelező érdeme sz. Is tvánnak az, hogy a ki-
rályság megalapításával teremtett u j államszerve-
zetbe a keresztény hit éltető lelkét lehelé, hogy a 
koronát a kereszttel összeforrasztá, hogy a magyar 
nemzetet a pogány babona és szilajság éjsötét töm-
kelegéből a kereszténység nyájas, verőfényes virá-
nyaira kivezeté, hogy a magyar nemzetet Krisztus-
nak, a nemzetek nagy Istenének, királyának, vezé-
rének, tanítójának, boldogítójának s Üdvözitőjének 
égi zászlója alá elkalauzolá. 

Keresztény honfitársak ! Hogy sz. István király 
1-5 
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e nagyszerű jótéteményét kellően méltányolhassuk ; 
hogy e drága gyönygyöt, e mennyei kincset, a ke-
resztény hitet, melylyel sz. István, isteni kegyelem-
től ihletve és segitve, magyar népét megajándékozá, 
mindenha kegyeletes tisztelettel megőrizzük s meg-
becsüljük: ez ünnepélyes pillanatban vegyük fonto-
lóra azon megingathatlan igazságot, mely szerint 

Krisztus a nemzetek egyedüli boldogítója mind az 
időben mind az örökkévalóságban. 

Krisztus a világtörténet központja. Mint a nap 
körül a bolygók és holdak, ugy forog az összes em-
beriség minden időben s földrészen Krisztus, mint 
központ körül. Törüld ki Krisztust a világtörténe-
lemből, és kiragadtad a napot bolygói és holdjai kö-
réből, s a világból lesz egy nagy zűr-zavar és egyip-
tomi sötétségü tömkeleg, melyben az egyesek ugy, 
mint egész nemzetek egymást kergetik czél s irány 
nélküli utakon. Krisztus nélkül a világtörténelem 
..épület alap és kulcs nélkül, talány szó nélkül, egy 
nagy rotnhalmaz, egy be nem végzett emlékszobor 
töredékei, az emberiség nagy tragoediája eredmény 
és megfejtés nélkül."1) 

Krisztus megjelenése e földön az emberiség tör-
ténetét két nagy részre osztja: Krisztus előtt,Krisz-
tus után. Krisztusnak Golgatha ormára kitűzött ke-
resztje az összes emberi nem útjelzője; egyik karjá-
val a múltba nyul, fel egészen az emberiség bölcső-
jéig, a paradicsomig, a másikkal pedig a jövőbe, az 
idők folyamának végső határaig; törzsének égfelé 
kimagasló része muta t ja mind a múltnak, mind a 
jelennek, mind a jövőnek az irányt és végczélt, mely 
felé törekedniök kell; a raj ta függő Krisztusban 
pedig azon vezért nyúj t ja ö a világnak, kinek gyá-
molitó kalauzolása mellett egyedül ju thatnak az 
emberiség összes nemzedékei végczéljokhoz. 

Végczélul az embernek Isten végtelen jóságá-
ban, az örök boldogságot jelölé ki. E magasztos 
czélhoz azonban az embernek, mint ész- s szabad 
akarat tal megáldott erkölcsi lénynek, nem gépsze-
rüleg, nem bizonyos kényszerűség folytán, hanem 
erkölcsi uton, szabad elhatározáson alapuló érdem 
ut ján kell vala eljutnia. Érdemet a kitűzött juta-
lomra csak ugy szerezhete, ha az erkölcsi jó mellett, 
melyhez Isten végtelen jósága a jutalmat köté, sza-
bad akarata előtt választhatásra ott állt az erkölcsi 
rosz is. melyhez Isten végtelen igazságossága az 
örök kárhozat büntetését kapcsolá. 

S az ember élt is szabad akaratával, választott, 

Schlegel F. Leroy-nál, a történelem kath. bölcsé-
szete, magyarítva. 1. k. 82. 1. 

de ugy, hogy e választás miatt már századokon s 
évezredeken keresztül ivadékai milliói- s millióinak 
jajai tól visszhangzik a földkerekség. Ö ugyanis a 
pokoli kigyó csábszavaira az erkölcsi roszat, a bűnt 
választá, s ez által, lévén e cselekménye mintazösz-
szes emberi nem képviselőjének cselekménye, nem-
csak magára, hanem minden utódaira is rázúditáaz 
istenileg kiszabott örök kárhozat büntetését. 

A bün folytán szétpattant tehát a gyöngyka-
pocs, mely az embert Istenéhez fűzé; elüttetett az 
ember magasztos végczéljától, melyre kiszemelve 
volt ; osztályrésze most csak az Isten átka és az örök 
kárhozat ijesztő rémképe volt. 

De örök hála a Magasságbelinek, hogy a töle 
elszakadt embert magától örökre el nem taszitá, az 
elbukottat bukásában magára nem hagyá, hanem 
mig egyrészt benne a bűnt egészen büntetlenül nem 
hagyá, addig másrészt töle a legnagyobb büntetést, 
az örök kárhozatot, irgalmának imádandó csodájá-
val eltávolitá, gondoskodván egy oly közbenjáróról, 
kinek végtelen becsű érdeme, a bünterhelt emberi 
nem nevében hozva az isteni trón zsámolyához, a 
megsértett végtelen felségü Isten igazságosságának Ö ö ö O O Ö 
teljes elégtételt szolgáltasson, a bün és az örök bün-
tetések alul az emberi nemet felszabadítsa, azt mint 
tékozló fiút Istenének, mint szeretetteljes Atyjának 
ölelő karjaiba ismét visszavezérelje és eredeti ren-
deltetését, az örök boldogságot számára újra kiesz-
közölje. 

E közbenjáró, e szabaditó, e megváltó pedig : 
az Isten Fia, Jézus Krisztus. Krisztusnak megváltói 
szerepe azonnal a bűnbeesés után kezdődik, és egész 
a világ végéig folytattatik ; az egész emberi nem a 
bün vaskarjai közé szorult, a Megváltó kegyes ke-
zei átölelék azért szintén az egész emberiséget. o ö 
Czélja Krisztus megváltói hivatalának: az emberi 
nemről a bün békóit leoldozni, öt az örök haláltól 
megmenteni, Istenével kiengesztelni, Isten igaz is-
meretére s szolgálatkész szeretetére képesíteni s ve-
zérelni, és ez által mind a földön, mind az égben 
számára a boldogságot biztositani. Eszköze : a ke-
reszthalál és Isten országának vagyis egyházának 
alapítása e földön, melynek határai a földkerekség 
határai, tar tama az idők folyama, királya s kor-
mányzója pedig maga Krisztus. 

íme tehát a bűnbeesés és megváltás, — e két 
szó kulcsa és összefoglalata az egész világtörténet-
nek, mely nem egyéb, mint a vallás története, s 
melyben az összetartó, tervező, mozgató s intéző 
központ: Jézus Krisztus. 
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Mielőtt Krisztus az emberi nemért kereszthalála által 
a váltságdijt lefizette és Isten egyetemes földi országának 
alapköveit lerakta volna, előbb, emberekről lévén szó, eze-
Jtet e rendkívüli horderejű s jótéteményü eseményre előké-
szíteni akará, hogy azt, majd ha bekövetkezik, annál job-
ban méltányolni s beesülni tudják, és javukra forditani si-
essenek. 

Ezen előkészítés az ó-szövetség feladata volt. 
Az ó-szövetség századain az emberiségnek két külön-

vált s nagyságra nézve igen is aránytalan tömegét látjuk 
keresztülvonulni. A pogányság az egyik, a zsidóság a má-
sik, ez utóbbi elenyésző kisebbséget képezvén az előbbivel 
szemközt- Mindkét fél, habár különféle utakon, de ugyan-
azon czél felé, Golgotha felé halad. A pogányság öntudatla-
nul, a zsidóság öntudatosan közeledik e czél felé. Mind az 
egyiket, mind a másikat isteni kéz vezeti, de nem ugyan-
azon módon. A pogányságnál az Isten mintegy háttérben 
áll, és azt, mint az igaz Istentől elpártoltat s azért bünteté-
sül saját gyarlóságai- s bűnös vagyaira hagyottat, e gyar-
lóságai s bűnös vágyai iszonyú förtelmeinek ostorával hajtja 
előre. A zsidóságnál az Isten a nep élén áll, s miudenható 
erejének csudáival vezérli azt maga után. 

A pogányság egy, az emberi nem történetéből kiemel-
kedő mélyen megrendítő hangos szózat, örök intésül oda 
dörögve a földgömb összes népeinek fülébe, hogy mennyire 
képes az ész és szabad akarat dicső adományaival fölékesí-
tett ember sülyedni —Isten nélkül. Vallásilag a legnagyobb 
mérvű őrültség sötétsége, erkölcsileg a fékvesztett szenve-
délyek borzasztó dúlásai, társadalmilag hihetetlennek látszó, 
mert az emberi természet teljes levetkőzéseig fokozott önzés, 
szeretetlenség és zsarnokság, politikailag pedig zabolátlan 
hódítási vágy és vérlázító kegyetlenségek, — ime, ezek jel-
lemző vonásai a pogányságnak. Ily körülmények közt az 
élet elviselhetlen teherré vált, a halál pedig, a bizonytalan 
jövő miatt, csak kétségbeejtő rémkép vala. Idáig jutottak 
az emberek — Isten nélkül! Oh mily mohón ragadnák meg 
most és halmoznák el forró csókokkal az isteni kezet, mely 
őket rettentő helyzetükből kiszabadítaná ! Mily örömrepesve 
fogadnák a boldogitó hirt is, hogy ez isteni kéz csakugyan 
nemsokára le fog ereszkedni közéjök ! 

S az Isten végtelen irgalma gondoskodott is, hogy ez 
örömhír lassankint elszálljon a kétségbeesés karjai közt ver-
gődő szerencsétlenekhez. Ábrahám ivadékainak volt a fel-
adata, hogy az egy igaz Istenbeni hitet s a jövendő Meg-
váltóbani reményt ennek megérkezéseig fentartsák és ter-
jeszszék. Ezeknek istenileg ihletett látnokai évszázadokkal 
előre megjövendölték a már a paradicsomban megígért Mes-
siás megjelenésének idejét és helyét is. Az isteni kegyesség 
ugy intézkedett, hogy az Isten Fia megtestesülése körüli 
időben Israel fiai, mint a Megváltóbani remény hordnokai, 
szórványosan a világ minden tájaira áttelepülve s a pogány 
nemzetek közé beékelve legyenek. Sz. irás és pogány írók 
egyaránt tanúi e ténynek. 

A pogányság sötét éjjelében ott ragyog tehát minden-
felé egy-egy sugár, mely a már-már közeledő Szabaditóbani 
remény varázserejével éleszti fel az alélt sziveket. Rómában 
Augustus imperátor osztogatja parancsait a világnak. A 

•nemzetek közt mindenütt bizonyos sejtelem és általános fe-
szült várakozás tölti el a kebleket. 

Eközben megharsan egyszercsak angyali ajkakról Beth-
lehem környékén az örömszózat: „Nagy örömet hirdetek 
nektek, mely leszen minden népnek; mert ma született nek-
tek az Udvözitő, ki az Ur Krisztus, Dávid városában."2) 

Az idők telje tehát elérkezett, az emberiségnek a meg-
váltásra való előkészítésére kiszabott idő mértéke betelt, b 
azért a várva-várt Közvetítő, Szabaditó s Megváltó a meg-
testesült isteni Igében, Isten Fiában, Jézus Krisztusban 
megjelent, hogy az emberiséget, a bün terhes igája alatt 
görnyedezőt, felszabaditsa, Istenének s önmagának vissza-
adja, őt itt és ott boldogítsa. 

Krisztus megjelenésével bezáródik az emberiségnek 
évezredeken át borongó hosszú éjszakája, és kezdődik a vi-
lágosság, az élet és boldogság korszaka, melynek világitó, 
éltető s termékenyítő napja — Krisztus. „En vagyok a vi-
lág világossága, igy hangzik fel Krisztus isteni ajkairól a 
világ minden népeihez, a ki engem követ, nem jár sötétség-
ben."3) Én vagyok az ut, az igazság és az élet. Senki sem jő 
az Atyához, hanem csak énáltalam."4) 

Krisztus tanai és a kereszt oltárán bemutatott nagy 
engesztelő áldozatának kegyelemkincsei képezik azon ki-
apadhatlan forrást, melyből egyedül meríthetik a földkerek-
ség összes nemzetei a boldogság áldásait mind e földi, mind 
a földöntúli lét számára. Az általa alapított egyháznak a 
feladata, hogy a világ végéig élő összes nemzeteket e for-
ráshoz elvezesse, tagjaivá felavatván azokat. „Elmenvén, 
igy szól apostolaihoz, tanítsatok minden nemzeteket, meg-
keresztelvén őket az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek 
nevében ; tanítván őket megtartani mind, a miket parancsol-
tam nektek."6) Ezért neveztetik aző egyháza katliolikusnak 
vagyis egyetemesnek. Hogy pedig ezen egyháza magasztos 
feladatának minden időben hiven és sikeresen meofelelhes-Ö 
sen, és a reá bizott isteni tanokat és kegyelemkincseket min-
denha szeplőtlen tisztaságban s üdeségökben megőrizhesse, 
megigéré Krisztus, hogy egyházát, mint annak feje s kirá-
lya, ö maga fogja kormányozni egész az idők végéig, e sza-
vakat intézvén apostolaihoz: „íme én veletek vagyok min-
dennap a világ végezetéig."6) 

Ha tehát Krisztus Péterben és a többi apostolokban» 
és ezek utódaiban, a római pápában és a püspöki karban 
egyházának, mint látható társulatnak, látható elöljárókat 
helyezett is élére, azért valósággal mégis maga Krisztus az, 
kinek végtelen hatalmú s bölcseségü kormányzata alatt áll 
a kath. egyház. Azért nevezi sz. István király is, Imre fiá-
hoz intézett intelmeiben,7) épugy mint sz. Pál apostol8) 
Krisztust a kath. egyház fejének. A kath. egyháznak egész, 
a világtörténetben páratlan múltja, mely nem egyéb, mint 
az ellene óriási erőmegfeszitések közt indított küzdelmek-
nek és az általa csupán ima-s szenvedéssel kivívott dicsőbb-
nél dicsőbb diadaloknak szakadatlan lánczolata — fennen 
hirdeti Krisztusnak kath. egyházát védő s kormányzó isteni 
hatalmát. A világtörténetnek legnagyobbszerü eseménye ta-
gadhatatlan az emberiségnek vallás-erkölcsi, társadalmi s 

2) Luk 2, 10. 11. — J) Ján. 8, 12. — Ján. 14, 6. — 6) Mát. 28, 
19. 20. — 6) U. o. — ') Sz. István intelmei sz. Imre herczeghez 2. fej. — 
8) Ef. 5. 2 i . 

15* 
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politikai újjászületése a kereszténység által. Melyek voltak 
az eszközök és akadályok? Krisztus az akkori nemzetek leg-
megvetettebbjének legalsóbb osztályából választott tizenkét 
egyszerű, minden védeszközt nélkülöző férfiút állit szembe 
a zsidóságnak és a római császároknak roppant, fanatismus-
tól égő, fegyveres hadával. S mégis mi történik? A győzel-
mi babér a tizenkét férfiú halántékaira száll ! Ki ne látná 
innét, hogy egy Isten szólt az apostolokhoz, midőn Krisztus 
ezeknek igéré „íme én veletek vagyok mindennap a világ 
végezetéig!" Krisztus egyháza azóta soha nem szűnő üldöz-
tetések, harczok és diadalok közt folytatja dicső pályáját 
minden századokon keresztül, hogy lássa minden század fia 
s nemzete, hogy ez egyházban isteni erő van és működik, s 
hogy igazat szólt Krisztus, midőn róla megjövendölé : hogy 
a pokol kapui nem vesznek erőt rajta.9) 

Krisztus oly vallást hozott számunkra, mely a mint 
Istenhez oly méltó, az emberi természethez oly bámulatos 
bölcseséggel van alkalmazva. S épen ezért aző vallása meg-
felel minden kor, nemzet, társadalmi osztály és egyén igé-
nyeinek, mert megfelel az emberi ész- és szivnek. Innét van, 
hogy e vallás, ha kellően méltányoltatik, mind egyeseknek, 
mind egész néptömbeknek nemcsak sirontuli, hanem földi 
boldogságát is eszközli. 

Lássuk csak néhány tételét. 
Krisztus sürgősen int bennünket : „Keressétek először 

az Isten országát és az ő igazságát;10) mert mit használ az 
embernek, ha az egész világot megnyeri is, lelkének pedig 
kárát vallja?"11) Midőn Krisztus e szavakkal az ember főfő 
törekvését tulajdonképeni rendeltetésére, mely végett e föl-
dön van, tudniillik halhatatlan lelke gondozására irányozza, 
őt egyúttal a test igényeinek korlátozására kötelezi, s ez ál-
tal számtalan társadalmi baj forrását is megszünteti. 

Krisztus minden gondolat, szó, vágy, érzelem és cse-
lekedet szabályozójául s mintaképéül odaállítja a tökély 
eszményét, Isten végtelen szentségét, ki csak a jót, az erényt 
szereti s akarja, a roszat. a bűnt pedig utálja. „Legyetek ti, 
úgymond, tökéletesek, mint a ti mennyei Atyátok is tökéle-
tes."12) Ekkép ő az embert a szenvedélyek rablánczairól le-
oldozza, neki a szó legmagasztosb értelmében vett szabadsá-
gát visszaadja, őt önmegtagadásra, szorgalomra s munkára 
ösztönzi, a tisztátalan élet förtelmeitől visszariasztja, őt 
minden tehetségeivel együtt megnemesiti, erőssé s edzetté 
teszi, szóval őt a föld göröngyétől Istenéhez emeli. Mi egy 
Croesus gazdagsága az ilyen ember szellemi kincseivel szem-
ben ? Mi egy sivár keblű kéjencz röpke öröme az ilyen em • 
ber boldogságához képest? Nézd ez, Istenével egyesült hit-
szilárd erény bajnok bámulatos lelki erejét s szivnyugalmát, 
és az erkölcstelenségnek testet lelket egyaránt fonnyasztó s 
ernyesztő párnáin kéjelgő hitetlen ember gyáva levertségét 
s orjöngését — a csápások és szenvedések nehéz napjaiban ! 
E kettőnek ugyan melyik fajára van szüksége a hazának, 
hogy polgárainak munkás szorgalma, józansága, mérséklete, 
tiszta erkölcse, becsületessége s lelkiismeretessége folytán 
határai közt az általános jóllét egyre virulóbb szint öltsön? 

Továbbá Krisztus vallásának alapja és egész lényege 
a szeretet. Szeressed a te Uradat Istenedet mindenek fölött, 
felebarátodat pedig, azaz kivétel nélkül minden embert, 

») Mát. 16,18. — 1») Mát. 6, 33. — ") Mát. 16, 26. — 12) Mát. 5, 48. 

mint tennenmagadat, — igy hangzik a legfőbb parancs, 
minden parancsok öszfoglalata. E parancsa által Krisztus a 
társadalom összes osztályait és a világ minden nemzeteit a 
szeretet gyengéd kötelékével egy nagy családdá egyesíti, 
melynek tagjai testvérek, s melynek feje, a testvérek közös 
Atyja az Isten, kihez ismét az egész család az atyai és 
gyermeki szeretet kettős szent kapcsával fűződik. Igy, és 
nem máskép, állapittatik meg és érvényesül az igazi testvé-
riség s egyenlőség szent szava, és ezzel együtt egyeseknek 
ugy, mint egész társadalmaknak valódi boldogsága. E pa-
rancsával száműzi Krisztus a politikából az ököljog bar-
bár elvét, a társadalomból az irigységet, gyűlölködést, 
boszuállást, gyilkosságot és párbajt, a rágalmazást, min-
dennemű csalást, idegen jószág hűtlen kezelését, tolvaj-
lást és rablást, mások jóhiszeműségének vagy Ínséges hely-
zetének önös czélokra való rut kizsákmányolását, — mind 
oly dolgok, melyek csak rákfeneként pusztíthatnak a nem-
zetek és társadalmak testén. 

Krisztus örök büntetések terhe alatt.13) szívökre köti 
a gazdagoknak : „A mivel bővelkedtek, abból adjatok ala-
mizsnát."11) Ez által kárhoztatja a tőkének önzés-sugallta 
módnélküli felhalmozását, és elejét veszi a pauperismusnak. 
A szegényebb sorsuakat pedig sz. Jakab apostola által ko -
molyan inti: „Béketűréssel legyetek az Ur eljöveteléig;"15) 
és sz. Péter által: „Senki közületek ne szenvedjen mint 
gyilkos vagy tolvaj vagy átkozódó vagy a másénak kívá-
nója."16) Ily módon békókra veri a társadalmi rend teljes 
felforgatására törő socialismus és communismus vérszomjas 
szörnyetegét. 

„Minden hatalom nekem adatott mennyben és a föl-
dön,"17) mondja Krisztus. E földön tehát minden hatalom-
nak kútfeje s egyedüli tulajdonosa Krisztus. A kik tehát az 
államokban hatalommal rendelkeznek, kezdve a koronás 
főktől és törvényhozó testületektől, le a legutolsó cselédes 
gazdák- és családatyákig, hatalmuknak nem tulajdonosaik, 
hanem csak kezelőik, kezelői Krisztus, az egyedüli tulajdo-
nos, hatalmának. S mivel ők Krisztus hatalmának kezelői, 
Krisztus szellemében is tartoznak e hatalmat kezelni, és az 
általuk Krisztus szellemében kormányzott alattvalók Krisz-
tus szellemében is kötelesek nekik engedelmeskedni. Iste-
nem ! ha az államok összes elüljárói és alattvalói zsinórmér-
tékül ezt folyton szem előtt tartanák, mily boldogok volná-
nak akkor a nemzetek ! Köztük Krisztus uralkodnék, mint 
legjobb Atya szeretett gyermekei közt. Már pedig a hol 
Krisztus uralkodik, ott maga az Isten uralkodik, uralkodik 
nemcsak mindenható erejével és végtelen bölcseségével, ha-
nem határtalan jóságával és irgalmával is. — Jól tudta ezt 
sz. István király ; azért a magyar nép ideiglenes s örök bol-
dogságának érdekében törvényeit18) a kath. hit alapjára he-
lyezvén, akará, hogy Magyarország mindenkor e hit isteni 
Szerzőjének, Krisztusnak szellemében kormányoztassák. 

De annak begyőzésére, miszerint Krisztus vallása 
mind egyesek, mind egész népcsoportozatok nemcsak örök, 
hanem már földi boldogsága tekintetében is a legbölcsebb s 
legalkalmasabb irányelveket, a keresztfa malasztjainak 
harmatától dúsan gyömölcsözőket, nyújtja az emberiségnek, 

») V. ö. Mát. 25, 4 1 - 4 6 . — ») Luk. 11, 41. — j a k . ^ 7. _ 
J ) I. Pét 4, 15. — I7) Mát. 28, 18. - >*) 1. k. 1. f. 
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— mit is említsek és puszta szavakat s tanokat ? Sokkal 
meggyőzőbb erővel harsog a tények ékesszólása. 

Tekintsük csak a földteke innenső felét. Mi a kisded 
Európa, Ázsia és Afrika roppant területeihez képest? Egy 
törpe két óriás mellett. S mégis ez aránytalanul csekélyebb 
földrész ugy-e mily bámulatos fölénynyel bir amaz óriások 
fölött? Mi képezi Európa e fölényét? Nemde a civilisatio, a 
műveltség, a tudomány, a művészet, az ipar és kereskede-
lem virányain gyűjtött kincseiben rejlő hatalma ? Honnét 
Európának ez áldásdus virányai, mig a szomszéd Ázsia és 
Afrika tágas téréit e tekintetben csak kopárság és meddő-
ség jellemzi ? 

Európa fölött már közel két évezreden át a keresz-
ténység világitó, melegitő s termékenyitő napja ragyog. 
Ázsia-és Afrika tartományait pedig még ma is a pogány 
babona és az izlam sötétsége fedi. íme, itt az oka Európa 
haladásának, fölényének, hatalmának egyfelől, és Ázsia s 
Afrika visszamaradásának, élhetetlenségének, barbarismu-
sának másfelől. 

Mi, Európa gyermekei, mi látjuk, tapasztaljuk tehát 
a kereszténység áldásos befolyását ; a ker. vallás terméke-
nyitő behatása folytán birjuk azon eszközöket, melyek ál-
tal a földi jóllét és boldogság eszközölhető ; de kérdem, 
vájjon azért boldogok vagyunk-e? Az általános elégület-
lenség panaszos hangjai nem ütődnék-e füleinkbe uton-ut-
félen ? Különös ! A boldogság eszközeit kezeinkben tartjuk, 
és nem tudunk magunknak azokkal boldogságot előterem-
teni ! Ugy vagyunk, mint a kis gyermek, ki előtt ott fek-
szik a kenyér az asztalon de azért mégis éhezik és sir, mert 
nem tud metszeni belőle. Pedig mi felvilágosodottak, tudo-
mányunkkal átöleljük az egész világot, a föld sötét aknáitól 
a csillagfényben uszó égboltozatig. S mégis mintegy bekö-
tött szemmel járunk, keresvén, de nem találván a boldogság 
útját. Mi lehet oka e különös tüneménynek ? 

Krisztus azt mondja: „Én vagyok a világ világos-
sága, a ki engem követ, nem jár sötétségben."19) Követjük-e 
tehát Krisztust, a világ világosságát? Az ő tanainak vilá-
gosságát beeresztjük-e sziveinkbe, családainkba, a közéletbe, 
az állam épületének minden helyiségébe? A tapasztalat nem 
ennek az ellenkezőjét bizonyitja-e ? Csoda-e tehát, ha fel-
világosodottságunk daczára homályban tapogatódzunk? 

Igy szól továbbá Krisztus; „Én vagyok az ut, az 
igazság és az élet."20) Krisztus tehát az igazság utja, az 
igazi ut, mely az élethez, a boldogsághoz mind e földi, mind 
a földöntúli létben elvezet. Mindnyájan tehát azon az uton 
járunk-e, melyet, mint a boldogsághoz egyedül vezetőt, 
Krisztus nekünk tanaival kijelöl? Mit mond ismét a tapasz-
talat? Ez azt mondja, hogy Európa népei erről az útról le-
tértek a politikában, a törvényhozásban, a sajtóban, ma-
gán-és nyilvános életök törekvéseiben. Egyesek és államok 
emancipálták magukat Krisztus vallásának könnyű terhe 
•és édes igája alul, s ez emancipatio folytán oly vad szörnyet 
eresztettek ki fék alól, hogy dühöngései miatt Európa népei 
folyton lázas izgalomban tartatnak, ellene tetőtől talpig 
fegyverben állanak ; mialatt a fékvesztett szörny egyre na-
gyobb foglalásokat tesz a társadalom minden rétegében, 
-eszeveszetten pusztítván, összemorzsolván a társadalmi jól— 

«) Ján. 8 ,12. — í0) Ján. 14, G. 

lét alapköveit : a vallásosságot, erkölcsöt, lelkiismeretessé-
get, becsületességet. 

íme innét az általános elégületlenség panasz, és nyo-
mor, daczára annak, hogy a kereszténység nyújtotta boldog-
sági eszközök kezeink közt vannak. Nem követjük Krisz-
tust, a világ világosságát, a földkerekség összes népeinek 
isteni királyát, vezérét és egyedüli boldógitóját, — ez az 
oka, hogy Európa egéről eltűnt a béke szelid angyala, s 
hogy helyette a láthatár fölött folytonosan ott lebeg a há-
ború furiájának ijesztő alakja; — ez az oka, hogy a társa-
dalom összes rétegeibe behatolt erkölcsi romlottság és sü-O 
lyedés megrontá, elsülyeszté a társadalom jóllétét is. Saját 
nyomorunk is tehát hangosan kiáltja felénk : Krisztus nél-
kül nincs boldogság ! o O 

Édes hazám polgárai ! Ha tehát azt óhajtjuk, — és 
melyik igaz honfi ne óhajtaná? — hogy e szép haza határai 
közt a béke, megelégedettség, jóllét és boldogság üde virá-
gainak balzsamos illatában fürödjenek hegy, völgy, bérez és 
rónaság : nincs más mód, nincs sürgősebb teendőnk, mint 
visszatérni Krisztushoz, az egyedüli boldogítóhoz, — Krisz-
tus tanaihoz, melyeket kath. egyháza által hirdet, — Krisz-
tus keresztjéhez, melynek malaszt-harmatától egyedül te-
nyésznek és díszlenek az emiitett virágok. Sz. István, dicső 
királyunknak köszönhetjük, hogy e keresztet, a földi és 
mennyei boldogság e zálogát ölelhetjük. 

Oh ! nem vélitek-e hallani, főkép e mai nagy napon, a 
jelen pillanatban, e dicsőült királyunknak, Magyarország 
sorsát még égi boldogsága közepett is atyai szivén hordozó 
sz. Istvánunknak, felénk hangzó ez intő szózatát : „Kedves 
magyarjaim ! Tudjátok, hogy királytok nemcsak, de atyátok 
is voltam. Egyedüli boldogságomat magyar népem boldog-
ságában kerestem. Azért nyújtottam át neki egy drágabe-
csü kincset, melyet az ég kincsdus aknáiból kiemelve, isteni 
kezek hoztak le e földre. A ker. hit isteni adományát a ma-
gyar haza számára apostoli fáradalmak s gondok közt meg-
szereztem. Szeretett magyar népemet a pogányság sötétsé-
géből elvezettem Krisztushoz a világ világosságához, az 
igazság útjához, az élet és boldogság forrásához. Kedves 
magyarjaim ! Becsüljétek meg tehát e drága kincset, Krisz-
tus isteni vallását ; tántorithatlan hűséggel ragaszkodjatok 
Krisztushoz ; Krisztus szelleme uralkodjék sziveitekben, csa-
ládaitokban, a magán- s közéletben ; Krisztus szelleme hassa 
át a társadalom minden rétegét, lengje át az állami élet 
minden mozzanatát. Ekkor aztán szeretett Magyarországom 
boldogsága is ismét fényre derül ; mert uralkodni fog benne 
Krisztus a nemzetek egyedüli boldogítója a földön és a 
mennyben." 

Magyarország Nagyasszonya, Mária ! Hozzád esdünk, 
kegyes pártfogásod által eszközöld ki nekünk, hogy sz. Ist-
vánnak most hallott atyai szózata megvalósulván, e sz. kirá-
lyunktól reád maradt örökségednek, magyar népednek, fiai 
sz. Fiad, Krisztus által egytől-egyig boldogoknak érezhessék 
magukat mind e földi, mind a mennyei hazában. Amen. 

E G Y H Á Z I TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, augusztus 20. A ,juliusi' törvények. — A 

törvénygyártás mestersége, a liberalismus egyik specialitása 
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közé tartozik ; hogy azonban azt a művészet niveaujára 
emelte volna, azt tagadni kell, sőt még azt sem mondhatjuk, 
hogy a mesterség nevét megérdemli, annak tisztes értelmé-
ben, mert nem egyéb az, mint szellemi kontárkodás azon a 
téren, mely az emberiség legvitálisabb érdekeit érinti. Ve-
gyük csak a porosz egyházpolitikai első, úgynevezett má-
jusi ,törvényekek'-et. Minő kontárkodásnak nyomait tünteti 
fel e törvény, nem csak azért, mivel oly téren mozog, me-
lyen az államnak joghatósága nincsen, hanem azért is, mert 
ez a következetlenségek lánczolata és állami törvény czél-
jaival, melynek feladata az alattvalók jólétét előmozdítani 
és igy az állami rendet is biztosítani, homlokegyenest ellen-
kezik. A májusi porosz egyházpolitikai törvényekben a mily 
nagy az állami erőszak, oly semmi a törvénykezési bölcse-
ség, mely nélkül pedig törvényt alkotni akarni nem egyebet 
jelent, mint kontárkodni. 

A májusi törvény alkotása óta lefolyt idő kezdte 
megnyitni azok szemeit is, kik e ,törvényt' alkották. Esemé-
nyek történtek, melyekből be kellett látni, hogy e törvény-
ben minden feltalálható, csak nem az a törvényhozási böl-
cseség, mely minden helyes törvénynek főkellékét képezi. 
Hogy ezt az illető szerzők belátták, azt tettükkel bizonyí-
tották be, mert a májusi törvény enyhítését eszközölték, egy 
,ujabb' egyházpolitikai törvényben, mely, ma már a ,juliusi' 
törvény neve alatt ismeretes és ez a juliuai törvény is, mely 
csak nem régen lépett életbe, nem egyéb, mint egy ujabb 
törvényhozási kontárkodás, melyből épen az hiányzik, ami-
nek a törvényben, hogy a törvény nevét megérdemelje, benn 
kellene lenni. Ha a májusi törvény hibás és czéh tévesztett 
volt, és hogy az volt, azt az ujabb törvényhozási actus be-
bizonyította, akkor az életbe léptetett juliusi törvénynek a 
májusi törvény hibáit elkerülni kellett volna; ha a májusi 
törvény a helyett hogy rendezte volna az egyház viszonyait 
az államhoz, azt megzavarta, a helyett; hogy a kath. nép 
nyugalmát előmozdította volna, azt felzavarta : ugy a juliusi 
törvénynek az lett volna feladata, hogy a megzavart rendet 
helyre állítsa, a felzavart nyugalmat visszaadja. Igen, ez 
lett volna a feladata, ha a porosz országgyűlésen is valósá-
gos törvényhozók és nem, a legnagyobb részt, törvényhozó 
kontárok ülnének. A juliusi törvény is meghozatott tör-
vényhozói bölcseség nélkül, a törvény czéljának félreisme-
résével és mellőzésével, minek következménye az, hogy a 
poroszországi törvénykönyv két egyházpolitikai törvénynek 
kontár művével szaporodott, lerontva épen azt amit alkotni 
kellett volna. 

Mindazok előtt, kik figyelemmel kisérték a juliusi tör-
vény felletti vitatkozást, nem lehet kétség, hogy e törvény 
sem fogja a katholikusokat kielégíteni, az azóta tartott ka-
tholikus nagygyűlések pedig e nézetet csak megerősitik. A 
bekövetkező események, melyek ki fogják tüntetni, hogy a 
létező bajt e törvény sem szüntetheti meg, hanem az, min-
den, de alig észrsvehető enyhítés mellett is, tovább fog ha-
rapózni, a törvényhozás tagjait, ami felett mi egy perczig 
sem kételkedünk, oda fogják vezetni, hogy a juliusi törvé-
nyen ismét faragni kell, valami augusztusi, vagy szeptem-
beri törvénynyel. A juliusi törvénynek sorsa tehát az lesz, a 
mi volt a májusinak. Hogy a porosz képviselők egyszerre 
eljutnak- e majd a törvényhozási bölcseségre,vagy ismét ujabb 

kontár művel fogják-e a világot boldogitani, azt természe-
tesen egyelőre egész biztossággal megmondani nem lehet, 
mert a liberalismusnak az a természete meg van, hogy a 
bölcseséget nem igen szereti, nevezetesen pedig az egyházat, 
addig a mig csak teheti, zsarnokilag elnyomva tar t ja ; más-
részt azonban nem hagyhathatjuk figyelmen kivül azt sem, 
hogy a szükség, a kényszerhelyzet sokszor bölcsekké tette 
már az embereket saját akaratjok ellen is : ha tehát nem is 
jóakaratból, de a kényszerhelyzetből kifolyólag előre meg 
lehet jósolni, hogy bármennyi kontár mű után, de végre is el 
fognak jutni kath. testvéreink a küzdelem megérdemelt ba-
bérjaihoz, a vallási nyugalomhoz. 

Mig e végczélhoz, a vallási nyugalomhoz eljutnak ka-
tholikus testvéreink, el lehetünk készülve rá, hogy a libera-
lismus végerőmegfeszitéssel fog küzdeni a jelenlegi helyzet 
fenntartása mellett, mert ez egyúttal kenyérkereset is; de a 
lehetetlenség- elől még a liberalismusnak is hátrálni kell és Ö ö 
e lehetetlenség be fog következni, mert ki fog tűnni, hogy a 
katholicismus elnyomásával, mind azon elvek is elvesztik 
befolyásukat, melyek okvetlenül szükségesek az állam fenn-
tartására. A katholicismus elvein kivül semmiféle más val-
lási, vagy bölcsészeti elv nem képes megadni az államnak a 
biztonságot és a nem katholikus államok vagy csak fegy-
verrel képesek fenntartani az államot ami talán mégis nem 
elv, vagy csak azért, mert a katholicismus elvei még a nem 
katholikusokra is befolyással vannak. E nagy igazságot 
legfényesebben tapasztalhatta Poroszország mióta kontár 
törvényeit meghozta. Az állami rend alapjai inogni kezdtek, 
mióta a májusi törvény szentesittetett és bizonyos, hogy a 
titokban ott lappangó tüzet a juliusi törvénynyel kioltani 
nem fogják; sőt még tovább megyünk azt is mondjuk, 
hogy még a májusi és a juliusi törvények egész eltörlése 
sem lesz elegendő, hogy az államnak azon biztonságot meg-
adja, melyre szüksége van. A törvényhozás eddigi működé-
sével sokkal többet ártott, hogy sem egyelőre elég lenne 
egyszerűen visszaállítani a mult állapotait. A tekintély irán-
ti tisztelet nagyot csökkent, mióta az állam az egyházat ül-
dözte és ennek már tiz éve. A jogaiba visszaállított kath. 
egyház bizonyára mindent meg fog ugyan tenni, hogy az ál-
lamot felforgató elveket ellensúlyozza, de az államnak is az 
egyházat különös támogatásban kell részesíteni, hogy az 
elvi téren hozott sérelmeket helyrehozhassa. A porosz ál-
lam férfiainak, törvényhozóinak a bölcseség, a belátás e fo-
káig kell emelkedni és akkor a katholicismus segélyével 
restaurálhatják az állami tekintelyt is : minden más kisérlet 
czéltalan, sem májusi, sem juliusi szellemű törvényekkel az 
állam fennállását biztositani, jólétét előmozdítani nem lehet. 

A katholicismusnak az élet minden viszonyát szabá-
lyozó elvének elvetésével, háttérbe szorításával és egyenes 
száműzésével minden térről, jött létre azon ingatag és azért 
tarthatatlan állapot, melynek mindannyian tanúi vagyunk 
és melynek szomorú következményeit mindannyian tapasz-
taljuk: miből önként következik, hogy csakis azon elveknek 
megadott jogos befolyás fogja ismét a zavart megszüntetni 
és szilárd állapotot fog létrehozni ; bármily más, habár a leg-
elmésebben kigondolt surrogatum is, ez isteni elemet helyet-
tesíteni nem képes. Tévednek és tévútra vezetnek törvény-
hozók másokat is, kik azt vélik, hogy holmi juliusi törvény-



119* 

félével a létező bajon segitve van. A juliusi törvény s a 
májusi törvények által a katholicismuson ejtett seb, maga 
azon;baj, melyet orvosolni kell. Félre tehát a juliusi tör-
vénnyel is, adják meg a katholicismus teljes szabadságát, 
és ő mindent szabályozó elvével, mindent gyógyitó erejével 
ismét rendezett állapotot fog szülni. 

Esztergom. 0 eminentiája felhívása adakozásra a Se-
rajevóban építendő kath. templom javára. — Bosnam seu 
Bosniam, ut novimus, Bela II. Hungáriáé Hex a 1131. in 
suam redegit potestatem, moxque illám auxit regione, quae 
a fluvio, in Adriaticis montibus scaturiente, Eama dicto, no-
men accepit, quae ad ea usque tempóra pars fuit Dalmatiae 
inalpinae. Reges Hungáriáé occupatam provinciám per con-
stitutes abs se Bános gubernabant, quorum unus Stephanus 
nimirum saeculo XIV. Bosniae fines ultro protulit, adjiciendo 
eidem S. Sabbae ducatum, alio nomine Herczegovinadictum. 
Ludovicus Magnus a. 1379. Stephano Tuartko Bosniae Bano, 
cui affinitate iunctus erat, regis titulum concessit, quemdein-
ceps caeteri quoque Bani gesserunt. Regum Bosniae ultimum 
Stephanum Thomascum sive Thomam Mehemetes II. Tur-
carum Sultanus a. 1463. devictum contra datam fidem iu-

, gulandum iussit, imo prout alii volunt propriis ipse manibus 
iugulavit. Bosnia sub iugum suum missa, cuius, quidem ali-
quas partes Mathias Corviniu3 e manibus Turcarum eripuit, 
quae autem a. 1527. Turcis rursum in praedam cesserunt, 
qui ad nostra usque tempóra toti dominabantur Bosniae. 

Incolis Bosniae fidei christianae lumen mature illuxit ; 
iis enim saeculis, quibus Dalmatae ac Pannoni Bosnenses 
etiam fidem Christi amplexi sunt qui cum mediate saltern 
ad Imperium Orientis pertinuerint, mirum haud est, quod 
Photii schisma ad ipsos quoque penetraverit, in quotollendo 
Reges Hungáriáé multum laboraverunt. Maius adhuc peri' 
culum Ecclesiae in Bosnia impendebat ab immigrantibus 
illuc Patarenis, qui nefarios veterum Manichaeorum errores 
novis, iisque perniciosissimis erroribus cumulaverunt, quive 
sicut Ecclesiae, ita Regibus quoque Hungáriáé, ac horum 
in Bosnia dominatui erant infensissimi. Nihil curae, indus-
triaeque praetermissum fuit a Romanis Pontificibus, a Le-
gatis Apostolicae Sedis, ab Episcopis, quos inter Archi-
Episcopi Colocenses hac in re eminebant, atque a Regibus 
Hungáriáé, ut sectam foedissimam exterminarent, quae to-
tam Bosniam invasit, et annos fere tercentos huiusmodi im-
puritatum et fiagitiorum colluvie obrutam, oppletamque 
tenuit. In id egregiam plane, constantemque operam nava-
runt Patres tum Dominicanae, cum Franciscanae familiae, 
quorum non pauci ab haereticis interfecti, gloriosam pro 
Christo mortem oppetierunt. Quod speciatim ad Patres ad-
tinet Franciscanos, hi vix non ab incunabulis sui ordinis in 
Bosnia existunt, suntque eorum ibidem de re Catholica im-
mortalia mérita. Postquam enim Turcae regnum illud sube-
gissent, ut doctissimus observât Farlatus1) Christiana inco-
larum institutio, et rerum sacrarum procuratio ad Patres 
praedictos devoluta est, qui etiamnum apud eas gentes Pa-
rochorum officio funguntur; caeteris enim rei christianae 
Curatoribus abeuntibus, illi soli nullis incommodis, aut pe-
riculis deterriti, in ea, quam susceperant, cura et custodia 
"dominici gregis constantissime perseveraverunt. Fratres 

') Illyric. sacri A. 4. 

Vicariae Bosnensis, ait Vadingus, post devictum a Turca-
rum Rege Bosnae regnum — etsi triginta et plura loca per-
diderint, multique ex ipsis trucidati sint, nihilominus, quod 
bonorum erat virorum praestare non destiterunt, et Christi-
anos in fide continuerunt, adeo, ut quidquid reliquum est 
in Bosnia Christiani nominis ac religionis, id omne ab inde-
fessa vigilantia ac solertia assiduis curis et laboribus Pa-
trum Ordinis Minorum S. Francisci repetendum sit. Ex 
horum gremio delecti fuerant, atque etiam nunc deliguntur, 
qui ibidem Episcopi onus et munus gerunt, Vicarii Aposto-
liéi dicti, quorum ab aliquot decenniis duo existunt, unus 
pro Bosnia, et alter pro Herczegovina, S. Congregationi de 
propaganda fide subiecti, ab eademque adiuti. Vere proinde 
scribere potuit P. Philippus:3) „Post invasionem Turcarum 
in Bosniam, qui fuerunt de nostro ordine, sive Episcopi, sive 
Administratores Episcopatus Bosnae, hi soli reijjsa tales 
fuerunt. Caeterum quotquot fuerunt extra Ordinem, nullus 
unquam fuit re, sed nomine solum Episcopus Bosnae, quia 
nullus earn lustravit, nec ingressus est." Subacta armorum 
vi per Turcas Bosnia, magna nobilium pars in Dalmatiam 
emigravit. E remanentibus in Patria haud pauci, ne fundos 
suos immobiles amittere debeant, a fide Christi ad religio-
nem victorum defecerunt, quos ipsi Turcae sua lingua Ba-
lic, quod ignavum dénotât, apellatos contemptui habuerunt, 
reliquus Christianus populus, amissa terras possidendi fa-
cultate, iugo servitutis subiectus est. Qui rerum status cum 
ad nostra usque tempóra perduraverit, Christianum Bos-
nensem populum miserrimum esse patet. Christiani in Bos-
nia a pluribus iam decenniis plena perfruebantur religionis 
exercendae libertate, poterantque tam aedes sacras, quam 
scholareä exstruere ac erigere. Nihil enim a veritate magis 
est alienum, quam asserere, quod Turcis idcirco etiam in-
dici bellum debuerit, quod Christianis liberum religionis 
exercitium negaverint. Ignotos fallunt, et notis sunt derisui, 
qui hoc sub praetextu atrocissimo Turcas hello aggressi 
sunt, quem praetextum solemnissima hypocrisi illi proferre 
non verebantur, qui ab excitatis, imo indesinenter continua-
tis Catholicorum persecutionibus sunt notissimi. Quominus 
autem Catholici in Bosnia aedes sacras vel scholares aedifi-
care potuerint, et quominus nunc, plene mutata iam facie 
rerum possint, obstitit et obstat summa populi illius pau-
pertas ac cgestas cui insuper a saeculis onus incumbit, illas 
quas habuerunt, cultui divino et habitationi pastoris ani-
marum deservientes domos aedificandi ac conservandi, suos-
que sustentandi Parochos, qui ipsi quoque pauperes sunt, 
filii quippe mirabilis illius sancti viri, de quo in Missali 
legimus; „Franciscus pauper et humilis, coelum dives in 
greditur." Nisi ergo a Catholicis ialiorum regnorum domes-
tici fidei Bosnenses adiuventur, libertate, qua iam plena 
gaudent, struendi aedes sacras etiam '.magnificentissimas, 
frui non poterunt. Muhamendani Bosnenses amplissimas 
habent sic dictas Moscheas, graeco ritui addicti incolae a 
Russis adjuti pariter splendidas plane possident Ecclesias, 
soli Catholici sunt, quorum paupertatem vel ipsae sacrae 
aedes, in quibus cultum divinum publicum persolvunt, lo-
quuntur. In ipsa Regni capitali civitate Seralio alias Sera-
ievo exiguam non tam Ecclesiam, quam pötius Capellam 

2) apud Farlatum 
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dumtaxat habebant, et hac anno mox praeterlapso privati 
sunt, quippe quam grassantis ibidem incendii flammae ab-
sumpserunt, cuius loco aedicula extructa est e ligno, in quo 
nunc cultus divinus publicus peiagitur. Novimus, quia in 
publicis epkemeridibus legimus, quod Augustissimus Impe-
rator, et Rex Noster Apostolicus cum Augustissima Impé-
ratrice et Regina Nostra, Serenissimi item Archi-Duces 
plura millia florenorum obtulerint pro exstruenda pro Catho-
licis in praedicta Capitali Civitate Ecclesia, quae digna sit 
Maiestate Dei, qui in nostris adoratur Ecclesiis, digna sanc-
tissimis, quae in illis celebrantur mysteriis. In hoc regiae 
munificentiae actu non exemplum solum nobis proponitur 
quod imitemur, sed provocatio etiam, ut illud sequamur. 
Concurramus igitur ad opus tam salutare, tam augusto 
inauguratum auspicio, quod profecto cedet ad maiorem Dei 
gloriam et Catholicae Ecclesiae decus et amplius incremen-
tum. Cui multum datum est, abundanter tribuat, qui pa-
rum habet, etiam de modico largiri stipem haud negligat ; 
conllatis enim plurimorum denariis maxima perfecta fuisse 
opera novimus, atque nostro quoque tempore experti su-
mus. Si DD. Curati parochianis suis proposuerint, quae 
fuerit conditio Catholicorum per quatuor saeculorum, in-
telligent profecto, quare i 11 i aedibus sacris, hoc nomine dig-
nis, careant, quodve diu adhuc carendum ipsis sit, nisi alio-
rum ope ac subsidiis suifulciantur. Dispono autem, ut quas 
seu ipsi DD. Curati praedicto scopo contulerint symbolas 
seu a suis parochianis collegerint, illas ad officium meum 
promovere velint, in Circularibus Dioecesanis litteris pu-
plicandas, atque ad concernens caesareum ac regium com-
mune Ministerium, cui provincia hoc exstruendae Eccle-
siae negotium curandi altisimo loco delata est, transpo-
nendas. 

Bajcs, die 30-a Julii, 1880. 
Joannes Card. Simor m. p. Arclii-Episcopus. 

IRODALOM. 
P á 1 y á z a t , 

Lackenbacher Salamon, Henrik, Bernát és Jakab test-
vérek a bibliai tudomány tanulmányozásának előmozdítása 
végett kath. hittudományi tanulók részére 15 — 20 bibliai 
vers héberből arabra leendő legjobb fordításáért örök időkre 
évenkénti 450 pengő vagyis osztr. ért. 472 frt 50 krt alapí-
tottak pályadíjul. 

Minthogy pedig a lefolyt 1879. évben pályázó nem je-
lentkezett, a pályadíj az alapító levélnek VII. pontja értel-
mében a jelen évre, annak kétszeres összegében, azaz 945 
oszt. ért. fortban állapíttatott meg. 

A feltétetek következők : 
1. Mózes 5 könyvének mindegyikéből (a leszármazási 

lajstromok kivételével) sors által 3—4 versből álló hely sze-
melendő ki, mely héberből arabra fordítandó. Arab szótár 
használható ugyau, azonban két egyenlően jó forditás között 
a szótár nélkül készültté az előny. Legjobb fordításul az te-
kintendő, mely a londoni Polyglotte-lioz legközelebb áll. 

2. A versenyben azon belföldiek vehetnek részt, kik a 
hittudományi tanfolyamot a bécsi, prágai vagy budapesti 

egyetemen a jelen, vagy a legközelebbi lefolyt tanévben, 
vagy pedig 2 legfeljebb 3 évvel előbb végezték és a kath. 
presbyteratust felvették. Egyenlően jó fordításoknál az el-
sőség azé, ki a hittudományi tanfolyamot legközelebb fe-
jezte be. 

A verseny a bécsi, prágai és budapesti egyetemen tar-
tartandó s a doldozat 12 óra alatt elkészítendő. Rövidebb 
időköz viszonylagos előnyül szolgál. Ezen díjra nézve a pá-
lyázat Bécsben folyó 1880. évi november 26-án, Budapes-
ten és Prágában pedig 1880. évi november 29-én tűzetik ki. 

A pályázók kötelesek képességűket az illető egyetem 
hittudománykari dékánjánál legalább 3 nappal előbb okmá-
nyilag igazolni. 

Kelt Budapesten, 1880. évi julius hó 29-én. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium. 

—• Hálás köszönettel vettük a nagyváradi l. sz. egy-
házmegye f . évi névtárát, mely igen díszesen jelent meg s 
kitűnően van szerkesztve. Megnyitja tartalmát a római 
szentegyház kormányzó testületének átnézete s a kath. hie-
rarchia táblázatos kimutatása. Következik : Series Episco-
poram, kiknek sorában (ad multos adhuc annos !) nm. és főt. 
Lipovniczky István 75-ik, továbbá : Series praepositorum, 
canonicorum, a püspöki méltóságra emelt egyházmegyei pa- . 
pok és a Váradon eltemetett királyok és királynék névsora. 
Az egyházmegye jelenleg számlál 15 valóságos és 6 tisztb. 
kanonokot, területén bir 1 reális és 15 czimzetes apátságot, 
3 reális és 14 czim. prépostságot ; a lelkipásztorkodás terén 
64 plébániában és 4 curatiábaa működik 64 plébános vagy 
adminisztrátor, 4 curatus és 17 segédlelkész. Az egyházme-
gyei papok száma 128, a mindkét nembeli szerzeteseké 64, a 
hiveké 104,198. Bezárja s történelmi becsüvé teszi e névtárt 
„A nagyváradi l. sz. székesegyház11 czimü monographia, me-
lyet a f. évi jun. 27 én tartott felszenteltesi ünnep százados 
jubilaeuma alkalmából irt Bunyitay Vincze plébános. Az 
értekezést megelőzi a székesegyház diszes képe Bubics Zs. 
kanonok ur rajza után. 

— Beküldetett a következő gyászvers : (Jyászhan-
gok nm. zsombolyi és janovai gróf Csekonics János, v. b. t. 
tanácsos (szül. 1809. nov. 16. megh. 1880. aug. 2.) dicső em-
lékezetének szentelik és a bánkódó kegyúri családnak mély 
hódolattal ajánlják a kegyurasági lelkészek. — Papi szivek-
hez s az elhunyt nemes grófhoz igazán méltó hangok ! 

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

jesztésére, dr. Littahorszky Károly nagykikindai plébános, 
szentszéki ülnök és torontáli főesperesnek, a keresztelő Szt. 
Jánosról nevezett bártfai czimzetes prépostságot és Oltványi 
Pál földeáki plébános, pápai tiszt, kamarás és szentszéki 
ülnöknek, a Szt. Eustachról nevezett csuthi czimzetes pré-
postságot adományozom. 

Kelt Ischlben, 1880. évi augusztus hó 9-én. 
FEKENCZ JÓZSEF, s. k. Trefort Ágoston, s. k. 

VEGYESEK. 
X O Felsége születésének 50. évfordulója alkalmából 

Simor János bibornok-herczegprimás ur ő főmagassága házi 
szegényei közt 250 frtot osztatott ki. 

— Nm. és főt. dr. Roskoványi Ágoston nyitrai püspök 
ur közkönyvtárat alapit 25 ezer kötettel s külön könyvtár-
noki állomással. Főpásztoraink fejedelmi bőkezűsége az or-
szág anyagi és szellemi gyarapodásának nélkülözhetlen 
tényezője. 

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

Nyomatott Budapesten, 1880. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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TARTALOM : Szent Benedek és intézményének világtörténelmi jelentősége. — A socialis kérdés megoldása keresztény 
szellemben. — Egyházi tudósitások : Budapest. A fővárosi Simor-intézet beszentelése. Budapest. Mi bántja a ,Pesti Nap-
ló'-t? Németország. Az uj kulturharczi törvény. Német mise. Megtérés. — Irodalom: A népiskolai hitoktatás módszer-

tana. — Vegyesek. 

Szent Benedek és intézményének világ-
történelmi jelentősége. 

(Vége.) 

A tudományok és művészetek ápolásával szo-
ros összeköttetésben volt az i f júság nevelése és ok-
tatása. Habár sz. Benedek szabályaiban csak a szer-
zetes növendékek nevelését emliti, mégis bizonyos 
hogy a szerzet már kezdettől fogva az i f júság 
nevelésével foglalkozott, mint ez Nagy Gergely sza-
vaiból kitűnik : „Coepere ad eum (sz. Benedeket 
érti) Romae nobiles et religiosi concurrere suosque 
filios omnipotenti Deo nutriendos dare." Greg. M. 
Dial. II. 3. Ezen időtől fogva a nevelés és oktatás 
a szerzet hagyományaival egészen összeforrt. A he-
tedik századtól egészen a t izenharmadik századig 
a benedekrendi szerzetesek főképviselői voltak az 
elemi oktatásnak épen ugy mint a tudományosnak. 
Ök voltak alapitói a párisi, oxfordi , cambridgei és 
salernói egyetemeknek. Majdnem minden kolostor-
ban két iskola vol t : egy belső a szerzetes növendé-
kek részére és egy külső a világiak számára, de a 
jelesebb monostoroknál tudományos főiskolák is 
voltak, melyek a szellemi világosságot mindenfelé 
terjesztették és központjai valának a tudománynak 
és műveltségnek. Trit theim 15. századbeli benczés 
apát „Chronicon Hirsaugienseu czimű munkájában 
helyesen mond ja : „In omnibus ordinis nostri coe-
nobiis, in Germania et Gallia maxime, monachoruca 
scholastici et monachi habebantur, qui iuniores 
quosque et ingenio praestantes in primitivis l i terarum 
scientiis erudirent, et postea, qui habiles inventi fu-
issent, ad alt iora transmitterent . In solis autem fa-
mosioribus coenobiis . . . consti tuebantur ad officium 
docendi alii monachi omnium doctissimi et non 
solum in divinis, sed etiam in saecularibus literis 

erudi t i ." A történelem fényes betűkkel bizonyit ja 
Trit theim szavait. Európa majdnem minden orszá-
gában a középkor első felében a legnevezetesebb is-
kolák benedekrendi szerzetesek vezetése alat t állot-
tak. Amit pé ldáu l Nagy Károly az iskolák érdeké-
ben tett, azt leginkább Alkuin es Rhabanus Maurus 
benedekrendi szerzetesek segítségével tet te; pedig 
ismeretes, hogy ezen fejedelem az iskolaügy körül 
igen sokat tett . Sz. Gallen, Reichenau, Fulda, Cor-
vey, Tours, N. Károly birodalmának legjelesebb is-
kolái, mind szerzetes iskolák voltak. A monostorok 
külső iskolái mindenkinek nyitva voltak rangkü-
lönbség nélkül, a szolgák gyermekei ezen iskolák-
ban épen ugy részesülhettek a kellő oktatásban, 
mint a nemesek fiai. A dolog természetében volt, 
hogy ezen emberszeretet, melylyel sz. Benedek fiai 
mindenkit az oktatás áldásaiban részesíteni töre-
rekedtek, jótékonyan hatot t vissza a socialis viszo-
nyokra, amennyiben az emberiség alsóbb osztályai 
látták, hogy a legszegényebb szolga gyermeke szor-
galom és szellemi művelődés által magasabb rangra 
emelkedhetik. 

Sz. Benedek szerzete anyagi és szellemi mun-
kálkodása által nagy érdemeket szerzett ugyan ma-
gának, azt eszközölte, hogy a rend történelme és ha-
gyományai Európa keresztény népeinek történeté-
vel és hagyományaival legbensőbben összefortak ; 
de a tulajdonképi főczélja nem ezen külsó és világi 
munkásságban rejlik. A tudományok megőrzése és 
ápolása, a föld szorgalmas megmunkálása, a művé-
szetek pártolása és fejlesztése, mindaz, mi a szer-
zetnek a világ szemei előtt annyi dicsőséget és elis-
merést hozott, csak mellékfoglalkozás volt ; a leg-
magasabb, mire sz. Benedek intézményének termé-
szetszerűleg törekednie kellett, az életszentség vala, 
vagyis az önmegtagadás és engedelmesség aryakor-
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lása, a lélek felemelkedése a folytonos ima szár-
nyain; saját leikök és embertársaik lelkének meg-
szentelése azon természetfölötti momentumot ké-
pezi, melynek a másik kettő csak eszközül szolgált. 
Sz. Benedek intézménye nem volna egyházi szerzet, 
ha akár az anyagi, akár a szellemi foglalkozás vagy 
tanitás föczélját képezné; nem különböznék Pytha-
goras szövetségétől vagy bármely más világi társu-
lattól, mely a föld vagy a szellem megművelését 
tűzi ki czéljául. Nem hiányzanak napjainkban sem, 
kik a szerzet ezen fensöbb rendeltetését méltatni 
tudják, igy például Balbo Caesar, kitűnő olasz pu-
blicista, elismeri, hogy a benedekrendi szerzetesek 
főérdeme nem az volt, hogy a világnak az ókori iro-
dalom munkáit, vagy a tudományokat vagy a föld-
mivelést, hanem hogy az erényt, a szent, szigorú ke-
resztény erényt megőrizték és fenntartották. A szer-
zet virágzó korában többre becsülték az engedel-o <~> 
messég erényét, mint a tudományok szeretetét, 
anélkül azonban, hogy ezen utóbbit elhanyagolták 
volna. Mi mindnyájan, mondja egy 11. századbeli 
apát, nagy örömet találunk a tudományokban, de 
egy sincs köztünk, ki ezen örömet az engedelmesség 
kötelmének eléje tenné. A szerzet ezen magasabb 
hivatását szépen fejezi ki Autbert Ambrus, bene-
dekrendi apát következő imája : „Add nekem oh Is-
tenem ! fohászkodik a sz. apát, a tudományhoz még 
az erény ismeretét és gyakorlását! Ha mindakettö 
énbennem nem egyesülhetne, vedd el a tudományt 
és add meg az erényt; mert nem a tudomány ado-
mányát kívántam tőled, midőn házamat és roko-
naimat elhagytam, hanem hogy a tökéletes erény 
ut ján az örök életre vezess engem." Mabillon, Trai-
té des études monastiques I, 8. 1. Ha a szerzet tör-
ténetét vizsgáljuk, azt fogjuk találni, hogy sz. Be-
nedek rendje ezen természetfölötti hivatásának is 
eleget tett. Szent Benedek fiai ugyanis mindenütt 
azon voltak, hogy a népeket Krisztus hitének meg-
nyerjék ; a hittérítés apostoli munkáját főfoglalko-
zásnak tekintették ; bizonyítja ezt édes hazánk, Né-
metország, Angolország egyháztörténete. Sz. Boni-
fácz, Németország apostola és sz. Ágoston, Angol-
ország első püspöke, ragyogó példaképei azon buz-
góságnak, melylyel a benedekrendi szerzetesek a 
népek szivében a hitet és keresztény életet megala-
pítani törekedtek. Nem riadtak vissza a veszélyek-
től, készek voltak véröket is a sz. hitért kiontani. 
Hivatásuk fensöbb momentumát többi foglalko-
zásaikkal összekapcsolták; minden munkánál, me-
lyet végeztek, főtekintettel voitak saját lelkük és 

embertársaik üdvösségére. Akár erdőket irtottak, 
akár az if júság oktatásával foglalkoztak, akár a tu-
domány mélységeibe hatolni iparkodtak, minden-
ben főczélnak tekintették azon vezérelvet, melyet 
sz. Benedek tanítványainak kitűzött : „Ut in omni-
bus glorificetur Deus.11' Azért a világi tudományo-
kat is leginkább azon szándékkal és azon irányban 
művelték, hogy az isteni tudományoknak szolgálja-
nak. A hit- és szentírási tudományokat tekintették 
központnak, melyekkel minden egyéb tudományt 
bizonyos mértékben összeköttetésbe hoztak. Szent 
Benedek rendjének világtörténeti jelentőségét ezen 
természetfölötti irányban mutatja leginkább azon 
nagy és szent férfiak sora, kiket a rend az anya-
szentegyháznak adott. Már azon esetben is halha-
tatlan sz. Benedek emléke és érdeme, ha szerzete 
egyedül csak Nagy I. és VII. Gergely pápákat adta 
volna az egyháznak ; de ezen nagy pápák dicső ne-
veihez, kik az anyaszentegyház jogaiért es jóléteért 
annyit fáradoztak és küzdöttek, még sok más pápa1) 
és számtalan püspök csatlakozik, kik a szerzetes 
élet magányából az egyház kormányzatára lettek 
hivatva. 

Nemcsak egyenesen, hanem közvetve is teljesí-
tették sz. Benedek fiai hivatásuk ezen részét az ima 
és a jó példaadás által. Mint látjuk, a nagy és szent 
rendalapitó a foglalkozások különböző nemei közt 
a legnagyobb súlyt a nyilvános és közös imára fek-
tette, az „opus Dei" szorgalmas és pontos elvégzé-
sére. Ez által eszközölte, hogy szerzetesei az egyház 
imádkozó karának jelentékeny részét képezték ; 
minthogy pedig a szentek közösségénél fogva min-
den, ami az egyházban történik, közös, kételkedni 
nem szabad, hogy az egyházra és emberiségre a 
szerzetesek közös imájából nagy lelki jótétemény 
háromlott. Az anyagi dolgokba elmerült korszelle-
münk nem képes ugyan ezen „per eminentiam" 
szellemi jótéteményt méltatni, de azért magas be-
csét nem vesztheti el, mert isteni Megváltónk ünne-
pélyes igéretét birjuk : „Ahol ketten, vagy hárman 
összejönek az én nevemben, ott vagyok közepet-
tök . . . Mindent, amit imádkozván, kértek, higyjé-
tek, hogy megnyeritek és meglesz nektek." Ha meg-
gondoljuk, hogy a benedekrendi monostorok szá-
mát a legmagasabb virágzás korszakában mintegy 
60,000-re lehet tenni, ki számlálja meg azon ke-
gyelmeket, melyekben a keresztény világ ezen há-
zakban élő szerzetesek buzgó és folytonos imádsága 

*) 17 pápa bizonyosan, 18 pedig kisebb nagyobb való-
színűséggel sz. Benedek szerzetéből volt. 



által részesült? Ki számlálhatja azon csapásokat és 
büntetéseket, melyeket a szerzetesek égbe emelkedő 
imádsága a keresztény népektől elhárított ? A tör-
ténelem lapjain nem találjuk ugyan feljegyezve 
ezen szent foglalkozás világtörténeti jelentőségét, 
de az örök élet világossága és az utolsó itélet napja 
fél fogja tüntetni az áldások és kegyelmek tengerét, 
melyet a buzgó, áhítatos és különösen nyilvános 
imádságnak köszönhetünk, habár testi szemeinkkel 
ezt kellőleg megbecsülni képesek nem vagyunk. 
Nem csekély befolyást gyakoroltak sz. Benedek fiai 
a jó példa által is, melyet életszentségök és minden 
keresztény erény gyakorlása által adtak. Köztük a 
keresztény erények hősei nem hiányoztak. Legin-
kább kitűnik ezen magasabb törekvés a nyolczadik 
és tizedik században; ezen időszakban ugyanis ta-
lálkoztak egész monostorok, melyekben az egyéb-
kor csak szikraként feltünedező szentség magas O ö 
lángként fellobogott. Hogy sz. Benedek rendje az 
életszentségre törekvő férfiak nagy számát foglalta 
keblében, azt bizonyítja azon történelmi tény is, 
hogy XXII. János pápa korában, tehát a tizenne-
gyedik század elején, sz. Benedek szerzetéből 14,000 
szentet számláltak. Ha egyátalán igaz, hogy a példa 
vonzó erőt gyakorol, akkor ez leginkább azokra 
nézve áll, kik közel viszonyban vannak egymással ; 
már pedig láttuk, hogy sz. Benedek szerzetesei a 
néppel a legszorosabb összeköttetésben voltak; azért 
lehetetlen, hogy példájok ugyanazon népre nem 
gyakorolt nagy hatást. Ha látták a monostorokban 
a keresztény erények példaképeit, már az emberi 
természetnél fogva lehetetlen, hogy a példa köve-
tésére ösztönöztetve ne érezték volna magukat. Em-
iitettük, mennyire jótékony hatást szült a szerzete-
sek példája a társadalmi viszonyok enyhítésére; 
nem kell-e ugyanezt az életszentségről is állítani ? 
Annak erkölcsi értéke, mit a benczések a keresz-
tény népek lelki üdvére tettek, még inkább növe-
kedik, lia számba vesszük, hogy ezen szerzetesek út-
törői voltak a civilisatiónak, hogy a barbár népek 
nyers és vad erkölcseit szelídíteni és nemesíteni 
kellett. 

Ha visszatekintünk mindazon tényezőkre, me-
lyek által sz. Benedek szerzete valóban világtörté-
neti jelentőségre emelkedett, azon meggyőződésre 
ju tunk , hogy kevés szent van, ki életében oly cse-
kély befolyást gyakorolt a történeti események le-
folyására és mégis halála után intézménye által a 
ker. népek és nemzetségek fejlődésére oly nagy ha-
talmat és jelentőséget nyert volna mint szent Bene-

dek. Szerzetének szabályai határkövet képeznek a 
pusztulás hullámai ellenében, melyekben a népván-
dorlás a keresztény műveltséget eltemetni töreke-
dett, fordulópontot képeznek az üdvösségre. Ezen 
szabályok szellemében sz. Benedek fiai a sebeket 
gyógyították, melyeket az éjszak fiai az egyházon 
ejtettek, ezen szabályok erejével a barbár népeket 
nemesitették, egyszóval a legdúsabb áldásban ré-
szesítették a keresztény világot, mint azt már a nagy 
és szent rendalapitó neve jövendölte. Ezen áldás 
századról századra terjedt és azon erővel birt, hogy 
a régi törzs a változott időviszonyok és u j szükség-
letek szerint u j sarjakat hajtott . Épen ezen körül-
mény fényesen bizonyítja sz. Benedek intézményé-
nek életerejét, mely minden szükséglethez és vi-
szonyhoz alkalmazkodni tudott, fenntartva nagy 
alapitójának szellemét. Igaz ugyan, hogy sz. Bene-
dek rendje napjainkban nem bir oly nagy jelentő-
séggel, milyennel birt a középkor első felében, de 
mindamellett most is, midőn működése szűkebb 
körre van szorítva, oly hathatós életerő rejlik sz. 
Benedek szerzetében, hogy fennállása áldásos az 
egyház és állam jólétére egyaránt. Sőt a legújabb 
idő mutat ja , hogy sz. Benedek fiainak is, híven ra-
gaszkodván ősrégi hagyományaikhoz, lelki erővel 
és képességgel birnak világtörténeti hivatásuk min-
den momentumát felkarolni az egyház és emberiség 
javára. A benczések Amerikában és Ausztriában 
teljesen sz. Benedek régi fiainak példáját követik ; 
a régi szerzetesek sokoldalú és áldásos működése 
mintegy megujul t az u j világban. A fényes ered-
ményről tanúságot tesz az éjszak-amerikai benczés 
congregatio virágzó állapota. Wimmer Bonifácz, az 
emiitett congregatio apátja csak egynéhány rend-
társsal 1846-ban ment Észak-Amerika egyesült ál-
lamaiba. Ott a szerzetesek építészek, kőmivesek és 
kőfaragók voltak ; erdőket irtottak és azokat ter. 
mékeny szántóföldekké tették ; mig a laikus szerze-
tes testvérek a szántóföldek megmunkálását vé-
gezték, addig a papi rendtagok a növendékek neve-
lésévél és oktatásával foglalkoztak. A siker oly fé-
nyes lett, hogy ma már a Wimmer Bonifácz által 
alapított congregatio a legnagyobb terjedelemmel 
b i r ; 3 apátság, 12 rendház és 33 expositurából á l l ; 
530-nál több rendtagot számlál és 18 egyházme-
gyében van elterjedve. Az Egyesült-Államokban 
azonkívül még egy benczés congregatio van, melyet 
a hires einsiedelni apátság alapított. Ausztriában a 
benedekrendi szerzetesek a hittérítés és civilisatio 
terjesztésének nagy munkáját épen ugy végzik, 
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mint a régi benczések keletkezésük első századaiban. 
Habár tehát kisebb mértékben és nem oly széles 
körben, mint virágzásának korszakában, mégis áll 
az, hogy sz. Benedek szerzete ma is teljesiti hivatá-
sát a keresztény műveltség fejlesztése és terjesztése 
által ; azért sz. Benedek még él közöttünk nagy-
szerű müvében, él mint a keresztény egyház és em-
beriség nagy jótevője; és reája illenek az első zsol-
tár azon szavai, melyek az igaz férfiút rajzolják : 
„Erit tamquam lignum, quod plantatum est secus 
decursus aquarum, quod fructum suum dabit in 
tempore suo; et folium eius non defluet, et omnia, 
quaecunque faciet, prosperabuntur. V. 3. 4. -f-

A socialis kérdés megoldása keresztény szellemben. 
(Vége.) 

A socialismus nem levén egyéb, mint political atheis-
mus, igen természetes, hogy annak elharapódzása egyenes 
arányban van a ker. hit fogyatkozásával. A radicalis téve-
lyek az őszintén vallásos keblek fölött semmi hatalommal 
sem birnak ; az üres, hittől megfosztott lelkeket azonban 
ugy ragadják magokkal, mint szél a polyvát. Az is tény, 
hogy épen azon országokban s vidékeken pusztítanak legin-
kább a socialista tanok, hol a vallástalanság pusztitásai leg-
nagyobbak. Ezt kénytelenek bevallani magok az interna-
tionale vezérei, hogy a kath. hit tanaik diadalának legna-
gyobb akadálya. Ezt egyikök határozottan kimondá, midőn 
kimagyarázni akarta a socialista tanok sikertelenségét azon 
kath. tartományokban, melyeknek lakói leikök mélyen ke-
resztények maradtak. „Ezek úgymond, nem tudnak egye-
bet, mint imádkozni és dolgozni." A berlini centrum-fractió-
nak tagjai is folyton szemökre lobbantják szabadelvű ellen-
feleiknek, hogy a jó kath. rajnavidéki s westfáliai munká-
sok közt a socialismus nem képes propagandát csinálni, de 
ez annál inkább sikerül a protestáns tartományokban, — 
anélkül, hogy valaki csak megkísértette volna őket megczá-
folni. (L. ,Germania' s ,Vorwärts' ez idei számait.) Ugy 
van, a socialismus karöltve halad az atheismussal, s mit 
az egyik kivív, az a másiknak is hasznára válik. S váljon 
lehet-e ezen csodálkoznunk? . . . Vedd ki a tömeg szivéből 
az Istenben, az emberi társadalom legfőbb törvényhozójá-
ban való hitet, szakítsd ki kebeléből a jövő élet édes remé-
nyét, hol a jelen élet szenvedései s nélkülözései jogos kie-
gyenlítést nyerendnek, — s minden arra fogja bírni az em-
bereket, hogy itt a földön iparkodjanak megszerezni a ja-
vak s testi élvezetek lehető legnagyobb tömegét. Avagy 
kérdem, hogyan lehet az emberinem óriási többségét meg-
győzni arról, hogy neki kötelessége türelemmel viselni sze-
gény, nyomorult sorsát, mely születés, vagy az események 
kedvezőtlen fejlődése és szerencsétlenség folytán osztály-
részéül jutott, — igen hogyan lehet öt erről meggyőzni ak-
kor, ha a túlvilági kiegyenlítésbe való hitét elveszté, s a 
boldogságot egyedül itt a földön, az anyagi javak élveze-
tében, keresi? Az ily emberek előtt, kik ekként minden ker. 
hit s erkölcsi törvényből kivetkőztek, a socialismus, mely 
egyenlőséget ígér az élvezetekben, mely a birtokközösséget 

a magán tulajdon helyébe teszi, mely a társadalmi ügyek 
jelen rendjében nem lát egyebet, mint a munkának czélzatos 
kizsákmányolását a tőke által, — a socialismus mondom 
ily emberek előtt ugy tűnik fel mint maga a jognak s igaz-
ságnak legtisztább kifejezése, a munkások felszabadítása az 
urak által számukra kovácsolt rabbilincsek alul. Ime ide 
vezet a vallási érzületnek kiirtása a nép lelkéből ! Az ural-
kodó liberalismus által ministeri- s tanári székekbe vagy 
sajtóbureaukba helyezett férfiak leghathatósb elősegitői a 
socialismusnak, kik beszédeikben s irataikban a teremtő 
Isten, halhatatlan lélek, jövő élet eszméjének lerontásán 
fáradoznak ; s ha a Mindenható keze az üldözések közepette 
nem védené egyházát, hogy ez tisztán tartsa a nép lelkiis-
meretét az istentelenség s anyagiasság dögleletes lehelleté-
től, a polgári tarsadalom csakhamar azon örvénybe sülyedne, 
melyben a pogány római birodalom elbukott. 

S váljon nem az érzékiség zabolátlansága s kihágásai-
ban, nem-e minden jognak lábbal való tiprásában, szóval a 
vagyonos osztályok rosz példájában, kell-e keresni egyik 
főokát annak, hogy a socialista tanok, melyek különben oly 
esztelenek, napjainkban oly sebesen elterjednek ? A ker. 
religio, mint fentebb emiitettük, a szeretet vallása, mint 
ilyen önmegtagadást, vagyis állatias vágyaink fékezését, 
szellemünknek a test fölötti uralkodását hirdeti ; mint ilyen 
csirájában fojtja el a rendetlen önszeretetet, s helyettea ker. 
erények s tiszta erkölcsök magvát hinti el, melyek a társa-
dalmi rend s jólét valódi alapját képezik. De midőn az em-
berek nem hallgatják az evangéliumot, hanem kigúnyolják 
a keresztet, s az éhezőnép szeme láttára az esztelen fényű-
zés pompáját mutogatják; midőn a könnyű szerrel gyűjtött 
javakat ép oly könnyen elpazarolják, s oly könyelmü élet 
látványával szolgálnak a félmeztelen népnek, melyben nincs 
egyéb mint élvezet s mulatság : akkor lehet-e kivánni, hogy 
ily példák fel ne keltsék a tömeg szivében az irigység lázát? 
Midőn a nép oly embereket lát, kik tegnap még a legszeré-
nyebb körülmények közt voltak, ma rögtön a dusgazdagság 
színvonalára ugrottak fel, még pedig uzsoráskodás és más szé-
delgő vállalatok által, melyeket az államtörvények is megen-
gedtek : váljon nem annyit tesz-e ez, mint a'nyomort keserí-
teni s a szenvedést ingerelni ily szembeszökő ellentétek által; 
nem annyit tesz-e ez, mint ezekben is felkelteni a rögtöni, 
bármily utakon kielégítendő vagyonosodási vágyat? Midőn a 
nép látja, mennyit költ az elvnélküli szabadelvüség minden-
féle haszontalan intézetekre, u. n. culturczélokra ; midőn 
látja, mennyibe kerül a Parlamentarismus, mi a felcsigá-
zott adót már elviselhetlenné teszi : váljon a takarékossági 
szellem s a munkakedv nem fog-e véglegesen kiveszni, — 
mivel fáradsággal szerzett javait nem akarja a mindent fel-
emésztő állam-Molochnak feláldozni ? 

Mindebből látni való, hogy a mai szabadelvű kormá-
nyok s parlamentek ugyanazon elveken állanak, mint a so-
cialismus ; csakhogy önérdekből a végkövetkeztetéseket nem 
merik azokból levonni ; hogy továbbá az internationale ke-
zére dolgoznak oly törvényekkel, melyek az egyház joga-
inak s birtokainak elkobzását az állam számára megenge-
dik. Ha a tulajdonjog szentsége testületeknél megsértetik, 
az magánosoknál sem fog soká sértetlen maradni. Az egy-
házi javaknak különféle korszakokban az állam által tör-
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tént elkobzása egyike azon főérveknek, melyeket Marx a 
jelen internationale fővezére „A tőke" czimü művében a bir-
tokjog ellen felhoz. — Es ha egy más nem kevésbé fontos 
szempontra térünk á t : váljon nem annyit jelent-e szintén, 
mint hatalmas fegyvert adni a soeialismus kezébe az által, 
ha az állam jogai a nevelés-ügyben tuloztatnak ? Ha, miként 
egybizonyos, sajnos ! igen elterjedt iskola azt állítja, hogy a 
gyermekek az állam birtokába tartoznak, s nem a családéba ; 
ha az államnak joga van a gyermekeket zsenge koruktól 
kezdve maga számára lefoglalni, hogy őket a szülők s az 
egyház kizárásával hitetlen tanmódszer által saját tetszése 
szerint nevelje ; ha az állam az iskolákat a szülők lelkiis-
merete s az egyház jogai ellenére elközösiti, a vallás-erkölcsi 
nevelést s oktatást lehetetleníti, a fiatalságot elvaditja : az 
ily hatalmaskodás a családi jogrendben, abban, mi az em-
bernek legtermészetesb s legelidegenithetlenebb sajátja, ha 
következetes akar maradni, nem szükségképen törekszik-e 
kiterjeszkedni az egész külső társadalmi rendre? Yaljon a 
gyermekek nem első s legbecsesb kincsei-e a családnak ? 
Azon jog, melynél fogva valamely családapa földet,-erdőt 
bir, vagy gyárat, többet nyom-e az atya vagy anya szemé-
ben, mint azon jog, melynél fogva gyermekeiket lelkiisme-
retük szerint hitben s erkölcsiségben nevelhetik ! A ki az 
egyiket kétségbe vonja, az hajlandó a másikkal is azt tenni ; 
és csakugyan az állam hatalmának korlátlan kiterjesztése az 
ifjúság nevelésére, s minden vallásos tanításnak elnyomása 
mindig s mindenkor egyik lényeges pontját képezték s ké-
pezik az internationalenak. (L. a lausannei socialista con-
gre888us programmját 1867, a lyoniét 1878, a németalföldi 
munkásegyletét 1872 ; Bakunin forradalmi kátéját.) 

Mindezen társadalmi tévelyekkel szemben egyedül a 
kath. egyház, az igazságnak oszlopa s erőssége, teljesen s 
tévmentesen adja elő mindazon tanokat, melyeken minden 
társadalmi rend béke s jólét alapszik; egyedül a kath. egy-
ház birja kebelében mindazon kegyszereket, melyek a szi-
vekben szent érzelmeket keltenek s ezeknek legfőbbikét a 
szeretetet tevékenynyé teszik, ugy hogy ez a társadalmi 
bajok gyógyítására mindenemü jótékonysági intézeteket 
fog állitani, egyedül a kath. egyház, mint már neve is mu-
tatja, egyetemes világegyház, melynek joghatósága kiterjed 
az egész földkerekségre ; mint ilyen képes ellensúlyozni az 
internationale társadalomellenes törekvéseit. 

Az egyház, ezen páratlan, nagyszerű, legyőzhetlen, 
közel 2000 éves viharban megedzett isteni intézmény, azon 
Ítélőszék, mely eddig is a társadalmi téren felmerülő min-
den problémát megfejtett, ez fogja a jelenkor nagy socialis 
kérdését is megoldani. Az egyházat nagy hivatása, az, hogy 
a ker. társadalmat a fenyegető veszélyektől megóvja, vég-
•czélja felé, minden akadályokon diadalmaskodva,-biztos kéz-
zél kalauzolja. Ezen dicső kezdeményezéssel a római pápák 
minden időben éltek, azon korszaktól kezdve, midőn a 
czivilizátio romjait a barbár népek rombolásai alól kimen-
tettek ; nemsokára ismét, midőn hangos és szakadatlan fel-
szólalásaik által a mohamedanismu3 árjainak gátat vetni 
iparkodtak. X I I I Leo dicső elődeinek nyomdokát követi, 
midőn a fejedelmeket s népeket azon uj barbárságnak folyton 
emelkedő hullámaira figyelmezteti, mely a társadalmi for-
radalom neve alatt nem kevesebbet czéloz, mint összes in-

tézményeinknek átalános vizőzönbe való elsülyeztését. Azu-
tán pedig apostoli bátorsággal füleikbe harsogtatja, „hogy 
fogadják el az egyedüli mentőhajót, az egyházat vezérül s 
tanitójokul, s lássák át teljesen, miszerint társadalom s val-
lás alapjai oly szoros összeköttetésben vannnak, hogy a 
mennyi a vallástól elvonatik ugyanannyi enyészik el az 
alattvalók kötelméből s a kormánvok tekintélyéből is. És 
midőn elismerik, hogy a kath. egyházban a socialis ragály 
elhárítására oly erő rejlik, minő sem az emberi törvények-
ben, sem a hatóságok kényszerrendszabályaiban, sem a ka-
tonák fegyvereiben nem lelhető, juttassák ismét az egyházat 
azon helyzetbe, s a szabadság oly állapotába, hogy üdvös 
erejét az egész emberi társadalom javára kifejthesse." (L. 
X I I I Leo encyklikáját.) Dr. Surányi J. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest , aug. 23. A fővárosi Simor-intézet beszente-

lése, (fekszik a Józsefvárosban, a Nap-és^emplom-utcza sar-
kán) ma, épen a nagylelkű alapító születése napján, ment 
végbe, oly magasztos ünnepélyességgel, mely a fejedelmi 
alapitó méltósága s az intézet fényéhez igazán méltó volt, s 
melyet monumentális jellegénél fogva mi is feljegyzünk a 
fővárosi egyházi élet évkönyveibe. — Megjelent a kormány 
részéről Pauler Tivadar igazságügyminiszter, a közokta-
tásügyi minisztériumból Tanárky Gedeon és Szász Károly ; 
a fővárost a derék Ráth Károly főpolgármester, Gerlóczy 
Károly alpolgármester, Alkér Gusztáv tanácsos és Radocsay 
Ferencz ker. elüljáró képviselték. Jelen volt továbbá Széli 
György országos képviselő, Békey Imre fővárosi tanfelügye-
lő, Ráth József apát, ker. esperes, Kurcz Vilmos, a fővárosi 
nőszerzetes intézetek küldöttségei, Kinsky grófnő és még 
számosan az előkelőbbek, kivált pedig a nép női osztályá-
ból. A beszentelést Pellet József, cz. kanonok, közp. papne-
veldei aligazgató s a fővárosi kath. elemi iskolák és képez-
dék főigazgatója végezte, Kanovics Béla helybeli plébános ve -
zetése, dr. Való Simon, közp. papneveidei tan. felügyelő, 
Veszely Alajos, Krizsán Mihály, s dr. Ott Ádám helybeli 
segédlelkészek segédkezése mellett. Beszentelés után Pellet 
József, a fáradhatatlan fővárosi kath. tanférfiu, következő, 
mindent talpraesetten érintő beszédet mondott : 

Tisztelendő testvér főnöknő, kedves testvérek, mélyen 
tisztelt vendégkoszoru ! Ö eminentiája Magyarország her-
czeg-primása és esztergomi érsek kegyes parancsára e tan-
helyiségeket keresztelő sz. Jánosnak, mint ezen iskola véd-
szentjének tiszteletére ünnepélyesen beszentelvén, kedves kö-
telességemmé tétetett, azokat magasztos rendeltetésükhöz ké-
pest önöknek, kedves testvérek, hivatalosan általadni és 
önöket azokba bevezetni. 

Fölöslegesnek tartom mindazon kötelességeket, melyek-
nek teljesítésére meghivattak, önök előtt bővebben fejte-
getni ; ugyanis a kedves főnöknő mar 8 év óta páratlan szor-
galommal és gyöngédséggel gondozza ezen bölcsőde ártat-
lan csecsemőit, kiket a szülők kora reggel ide hoznak, hogy 
fölmentve a terhes ápolási gondok alól, mindennapi kenye-
rüket nyugodtan kereshessék; önök pedig, kedves testvérek 
az előirt képezdei tanfolyamokat minálunk bevégezvén és 
évek óta a nevelés és tanitás terén működvén, a leánygyer-
mekek sikeres oktatása és azoknak magyarosítása körül 
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szerzett félreismerhetlen érdemeik által az egyház és egyes 
községek, ahol működtek, hálás elismerését magoknak ki-
érdemelték. 

O eminentiája, kegyelmes főpásztorunk, a főváros, 
melynek területén egykor mint káplán és kir. egyetemi hit-
szónok ténykedett, és annak lakói iránti kegyeletből e vá-
rosrészben, mely a testvérek áldásos működését eddigien 
nélkülözte, ezen iskolát saját költségén herczegi fénynyel 
emelvén, azt dúsgazdag és páratlan diszes felszerelvénynyel 
és a szükségelt tanerőkkel ellátván, a nőnevelés terén egy 
érezhető hiányt pótolt, mely főpásztori gondoskodását jö-
vőben leginkább azon szülők fogják áldani, kik e városrészt 
lakják, belátván, hogy ezen leányiskola fólállitása által az 
erkölcsi romlottság — ezen általánosan terjedő ragály el-
len — egy hatalmas védfal emeltetett és erkölcsi óvszer 
nyújtatott, melynek üdvös hatása a szülők gondjait enyhí-
teni, a nőnem iránti tiszteletet emelni, a házasélet boldogsá-
sát növelni és megszilárdítani, a főváros erkölcsi tekinté-
o o 7 

Ivét és érdemlett hírnevét, nagyságát gyarapítani fogja. 
Áll ezen iskola a Nagy-Templom és Nap-utcza sarkán 

összeköttetésben ő cs. kir. felsége legkegyelmesebb asszo-
nyunk királynénk legmagasb fővédnöksége alatt álló 1-ső 
pesti bölcsődével, és homlokzatát e felirat disziti ; „Az Ur 
félelme a bölcseség kezdete." Péld. I. 7. — Nazian sz. 
Gergely, ki sz. Basiliussal athenben iskolába járt, ifjúkorá-
ról igy emlékszik meg: „Athenben csak két utat ismertünk, 
egyet, mely a templomba és másikat, mely az iskolába veze-
tett, más utat nem ismertünk." A gyermekeket ezen két fo-
galommal korán megismertetve, vezessék önök e kisdede-
deket gyakran az Ur házába, a templomba, hová ezen 
u'.cza egyenesen vezet, és neveljék az Ur félelmében, mely 
a bölcssség kezdete ; — a Nap-utcza pedig emlékeztesen 
kegyelmes főpásztorunk atyai kegyességére, ki ma mint nap 
e főváros fölött biboros fényben ragyog és jótékony sugarait 
ide löveli, intve intvén : „Neveljetek az egyháznak vallás-
erkölcsös gyermekeket, a család-és társadalomnak szerény, 
szorgalmas és takarékos honleányokat, hogy hazánk szel-
lemi, erkölcsi és anyagi jóllétben gyarapodva, virágzó és 
boldog legyen." 

„De ha az Ur nem őrzi a házat, hiába vigyáz, ki azt 
őrzi." Zsolt. 126,1. Ajánlom tehát ezen házat az Ur oltal-
mába, ker. sz. János közbenjárásába, a testvér főnöknő és 
társnőinek gondozásába, a főt. plébános urnák, ki az ügy-
iránti szeretetből bokros lelkészi teendői közepette a hitok-
tatás magasztos művét magára vállalni szíveskedett, és t. 
paptársainak éber figyelmébe, a szülők meleg részvétébe, a 
a magas kormány és annak igen t. közegeinek a kerül. kir. 
tanfelügyelőségnek és főigazgatóságnak szívélyes indula-
tába, a tekintetes és nemes fővárosi Tanácsnak és a fővárosi 
közönségnek kegyes és állandó pártfogásába. 

Szülők és gyermekbarátok! Kétszeres emlékkel bir e 
mai nap ; emlékezetes azért, hogy ma a népnevelés egy 
ujabb és fényes csarnoka nyilt meg e városrész gyermekei-
nek ; de még emlékezetesb, és az az isteni gondviselés imá-
dandó intézkedése, — hogy ő eminentiája, ki testileg ugyan 
messze tőlünk, de lelkileg velünk van, és az ős Kárpátok 
magaslatáról e főváros lakóinak és gyermekeinek küldi fő-
pásztori áldását — épen ma üli magas születésnapját. — A 

főpásztori kegyelet eme zálogára, melylyel a főváros ezen 
iskolában bir, tekintve, e mai nap, noha dicsénekek és em-
lékbeszédek hiányzanak, a főváros emlékkönyveiben és a 
szülők szivében örökké élni fog; ez azon nap, melyet az 
atyák és anyák óhajtva vártak, és azt a jó Isten megélnünk 
engedvén, szivünk alázatosságában az isteni gondviselés- és 
háladatosságunk érzetében kegyelmes főpásztorunk iránt, 
kérjük az Istent : hogy ő eminentiájat, Simor Jánost, Ma-
gyarország herczeg-primását és esztergomi érseket, mint 
ezen iskola nagylelkű alapitóját, az egyház, a népnevelés és 
az egész ország nagyobb örömére a legvirulóbb egészségben 
tartsa és éltesse ! 

A szivből, lélekből felharsogó ,éljen'-ek zajából Ráth 
Károly főpolgármester szónoki hangja bontakozott ki ek-
kor. A beszentelő főigazgatóhoz fordulva egyikét mondá 
azon rögtönözve teremtett beszédeinek, melyekben oly bá-
mulatos ügyességei s ragyogó ékesszólással tudja a főváros 
érzelmeit minden alkalommal tolmácsolni. Feljegyezzük az 
ő szavait is, mert azok aranyszavak voltak. 

Főtisztelendő és Nagyságos Ur ! 
Az ünnepély, melyre ma e csarnokban összegyültünk, 

nem külső fényénél, vagy zajosságánál fogva, hanem inkább 
benső értékénél, kegyeletességénéi, egyrészt humanistikus, 
másrészt közoktatási, s igy mindenesetre magasztosabb czél-
jánál fogva, a fővárosra nézve kiváló fontossággal bir. 

Es épen azért ezen mai ünnepélyes alkalommal, midőn 
egy uj tanintézet felszentelésének, s felavatásának örömnap-
ját ünnepeljük, első sorban kedves kötelességünknek ismer-
jük, Budapest főváros törvényhatósága részéről hálás ke-
bellel, a legbensőbb s legőszintébb köszönetünknek kifejezést 
adni, ő eminentiája, a főmagasságu bibornok, herczeg-pri-
más, mélyen tisztelt kegyelmes főpásztorunk irányában, ki-
nek országszerte ismert bőkezűsége, hazafisága, vallásos-O O ' O ' 

sága, és emberszeretete — a nevelés-, s közoktatás ügyének 
ezen ujabb s diszes csarnokát szentelé. 

Örökké emlékezetes leend a mai örömnap, nemcsak 
magára ezen tanintézetre nézve, hanem különösen a fővá-
rosra nézve is, mely egy ujabb, szép, diszesen s czélszerüen 
berendezett és herczegi bőkezűséggel dotált tanintézettel 
gazdagodott, oly intézettel, melynek a közéletben, s a közok-
tatás terén egyik legnemesebb feladat jutott ; — és e mellett 
mind külalakját, mind műszaki kivitelét tekintve, minden 
irányban azon épitkezési szép művek sorába tehető, me-
lyekre a főváros mindenkor büszkén tekinthet. 

Lelkemből kivánom s kivánja velem együtt az egész 
főváros, hogy ezen uj tanintézet működését Isten áldása ki-
sérje, és hogy az, a főváros hasonló intézetei sorában az őt 
megillető minél díszesebb s minél tiszteltebb állást fog-
lalja el. 

Legyen áldott a nagylelkű alapitó ő eminentiája a 
herczeg-primás és kisérje ezentúl is áldás, a haza és emberi-
ség javára irányult minden törekvéseiben és működésében! 

Nagyságod egyébiránt oly kegyes volt imént elhang-
zott gyönyörű szónoklatában felemliteni, hogy ő eminen-
tiája épen ma, ezen intézet felavatásának napján, egyszers-
mind magas születésének napját is ünnepli. Midőn ezen 
gondviselésszerű tényről a főváros és a jelenlevő egész ven-
dégkoszoru örömteljes tudomást vesz, — azt hiszem, hogy 
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csak a hála, és kegyelet szent sugallatát követjük, midőn ő 
eminentiája irányában legbensőbb köszönetünk nyilvánítása 
mellett, egyúttal legőszintébb üdv- és szerencse- kivánataink-
nak is lelkesült kifejezést adunk, és én ugy vélem, misze-
rint leghelyesebben fogunk eljárni akkor, hogy ha a mai 
kettős örömnap alkalmából mélyen érzett köszönetünket, s 
legjobb szerencsekivánatainkat legott az ünnepély színhe-
lyéről távirati uton ő eminentiájának, mélyen tisztelt ke-
gyelmes főpásztorunknak magas tudomására hozzuk. 

Ü eminentiája a nemes, és magasztos lelkű alapitót, a 
Mindenható sokáig, igen sokáig éltesse ! 

A főpolgármester által indítványozott, és szűnni nem 
akaró éljenzéssel fogadott, hálás köszönetet és üdvkivánato-
kat kifejező távirat szövege ez: Simor János bibornok her-
czeg-primás ő eminentiájának, Kápasztafalva, Schavnik. 

Eminentiád bőkezűségéből létesitett Budapest-józsef-
városi hat osztályú r. k. elemi leánytanodának e perczben 
történt ünnepélyes felavatása után, e szép és üdvös intézet 
termeiből küldjük hálás érzelmekkel telt köszönetünket 
eminentiádhoz ; felhasználva egyúttal ez alkalmat arra, 
hogy eminentiádnak mára eső születése napján őszinte sze^ 
rencse kivánatainkat kifejezzük ; és áldásdus életének viruló 
egészségben még számos évig leendő fenntartásáért az egek 
urának áldását kikérjük. 
Pauler Tivadar Ráth Károly, főpolgármester 
Tanárky Gedeon Gerloczi Károly alpolgármester 
Szász Károly Alkér Gusztáv, tanácsos 
Békey Imre, kir. tanfelügyelő Radocsay Ferencz, ker. elüljáró 
Széli György, országos képviselő Kanovics Béla, plébános 
Ráth József, apát Kurcz Vilmos, plébános 
Breznay Béla, a ,Rel.' szerk. Pellet József, 

és a jelen volt nagy számú közönség. 
Budapest , augusztus 24. Mi bántja a .Pesti Napló'-t? 

— Szegény fejét, biz azt sok minden bántja : a sok minden 
közt azonban főleg az egyház és állam közt létező viszony 
az ami bántja, vagyis, hogy világosabban fejezzük ki a ,Napló' 
gondolatát, bántja őtet az, hogy az állam nem ,rendezi' a 
közte és az egyház közt létező viszonyt. Valahányszor csak 
lehet és nem lehet, a ,Napló' mindannyiszor szemére hányja 
a kormánynak e rendezetlenséget. A kanizsai követválasz-
tás, illetőleg a Jókai által ez alkalommal tartott beszéd is 
kedvező alkalmat, vagy ürügyet szolgáltatott a ,Naplónak,' 
hogy ebbeli bánatának és fájdalmának kifejezést adjon. Jó-
kai tudvalevőleg sok mindent elmondott programm-beszé-
dében, mint olyat, a mit a jövő országgyűlésnek megkell 
fejteni, történetesen-e, vagy szándékosan, nem tudjuk. Azon-
ban mellőzte felemlíteni a liberálisok vesszőparipáját az egy-
ház és állam közti viszony rendezését, amit a ,Napló' nem 
is mulasztott el ellene felhasználni, ezáltal adván kifejezést 
óhajának, hogy ő e rendezést mi elébb látni szeretné. 

Ami hitünk szerint azonban a ,Naplót'épen nem bánt-
hatja Jókai hallgatása és felesleges volt e hallgatás miatt 
neki szemrehányást tenni, mert abban senkinek és a ,Napló'-
nak sem lehet kételkedni, hogy Jókai nem kevésbé óhajtja 
e rendezést, mint a ,Napló', sőt velünk együtt a ,Napló' is 
igen jól tudja, hogy e rendezés módozata, iránya, kivitelére 
nézve Jókai bizonyára egyetért a ,Napló'-val. Hogy e szem-
rehányás tehát ily rokonérzelmü keblek közt mire való, 
azt meg nem értenénk, ha csak nem tudnánk, hogy a ,Napló' 

más tekintetben nem azon politika párthíve, melyhez Jókai 
tartozik. Bizonyára maga Jókai lesz az, aki csodálkozni fog 
a ,Napló' szemrehányásán, jól tudva, hogy mikor az egyház 
és állam közti viszony rendezése szóba fog kerülni az or-
szággyűlésen, akkor a ,Hon' és ,Napló' közt is meg fog tör-
ténni az amit a sz. irás Heródes és Pilátusról feljegyez, hogy 
facti sunt in illa die amici, azaz, hogy Jókai a ,Napló' szer-
kesztőjével ,igen'-nel fog szavazni. 

Ami meggyőződésünk szerint tehát az a körülmény, 
hogy Jókai Kanizsán nem emiitette fel az egyház és állam 
közti viszony kérdését, nem ád okot a ,Napló'-nak megbán-
tódásra akkor, mikor a dolog lényegére nézve különben 
megegyeznek, mint az bizonyos azon nyilatkozatokból, me-
lyeket a ,Napló' és Jókai a múltban tettek; de ha nem tet-
tek volna is, bizonyos azon összekötő kapocsnál fogva, mely 
őket összefűzi, t. i. a liber alismásnál fogva. A liberalismus 
legelső kérdései közt mindenütt az egyház és állam közti 
viszony rendezése foglal helyet, a kérdés tehát mint kapocs 
szorosan fűz össze minden liberális embert azon oknál fogva, 
mert e ,rendezés' alatt a liberalismus nem mást ért, mint az 
egyház alávetését az államnak. Az már nem liberális, hanem 
ultramontán, ki e kérdést nem igy értelmezi, és mi magunk 
vagyunk azok, a nélkül hogy félnénk a czáfolattól, a kik 
Jókait az ultramontanismustól egészen mentnek declaráljuk 
és ha épen kell, az ő szavaival és tetteivel állításunkat be-
bizonyítjuk. 

Félre tehát az ilyen liberális fictio és raegsértődéssel, 
mert az nem komoly dolog. Tudjuk azt jól, hogy ha ők ösz-
8zejönnek, a haruspexek példájaként nevetnek az egész szem -
rehányás felett. Nem, — nem a ,Napló'-nak van oka a meg-
sértődést akár csak simulálni is Jókai hallgatása, hanem 
igenis okuk van mindazoknak komolyan megütközni a 
,Napló' folytonos követelése felett az egyház és állam közti 
viszony rendezésének feszegetésével, akik még valamit ad-
nak azon üdvös befolyásra, melyet a keresztény egyház az 
ő függetlenségével az államra is gyakorol : az ő függetlensé-
gével mondjuk, mert a mily bizonyos, hogy e követelt ren-
dezés az egyház függetlenségébe kerülne, oly bizonyos, hogy 
mind ez ideig, minden törekvés daczára sem sikerült az egy-
házat leigázni, hanem a rajta ütött sebek mellett is sikerült 
megőrizni függetlenségét, befolyását érvényesíteni az állam 
javára. Ennek megakadályozása a ,rendezés' által méltó meg-
botránkozást kelt fel mindenkiben. 

Ha pedig tovább kérdezzük, hogy mit is akar tulaj-
donképen a liberalismussal a ,Napló' rendeztetni, akkor 
megbotránkozásunk kell, hogy még magasabb fokra hágjon. 
Az egyház és állam közti viszonyt akarja a ,Napló rendez-
tetni. Mit jelent ez mást, mint hogy a ,Napló' rendeztetni 
akarja azt a viszonyt, melyet Isten megállapitott, akkor, 
midőn a keresztény egyházat alapitotta, és mit jelent kér-
dezzük tovább az ily viszonyt rendezni? Nem mást, mint 
azt, mit Isten alkotott, felforgatni. Ide megy ki végértelmé-
ben és eredményében amit a ,Napló' követel. Isten megálla-
pít egy rendet és viszonyt az általa alkotott két hatalom 
közt és jönnek emberek, kiknek e viszony nem tetszik, kik 
azt rendezni akarják : mi lehet ennek természetesebb követ-
kezménye, mint a legnagyobb rendetlenség, mint a legna-
gyobb chaosz ? Több évtizede már, hogy ily emberek kelet-
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keztek, hogy az allamok e megállapított viszonyt rendezni 
akarják és rendezik ugy a hogy ők jobbnak gondolják és 
minél tovább tart a rendezés, minél inkább emberi §§-okba 
akarják szorítani azt, amit isteni törvény szabályozott, an-
nál inkább tapasztaljuk terjedni a confusiót, legnagyobb 
confusiójára azoknak, kik a rendezést szervezik. Isten mű-
vei rendezésre nem szorulnak, correcturát nem tűrnek ; min-
den megkisérlett rendezés és correctura inkább azt bizo-
nyítja, hogy az ő művei igen tökéletesen vannak alkotva, 
hogy tehát az egyház és állam közti viszony is a legbölcseb-
ben van általa szabályozva és minden correctura csak kon-
tár munka. 

A több évtizedes tapasztalat állitásunkat igazolja ; a 
kontár munkának eredményei előttünk vannak, — előttünk 
van egy nagy confusió, a mely már csakugyan correcturára, 
rendezésre szorult, hacsak nem akarják, hogy majd a teljes 
romokon kelljen a rendezést megkezdeni. A jelen állapotnak 
pedig csak egyetlenegy correcturája és rendezési módja van, 
t. i. ha az állam visszatér az eredeti állapotra, ugy amint e 
viszonyt Isten megállapította. Ehhez nem kell az államnak 
valóságos, hanem csak képzelt jogairól lemondani, illetőleg 
az egyházat annak tekinteni, ami. Ha ezt az állam elfogadja 
akkor a viszonyt, illetőleg azon chaoszt, mely most uralko-
dik, mert az eredeti viszony megzavartatott, a legszebben és 
legkönnyebben lehet megszüntetni. Ha a ,Napló' ily érte-
lemben beszél az egyház és állam közti viszony rendezésé-
ről ezt szivesen vesszük és óhajtjuk, hogy e megoldási mó-
dozatot ajánlja és majd meglátja, hogy ha ez alapon lesz a 
a viszony rendezve, hogy akkor mily szép összhang lesz e 
két hatalom közt; akkor majd azért fog a ,Napló' megbán-
tódni ha a honatyák az egyház és állam közti viszony rende-
zéséről beszélnek választási programmjokban. ^ 

Németország. Az uj culturharezi törvény. Német mise. 
Megtérés. = Az u j ,májusi törvényt' a császár megerősítette 
és most kíváncsiak vagyunk, mi lesz az egésznek vége, ho-
gyan fogják e csonka-bonka törvényt alkalmazni. Megvall-
juk, a mi reményeink nem nagyok, annál is inkább, mert 
Puttkamer minister egyenesen kimondta, hogy a „májusi 
törvények köre és szelleme nem változik." Egy legújabb 
eset mutatja, hogy szavait komolyan kell venni. Ackeren 
kevelairi plébános néhány hét előtt visszakapta az iskolák 
feletti felügyelői hivatalt, hanem ismét elvették azt tőle s 
átadták a polgármesternek. Miért? Megmondta a „Germa-
nia." Mert Ackeren Geldernben a katholikusok gyűlésén 
jelen volt s helyeselte annak határozatait. Igaza van tehát 
csakugyan Bismarcknak, midőn azt szokta mondani, hogy a 
mű mindig ugyanaz, csak a kiadás más. Katholikus ember, 
ha hűségét a kath. egyház iránt nyilvánitja, még mindig 
bűnt követ el s büntetést szenved. — Julius 25-én doctor Mi 
chelis, az ókatholicismus egyik patriarchája, nagy misét mon-
dott német nyelven. Jele, hogy az egész humbug vége felé 
közeledik, mert a coelibatus eltörlése, a jobbérzelmű óka-
tholikusok véleménye szerint is, már megadta Döllinger és 
Bismarck e válalatának a halálos döfést. — Örvendetes ese-
ménynek mondható dr Lutterkorth, orthodox protestáns tu-
dós és gazdag tilsiti birtokos visszatérése a kath. egyházba. 

Megtérése Zürichben történt. Mindig kitűnt nemes törekvé-
sei által. Az ifjúságot, „Amicus inventutis academicae" czim 
alatt kiadott művei által a párbajtól s más féktelenségtől 
igyekezett elvonni. Megtérése a mily nyereség a katholicis-
musnak ép oly veszteség a protestantismusra nézve. " 

IRODALOM. 
-f- A népiskolai hitoktatás módszertana. Kath. ké-

pezdék, növendékpapok, tanítók a hitelemző lelkészek hasz-
nálatára irta Hépásy János, képezdei tanár s főegyházi 
szónok. Második, bővített kiadás. Eger, lyc. nyomda. 1880. 
87. lap. Ára 60 kr. 

Sikerült tankönyv, mely világos nyelven, tiszta ma-
gyarsággal, velős deductióval, talpraesett példákkal és min-
tákkal vezet be a hitoktatás nehéz művészetébe. Három 
részre oszlik. Bevezetésében szerző szól a hitoktatás viszo-
nyáról a többi tudományokhoz, megfelel azon kérdésre, he-
lyén van-e hitoktatás az elemi iskolában, továbbá, kit illet 
meg a hitoktatás joga és kötelessége. Kifejti a hitoktatás 
czélját, hasznát és fontosságát, a hitoktatási módszertan fo-
galmát és e módszertan felosztását, elméleti és gyakorlati ol-
dalára. Az elméleti téren figyelme először a gyermekre, an-
nak tehetségeire, a hitoktatás eszközeire irányul, azután a 
hitoktatás gyakorlati terén magával a tantárgygyal foglal-
kozik és szól a katekizmus fogalma és becséről, a hitoktatás 
sikerének feltételeiről, a tantárgy rendszeres beosztásáról, a 
tantárgy kezeléséről vagyis a tanmódról, a beemléztetésről, 
megértetésről, a kérdések és feleletekről, a fogalmak képzé-
séről, az akaratra való hatásról. Ez alkalmul szolgál szerző-
nek, miután több minta-leczkét mutatott be, a hitoktatásról 
a vallásos nevelésre való átmenetre, a hol azután előadja a 
valásosság korai megszoktatásának eszközeit, szól az imad-
ságról, annak alakjáról, szelleméről, végzésének módjáról az 
isteni tiszteletről, különösen a sz. miséről, Isten igéjének hall-
gatásáról, ünnepélyesebb ajtatosságokról, végül a gyónásról. 

Forrón óhajtjuk terjedését. 

VEGYESEK. 
— Mgr Affrepárisi érsek gyilkosának sorsáról és halálá-

ról franczia lapok a Figaro után következőket beszélnek. A 
gyilkosság 1848, jun. 25-én történt a torlaszokon, hol a 
hőslelkü érsek, mint a béke angyala jelent meg. A gyilkos 
neve de Laforce. Származására nézve belga, foglalkozására 
műasztalos. Inkább vakmerő mint bátor volt, mert ama 
végzetes napon is nem mert nyíltan megjelenni az utczán és 
a torlaszokon, hanem egy ház tetőzete elé bújva onnan lö-
völdözött a sz. Antal-térre. Alig, hogy meglátta az érseket, 
rálőtt. A golyó a hős főpap baloldalán hatolt be s a hátge-i 
rinczben megakadt. Gyilkosa kikerülvén a lázadók ellen in-
tézett vizsgálatot, visszatért a műhelybe. Egy alkalommal 
dicsekedve mondta el munkástársai előtt, hogy lőtte le Affre 
érseket. Azóta borzadály tárgya volt társai előtt. Nem akar-
tak vele egy műhelyben dolgozni. Végre egy évi dolog-
talanság után kivándorolt Californiába, magával vive 18 
éves fiát. 1857-ben, tehát hét évvel utóbb, de Laforce 
egyik hajdani mestere egy sovány, félénk tekintetű alakot 
látott házába bevánszorogni. De Laforce fia volt. Koldult. 
Kérdeztetve, hol van atyja, feleié, hogy meghalt a s. fran-
ciscoi kikötőben. Mikor annyi pénzt gyűjtött, hogy vissza-
jöhetett volna Francziaországba, rablók kezébe került, kik 
mindenétől, ruhájától sőt életétől is megfosztották s ott 
hagyták az uton. Fia már csak akkor találta meg, mikor az 
ebek félig felemésztették. „Isten, úgymond megbüntette 
atyámat, bosszút állt raj ta az érsekért." De még ez nem volt 
elég. Végre de Laforce fia tébolydába került, a hol meg 
is halt. 

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

Nyomatott Budapesten, 1880. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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DE SANCTO THOMA AQUINATE 
PATROIO CAELESTI STTJDIORÜM 0PTIM0RUM 

C00PTAID0 

L E O P P . X I I I . 
AD PERPETUAS! R E l MEMÓRIÁM 

Cum hoe sit et natura insitum et ab Ecclesia 
catholica comprobatum ut a viris sanctitate prae-
claris patrocinium, ab excellentibus autem perfec-
tisque in aliquo genere exempla ad imitandum ho-
mines exquirant ; idcirco Ordines religiosi non pauci, 
Lycea, coetus l i t teratorum, Apostolica Sede appro-
bante, iamdiu magistrum ac patronum sibi Sanctum 
Thomam Aquinatem esse voluerunt, qui doctrina et 
virtute, solis instar, semper eluxit . Nostris vero 
temporibus, auc:o passim studio doctrinarum Eius, 
p lur imi ext i terunt , qui peterent, ut cunctis ille 
Lyceis, Academiis. et scholis gentium catholicarum, 
hui us Apostolicae Sedis auctoritate, patrónus assig-
naretur . Hoc quidem optare se plures Episcopi sig-
nificarunt, datis in id litteris cum singularibus tum 
communibus; hoc pariter s tuduerunt mul tarum 
Academiarum sodales et collegia doctorum supplice 
atque humili obsecratione deposcere. — Quorum 
omnium incensas desiderio preces cum difíerre vi-
sum esset, u t productione temporis augerentur, 
idonea ad rem opportunitas accesit ab Encyclicis 
Lit teris Nostris De philosophia Christiana ad mentem 
s. Thomae Aquinatis Doctoris Angelici in scholis catho-
licis instauranda, quas superiore anno hoc ipso die 
publicavimus. Etenim Episcopi, Academiae, docto-
res decuriales Lyceorum, atque ex omni ter rarum 
regione cultores ar t ium optimarum se Nobis dicto 
audientes et esse et fu turos una pene voce et con-
sentientibus animis testati sun t : immo velle se in 

tradendis philosophicis ac theologicis disciplinis 
sancti Thomae vestigiis penitus insistere; sibi enim 
non secus ac Nobis, exploratum esse affirmant, in 
doctrinis Thomisticis eximiam quamdam inesse prae-
stantiam, et ad sananda mala, quibus nostra per-
mi tur aetas, vim vir tutemque singularem. Nos igi-
tur , qui diu mul tumque cupimus, florere scholas 
disciplinarum universas tam excellenti magistro in 
fidem et clientelam commendatas, quoniam tam 
clara et testata sunt communia omnium desideria, 
maturi ta tem advenisse consemus decernendi ut Tho-
mae Aquinatis immortale decus novae huius acces-
sione laudis cumuletur . 

Hoc est autem caussarum, quibus permovemur, 
caput et summa : eminere inter omnes sanctum Tho-
mam, quem in variis scientiarum studiis, t amquam 
exemplar, catholici homines in tueantur . Et sane 
praeclara lumina animi et ingenii, quibus ad imi-
tationem sui iure vocet alios, in eo sunt omnia: do-
ctrina uberr ima, incorrupta, apte disposita ; obse-
quium fidei et cum veri tat ibus divinitus tradit is 
mira consensio; integritás vitae cum splendore vir-
tutum maximarum. 

Doctrina quidem est tanta, ut sapientiam a ve-
teribus defiuentem, maris instar, omnem compre-
hendat, Quidquid est vere dictum aut p rudente r 
disputatum a philosophis ethnicorum, ab Ecelesiae 
Pat r ibus et doctoribus, a summis viris qui ante 
ipsum floruerunt, non modo ille penitus dignovit , 
sed auxit , perfecit, digessit tam luculenta. perspi-
cuitate formarum, tam accurata dis.-^erendi ratione, 
et tanta proprietate sermonis. ut facultatem imi-
tandi posteris reliquisse, superandi potestatem ade-
misse videatur. Atque illud est permagnum, quod 
eius doctrina, cum instructa sit atque appara ta 
principiis latissime patentibus, non ad unius dum-

17 
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taxat, sed ad omnium temporum necessitates est apta, 
et ad pervincendos errores perpetua vice renascen-
tes maxime accomodata. Eadem vero, sua se vi et 
ratione confirmans, invicta consistit, atque adversa-
ries terret vehementer. 

Neque minoris aestimanda, christianorum prae-
sertim hominum iudicio, rationis et fidei perfecta 
convenientia. Evidenter enim sanctus Doctor de-
monstrat, quae ex rerum genere naturaîium vera 
sunt, ab iis dissidere non posse, quae, Deo auctore, 
creduntur; quamobrem sequi et colere fidem chri-
stianam, non esse humilem et minime generosam 
rationis servitutem, sed nobile obsequium, quo mens 
ipsa iuvatur et, ad sublimiora erudi tur ; denique in-
telligentiam et fidem a Deo ambas proficisci, non 
simultatum secuin exercendarum caussa, sed utsese 
amicitiae vinculo colligatae mutuis officiis tuean-
tur. — Cuius convenientiae mirabilisque concor-
diae cunctis beati Thomae scriptis expressa imago 
perspicitur. In iis enim excellit atque eminet modo 
intelligentia, quae quod vult, fide praeeunte, con-
sequitur in pervestigatione naturae; modo fides, 
quae rationis ope i l lustratur ac defenditur, sic ta-
rnen, ut suam quaeque inviolate teneat et vim et 
dignitatem ; atque, ubi res postulat, ambae quasi 
foedere icto ad utriusque inimicos debellandos con-
iunguntur. Ac si magnopere semper interfuit , fir-
máin rationis et fidei manere concordiam, multo 
magis post saeculum XVI interesse existimandum 
est; quoniam per id tempus spargi semina coepe-
runt finem et modum transeuntis libertatis, quae 
facit ut humana ratio divinam auctoritatem aperte 
répudiât, arinisque a philosophia quaesitis religio-
sas veritates pervertat atque oppugnet. 

Postremo Angelicus Doctor non est magis do-
ctrina, quam virtute et sanctitate magnus. Est au-
tem virtus ad periclitandas ingenii vires adipiscen-
damque doctrinam praeparatio optima; quam qui 
negligunt, solidam fructuosamque sapientiam falso 
se consecuturos putant, propterea quod in malevo-
lam animam non introibit sapientia, nec habitabit in 
corpore subelito peccatis.1) Ista vero comparatio animi, 
quae ab indole virtutis proficiscitur, in Thoma Aqui-
nate extitit non modo excellens atque praestans, 
sed plane digna, quae aspectabili signo divinitus 
consignaretur. Etenim cum maximam voluptatis 
illecebram victor avasisset, hoc veluti praemium 
fortitudinis tulit a Deo pudicissiinus adolescens, ut 

l) Sap. 1, 4. 

lumbos sibi arcanum in modum constringi, atque 
una libidinis faces extingui sentiret. Quo facto, pe-
rinde vixit, ac esse ab omni corporis contagione 
seiunetus cum ipsis angelicis spiritibus non minus 
innocentia, quam ingenio comparandus. 

Iiis de caussis dignum prorsus Angelicum Do-
ctorem iudicamus, qui praestes tutelaris studiorum 
cooptetur. Quod cum libenter faeimus, tum illa 
Nos consideratio movet, futurum ut patrocinium 
hominis maximi et sanctissimi multum valeat ad 
philosophicas theologicasque disciplinas, summa 
cum utilitate reipublicae, instaurandas. Nam, ubi 
se scholae catholicae in diseiplinam et clientelam 
Doctoris Angelici tradiderint, facile florebit sapi-
entia veri nominis, firmis hausta prineipiis, ratione 
atque ordine explicata. Ex probitate doctrinarum 
probitas gignetur vitae cum privatae, tum publi-
cae : probe vivendi consuetudinem salus populorum, 
ordo, pacata rerum tranquilli tas consequentur. — 
Qui in scientia rerum sacrarum élaborant, tam acri-
ter hoc tempore lacessita, ex voluminibus sancti 
Thomae habituri sunt, quo fundamenta fidei chri-
stianae ample demonstrent, quo veritates superna-
turales persuadeant, quo nefarios hostium impetus 
a religione sanetissima propulsent. Eaque ex re hu-
manae diseiplinae omnes non iinpediri aut tardari 
cursus suos, sed incitare augerique sentient; ratio 
vero in gratiam cum fide, sublatis dissidiorum cau-
sis redibit, eamque in indigatione veri sequetur 
ducem. Demum quotquot sunt homines discendi cu-
pidi, tanti magistri exemplis praeeeptisque con-
firmati, comparare sese integritate morum assues-
cent; nec eam rerum scientiam consectabuntur, 
quae a caritate seiuneta inflat animos et de via 
deflectit, sed eam quae sicut a Patre luminum et 
scientiarum Domino exordia capit, sie ad eum recta 
perducit. 

Piacúit autem hac super re sacri etiam Consi-
lii legitimis ritibus cognoscendis perrogare senten-
tiam ; quam cum perspexerimus, dissentiente ne-
mine, votis Nostris plane congruere, Nos ad gló-
riám omnipotentis Dei et honorem doctoris Angelici, 
ad incrementa scientiarum et cornmunem societatis 
humanae utilitatem, sanctum Thomam Doctorem 
Angelicum suprema auet-oritate Nostra Patronum 
declaramus Universitatum studiorum, Academia-
rum, Lyceorum scholarum catholicarum, atque uti 
talem ab omnibus haberi, coli, atque observari vo-
lumus, ita tarnen ut sanetis caelestibus, quos iam 
Academiae aut Lycea sibi forte patronos singula-
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res delegerint. suus honos suusque gradus etiam in 
posterum permanere intelligatur. 

Datum Romae apud S. Petrum sub Annulo 
Piscatoris die IV Augusti MDCCCLXXX Pontifica-
tus Nostri anno Tertio. 

Theodulphus Card. Mertei. 

Ker. vezéreszmék ós segédeszközök a socialis kérdés 
megoldásához. 

A kereszténység első sorban ugyan arra van hivatva, 
hogy a bünbeesett emberi nemet újra felemelje, lelki beteg-
ségéből kigyógyítsa, s igazi hazája felé kalauzolja, hol Is-
tent, minden boldogság teljét, látni fogja ugy amint van. A 
ker. egyház tehát mindenekelőtt természetfölötti üdvintéz-
mény ; de mivel a természetfölötti rend a természeti ren-
den alapszik, s ez életben mindkettő összefügg, oly anyira, 
hogy ha a természeti rendnek a társadalomra vonatkozó tör-
vényei megsértetnek s a közbéke megzavartatik, ez által az 
egyház is áldásos működésben zavarva van : — Isten bölcs 
végzéseiben ugy intézkedett, hogy a társadalmi rend s béke egy-
házának tanaiban, intézményeiben a legerősebb biztosíté-
kot leljék. 

Már a pogány állambölcsek is elismerték, hogy min-
den társadalmi vivmányok s javak ugyanazon eszközökkel 
tartatnak fón, melyekkel beszereztettek. A világtörténelem 
tanúsága szerint a pogány társadalomból kifogytak végre 
minden társadalom föntartó elemek, s azért menthetetlenül 
végromlásnak indult, az levén átka az ős bűnnek, hogy az 
ember saját erejéből a természeti rend törvényeit sem képes 
összességükben, s minden időre, megtartani. Ekkor tünt ki a 
kath. egyház államalkotó ereje is ; ez szervezte a középkori, 
társadalmat, mi a népvándorlások özönében mind lehetet-
lennek látszott. A ker. szellem, mely a hitetlen bölcsészet 
daczára manap is él a társadalom erkölcseiben, szokásaiban 
s intézményeiben, mentette meg eddigelé is rothadástól s fel-
oszlástól; ez fogja az emberi társadalmat most is, az oly ve 
szélyes betegségéből, a communismus socialismus és nihilis-
mus tévelyeiből kigyógyítani, ha a kath. egyház által aján-
lott gyógyszereket elfogadja. 

Ezen társadalom mentő óvszereket mesterkézzel jelzi 
XI I I . Leo legujabbi karácsonyi körlevelében ; ennek fona-
lán fogjuk mi is elemezni azon vezéreszméket és segédesz-
közöket, melyek korunk legnehezebb s legégetőbb kérdését 
az u. n. socialis vagyis munkáskérdést megoldani hivatvák. 

Ezeket általánosokra s részletesekre osztjuk. 

Általános Yezéreszmék. Az államtekintély. 
1. Ez minden jól rendezett társadalomnak első létfel-

tétele, azért mindenekelőtt azt támadják meg a socialisták, 
jól tudván, hogy annak megdöntésével magától oszlik fel a 
társadalom, ennek romjain aztán könnyen felépíthetik saját 
utópiáiakat. 

Lássuk tehát a ker. társadalmi tudományok elveit 
az államtekintélyröl. 

Az ember társas életre van teremtve, ő társas lény; 
ezt bizonyítja természete, mivel szellemi tehetségeit, testi 
erejét ki sem fejleszthetné, ki sem művelhetné társadalmi 

élet nélkül ; következőleg igazi életczélját, szellem-erkölcsi 
tökéletességét, — csak a társadalomban érheti el. 

Ennélfogva a társadalom általános, ős eredeti tény, 
minden embert megelőzött, s az ember nem hozhatta létre, 
mivel mindenikünk léte már feltételezi azt. A társadalom 
mint ily tény minden képzelhető emberi összeköttetést meg-
előzött, s azért minden emberi akaraton lföül álló legfensőbb 
akaratnak intézményé, s oly törvényen alapul, mely aláren-
deltjeinek akaratától teljesen független. Ezen a társadalom 
tényében nyilatkozó törvény a tulajdonképeni természeti 
törvény, mert magától az emberi természet Alkotójától ered, 
s természetünkkel ugyanazon pillanatban jön létre. 

Minden társadalom szabad lények egyesülete kiknek tö-
rekvései egy közös czél felé irányulnak. Az egyesek, ismeret 
s akaratbeli öszműködése által a társadalom a hatalom 
egységes vezetése mellet az őt képező egyének jólétét czé-
lozza ; biztositván általa saját fönmaradását s tökéletese-
dését. 

A társadalom első lényeges, mondhatnám fömissiója 
abban áll, hogy az egyéneket oly helyzetbe hozza, melyben 
azok saját s önkéntes tevékenységökkel hivatásuk betölté-
sére képesittetnek. De másrészt a társadalom minden egyes 
tagja is köteles annak, e feladata kivitelében, segédkezet 
nyújtani. 

Egység a külömbségben, — ez a társadalmi élet jellemző 
vonása; benne a társadalmi solidaritás törvénye mindenütt 
érvényesül. Emez egység minden időben s mindenütt ott ta-
lálható, hol az emberek a hatalom vezetése s tekintélye mel-
lett a nyilvános életben közős erőmegfeszitéssel fáradnak, 
azon feladat megoldásán, melyre a Gondviselés tehetségei-
ket s erejöket rendeli. A törvények, melyek alapján e társa-
dalmi egység létrejő, pontosan és szilárdam megállapitvák, 
a jog külső formája alatt, s kényszer-szigorral köteleznek. 

Az emberiséget tehát szoros kapocs fűzi egybe, melyet 
nem az egyes akarat hozott létre, hanem a társadalommal, 
mint első létfeltétele, meg van adva; mely fölött hatalma 
nincs, s mely kivétel nélkül mindenkinél egyenlő módon 
életszükségnek bizonyul be. Ugyanis a dolgok természetes 
helyzete folytán az egyén tehetsége s ereje elégtelen arra, 
hogy más erő segélye nélkül sikerrel működhessek. Azért 
szoros függésben egymástól élünk a legcsekélyebb dolgokért 
ugy mint a legnagyobbakkért, az anyagi rendért ugy, mint 
az erkölcsiért, s a tapasztalás szerint mindegyikünk szabad-
sága tehetetlenséggé válik, a szerint, a mint magunkat el-

ei CO ' ' D 
különitve vagy elszigetelve látjuk. 

Isten ezen egység ismerve s eszközeiil, valamint szerve 
gyanánt, melynek hivatása a szabadság erejét minden társa-
ságban, daczára különböző voltának, — irányozni, egy közös 
pontba viszavezetni, s ezáltal sikerdussá tenni, •— a hatalmat, 
a tekintélyt rendelte. 

A hatalom tehát épugy Istentől ered, mint a társada-
lom, mivel ennek művelődése s állandósága hatalom nélkül 
lehetetlen. Isten a teremtés tényében a társadalmat a hata-
lommal együtt teremté, mivel az egyik a másik nélkül fön 
nem álhat. A hatalom isteni jellegének bélyegét viseli ma-
gán, nemcsak mivel Istentől ered, hanem mert egyúttal hi-
vatása, az Isten által megállapitott rend rend uralmát a 
társadalomban föntartani, hogy a társadalmi czélok érvé-
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nyesülhessenek. A hatalom tehát Istennek helyettesítője s esz-
köze a jóban az ö törvényeinek őre s foganatosítója, s azért is-
teni ugy eredete mint létezésére nézve : „ Minden hatalom Is-
tentől van." 

A ki tagadja az Istent, az tagadni fogja a társada-
lomnak isteni eredetét s jellegét ; következésképen tagadni 
fogja a hatalom- s a társadalmi törvényeknek tartozó enge-
delmességnek legerősebb biztositékát is. Ugyanis termé-
szeténél fogva minden ember egyenlő lévén embertársára 
egyedül a teremtő Isten nevében s tekintélyével parancsol-
hatja reá az engedelmességet, mert egyedül az Isten kezé-
ben van minden tekintély, ugy az egész mindenség, mint az 
egyes emberek fölött, és pedig isteni természetének felsősé-
génél valamint világteremtői s kormányzói jogánál fogva; 
azért mondja már az ószövetségben : „Általam uralkodnak 
a fejedelmek s végeznek igazságot a törvényhozók." (Péld. 
VIII , 15.) 

A socialismus nem levén egyéb mint political atheis-
mus, nagyon természetes, hogy annak hivei Hobbes és ïtous-
seau-tól kezdve egészen manapig tagadják a társadalomnak, 
s evvel a hatalomnak, isteni eredetét. Ezek szerint az em-
berek ős eredetileg a tisztán természeti, társadalom nélkü-
li, állapotban éltek. A társadalom későbben pusztáncsak az 
emberek szabad közmegegyezése folytán létesült; az általá-
nos vagyis közakarat, minden hatalom s jog forrása. Ebben 
minden embernek térmészeténél fogva egyenlő joga van; a 
társadalom ugyanis nagy szám-tömeghez hasonló, melyben 
minden számnak egyenlő értéke van : — azért meg nem en-
gedhetni, hogy a természettől egyenlő emberek között a ha-
talom s jog önkényileg különböző mértékben felosztassák ; 
hogy a társadalomban rendkülömbségek létezzenek ; hanem 
azt inkább gyökeresen ujjá kell szervezni a társadalmi 
egyenlőség elvei szerint. 

Ámde a socialisták ezen egészen önkényes állitása 
ellenkezik először a történelemmel, melynek bizonysága szerint 
az emberek sohasem éltek tisztán természeti, társadalom 
nélküli, állapotban : ez ellenkezik másodszor a természetes so-
cialjoggal, melynél fogva az, személyes jogokra nézve egyen-
lő, de tehetségek, s erőkre nézve vajmi különböző emberek-
ből alakult, a végett, hogy a társadalmi czélok valósítására 
öntudatosan öszműködhessenek ; mint ilyen az emberi tár-
sadalom szerves, tagozott egészet, szóval eleven szervezetet ké-
pez, melynek tagjai kölcsönös fel- s alárendeltségben vannak, 
mi a hatalom és jognak különböző felosztását vagyis a külön-
féle társadalmi rétegeket s rendosztályokat létesiti. 

Ezen osztály-különbözet legközelebb a különböző ké-
pességek s erők szerint a munkafelosztás szükségességén alap-
szik ; mivel nélküle a társadalom nem volna képes az embe-
rek különféle anyagi és szellem-erkölcsi szükségleteit kielé-
gíteni. Azon társadalmi osztályok : melyek a szellemi munka 
különféle szakmáit művelik, természetszerűen rangra nézve 
magasabban állanak, előkelőbbek, mint azok, kik az anyagi 
munka különféle nemeit végzik. Mindennek daczára egyik 
állás feltételezi a másikát, egymásra vannak utalva, mivel 
az egyik a másiknak segélyét igényli szükségleteinek kielé-
gítésében s azért mindnyájan a közjólétért vannak. 

Az összes erkölcsi s anyagi természet bizonyos előre 
meghatározott, s benne rejlő rendosztályzaton alapszik : ez 

egyik természeti törvénye, s azért közvetlenül meggyőző s 
kényszerítő erejű oly annyira, hogy az internationale min-
den socialista utópiai sem képesek ezt megdönteni. Ezen 
társadalmi rangfokozat minden emberi tevékenységre nézve 
nélkülözhetlen életrend; ez feltétele minden alkotmányos 
szabadságnak s erkölcsi tökélyesbülésnek. 

A mit eddig az emberi társadalomról mondtunk, 
ngyanaz áll az államról is, mely nem egyéb mint a társada-
lom kisebb részekre felosztva, társadalom kicsiben,- bizonyos 
földterületek határain belül. Valamint a társadalom lényegé-
ben fekszik a hatalom- s osztálykülönbség, ugy az államtól is 
elválaszthatlan a tekintély, mint szerves egységének első felté-
tele. Az államtekintély tehát, mely az állampolgárokat az 
államczélok valósítása végett kormányozza, •— az állam lé-
nyegében gyökerezik. Már pedig az állam is, mint az összes 
társadalom lényéből folyó természetes intézmény, úgymint a 
társadalom természetes, — s azért isteni rendelésen alap-
szik; következőleg az állami tekintély is, mely az állam lé-
nyegéhez tartozik, mely nélkül fön nem állhat, természetes 
isteni renden alapszik, vagyis az államhoz hasonlóan legfőbb 
létoka Istenben van, mint a természetes társadalmi jogrend 
szerzőjében. Valamint az állam, ugy az államhatalom is, mint 
jog, természeti, isteni intézménynek tekintendő. Ez értelemben 
mondá az Üdvözítő a római helytartónak : „Nem volna sem-
mi hatalmad ellenem, ha teneked onnan felülről nem adatott 
volna" (Ján. XIX, I I . ) 

Az államtekintély képviselője az államfő, a souve-
rain, ez a hatalmat nem alulról a néptől kapja, hanem fö-
lülről Istentől, azért ennek nevében s tekintélyével kormá-
nyoz és szolgáltat igazságot. Isten legfőbb kormányhatal-
mának részesei, Isten helyettesei a földön a királyok. Ezek 
tehát nem absolut, korlátlan urai a kormányhatalomnak, 
ugy hogy törvényereje van annak, ami nekik tetszik a ró-
mai jogász szerint: Quod principi piacúit legis habet vigo-
rem. Ulpian. fr. 4. D. I. Ez inkább ég s föld mindenható 
teremtőjének kormányzójának akarata, mely a fejedelem aka-
ratára, a kormányhatalom kezelésében mérvadó. Isten aka-
rata pedig mindenekelőtt az államczélok valósítására irá-
nyul, s azért a fejedelemnek a szerint kell kormányoznia, 
hogy a társadalmi jogrend föntartassék, s általa az állam-
polgárok ideiglenes jóléte biztositassék. Ez pedig csak ugya 
történhetik meg, ha a fejedelemnek kormányzatában vezérel-
vül szolgálnak az erkölcsiség s jog elévülhetlen törvényei. 
Avagy hogyanj'lehetne a társadalmi jogrendet fóntartani, ha 
a kormányzás az erkölcsi világrend törvényeit megszegné, 
melynek egy része a jogrend? Nem tenne-e ez ennyit mint 
az állami jogrendet s vele az államczélt lerombolni? Követ-
kezőleg a fejedelem hatalmának gyakorlatában szabva van 
az államczél valósításától feltételezett erkölcsi világrend tör-
vényeihez. 

Ide járul még egy második elem, t. i. a természetfölötti 
rend. Isten ugyanis végtelen jóságában azt akarja, hogy a 
természeti rend a természetfölötti által nemesittessék; e 
földi jólét az örök üdvösségben lelje befejezését, megdicsői-
tését. Ennélfogva a természeti jogrend mint előfeltétele a 
természetfölötti üdvrendnek evvel ö s s z e f ü g g ; azért legalább OO ' O 
közvetve annak eszközlését elősegíteni hivatva van a feje-
delem, következőleg kormányának irányadója kell, hogy 

• 



133* 

legyen a ker. törvény, amint ezt elészabja annak istenileg 
felhatalmazott hirnöke a kath. egyház. Állam s egyház te-
hát, az üdvrend, mint közös végezél, valósítása szempontjá-
ból sem választhatók el egymástól teljesen, mint ezt teszi a di-
vatos liberalismus, az államot létalapjaiban ingatván meg, 
— mely csak mint ker. állam virágozhatik fel s érlelheti 
meg a czivilizatio s minden társadalmi javak édes gyümöl-
cseit. Evégett inti az egyház e világ fejedelmeit, hogy az 
Istentől nekik kölcsönzött hatalmat épitésre s nem rombo-
lásra kell használniok, mivel velők szemben áll a legmaga-

' o o 
sabb biró szigora, kiknek nevében imigyen szól bozzájok 
már az ószövetségi bölcs; „Figyelmezzetek ti, népeken uralko-
dók, kik a nemzetek sokaságában büszkélkedtek ! Mert az Ur 
adá nektek a hatalmat s az erőt, a Fölséges, ki tetteiteket meg-
vizsgálja, és szándékaitokat kinyomozza ; . . . Mert a hatal-
masok iránt kemény az itélet . . . Mert az Ur nem személyvá-
logató ; sem a nagyságot nem kíméli ; mivel a kicsinyt s na-
gyot ö teremté, s mindenre cgyiránt gondot visel ; de a hatal-
masokra hatalmas kinzás következik." (Bölcs. VI, 3.) 

(Folytatjuk.) Dr. Surányi J. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, augusztus 27. Katholikus alapitványi ok-

mányok. — Az országgyűlés legközelebb lefolyt időszaka 
alatt történt, mint arra mindannyian emlékezünk, hogy 
Molnár Aladár, a katholikus ügyek „alapos" (?) ismerőjének 
indítványára, az országgyűlés egy szerencsétlen pillanatban 
elhatározta egy bizottság kiküldetését, melynek feladata 
lenne, nem tudjuk hányadszor — a kákán csomót keresni, 
azaz a tanulmányi és vallás-alapok jogi természetét meg-
vizsgálni. Ez a nevezetes bizottság csakugyan ki is külde-
tett és működését azon kezdte, amit előtte, már nem tudjuk 
hány bizottság elvégzett, azaz, a vallás- és közoktatásügyi 
minisztériumtól, a nevezett alapitványok okmányait kérte, 
mert ezek az okmányok képezik azt a kákát, melyeken, vagy 
melyekben fel kellene találni azt a csomót, melyből azt kel-
lene bebizonyitani, hogy azok az alapitványok állami ter-
mészetűek, és igy egyedül az államot illetik meg, vagy pe-
dig olyan közösféle természetűek, miből ismét majd vala-
hogy azt lehetne következtetni, hogy azok a katholikusokon 
kivül más vallásfelekezetekhez is tartoznak és igy a commu-
nismus, vulgo osztozkozás megkezdethetnék. 

Mint félhivatalos forrásból jelentik, a minisztérium a 
bizottság kívánalmának készül megfelelni, a tanulmányi 
alapra vonatkozó összes okmányokat és a vallás alapra vo-
natkozó legfontosabb 27 okmányt, a jövő ülésszak megnyíl-
tával a képviselőház elő fogja egy terjedelmes jelentés kap-
csában terjeszteni és igy a bizottságnak, azaz, nem is a bi-
zottságnak, hanem az országgyűlés összes tagjainak lesz 
módjuk, ha magukat megunják, idejöket mivel tölteni. 
Megvalljuk, hogy mi nem látjuk be az okát, miért kell eze-
ket az okmányokat az országgyűlés elé terjeszteni, nem lát-
juk be azért, mert az a bizottság, mely az alapok jogi ter-
mészetének megvizsgálására küldetett ki megbízatását a 
mult ülésszak befejeztével elvesztette. Iíogy ezen okmányok 
kiadására szükség legyen, mindenekelőtt az országgyűlés-
nek egy uj bizottságot kellene kinevezni, ennek a bizott-
ságnak ismét az okmányokat kellene kérni, mert eddig is 

nem az országgyűlés, hanem csak a bizottság követelte az 
okmányokat. Mig mindez megtörtént volna, sok viz lefolyt 
volna addig a Dunán, szerintünk tehát az okmányok kiada-
tása egy kis tulbuzgalomra mutat. Annak sem találjuk 
meg kellő okát, hogy miért adatnak a ,vallás alap' vezérok-
mányai mellékletkint a tanulmányi alap okmányai mellé : 
vájjon ugy kell-e ezt érteni, hogy a minisztérium különbsé-
get tesz a két alap jogi természete közt és a tanulmányi ala-
pot valóban az országgyűlés elé tartozónak tekinti, mig a 
,mellékletkint' oda csatolt vallás-alapot ő is kiveszi az or-
szággyűlés competentiája alól? 

Ezek azon megjegyzések, melyeket a félhivatalos je-
lentésre általában tenni jónak láttunk az okmányok kiada-
tását illetőleg ; másrészt azonban mi egész megnyugvással 
tekintünk az okmánytár kiadatása elé, mert meg vagyunk 
győződve, hogy azokban mi sem foglaltatik, mi a katholi-
kusok álláspontját és igényeit szemben azon alapítványok-
kal megingatná és épen azért habár időelőttinek tartjuk is 
az okmányok szétosztását, habár semmiképen sem tartjuk 
competensnek az országgyűlést ítélni ezen alapok jogi ter-
mészete felett, mégis elismerjük, hogy az okmányok közlése 
egy irányban jó eredményt szülhet, azon irányban t. i., hogy 
részben a katholikusok megismerhetik azon fegyvert, mely-
lyel saját jogaikat védhetik, részben pedig elfogulatlan or-
szággyűlési képviselők, és ilyenek talán mégis léteznek, 
meggyőződhetnek, hogy sem az államnak, sem bármily val-
lásfelekezetnek nincsen jog-igénye a nevezett alapokhoz. Ez 
eredményt fűzzük mi az okmányok kiadatásához és odáig el 
kell jutni minden elfogulatlanul itélőnek, ha egyebet nem 
vesz is tekintetbe, csak az időt, melyben ezen alapitványok 
létesíttettek. Nem azaz idő volt az, melyben az uralkodó ha-
talom a vallásfelekezeteket pártolta, mert akkor még nem 
létezett felekezetnélküli állam, akkor még ugy tartották, 
hogy a felekezetnélküli állam eszméje a józan észszel nem 
fér egybe és azért az uralkodó vallás a katholicismus levén, 
nem csak az állam, hanem a fejedelem is, a katholicismus 
erősítésén, szilárdításán fáradozott: az idő tehát, melyben 
az okmányok keltek önmaga is elég bizonyíték arra nézve, 
hogy az alapitványok katholikus természetűek ; ugyanezt 
azonban az országgyűlési képviselők maguknak az okmá-
nyoknak szövegéből is kiolvashatják, mint a felett meggyő-
ződhetett eddig is mindenki, aki tanulmányokat tett az ok-
mányok körül. 

Ajánljuk az okmányok tanulmányozását mindenkinek 
egyáltalában, de főleg, hogy papi képviselőkről ne is szól-
junk, azon lelkes és jóindulatu katholikus vallású képvise-
lőknek, kik nem úsznak az árral, kik tudják, hogy a katho-
licismusnak törvényekben gyökerező jogaik vannak és e jo-
got már más alkalmakkal is védelmezték. Ajánljuk e tanul-
mányozást már önmagáért a dologért is, mert katholikus 
embernek illő, hogy ismerje egyháza múltjának magyaror-
szági okmányait; de ajánljuk azért is, mert bizonyos, hogy, 
ha az a kérdés az országházban felmerül, a sophistika, a ki-
forgatás, az értelem elferdités, megcsonkított idézeteknek a 
katholikusok elleni felhasználása nem fog kimaradni és ha 
nem lesznek katholikus képviselők, kik az ily módon indított 
támadást visszaverjék és megczáfolják, az okmányok tartal-
mával ismeretlen közönség előtt méltán azon gyanú támad-
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hatna, hogy nem a katholikusoknak, hanem az ő ellenfeleik-
nek van igazuk. 

Igenis, arra készen lehetünk, hogy ezen okmányokat 
felhasználják ellenünk fegyverül, kiforgatva azok értelmét. 
Ezen okmányok alapos ismeretének kell tehát lenni a katho-
likusok fegyvçréuek is, melylyel a támadást visszaverjék, 
Nem szabad nekünk katholikusoknak tűrni, hogy ez alka-
lommal is megbámulják Molnár Aladárt, a végtelen össze-
vissza kuszált idézetekért, mint megbámulták a középtano-
dai törvényjavaslat tárgyalásánál — azok, kik maguk sem 
értették Molnár Aladár idézeteit, melyek jórészt mást tar-
talmaztak, mint a mit szerették volna, hogy tartalmazza-
nak; de ezt a bámulatot csak ugy lehet megszüntetni, ha a 
katholikusok ismerik és pedig alaposan az okmányokat, ha 
ismerik azok keletkezési történetét, ha fel tudják használni 
azon idők viszonyaiból meríthető indokokat, melyekben az 
okmányok keletkeztek. Nem azért mondjuk ezeket, mintha 
hinnők, hogy e kérdés az országgyűlésen fog véglegesen el-
dőlni, hanem, hogy a nagy közönség is tájékozva legyen, 
mily fegyvert szoktak a katholikusok ellen használni és 
mily hatalmasan lehet azt leverni. Ennyit egyelőre ezen ok-
mányokról, a többit fenntartjuk magunknak azon időre, mi-
dőn az okmányok a miniszteri ,terjedelmes'jelentéssel együtt 
megjelennek. Q 

Szombathely. M. és ft. Szabó Imre püspök ur bészéde 
melylyel az orvosok és természetvizsgálók ezévi nagygyülé-
lését megnyitotta : 

Mélyen tisztelt uraim! A legőszintébb hazafias öröm-
mel jelentem meg önök körében, t. uraim, kik a magyar or-
vosok és természetvizsgálók X X . nagygyűlésének határoza-
tához képest megjelenésökkel Szombathely városát fölöttébb 
megtisztelni méltóztattak, s ez által elég érthetően tudtára O 7 O 
adták a világnak, hogy vándorgyűléseik czéljául nem az 
ünnepélyességek s szórakozások hajhászását, hanem a hazai 
tudományosság s közművelődés előmozdítását tűzték ki. . . . 
Egyszerű, de tiszta magyar szívből fakadó üdvözlést inté-
zek hozzájok : Isten hozta mindnyájokat ! Isten hozta ! (Él-
jenzés.) 

Ami engem illet : meg kell vallanom, hogy elnökké 
történt megválasztásom reám nézve egészen váratlan, sőt 
bizonyos tekintetben meggöbbentő volt. Váratlan ; mert el-
vonultságomban már nyugodtan néztem, mikép szövögeti az 
idő keze számomra a feledés fátyolát, mely nemsokára egé-
szen elboritand. Megdöbbentő; mert én érzem legjobban, 
hogy e kiváló tisztségre megkívántató képességgel egyálta-
lán nem birok. Azért sokáig is haboztam ; de meggyőződ-
tem, hogy a hazai közművelődés s tudományosság érdeké-
ben e kötelesség alól magamat elvonnom hazám iránti vét-
kes mulasztás nélkül nem szabad (Éljenzés.) 

Mindamellett is kérdheti valaki, aminthogy énmagam 
is kérdem: mit keres Saul a próféták között? Én sem orvos, 
sem természettudós nem vagyok ; szakmám más térre tarto-
zik. Első tekintetre csakugyan ugy látszik, mintha teljesen 
idegennek kellene magamat éreznem önök körében. Én azon-D O 

ban önök kegyességéből itthon érzem magamat ; mert ugy 
vagyok meggyőződve, hogy szakmáink még sem állnak egy-
mástól oly ridegen elszigetelve, hogy közöttük épen semmi 

érintkezési pontok nem volnának. Legyen szabad ezt egy 
kissé kimagyaráznom. 

Mi mindnyájan az émberiség szolgálatában állunk, s 
azon öszhang létrehozásán fáradunk, mely a szellemi és phy-
sikai embert egész egyeddé, rendeltetésének elérésére ké-
pessé teszi. A munkatér elég tágas, hogy rajta elférjünk, a 
teendő annyi, hogy mindnyájunknak juthat belőle. Beteg 
testben a lélek is beteg ; ezért az orvos tudománya iránt ál-
talános bizalomnak kell uralkodni, már csak azért is, hogy a 
kuruzslók hatása megszüntessék. I t t van egy érintkezési 
pont szakmáink között. Amit Szász Károly a budapesti 
egyetem újjáalakításának századik évfordulója alkalmára 
irt ódájában mond : 

„Első, ki fűben megleled, te 
Mit oda rejte a világ Ur.-i, 
Mi balzsamot csepegtet égő sebbe, 
Szendert hoz szenvedők pilláira." 

azt a köznép egyszerűen igy fejezi ki : a jó Isten fűben, fá-
ban rendelt az ember számára orvosságot. Miből helyesen az 
következnék, hogy a betegek azokhoz forduljanak segélyért, 
kik nemes életczélból ép azt tűzték ki, hogy a fűben, fában 
rejlő gyógyszereket alapos tanulmányozás és tapasztalás ál-
tal felismerjék és a szenvedő emberiség javára fordítsák. 
Sajnos, hogy most a nép között a kuruzslók oly nagy hata-
lommal birnak. Bizonyára nem kultur-államba való állapot, 
melynek kifolyása az is, hogy a körorvosi intézménynek 
életbeléptetése, daczára annak, hogy szentesitett törvény ál-
tal lett megparancsolva, csak nehezen és több helyen kirívó 
szűkmarkúsággal lesz f'oganatositva. Pedig nem tagadhatjuk, 
hogy az egészségügy, lia valahol, nálunk bizonyára nemzeti 
tekintetben is életbevágó fontossággal bir. 

Én megvallom, a nagy politikához nem értek, azzal 
nem is foglalkozom. Mint egyes szemlélő azonban figyelem-
mel kisérem az események hullámzásait, s hüledezetten jár-
tatom szemeimet a furfangos diplomacziát burkoló majd sü-
rüebb, majd ritkább felhőkön, ámbár hiába ; mert titkait 
fürkészni ily gyarló halandónak, mint én vagyok, soha sem 
sikerül. Elbájolva szemlélem a béke általuk nagy garral 
mutogatott szép olajágát, melyre nekünk hazánk érdekében 
oly nagy szükségünk van: de meg-meg jelenik szemeim 
előtt a kard is, melynek végzetes villogásában semmi gyö-
nyörűséget sem találok. Óhajtom a békét; de egyúttal a há-
borútól is félek, és azért a háborúban az orvosok szükséges-
ségét hangsúlyoznunk kell ; továbbá, a sorozásoknál évről-
évre satnyább nemzedék kerülvén ki, e jelenség is megvizs-
gálásra vár. 

Én, mint mondám, természettudós sem vagyok. De 
laikus létemre is élénk érdeklődéssel viseltetem a termé-
szettudományok s tisztelettel azok művelői iránt. Hogy az 
én szakmám és az ő szakmájok közt is van érintkezési pont 
azt azon élénk viták ls mutatják, melyek a kutatások ered-
ményeire alapított vélemények iránt fennforogtak. Az em-
beri gyarlóság okozza bizonynyal, hogy az ilyetén szellemi 
harczok néha-néha elkeseredésre visznek, 3 nem egyszer az 
történik, hogy a vita hevében már nem a véleményeket 
vizsgálják, hanem egymást döngetik, miből nem tudom : 
haszon háramlik-e több, avagy hátrány. Nem tolakodom a 
harczolók közé, hanem egyszerűen az álláspontot jelzem, 
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melyet én az egymástól eltérő, néha ellentétes vélemények-
kel szemben elfoglalok, mely az egyéni vélemény meggyőző-
dés szabadságának álláspontja. Hane veniam petimusque, 
damusque, vicissim. Részemről azon véleményt, mely egyéni 
meggyőződésem szerint a kétségbevonhatlan igazság fényé-
ben tűnik fel előttem, elfogadom ; nem propter verba ma-
gistri, hanem a megismert igazság iránti hódolatból, akárki 
fedezte fel azt. 

Ha Petőfi szerint 
„Dúsgazdag bánya a tapasztalás, 
Melyből sok ember kincset ás," 

nem látom át, miért ne forditsam hasznomra a kincset, me-
lyet esetleg talán olyan ember ásott, kivel nem mindenben 
vagyok egy véleményen, vagy aki talán ellenséges indulat-
tal viseltetik, ő tudja miért, akár szakmám, akár személyem 
iránt. Hiszen régen megmondották már : Et ab hoste doceri 
fas est. Tiszteljük az egyéni vélemény szabadságát, türjük 
az ellenvéleményt, várjuk be az igazság elmaradhatlan dia-
dalát. (Elénk éljenzés.) 

Az egyéni véleményszabadság jogára hivatkozva, en-
gedelmet kérek még néhány szó elmondására. Gondolom, 
senki sem várja tőlem, hiába is várná, hogy bár gondolatban 
is hűtelen legyek a természet alkotója és Ura iránt, kinek 
különben is közel félszázad óta szolgálatában állok (Éljen-
zés.) Ez engem boldogít ; hadd legyen nekem az én hitem 
szerint. 

Es hiába várná tőlem akárki is hivatásom ellenére, 
mely az emberi szellem megvédésében leli legszebb fölada-
tát, hogy e méltóság lerontására segédkezet nyújtsak. Ne-
kem gyönyörűségemre szolgál Oviddal elmondani : 

Pronaque cum spectent animalia cetera terram, 
Os homini sublime dedit, coelumque tueri 
Jussit, et erectos ad sidera tollere vultus. 

Rám lélekemelőleg hat a magyar költő egyszerű verse: 
Ahol az a csillag ragyog. 
En is oda való vagyok. (Zajos éljenzés, taps.) 

Egyébiránt uraim ! vigasztalódjanak, kutasanak a tu-
dományszeretet és az emberiség javáért lángoló lelkesedés-
sel, áthatva fáradhatlan kitartással. Az igazság diadala le-
gyen fáradozásaik jutalma. 

Ezzel a magy. orvosok s természetvizsgálók X X I . 
nagygyűlését megnyitottnak nyilvánítom." 

Németország. A Gör res egylet ezévi nagygyűlése F ul-
dában tartatott, melyen az ország minden vidékéről jelentek 
meg tudósok és a tudományok barátai. Az egylet védnöke, 
Hergenröther bibornok, távollétét egészségi szempontok ál-
tal kérte menteni, egyébiránt az egylet működéséről, külö-
nösen az imént megindított történeti szaklapról nagy dicsé-
rettel nyilatkozott. Helyette tehát az elnökséget átvette dr. 
Heinrich mainzi püspökhelyettes. Kaufmann titkár beszámol-
va az egylet állapotáról jelentette, hogy az egyletnek 1879. 
dec. 31. volt tiszt, tagja 13, életfogytiglani 11, rendes 1541, 
résztvevő 588, összesen 2153; folyó évi augusztusig a tagok 
száma 2185-re emelkedett. Jövedelme volt az egyletnek 
1879-ben 21,042 márka, kiadása 17,889 m. Az egylet az 
1880-iki évet 31 002 m. tökével kezdte. Folyó évben eddig 
befolyt: tagdijakból 16,994 m., a történeti szaklap előfizeté-
séből 4265 m., az egyleti kiadványok elárusitásából 321 m., 

összesen 22,599 m. Ezzel szemben a kiadás 17,368 mkt te-
szen. Titkár kifejté, hogy, ha a társulat a maga elé kitűzött 
czélnak megfelelni akar, anyagilag még mindig erősbödnie 
kell. Utána szót emelt Hertling báró, az egylet elnöke s je-
lentést tett az egylet működéséről, kiadványairól, melyek 
közt legfontosabb a történeti évkönyv megindítása dr. Hüffer 
szerkesztése alatt. Első füzete 2000 példányban nyomatott, 
most 1500-ban; az előfizetők száma 957, tisztelet- és csere-
példány 37. Az egylet által tervezett jelentősebb válalat, a 
Statslexikon kiedása iránt megállapodás már szintén történt 
annyiban, hogy a feldolgozandó anyag rendszeres és kime-
rítő programmja már kész. Dr. Bardenhewer a Liber de eau-
sis czimü könyv feldolgozásával elkészült. Dr Führer kézi-
ratban beküldte a Jndiaiak ethikáját. Dr. Schill Freiburg-
ban az egylet részéről megbízást kapott a jansenismus törté-
netének megírására, mi körülbelül három év alatt kész. Gal-
land Józsefet az egylet megbízta, hogy római források alap-1 

ján írja meg a szent, szék és Poroszország közti viszony törté-
netét. A kölni dóm befejezése alkalmára az egylet megbízá-
sából dr Cardauns megírta Hochstaden Konrád kölni érsek 
történetét, ki 1248. aug. 15. a dóm alapkövét letette. Még 
más irodalmi válalatokról is tett jelentést az elnök s beszéde 
végén, épen ugy mint előtte a titkár, az egyleti ügy még 
lelkesebb felkarolásának szükségességét hangsúlyozta. Az 
ez iránt kifejlett eszmecserében többen az iránti óhajukat 
fejezték ki, hogy a nemesség buzgóbban vegyen részt az 
egyletben, más részt, hogy az egylet viszonya a kath. sajtó-
hoz jobban szerveztessék. Erre következett dr. Gerlach ka-
nonok emlékbeszéde Walter, a nagyhirü kath. jogtudós, és 
dr. Hopmanné Kölnből, dr. Ringseis felett. A naggyülés 
ezután Hefele rottenburgi püspököt a tiszteletbeli elnökség 
tagjává kiáltotta ki s dr. Kompot a történelmi, dr. Gutber-
letet a bölcsészeti és Rangot az államtudományi osztály el-
nökévé választotta. — Délután a bölcsészeti osztály ülésé-
ben dr. Gutberlet az erők fenmaradásának törvényében rejlő 
aprioristikus elemekről, Hardy a Plato-kérdés jelen állásá-
ról szóltak. Dr. Schütz indítványa, aq. sz. Tamás summái ' 
nak kiadása iránt, tekintettel a készülő félben levő római 
kiadásra, elvettetett, ellenben elfogadta a gyűlés azon indít-
ványt, hogy aquinói sz. Tamás tanai oly módon állitassanak 
össze és magyaráztassanak meg, mint Trendelenburg tett 
Aristoteles logikai tanaival. Ez iránt az egylet az által 
óhajtja a munkálkodást megindítani, hogy pályadijat tűz ki 
aquinói sz. Tamás csupán csak egy tanának fentebb érintett 
módon való kifejtésére. Ugyanekkor ülést tartott a törté-
nelmi osztály is, melynek főtárgya a történeti évkönyv szer-
kesztőjének jelentése volt. Némileg pénaszkodva emlité, 
hogy 40 hasonirányu szaklapok közöl csak 37 lépett csere-
viszonyba. Több kath. lap a felhívásra nem is felelt, p. a 
,M. Laacher Stimmen' ; mások egyenesen visszautasítot-
ták a csereviszonyt, p. a ,Civiltà' és a ,Revue des questions 
historiques.' A történeti évkönyv 1032 példányban külde-
tik szét. 

Bruxel les . Frere-Orban második jegyzékéről a római 
,Aurora' itteni tudósítója így í r : „Az eszmecserére kormá-
nyunk részéről valóságos záporesője következett a jegyzé-
keknek. A szabadelvű ,L' Etoile' hallgatást tanácsolt a mi-
nisternek. De ez, mig egyfelől egész novemberig nem akar 
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felvilágosítást adni a törvényhozó testület előtt, mert fél a 
jobboldal csapásaitól, másfelől szükségesnek látja moso-
gatni magát a külföld, különösen a diplomacziai kar előtt. 
Legújabb jegyzéke, hogy az olvasót félrevezesse, diadalmi 
hangon szól. Fel se veszi a mit ellene felhoztak, csupán né-
hány apróságba kapaszkodik. Azt mondja : Nina bibornok 
ismerte az én szándékomat . . . Es vajjou ő neki nem kellett 
szintén ismernie a bibornok szándékait ? A ,Flanelre libe-
rale' ezt a pontot eléggé megvilágította. Frère-Orban ré-
széről ügyetlen tettetés volt kezdet óta azt állítani, mintha 
ő a szentszékkel váltott jegyzékekből arról győződött volna 
meg, hogy a belga püspöki kar és a Vatikán közt ellentét 
létezik az iskola-kérdésben. A belga kormány szándéka 
az ő titkos, de eléggé elárult gondolata volt, szakitani a 
szent székkel. Erre kellett volna czáfolattal felépni Frère-
Orbannak, ha tudna. Jellemezhetlen durvasággal szól e 
jegyzék m gr Vannutelli volt brüsseli nuntiusról. O tudja 
miért ; de a belga katholikusok is tudják. Mgr Vannutelliben 
a minden erkölcsi és társadalmi illemet lábbal tapodó kül-
ügyminister emberére talált. A ,Précis historiques' követ-
kező szavakkal emlékezett meg mgr. Vannutelli érdemei-
ről : „ Ö exlja magával viszi mind azok tiszteletét, rokon-
szenvét és szeretetét, kik szerencsések voltak őt ismerhetni. 
Tudós, bölcs, telve finom tapintatossággal, szelid s egyszers-
mind szilárd lelkülettel, mgr Vannutelli Belgiumban ki-3 o O 
tünő szolgálatokat tett rendkivül nehéz körülmények közt. 
Ezen szolgálatok értékének méltánylására ismerni kellene 
mind azon akadályokat, melyekkel e kiváló főpap küldeté-
sének útjában találkozott, a melyekről majd a jövő kor tör-
ténetírói fognak beszélni." Egészen máskép szól a főfő li-
berális lapok ítélete Frére-Obanról. A ,Journal des Débats' 
igy szól : „Ha valamely diplomata a régi iskolából olvasná 
Frère ur dühös levelét, talán kissé megütköznék e nagy 
düh fölött, vagy legalább is mesterséges ingerültségnek és 
sajátszerű tettetésnek tartaná az egészet." Gambetta lapja a 
,République Française' ugyané tárgyban igy ír : „Minden 
viszony megszakítása a szent székkel s oly kath. nemzet 
képviselőjének visszahívása, milyen a belga nemzet, — ko-
moly dolgok . . . . Bennünket nem igen lepne meg, ha Frère 
ur mostani helyzetét hasonlithatlanul rosszabbnak nem tar-
taná, annál, melyben akkor volna, ha csak valamilyen di-
plomacziai okmány volna kezében, mely épen ugy lekötné 
Rómát mint őt magát." 

A nemzeti önállóság 50 évi ünnepélyén a parlament 
katholikus fractiója, mint előre kijelenté, megjelent, de azt 
is előre kimondta, a felső házban d'Anethan báró, a képvi-
selő házban Malou által, hogy az ő részvétele koránsem akar 
helyeslés vagy rokonszenv lenni a mostani uralkodó rend-
szer iránt, mely az 1830-ban megalapított nemzeti egyet-
értést felforgatta s a belga nép közé a viszály magvait 
hinté el. 

IRODALOM. 
-f- Sz. Adalbert ereklyéiről dr. Schindler József, a 

prágai egyetemen az egyháztörténelem tanára figyelemre 

méltó kis füzetet adott ki Prágában Kosmack és Neugebauer 
es. k. udv. könyvkiadónál. Benne leirja a sz. vértanú püspök 
ereklyéinek a prágai dóm sz. Adalbert-kápolnájában f. évi 
márcz. 15-én történt feltalálását, azutáu átmegy azok hite-
lességének bebizonyítására. Mint tudva van, a lengyelek, 
támaszkodva Dlugosz krakói kanonok később lembergi püs-
pök történetíró (1480) állítására, azt vitatják, hogy a cse-
hek, midőn Breitislav cseh herczeg 1039-ben Gnesent el-
foglalta, sz. Adalbert ereklyéi helyett, állítólag neki tulajdo-
nított, de valódilag más s pedig valószínűleg az ő testvérének 
sz. Gaudentiusnak ereklyéit vitték Prágába. Schindler ta-
nár ez ellenében Cosmas cseh évkönyviró tüzetes adataira 
támaszkodik, a ki ugyan szintén nem volt szemtanú, de 
Dlugosznál jóval előbb élt. Felhozza továbbá, hogy a len-
gyelek aligha tudhatták előre a cseh hódító herczeg szándé-
kát sz. Adalbert ereklyéi iránt s igy idő sem volt az erek-
lyék felcserélésére; hogy Breitislav és a cseh hadseregben 
levő Severus prágai püspök lehetetlen, hogy valódi erek-
lyék helyett ál-ereklyéket fogadtak volna el s bizonyára 
biztosították magokat az iránt, hogy sz. Adalbert ereklyéit 
vigyék haza; végre lehetetlennek latszik, hogy a lengyelek 
épen saját püspökük, sz. Gaudentius testét adták volna ki 
az idegeneknek. Más bizonyítékot is hoz fel állítása mellett 
a tudós prágai tanár. Felhozza a legrégibb lengyel króniká-
sokat, kik közül p. Martinus Galus (ki a 12 első felében irt) 
egyenesen emliti sz. Adalbert ereklyéinek elvitelét. Magok 
a krakói káptalani évkönyvek is emlitenek egy 1038 (tu-
lajdonképen 1039-ben) történt ereklye-átvitelt ; más króni-
kák pedig világosan Prágát emiitik, hová az ereklyék vi-
tettek. Vájjon a Gnesenben levő sz. Adalbert-ereklyék rész-
ben legalább valódiak-e vagy teljesen ál-ereklyék, Schindler 
nem dönti el s igy a vita minden valószinüség szerint to-
vább fog folyni. 

VEGYESEK. 
— A szent széli és az olasz királyság kormánya közt az 

u. n. királyi patronatus alatt levő püspökségek betöltésére 
nézve egyezmény jött létre. E szerint a pápa kijelöli a sze-
mélyt, ez piacetért a királyhoz folyamodik, a király ezt 
megadván a pápa az illetőt praeconizálja. 

— Prágában van 190,000 keresztény és 20,000 zsidó 
lakos, — és mégis az ottani kereskedelmi akadémia tanulói 
közt a zsidók 108, a keresztények csak 107-en vannak. 

f Paptársaink imáiba ajánljuk, kiről a következő gyász-
jelentést kaptuk. A váczi püspöki papnövelde elöljárósága 
és tanári kara, nem különben Szoleczky János, a maga, va-
lamint neje, született Paulovics Anna és gyermekei: Károly 
s neje Leiszky Paulina, János, Emilia, József és Etelka ne-
vében bánatos szívvel jelentik főtisztelendő Szoleczky László, 
papnöveldei tanulmányi felügyelő s népiskolai hitelemző-
nek, mint paptársuknak, illetve fiuknak és testvérüknek pél-
dás keresztény türelemmel viselt hosszas szenvedés után, a 
haldoklók szentségeivel megerősitve, folyó hó I7-én délelőtt 
11 órakor, tevékeny élete 27-ik évében, tüdővész folytán 
történt gyászos elhunytát. Az élte virágában kiszenvedett 
jó papnak, hű barátnak s fáradhatatlan catechétának hiilt 
tetemei e hó 18-án, délután 5 l/2 órakor fognak a róm. kath. 
egyház szertartásai szerint a püspöki papnöveldében beszen-
teltetni s az alsó városi sirkertben örök nyugalomra elhelyez-
tetni. Lelkéért pedig az engesztelő sz. mise áldozat f. hó 
19-én reggeli 7 l/2 órakor fog az egek Urának a székesegy-
házban bemutattatni. Vácz, aug. hó 18-án 1880. A béke ál-
dása lebegjen porain ! Dr. Virter Lajos, papnöveldei igaz-
gató. Szoleczky János, mint atya. Paulovics Anna, mint ne-
velő anya. Károly, János, Emilia, József, Etelka mint test-
vérek. Leiszky Anna, mint sógornő. 

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

Nyomatott Budapesten, 1880. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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TARTALOM: Sanctissimi Domini Nostri Leonis Papae XII I . alloeutio. — Altalános vezéreszmék. Az államtekintély.— 
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SANCTISSIMI DO M i l l NOSTRI 
LEONIS 

DIVINA PROVIDENTIA 
P A P A E X I I I . 

ALLOCVTIO 
HABITA 

DIE XX. AVGVSTI MDCCCLXXX 
AD S. R. E. CARDINALES 
IN AEDIBVS VATIC ANIS. 

Venerabiles Fratres\ 
Summi Pontificatus sacrosancta maiestus, quam 

sicut habemus ipsa vita cariorem, sic conservare ac 
tueri omni contentione volumus et debeuius, postu-
lat a Nobis, ut de iniura longe maxima supremae 
auctoritati Nostrae et huic Apostolicae Sedi haud 
ita pridem imposita, ad Vos, Venerabiles Fratres, 
hodierno die referainus. De iniuria intell igimus il-
lata ab administratoribus rei Belgarum publicae, 
quod legatum Nostrum nulla iusta caussa repente 
dimiserunt. 

Nos quidem non tam privato dolore permoti, 
quam de Apostolicae Sedis honore solliciti, totam 
rei gestae seriem una cum instrumentis atque au-
ctoritatibus, quibus iure credatur , pervulgari iussi-
mus, u t omnia proferrentur in lucern veritatis, et 
aequi viri facile s tatuèrent , quam parurn habeant 
firmamenti et virium coniectae ab inimicis in Apo-
stolicam Sedem indignissimae crimitationes. — Nunc 
vero eius facti rationem altius considérantes, cum 
in hoc tum in aliis non absimili genere, quae fere 
ubique geruutur , certa vestigia agnoscimus quae 
significant recruduisse vehementer bellum, longo 
iam tempore adversus Christi Ecclesiam nefarie 
susceptuin. Imo etiam inagis apertam nudatamque 
conspicimus factiosorum hominum de abalienandis 
ab Apostolica Sede animis veterem coniurationem, 

eo consilio initam, ut in C h r i s t i a n a s gentes,quas se-
mel Romani Pontificis auctoritati praesidioque forte 
subduxerint , omnem ipsi nutu atque arb i t ra tu suo 
potestatem exerceant. — Atque idem plane propo-
situm inimicis fui t , cum per vim et dolos eripere 
Romanis Pontificibus civilem principatum volue-
runt , manifesto divinae Providentiae consilio et 
consentiente aetatum sufFragio const i tutum, uti salva 
iis perpetuo ea securi tas ac libertás esset, qua nihil 
est magis in gerenda christiana republica necessa-
rium. — Neque alio machinationes spectant sum-
mis artificiis excogitatae, adhibitaeque calliditate 
pari, per quas mul t i iamdiu contendunt invisam et 
suspectam facere populis Ecclesiam, invidiamque 
insti tutis catholicis conflare, praecipue autem pon-
tificatui romano, ad communem humani generis sa-
lutem divinitus instituto. 

Haec eadem consilia etiam in Belgio exequi 
catholici nominis hostes destinaverant, ut vincula 
abrumperentur aut re laxarentur quae Belgarum 
gentem Apostolicae Sedi coniungunt. Quamobrem, 
data opportunitate, in ipsis leguinlatorum publicis 
coetibus pluries est eorum exaudita vox, Legatio-
nem belgicam apud Romanum Pontificem esse tol-
lendam ; idque se s ta tutum in animo ac delibera-
tum habere. Revera duobus ante annis, vix dum ad 
gubernacula reipublicae homines i l larum par t ium 
accesserant, mora nulla fuit , quin aperte ediceren^ 
revocationem oratoris belgici a legatione esse décré-
tant ; eamdem reapse parfectum iri, ubi p r i m u m p e r 
tempóra licuisset. 

Cum haec consilia atque hic habitus animorum 
in iis esset, perlata lex de primordiis s tudiorum 
publice tradendis propositi perficiendi caussam at-
tul i t . — Nostis, Venerabiles Fratres, indolem hu-
iusce legis atque rationem. Profecto in ea condenda 
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hoc maxime consilium atque banc sententiain fuisse 
apparet nb auctoritate catholicae religionis, vel a 
pueritia, abducere animos, institutionemque iuven-
tutis, remota qualibet Ecclesiae providentia, civilis 
potestatis imperio voluntatique reservare. Eteniin 
ea lege decernitur, in educatione puerili nullas esse 
debere sactorum Pastoruin partes, nullam Ecclesiae 
vigilantiam ; dissociatisque penitus a religione lit-
teris, ab eruditione puerorum, si ipsa publicarum 
scholaruin ratio et disciplina spectetur, omnem de 
religione doctrinam abesse praecipitur: quod,perfa-
cile cernitur, quam sit fidei et moribus ineuntis ae-
tatis periculosum. — Eoque gravius esse periculum 
intelligitur, quod eadem lege omnis religiosa insti-
tütio plane excluditur ab iis ipsis l i t terarum palae-
stris, quas scholas normales vocant, ubi exercita-
tione praeceptisque conformantur, qui quaeve dein-
ceps velint ad erudiendos pueros sese conferre. 

Lex huiusmodi, per quam plurimum de do-
ctrina iuribusque Ecclesiae detrahitur, inaximoque 
discrimini sempiterna adolescentium salus obiici-
tur, non poterat, salvo officio, Episcopis probari, 
quibus a Deo id est muneris onerisque impositum, 
ut in salute animorum fideique sanctitate defen-
denada vigilanter elaborent. Revera cum probe sen-
tirent, quid a se tempus officiumque postularet, se-
dulam operam dederunt arcendae ab eiusmodi pu-
blicis scholis iuventuti, aliasque aperiendas cura-
runt, potestati suae obnoxias, in quibus tenerae ado-
lescentulorum mentes cum litterarum tum religio-
nis elernentis optime formarentur. Et banc ad rem, 
laus est egregia Belgarum, peropportuno huic operi 
sese alacritate summa adiutores praebuisse. Cum 
eniin animadverterent, quantum religioni pericu-
lum ab ea lege impenderet, avitaru fidem, quoquo 
inodo possent, tuendam susceperunt; idque tam in-
flammato studio, ut laborum ac sumptuum magni-
túdó admit'ationem fecerit apud omnes,ad quos hu-
ius rei fama pervenit. 

Nos vero, qui propter excelsum supremi Pa-
storis et Magistri munus, intemeratam ubique fi-
dem conservare, sacra Ecclesiae iura asserere, et sa-
lutis discrimina a capite gentium christianorum 
propulsare debemus, ipsa officii ratione sinere pro-
hibebamur, indemnatam per nos abire legem, quam 
Venerabiles Fratres Nostri Episcopi belgici iure 
condemnavissent. Quapropter in litteris Nostris ad 
dilectissimum filium Nostrum Leopoldinn II regem 
Belgarum aperte declaravimus, legem die I Iulio 
mense factam magnopere catholicae doctrinae prae-

ceptis repugnare; eamdemque perniciosam saluti 
adolescentium, neque parum ipsi civitati calarnito-
sam futuram. Igitur qua talem improbaviinus dam-
navimusque non semel, sicut nunc in conspectu om-
nium Vestrum, iisdem de caussis, iterum improba-
mus atque damnamus. Quam rem more agimus in-
stitutisque Apostolicae Sedis, quae semper iudicii 
atque auctoritatis suae pondéré scholas perculit cu-
iuslibet religionis expertes, quas médias seu neutras 
appellant, quaeque suapte natura illuc tandem eva-
dunt, ut Deum prorsus non agnoscant: neque us-
quam passa est, t-iusmodi scholas a iuventute catho-
lica celebrari, nisi certis casibus, cum earn tempus 
et nécessitas cogeret, cautoque prius ne praesens 
(js-et pravae contagionis periculum. — Nihilomi-
nus christiana caritate animati, et quod nolebamus 
ullam dari caussaui quamobrem acerbiu-i bellum 
fieret, valde auctores fuimus Venerabilibus Fratri-
bus Nostris Episcopis, in medio certamine consi-
stentibus, ut, quod ad décréta exequenda, modera-
tionem et suavitatem in re praesenti ne relinque-
rent, et in poenis exigendis agerent lenius ; quo-
niam rei christianae Studium tain iusta caussa in-
eensum, paterna ilia benevolentia temperari opor-
teret, quae devios quosque benigne complectitur. 

Multum ad ea quae volebamus cohortationes 
Nostrae profecerant, multoque magis fu turum vi-
debatur, ut in reliquum tempus proficerent; non 
satis tarnen ex sententia curatoruin rerum belgica-
rum, qui Episcopos ipsos muneri suo firmissime in-
tentos nihilominus coargui a Nobis et in quo essent 
probabiles in eo reprehendi voluissent. Quod cum 
Nos libéré constanterque negavissemus facturos, 
idcirco officiose amiceque Nobiscum agi desitum 
est, et insigni, vixque alias audito illiberalitat-is 
exemplo, legátus Noster excedere finibus iussus est. 
— Plura deinde per ambages etcalumnias caussati, 
indigne factum tegere falsis noininibus conati sunt, Ö n ' 
oninemque caussam et culpam in Apostolicam Se-
dem transferre. Crescente autem audacia, nec a con-
viciis. nec a contumeliis temperatum est : imo ne in 
Urbe quidem Roma hostilis animi defuit insolens 
ostentatio. 

Quapropter muneris Nostri apostoliéi memo-
res, casum gravem et repentinurn in conspectu om-
nium Vestrum, Venerabiles Fratres, deplorantes, 
Nobiscum et cum sancta Petri Sede inique actum 
esse testamur et conquerimur. Cumque ius potesta-
temque habeat Pontifex maxiinus Nuntios aut Le-
gatos ad exteras gentes, nominatim catholici nomi-
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nis, earumque principes mittendi, de violato huius-
modi iure cum iis quos penes est culpa, expostula-
mus: eoque magis, quod eius iuris inulto augustius 
est in Romano Pontifice princípium, cum ab am-
plissima auctoritate primátus, quem i 1 le divinitus 
obtinet in universam Ecclesiam, proficiscatur ; quem-
admodum et Pius VI gloriosae recordationis Ponti-
fex declaravit his verbis: „lus est Romano Ponti-
fici habendi aliquos, in dissitis praesertim locis, qui 
sui absentis personam repraesentent, qui iurisdi-
ctionem snam atque auctoritatem stabili delegatione 
collatam exerceant, qui denique suas vices obeant; 
idque ex intima vi ac natura primátus, ex iuribus 
dotibusque cum primatu coniunctis, ex constanti 
Ecclesiae disciplina a primis usque saeculis de-
ducta."1) 

Querimur super hoc etiam, quod dimittendi 
Nostri per Belgium Legati caussa iniuriosa et de 
industria quaesita allata sit ; cum contra dimissum 
idcirco esse constet, quod Nos deserere officium re-
cusavimus, factaque significatione Nostrae cum Ve-
nerabilibus Fratr ibus Episcopis belgicis consentien-
tis voluntatis, discedere ab iis nulla ratione volui-
mus. — Deinum cohibere querelas non possumus 
propter multa et varia, quae de Nobis et hac Sede 
Apostolica sunt contuineliose atque atrociter dicta. 
Equidem quod privatim ad Nos, prompti ad perfe-
rendas patienter iniurias surnus, ignoscendumque 
obtrectatoribus atque inimicis, gaudentes Apostolo-
rum exemplo, quod digni habiti sumus pro nomine Iesu 
contumeliam pati.2) Nihilominus tamen Deum borni-
nesque testamur, numquam esse passuros, ut quic-
quam de Apostolicae Sedis existimatione et digni-
tate impune minu i t u r ; quam Nobis certum est, 
omni vi et omnium rerum vitaeque ipsius, si res 
postularet, iactura defendere, ut tantae huius di-
gnitatis amplitúdó servetur, Nostrisque Successori-
bus intégra atque inviolata tradatur. 

Has autein voces, quas iustus animi dolor et 
conscientia officii in hoc amplissimo consessu Ve-
stro, Venerabiles Fratres, Nobis expresserunt, late 
per orbem terrarum propagari volumus, ut viri 
principes universaeque gentes, querelarum Nostra-
rum aequitate perspecta, intelligant quibus profecta 
initiis, quem habuerit exiturn res de qua loquiinur ;  

simul fraudes caveanf, quibus homines non probi 
in aures animosque influunt multitudinis ; alacriter-

que studeant in flde Romani Pontificis, nihil mu-
tata aut labefactata voluntate, permanere. 

Quod ad catholicam Belgarum gentem attinet, 
in summa est eorum laude ponendum, quod magna 
aftecti sollicitudine ob Nostri discessum Legati o , 
quem tot annos perhonorifice exceptum modis om-
nibus observarant, in hoc tempore propensions vo-
luntatis liuic Apostolicae Sedi documenta deprope-
rent : volurit enim, qua ratione possunt, curam et 
molestiatn compensare iniuriarum, quas in persona 
humilitalis Nostrae Iesu Christi Vicarius accepir. — 
Atque hic pergratum Nobis est recordari grave 
quoddarn lauclum praeconium quod a Gregorio XVI, 
Pontifice maxirno, Nobis praesentibus atque audien-
tibus, Belgis tr ibutum est. Is enim cum Nos ponti-
ficiae apudeos legationi benigne destinaret, de gente 
ilia in universum plura a flatus est verbis arnplissi-
mis, appellavitque genus hominum fortissimum, pi-
entissimum, quorum fides et amor erga Apostoli-
cam Sedem et erga Principes suos multis rebus ac 
perdiu constitisset. — Révéra has ipsoruin virtutes 
cum superiorum aetatum monuinenta testantur, 
tum Nos usu et consuetudine Ipsi cognovimus, quam-
diu illa legatione functi sumus; illorumque homi-
num et temporum et rerum iucundissima haerens 
in animo recordatio, pcculiarem Nostram in eos fo-
vit atque aluit benevolentiam. Igitur de Belgis con-
fidiinus futurum, ut ab Ecclesiae amore et obsequio 
numquam discedant, constantesque in fidei catholi-
cae professione, et de christiana iuventutis institu-
tione anxii atque solliciti, sese patribus et maiori-
bus dignos in orane tempus impertiant. 

Haec de rebus belgicis habuimus, quae Vobi-
scuin, Venerabiles Fratres communicaremu«, ut il-
latam Apostolicae Sedi iniuriam propulsaremus, 
violatamque dignitatem tuereinur. — Attamen per 
Vos ipsi videtis, praesentes Ecclesiae labores non 
esse Belgarum finibus circumscriptos. Longius ser-
pit bellum, et latius manant rei catholicae detri-
menta: quorum tamen sermonem praesens in tem-
pus omittiinus. — Interim vero meliore spe erectos 
confirmatosqüe animos gerere oportet, et concordi-
bus obsecrationibus suppliciter contendere a Pâtre 
misericordiaruin et Deo totius consolationis, ut Ec-
clesiam sponsam suam, tot fessam malis ac tantis 
curis exercitam, benigne consoletur; sedatisque un-
dis ac fluctibus, optatam diu tranquilli tatem re-
stituât. 

1) lîesp. super Nuntiaturis Apost. cap. 8, sect. 2, n. 24. 
2) Act. V. él. 
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Általános vezéreszmék. Az államtekintély. 
(Vége.) 

2, Valamint pedig a souverain mint ilyen egyedül csak 
Isten nevében s tekintélyével uralkodik, ugy az alattvalók 
is őneki egyedül csak mint olyannak, ki Istentől nyerte a 
hatalmat a végett, hogy evvel az államczélokat valósítsa, 
— engedelmeskedni tartoznak. Ennélfogva az alattvalók 
nem azért tartoznak engedelmeskedni a fejedelemnek, mivel 
ez anyagi hatalommal felruházva akaratát a gyöngébbek-
kel szemben érvényesítheti ; ők inkább azért kötelesek en-
gedelmeskedni a fejedelemnek, mivel Isten kölcsönözte neki 
a hatalmat, mivel mint Isten helyettesitője ennek akarata 
szerint köteles népét kormányozni. Eszerint az engedelmes-
séo-, melylyel az alattvalók a fejedelemnek tartoznak, lénye-
gileg Isten akaratán alapszik ; mi ezen engedelmességnek 
legszentebb indoka, s azért ez nem egyszerű kényszer hanem a 
szó szoros értelmében erkölcsi kötelesség. A fejedelem s alatt-
valók sziveit tehát a kölcsönös kötelmek s jogok köteléke 
olyformán fűzi egybe, hogy valamint az uralmi vágy mér-
sékeltetik, ugy az engedelmesség indoka könnyűvé, szilárd-
dá tétetik, s a szó legmagasb érteményében megnemesitte-
tik. A kath. egyház tana erre nézve a két apostoli fejedelem 
szavaiban foglaltatik: „Frngedelmesek legyetek minden emberi 
teremtménynek az Istenért (mivel akarja, hogy engedelmesked-
jünk azoknak, kiknek a földön hatalmat adott) akár a király-
nak, mint legfelsőbbnek, akár a helytartóknak, mint általa 
küldötteknek a gonosztevők büntetésere, a jóknak pedig dicsé-
retére."1 (I. Lev. 2, 13 14. A nemzetek apostola pedig imi-
gyen tanit: „Minden lélek engedelmeskedjék a felsőbb hatal-
masságoknak ; mert nincs hatalmasság, hanem csak Istentől, 
a melyek pedig vannak az Istentől rendeltettek. A ki tehát 
ellene áll a hatalmasságnak; Isten rendelésének áll ellene; az 
ellenszegülök pedig magoknak szereznek kárhozatot . . . Isten 
szolgája ö a te javadra . . . hoyy boszut álljon büntetéssel azon, 
ki gonoszt cselekszik. Annak okáért szükség, hogy engedelmes-
kedjetek, nemcsak a büntetés miatt, hanem a lelkiismeretért 
is . . . Adjátok meg tehát mindennek, amivel tartoztok; akinek 
adóval adót; a kinek vámmal vámot; a kinek félelemmel félel-
met; a kinek tisztelettel tiszteletet." (Róm. XII I ) . 

A ker. erény a fejedelmek iránti engedelmességet ama 
méltósággal ékesíti fel, mely a személyes önmegtagadás ál-
dozatából keletkezik : egyedül ez fosztja meg az alárendelt-
séget minden keserűségtől. Szabadon s örömest engedelmes-
kedik az, ki Isten iránti szeretetből veti magát alá az em-
bernek, mivel Isten ugy akarja. A mely nemzet fölött a ker. 
szellem uralkodik, az a valódi méltóságot nem a hivatalok 
magasságába sem a társadalmi rangba helyezi ; az itt egé-
szen az erényen s az áldozat nagyságán alapszik. Az evange-
liumi tao szerint ugyanis mindnyájan személyi méltóságra 
egyenlők vagyunk, mivel mindnyájan Istennek fogadott fiai, 
ugyanazon magasztos czélra, boldog szinelátására, — va-
gyunk hivatva; ezen fönséges czélra való törekvés a ker. em-
bert, arra fogja birni, hogy a jog s hatalom egyenlőtlenségét, 
— mivel a természet szerzőjétől ered, -— tiszteletben tartsa, 
saját alacsony helyzetét pedig türelmes megelégedettséggel 
viselje. 0 époly boldog az engedelmességben, mint más az 
uralkodásban. 

Ámde az alattvalói engedelmességnek is meg vannak 
a maga határai ; ezek ama törvények által vannak megálla-
pítva, melyek az államhatalom gyakorlatát szabályozzák s 
korlátozzák. Az államczél s alkotmány, nemkülönben a ker. 
erkölcstörvény keretén belül az alattvalók törhetlen hűség-
s engedelmeseégre köteleztetnek a fejedelem iránt. Ellenben 
megszűnik e kötelezettség, valahányszor nem lehet engedel-
meskedni saját személyes vagy szerzett jogaink feladása 
nélkül, vagy ha engedelmeskedve az erkölcsi világrend 
örök elveivel, vagy a ker. religio elévülhetlen törvényeivel 
s az egyház jogaival jönnénk összeütközésbe . . . 

3. Az engedelmesség kötelességében, melylyel az alatt-
valók tartoznak a fejedelemnek, bennfoglaltatik azon köte-
lesség is, mely tiltja a fejedelemnek az államhatalomtól való 
megfosztását akár árulás akár lázádás által. Bár mily nagy is 
legyen a visszaélés, melyet a fejedelem elkövet az államhata-
lom kezelésében, — ezért még el nem veszti a hatalmat, ki-
véve, ha az által saját jogczimét rontja le. A joggal való 
visszaéléssel még nem vész el a jog. A fejedelem ugyan 
ezáltal nagyot vétkezik Isten előtt, mivel a nép jólétére kapta 
tőle a hatalmat, s azért felelősségre fog vonatni. 

Ebből egyszersmind következik, mitévők legyenek az 
alattvalók valahányszor a fejedelem hatalmával visszaél. E 
kérdésre először nemlegesen felelve azt mondjuk, hogy a 
népnek ez esetben nincs joga cselekvöleges (adiv) ellenállásra 
vagyis nem szabad a törvényes fejedelmet hatalmától meg-
fosztani akár közvetve az által, hogy alattomos árulás foly-
tán más hatalomnak alávetik őt, vagy közvetlenül az ál-
tal, hogy nyílt erőszakos lázadás folytán trónjától megfoszt-
ják, akár rövid ideig tartson a visszaélés, s akár legyen ez 
állandó. Ugyanis a nép nem itélőbirája a fejedelemnek, ha-
nem inkább mint egyik fél áll vele szemközt, Már pedig so-
hasem gyakorolhatja a fél a bírói tisztet, mivel képtelenség, 
hegy saját ügyében panaszló s biró legyen egyszersmint 
Midőn fejedelme ellen fellázad a nép, vádolván őt a hata-
lommal való visszaélésről, meo-bizás s illékesséa: nélkül 7 O o 
erőszakosan biróul tolja fel magát fejedelme fölé habár Ítéletét 
végre is hajtja, mert ez a természetes jogérzettel ellenkező 
eljárás, következőleg lázadás, forradalom, és igy a hatalom-
mali visszaélés esetében is tilos. 

Ennélfogva a forradalom a hatalommal való vissza-
élés esetében is az Istentől megállapított jogrendnek felfor-
gatása ; mivel az, mi az isteni törvény szerint alárendelt, a 
törvényes, Istentől származó tekintély ellen fellázad. De a 
természeti s isteni jogrendnek felforgatása sohasem helye-
selhető, még akkor sem, ha általa hasznos czél volna elér-
hető. Mert az önmagában jogtalan s erkölcstelen eszköz, 
sem jogos sein erkölcsös nem lesz azáltal, mivel esetleg jo-
gosult czél elérésére, társadalmi bajok elhárítására alkal-
masnak látszik. 

Végül nemis ésszerű kisebb roszat nagyobb rosszal 
eltávolítani. De a forradalom nagyobb rosz minta hatalom-
mal való visszaélés, mivel ennek daczára a rend, melyen, a 
társadalom alapszik, fönmarad, mig a forradalom az egész 
társadalmi rendet halomra dönti. A forradalom utóhatásai 
is mindig keserűbbek, mint a hatalommali visszaéléséi. 
Azért helyesen mondja a pápai encyclika : „ Valahányszor 
a fejedelmek a hatalmat mértéktelenül használják, a kath. 
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•egyház tana nem engedi meg, hogy az alattvalók elleniük fel-
lázadjanak, s hogy a rend s nyugalom még inkább megzavar-
tassék, s a társadalom még nagyobb károknak legyen kitéve. 
Ha odáig érnek a dolgok, hogy semmi menekvés sem látszik 
elérhetőnek, a ker. türelem jó cselekedetekkel s buzgó imákkal 
fordul Istenhez, hogy az elnyomottak segítségére siessen.11 

Ámde lia a kormányok s törvényhozók határozatai 
olyat rendelnek és irnak elő, ami kétségtelen vallás-erkölcsi 
kötelességgel ellenkezik, az isteni s természeti rend törvé-
nyeivel ellentétben áll, akkor a ker. kötelesség-érzet s az apos-
toli tan azt tanácsolja, hogy inkább kell engedelmeskedni Is-
tennek mint az embereknek. De még ez esetben sem szabad 
fellázadni, hanem az u. n. passiv, szenvedőleges ellenállásnak 
van helye; vagyis az alattvalóknak nem kell jogaikat felad-
ni, legfölebb csak a kényszernek engednek, s a rajtok elkö-
vetett jogtalanság ellen ünnepélyesen fognak tiltakozni. 

Ezen szenvedőleges ellenállás jogosultsága már abból 
következik, hogy az állam nem forrása minden jognak ; ez 
inkább arra van hivatva, hogy a társadalom természetében 
fekvő jogrendet föntartsa s oltalmazza. Eszerint az alattva-
lóknak is vannak bizonyos elidegenithetlen jogaik a kormá-
nyokkal szemben, melyeket természeti s isteni törvénynél 
fogva fel nem adhatnak. E passiv ellenállás nem tételez fel 
sem erőszakot, sem megtagadását a törvényes hatalom iránti 
köteles engedelmességnek; ez egyszerűen hivatkozás a lel-
kiismeretre, a természeti s isteni törvényre, melylyel ellen-
kezve az emberi tételes törvény sohasem kötelezhet. 

A szenvedőleges ellenállásnak jogosultsága három fel-
tételtől függ: a) hogy az államhatalom saját jogkörén át-
csapott, b) hogy az alkotmány- s törvénytől megengedett 
minden eszközök sikertelenek maradtak, c) hogy a jogta-
lanság elleni erélyes tiltakozás daczára, a jogos törvények 
iránti kész engedelmesség s a fejedelemnek tartozó tisz-
telet mindig fenmaradjon. Ez esetben a passiv ellenál-
lás nem felforgatása hanem inkább megóvása az állami jog-
rendnek, mely a természeti isteni törvényeken alapszik ; 
következőleg az alattvalói engedelmességet sem sérti, mivel 
e kötelesség csak addig terjed, a meddig terjed a jog pa-
rancsolni, (L. Meyer, Grundsätze der Sittlichkeit u. des 
Rechtes, 244. 1.) 

4. Végül a ker. tan kötelezi a fejedelmeket, hogy 
az Istentől nekik kölcsönzött hatalmat az ő nevében, tehát 
alázatosság, szelídség és szeretetben gyakorolják, s ez által 
könyüvé, édessé tegyék az alattvalóknak az engedelmességet 
és hűséget. Sz. Ágoston erre vonatkozólag igy nyilatkozik : 
„Az igaz házában, ki a hitből él s még távol Isten városá-
tól zarándokol, épen azok, kik parancsolnak, szolgálnak 
azoknak, kiknek parancsolni látszanak. Mert ők nem pa-
rancsolnak uralkodási szenvedélyből hanem elüljárói kötel-
müknél fogva; nem uralkodási kevélységből, hanem a sze-
retet kötelessége miatt. Már a természetes rend s a helyzet, 
melyben Isten teremté az embert, parancsolja hogy az em-
ber a tenger halain, a lég szárnyasain s minden állaton ural-
kodjék, mely a föld felületén él s mozog. Az Isten képére 
teremtett eszes lény Isten akarata szerint csupán csak esz-
telen lény fölött uralkodhatik. Isten nem akarja, hogy az 
ember ember fölött, hanem az állat fölött uralkodjék. Azért 
is az első igazak, mielőtt emberek királyaivá lettek volna, 

előbb nyájaik pásztoraivá rendeltettek." (De Civit. D j í , 
X I X . 14 s 15.) Aquinói sz. Tamás azt akarja, hogy a király 
atya legyen, ki a közjó fölött őrködik, anélkül, hogy saját 
javát keresné. (V. ö. De régim, princ. I. Cap. I.) Hasonló-
kép beszélnek a középkori püspökök a fejedelmekhez. Eran-
cziaország püspökei e szavakkal fordulnak II. Lajoshoz: „A 
keresztények isteni törvényhozója a képmutatóknak, kik őt 
megkisérteni akarták, mondá : „Adjátok meg a császárnak 
ami a császáré, s istennek, ami Istené." E példa után bátor-
kodunk neked mondani, neked, ki Isten alattvalója s egyszer-
smind a nép vezetője vagy : „Add meg Istennek, a mi Istené, 
s a népnek a mi a népé." Akkor a fejedelmek törvényeket hoz-
tak a nép védelmére s terheinek könyebbitésére. Akkora ki-
rályi hatalalom ama szép szavak szerint, melyeket egy régi 
krónika a haldokló II. Lajosnak szájába ad „mintegy nyilvá-
nos hivatal volt, mely csak kölcsönbe adatott, mint a gyám-
ság, melyről Isten előtt mindig számot kell adni." (Raynou-
ard Histoire du droit municipal, II. p. 390.) Sz. Lajos kor-
mányzásának első támpontjául a ker. szeretetet mondá. En-
nek szelleme vezércsillágul szolgált sz. István és sz. László 
királynak is, amint az elsőnek Imre fiához adott intelmeiből 
az utóbbinak pedig törvényeiből kiderül. 

A lángeszű Bossuet imigyen nyilatkozik a fejedelmek 
hivatásáról : „Isten a királyokat nagyságának képmásaivá 
rendelé, hogy őket jósága és szelídsége utánzására kötelezze. 
Kifejti nekik, hogy oly nagyság csak a népért adatott nekik. 
Azért a zsidó s görög szövegben, hol Dávid királyságáról 
van szó, oda van téve, hogy a királyság a „népért" lett ala-
pítva. Miből önként következik, hogy a királyoknak nagy-
ságukat alattvalóik jólétének előmozdításában kell keres-
niük. Valóban Isten az által, hogy minden embert test sze-
rint egyformán ugyanazon földből alkotott, lelke szerint 
mindegyikbe egyenlő módon véste be képét s hasonlatossá-
gát, mutatni akarta, hogy ama sok s nagy különbség, me-
lyet közöttök létesitett, ue arra szolgáljon, hogy egy részről 
zsarnokokat, másrészről rabszolgákat s nyomorultakat tá-
maszszon. A nagyokat az Isten csak azért emelé föl, hogy a 
kicsinyeket ótalmazzák s a királyokat csak azért ruházá 
fel hatalommal, hogy a közjólétet emeljék, s a nép támaszai 
legyenek." (Politique tirée de l'Ecriture s a. 3. p. 1.) S va-
lóban a kereszténynek kezébe sohasem azért téteményezte-
tik le a hatalom, hogy azt saját dicsőségének hajhászására 
használja fel, hanem hogy az alattvalók jólétét s igy a köz-
jót mozdítsa elő. S ezt tartva szem előtt, ha meghozzák az 
aldozatot nagy czéljok elérésére, az emberi nagyság és di-
csőség tetőpontjára emelkednek; mig az önhaszon, dicsőség 
utáni futásukban a kitűzött czélt ritkán érik el, hanem 
legtöbbnyire csúfosan vesznek el az útban. Sz. Tamás a ker. 
erkölcstan mélyelmüségével jegyzi meg : „Emberi dicsőség 
utáni mohó vágy minden lelki nagyságot elöl. A ki az em-
berek kegyét keresi, magát minden szavában és cselekvésé-
ben akaratuknak köteles alávetni. Ki mindenkinek tetszeni 
akar, önként mindenkinek rabszolgájává aljasodik." De ré-
gim. princ. I. C. 7.) 

Ha a fejedelmek s alattvalók közti jogviszonyokat a 
ker. elvek szabályoznák, akkor igazán meghonosulnának 
közöttök a ker. szabadság, egyenlőség s testvériség. A népek 
fejedelmei mindig mély tiszteletben részesülnének, mivel 
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Isten nevében parancsolnak, ki a királyok királya s az ural-
kodók uralkodója. De viszont ők is tisztelnék azokat, kik 
nekik engedelmeskednek, mert tudják, hogy Isten souverain 
igazságossága előtt minden embernek egyenlő jogai vannak ; 
hogy Istenben mindnyájan ugyanazon nagyságra vannak 
hivatva; hogy nem létezik az emberek közt valódi különb-
ség, mint az, mely kötelmök iránti hűségökből önmagától 
keletkezik; hogy a sziveket vizsgáló Biró előtt a tudatlan 
magasabban állhat a legtudósabbnál, ha hiven teljesiti kö-
telmeit, melyeket a tudós gőgjében elfeled s megvet ; egy-
szóval, hogy az Isten nem ismer személyi tekinteteket, ha-
nem csak az erény s áldozat érdemeit. Nagy társadalmi je-
lentőségű s erejű, kiválóan ker. tanok ezek. Feneion növen-
dékének, a burgundi herczegnek ezt mondá: „Ön valamikor 
az evangelium szerint fog megitéltetni, mint legutolsó alatt-
valója." (Direction pour la conscience du roi, I.) 

Hol az államtekintély s nép kölcsönös viszonyait ily 
tanok szabályozzák, ott a jogrend s béke megingathatlan 
alapon nyugszik ; ott a socialismus számára nincs alkalmas 
talaj, melyen állambontó kísérleteit foganatosíthatná ; ezt jó 
kath. vidékekről, mint fentebb láttuk, magok a socialisták 
kénytelenek megvallani : mivel t. i. az ily nép ker. törvénye 
szerint él, imádkozik s dolgozik ; mi nemcsak örök boldog-
ságának, hanem földi jólétének is egyedüli biztositéka. 

Dr. Surányi J. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, augusztus 31. ,Antisemiták' Magyarorszá-

gon. — E czim alatt közöl a ,Pester Lloyd- egy tárczaczik-
ket. Avval, hogy a ,Pester Lloyd' közli, kimondtuk azt is, 
hogy a zsidók mellett és az antisemiták ellen foglal pártállást, 
amint ez a ,Lloyd' felől máskép nem is tehető fel. Hogy pe-
dig tárczaczikk és nem komoly tanulmányképen van irva, 
azt tanusitja, hogy irója nagyon jól ismeri korunk fiainak 
Ízlését, mely nem tűr komoly tanulmányt, hanem csak köny-
nyed, felületes olvasmányt, hogy az olvasók elmondhassák, 
miszerint ők is láttak egy tárczaczikket, melyből, amint ezt 
átfutották, azt vették ki, hogy abban ,körülbelül' a zsidó 
kérdésről van szó és ha nem csalatkoznak, védelmezi a zsi-
dókat, különben ugy látszik, hogy alaposan fejti meg a kér-
dést, mert a hogy a czikk utolsó kikezdésébe bepillantottak, 
azt vették észre, hogy ott a vegyes házasság ajánltatik ke-
resztény és zsidó közt mint oly gyógyszer, mely a keresz-
tény és szidó közt létező bajt alapjában meggyógyítja. 

Biztosan mondhatjuk, hogy számosan lesznek, kik az 
emiitett módon fognak a ,Lloyd' idézett tárczaczikke felett 
nyiltakozni és az ilyen olvasók előtt a czikk irója győzel-
mesen fog megállani. De nem mindenki olvas igy, különben 
e ,levél' sem látott volna napvilágot. Az ,antisemiták' czimü 
tárczaczikk figyelmes átolvasása követelte tőlünk, hogy szó 
nélkül ne hagyjunk oly felszólalást, mely midőn a zsidókat 
látszik védelmezni, oly irányzatot árul el, oly zavarba ejt-
heti a felületes olvasót, hogy annak veszélyes következmé-
nye be sem látható. De nem hagyhatjuk szó nélkül e felszó-
lalást már azért sem, hogy hitfeleink is lássák és tájékozva 
legyenek azon irányzatos mozzanatok felől, melyek a zsidó 
kérdéssel kapcsolatosan felmerülnek és terjesztetnek. 

Hogy a ,Lloyd' a katholikusoknak nem barátja, hogy 

velük minden kiilkérdésben ellentétes álláspontot foglal eí 
és a hazai katholikus kérdésekben is 100 eset közül 99 eset-
ben ellenök, vezérczikkez ezt már régen tudjuk; de hogy a 
protestánsokat egyenesen figyelmeztesse egy bár nem ma-
gyar katholikus íróra, a ki a protestantismus ellen irt, hogy 
igy a katholikusok és protestánsok közt egyenetlenséget 
szítson, hogy ez uton a protes'ansokat az ő zsidai érdekei-
nek megnyerje, erről csak e tárczaczikkből győződtünk meg. 
A ,P. Ll.' figyelmeztetése ugyanis, hogy a magyar antise-
miták elfelejtették feleinliteni, miszerint Rohling, kire foly-
ton hivatkoznak, nem csak a zsidók, hanem a protestánsok 
ellen is irt egy művet, nem mást jelent, mint azt, hogy ti 
protestánsok ne higyjetek a katholikusoknak, mert ime Roh-
ling nemcsak a zsidók, hanem ti ellenetek is irt, hanem szö-
vetkezzetek a zsidókkal a katholikusok ellen. Olvassa el 
bárki is a ,Lloyd' hivatott czikkének idevonatkozó sorait, 
abból mindenki meggyőződhetik, hogy a ,Lloyd' czikkirója 
valóságos zsidó szeretettel viseltetik a katholikusok iránt és 
azért szövetséges után néz a szomszédba. Nein tudjuk, hogy 
a ,L1.' mennyiben fogja czélját elérni, mennyire fog neki si-
kerülni a protestánsokat ellenünk zuditani és a zsidók ré-
szére megnyerni ; de annyit tudunk, hogy annak, a ki e czélra. 
törekszik, nincsen joga másnak szemére vetni azt, hogy 
mily veszélyes az államra az antisemita liga, mert megjegy-
zendő, hogy a ,L1,' nem a zsidókra, de az államra tartja ve-
szélyeseknek az antisemitákat. A czikk irányzatábó lugy lát-
szik, hogy a ,L1.' a magyar államot a zsidósággal azonosítja, 
sőt ezt annak fölibe helyezií mig ellenben a protestánsok és 
katholikusok közt keletkeztető viszályt az államra nézve 
közönyösnek tartja ; a czél természetesen az, hogy a figyelem 
a zsidó üzelmekről elfordittassék, mi el lenne érve, ha a 
protestánsok és katholikusok a ,L1.' kedveért a zsidók érde-
kében hajba kapnának, bármily veszély háramlanék is eb-
ből az országra, hiszen a zsidóság érdeke felül áll az ország-
érdekén. Ily nemes (?) indokból származott intentio ellen, 
mi a nemzeti béke, a haza boldogságának nevében tiltako-
zunk és figyelmeztetünk mindenkit, nehogy a ,L1.' kelepczé-
jébe kerüljön, mert az bizonyos, hogy a nemzetre veszélye-
sebb lenne a protestánsok és katholikusok közt létezhető vi-
szály, mint az antisemita liga létezése. A kik ugy irnak, 
mint a ,L1.', azok nem a nemzeti béke és nyugalom, hanem a 
zavar érdekében irnak, hogy a zsidók ezt is kihalászhassák. 
Vagy meggondolta-e a .Ll.', hogy mi következnék be, ha 
most az ő irányzatos czikkére a katholikus lapok avval fe-
lelnének, hogy szövetségre hivnák fel az ország kereszté-
nyeit a zsidók ellen? Hova vezetne ez bennünket? Vagy ha 
ily szövetség, ily tárczaczikkek következtében létre jönne,, 
ki lenne akkor felelős a következményekért? Vigyázzon a 
,L1.', nehogy midőn más háza felett akarja a tüzet meggyúj-
tani, saját háza felett gyűjtse össze az üszköt, mert lia van-
nak uzsorás zsidók, azok bizonyára nem válogatnak abban, 
hogy protestáns, vagy katholikus vallásu-e a kiszivattyú-
zandó, ami azután, tetszik tudni, érdekközösséget szokott 
szülni, a miből a többi következik. 

Ennyit figyelmeztetésül a ,Ll.'-nak egyik pontjára. 
Mit tiszta jóakarattal tettünk, mert nekünk semmi közünk 
az antisemita ligához; de ahhoz már ismét van közünk mi-
kor a ,L1.' csak annyi fontosságot tulajdonit a ,Talmud'-nak 



143* 

a zsidóság körében, mint egyes jezsuita nézetének a katholi-
kusok közt, egy, vagy más kérdésben. Engedelmet kérünk, 
de a dolog nincsen helyesen mondva, mert a Talmud, a zsi-
dóság vallási irányadó műve, mely szerint a talmud-zsidó 
él, tetteit irányozza, mert ugy tekinti, mint vallási codexét, 
egyes jezsuita nézetét pedig soha senki sem tekintette val-
lási eodexnek, hanem igen is, az evangéliumot. A Talmud 
tekintélyének ily devalvatióját bizonyára nem fogadják el 
a talmud-zsidók, veszélyes befolyása a zsidókra nem szűnik 
meg az által sem. hogy mindnyáján nem tudják olvasni; alig 
hogy ha van egy az ezer közt, az majd elolvassa és a többi 
999 a szerint rendezi be eljárását a keresztényekkel szem-
ben. Különben jellemző a ,Lloyd-ra, hogy a jezsuitákat itt 
is elővonszolta, bizonyára ugy Ítélvén, hogy ha már észre-
veszik is a hasonlításban általa elkövetett baklövést, leg-
alább kárpótlásul egyet üt a jezsuitákon, nem gyűlöletből, 
hanem csak a zsidók iránti szeretetből. 

Biztosithatjuk azonban a ,L!oydot', hogy sem terve-
zett szövetsége, sem azon körülmény, hogy a zsidókat a je 
zsuitákkal egy kalap alá helyezi, nem fogja megszüntetni 
az antisemita ligát, vagy kiirtani azon érzelmeket, melyek 
napjainkban hangosabban kezdenek nyilatkozni a zsidók el -
len ; de még az általa ajánlott vegyes házasság zsidók és ke-
resztények közt sem használna semmit, nem használna, mert 
ily házasság vagy egyáltalában nem, vagy csak a legritkább 
esetben köttetnék és igy kedvező hatása sem lehetne a zsi-
dóságra. Nevetséges beszéd az, hogy a zsidó kérdést máshol 
ily módon oldották meg. Ugyan mondja meg a ,L1.' hol? 
Igaz, hogy máshol ily vegyes házasság létre jöhet, de ré-
szint számuk alig számbavehető, részint pedig mégis létezik 
a zsidó kérdés, még jobban mint nálunk. A megoldás csak 
egy módon lehetséges. Legyenek a zsidók mások, mint a mik. 
Ha ezt ajánlja a ,L1.' hitfeleinek, többet fog érni, mintha 
akárhány ily tárczaczikket közöl. Különben e czikkre még 
visszatérünk. Q 

Németország. A kölni dóm lefejezése. Béke. A kultur-
Itarez erkölcsi vandalismusa. Zsidóellenes reactio. A protes-
tantismus feloszlásban. — Folyó évi augusztus 14-én helyez-
ték el az utolsó követ a világ legmagasabb tornyának kőke-
reszt-rózsájába és ezzel a kölni dóm be lett fejezve. Alapkö-
veit 1248 aug. 15-én, Nagy boldogasszony napján tették le. 
Nagvboldogasszony napja Köln történetében tehát nagy sze-
repet játszik. Hagyomány szerint épen Nagyboldogasszony 
napján alapíttatott maga a város is, a hires Colonia Agrip-
pina. Jellemző s örökké emlékezetes, hogy a góth építészet 
e legnagyszerűbb emlékének tervrajzat egy lángeszű szerze-
tes, Albertus Magnus készítette. Nagyboldogasszony napjá-
hoz van kötve a végleges kiépités megkezdése is. 1848. aug. 
14-én tartotta maga IV. Frigyes Vilmos porosz király, Já -
nos főherczeg a császár képviselője s a német parlament 
küldöttsége jelenlétében a kiépités megkezdésének ünnepé-
lyét, mely alkalommal tartott beszédében a dómot a német 
nemzet vallási békéjének jelképeül s emlékeül jelölé ki. Sze-
rencsére, Vilmos császár visszaemlékezett testvére fogada-J O 
lomszerü szavaira és a dóm felavatásának ünnepélyét azon 
időre halasztotta el, midőn Németországban a vallási béke 
helyre lesz állítva. Mert Németország külsőleg ugyan béké-
ben van, de bensejében a legvégzetesebb vallási harcz dul. 

Maga a kölni érsek, több püspök társával, számkivetésben 
él. Több püspöki szék és 1025 plébánia betöltetlen áll. Ad-
dig talán, mig a szükséges tatarozások elkészülnek, a vallási 
béke is helyre fog állni és akkor a kölni dóm csakugyan 
symboluma lesz a német nemzet vallási békéjének. Adja Is-
ten, hogy a vallási béke végre teljessé legyen az egyháztól 
elszakadt protestánsoknak visszatérése által ! Jelenleg ugy 
állnak a dolgok, hogy a vallási béke még helyre nem állhat, 
mert azt helyre állítani nem akarják, nem Vilmos csá-
szár, a ki békét akar alattvalói közt, hanem mások, kik-
kel Vilmos császár sem bír. A béke akadályai közt nem a 
legutolsó helyet foglalják el a zsidók. Egyébiránt corrup-
tiv befolyásuk ellen már megindult a reactio. Petitio kering 
a birodalomban aláírás végett, melyben a zsidó elem beván-
dorlásának, és corruptiv befolyásának megakadályozását ké-
relmezik az aláírók. Senki sem tudja, kitől származik e kér-
vény, melyet még azon körökben is aláírnak, hol azt senki sem 
gyanítaná. Szeptember végén fogják benyújtani. Azonban, 
consule Bismarck, nem sokat lehet várni e tekintetben is. — 
Azon arányban, melyben az egyesült calvinistico-lutherán 
protestáns unió szétbomlik, szaporodnak az apró cseprő fe-
lekezetek. Már oly protestáns felekezet is keletkezett, mely-
nek hitvallási elvei közt ott van az emberinemnek minden esz-
közzel való kiirtása. Vannak fanatikus protestánsok, kik azt 
hiszik, hogy Antikrisztus már megszületett Francziaország-
ban s át fogja nemsokára lépni a Rajnát, tehát itt az ideje, 
hogy a németek bűnbánatot tartsanak. IIa a német protes-
tantismusnak pásztorai nem volnának oly nagy számban 
az atheismus hívei, mint a hányan azok, akkor könnyű vol-
na az Isten törvénye ellen megindult eme mozgalmat el-
fojtani. De igy majdnem semmi befolyással sem birván a 
népre, mit sem tehetnek. Az önfejű nép a szentírásra tá-
maszkodik a különösen az ó-szövetségből idéz tévelyeinek 
igazolására helyeket. Kézelfogható bizonyíték ez, mennyire 
szükséges Isten egyházában az élő tekintély, hogy a népnek 
a szentirás értelmét hiteles közeg közvetítse ! 

IEODALOI. 
A katholikus népiskolai nevelés ügyében van sze-

rencsém azon tiszteletteljes értesítést adni, hogy a nagy-
méltóságú püspöki kar tanterve alapján általam írott kíl-
tholikus népiskolai földrajz czimü tankönyv, mely mint-
egy öt ivnyi terjedelmű, kemény táblával és vászonháttal 
bekötve, 30 krért kapható Szekésfehérvárott Klökner Péter 
könyvkereskedésében. 

Szabad legyen tisztelettel megemlithetnem azt, hogy e 
mű első azon müvek között, melyet megirni szándékozom Is-
ten segélyével azon czélból, hógy a reális tantárgyak minde-
nikét illetőleg legyenek hazánkban oly népiskolai tanköny-
vek, melyek a nagyméltóságú püspöki kar tanterve alapján 
iratvák. 

A sok idővel, gonddal és nagy felelősséggel járó vál-
lalatomra csak is az bátorított fel ; mert eddig írott reális 
tantárgyu népiskolai műveim a tanügyi férfiak által szeren-
csések voltak oly pártolásban részesülni, hogy összes paeda-
gogiai művem magyar, német, tót és franczia nyelven ed-
dig már 77, azaz hetvenhét kiadásban jelentek meg, a mint 
azt a székesfehérvári országos kiállítás alkalmával kimuta-
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tám. Különös szerencsém az, hogy a nagyméltóságú püspöki 
kar által kinevezett mélt. stb bizottság már „Katholikus 
népiskolai földrajz"-om megírása előtt törvényes tanköny-
vek gyanánt elfogadta volt következő műveimet : 

Magyarok története és a világtörténelem legfőbb mozza-
natai. — Képes természetrajz. — Polgári jogok és köteles-
ségek tankönyve. — Naturgeschichte. — Dejrpis uhorska. — 
Prirodopis. — Irati föltevények. — és A ufsatzlehre. 

Hogy a reális tantárgyu népiskolai tankönyveim kö-
zül „katholikus népiskolai" czimmel épen legelőször a „Föld-
rajz" jelent meg, azt nem csak az indokolja, hogy közönsé-
ges népiskolai „Földrajz"-om csak magyar nyelven is eddig 
már X I kiadást ért, de főkép indokolja az, mert köztudo-
mású, hogy Simor János, bibornok herczeg-primás ő emi-
nentiája is különösen nagy súlyt fektet arra, hogy a föld • 
rajz katholikus szellemben ismertessék meg az ifjúsággal. 

A szives megrendeléseket annyival is inkább kérem 
mennél előbb megtétetni, mert jelenleg csak 800 és néhány 
példány van a raktárban ; tankönyveimnek forgalma pedig 
Isten kegyelméből olyan, hogy a tanév elején sok ezer pél-
dányban szoktak azok rendesen elárusittatni ; és épen e 
miatt biztosítást nem nyújthatok a felől, hogy a későbbi 
nagyon tisztelt megrendelő uraknak képes leend-e kiadóm 
kellő időben, kellő számú példányokkal szolgálhatni. — 
(„ Válogatott magyar kath. egyházi beszédek" czimü művem 
szintén megrendelhető még nálam. A 4 kötet ára 4 frt. Pátka 
u. p. Lovasberény.) 

E jelentését teljes tisztelettel teszi meg Pátkáról 1880, 
aug. 26-án. Dr. Seidel Pál, 

pátkai plébános. 
— Megjelent és beküldetett a „Jó pásztor" czimü 

egyházszónoklati folyóirát I. évfolyamának 1. füzete. Szer-
keszti : ft. Hajóssy Gy. Ivrizánt ferenczrendi áldozár és hit-
szónok. A füzet tartalma a következő : 1. Urjövet I. vas. A 
megjobbulásról. Piry Cirjék. 2. Urjövet II . vas. A keresz-
ténynek nem szabad magát a világhoz alkalmazni. Karcsú 
A. Arzén. 3. Szűz Mária szeplőtl. fogantatásakor. Mária 
tisztaságáról. Balogh B. után átdolgozta Hajóssy Ivrizánt. 
4. Urjövet III. vas. Felebarátunk tetteinek helyes megitélé-
séről. Mészáros Albin. 5. Urjövet IV. vas. Az Urnák hirnö-
kei az emberi szivhez. Újlaki Géza. 6 Karácsonyra. A kis 
Jézus mint irgalmas atya, és mint szigorú biró. Régi kézirat 
után átdolgozta Hajóssy Krizánt. 7. Sz. István vértanú ün-
nepére. Az ellenség szeretetéről. Balogh B. után átdolgozta 
Hajóssy Krizánt. 8. Év utolsó napjára I. Krisztus keresztjé-
nek barátai- és ellenségeiről. A. Sch. után Újlaki Géza. 9. 
Év utolsó napjára. II . A mulandóságról. Horváth Ernő. 
Előfizetési ára egész évre 4 frt, félévre 2 frt, negyed évre 1 
frt. A szerkesztő-kiadó lakása: Ferencziek-székháza Rév-
Komárom. A II. füzet a rendes időben, vagyis deczember 
elején fog megjelenni. A füzet elején a következő felhivást 
olvassuk : 

Előfizetési és megrendelési felhivás a Jó Pásztor I. 
évfolyamára. A „Jo Pásztor" tehát megkezdi pályafutását. 
Megvalljuk, hogy nagy nehézségekkel kellett már eddig is 
megküzdenünk; de bizván abban, hogy a ftdő lelkészkedö 
papság pártfogásába veendi folyóiratunkat, — egyedüli 
törekvésünk vala, annak mielőbbi megindítása. — Fogadják 
tehát Ftdőségtek szívesen ez első szerény füzetecskét, a me-
lyet mi nem csekély aggodalommal nyujtunk át kezeikbe ! 
— nem csekély aggodalommal, — mert egy titkos jövő előtt 
állunk, mely, hogy életre vagy halálra itélendi e folyóira-
tunkat, nem tudjuk. 

Ha pártolásra találtatunk méltóknak, — ugy fogjuk 
tudni kötelmeinket. — és törekedni is fogunk, hogy a jó Is-
ten segítségével azokat mindenkor teljesítsük. Miért is fo-

lyóiratunkat illető minden figyelmeztetést nemcsak hogy 
szívesen fogadjuk, hanem amenyiben annak előnyére szolgál, 
fel is használjuk. A közreműködésre nézve, csak örömmel 
tudathatjuk, hogy legutóbb is két jeles férfiút sikerült meg-
nyernünk. 

Ennyit kívántunk röviden megjegyezni ! 
Az előfizetési díj egész évre 4 frt., félévre 2 frt., ne-

gyedévre 1 frt. Az előfizetési kötelezettség egy évre terjed. 
Rév-Komáromban, 1880. Nagyboldogasszony napján. 

Hajóssy Gy. Krizánt, ferenczrendi áldozár, a „Jó Pásztor" 
szerkesztője. 

Bekiildettek : 1) A rám. kath. egyház szertartásainak 
és ünnepeinek rövid értelmezése. Középtanodák és polgári is-
kolák alsóbb osztályai számára összeállitá Ivánkovits János, 
főreáltanodai hittanár. Szegeden 1880. Kiadja Várnai L. 
8-ad rétü 83 lap. Ára 40 kr. 

2) Emberisme. Képezdei s magánhasználatra irta Szabó 
Mihály, tanitóképezdei igazgató-tanár s okleveles mérnök. 
3. Bővített kiadás. Szegeden. Várnai Lajos kiadásában 1880. 
8-ad rétü 144 lap. Ára 60 kr. 

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

jesztésére, dr. Bapaics Rajmundot, az egri papnövelde aligaz-
gatóját, és az ottani érseki liczeumban az egyház-jog nyil-
vános rendes tanárát, a budapesti tudomány egyetemen, az 
egyháztörténelem nyilvános rendes tanárává a rendszeresí-
tett illetményekkel kinevezem. 

Kelt Ischlben, 1880. évi augusztus hó 17-én. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. Trefort Ágoston, s. k. 

VEGYESEK. 
X Hittudori jubiláris diszokmányt kaptak a budapesti 

kir. magyar egyetemtől a lefolyt tanévben dr. Molnár Já-
nos h. alesperes és szentgyörgymezői plébános Esztergom-
ban f. é. jul. 24-én, és dr. Kovács Pál pozsonyi kanonok f_ 
évi aug. 23-án. 

— Mélt. és ft. Szabó Imre püspök ur általunk is köz-
lött beszédével két irányban űztek visszaélést a szabadel-
vű lapok. Először kihagyták a beszéd azon részét, melybeír 
ő méltósága XII I . Leo pápa szavaira hivatkozott. Azután 
félre magyarázták azon helyet, hol ő mga az egyéni vé-
lemény szabadságát védi. Á felületen röpködő journalista 
természetesen nem tudja sz. Ágoston azon mondását, mely 
szintén az egyéni meggyőződés szabadsága mellett szól, de 
ugy hogy azt csupán a kétségtelenül be nem bizonyított el-
méletek és vélemények terére szorítja, megkötvén a vélemé-
nyek elágázásának szabadságát ott, hol szükségkép közmeg-
egyezésben kell lenni az elméknek. In necessaris unitas, in 
dubiis libertás, in omnibus vero Charitas. E magasztos elv-
nek volt ékesszóló magyarázata ő mga a szombathelyi püs-
pök ur idézett beszéde. Pótlólag közöljük mi is ő mga be-
szédének azon részét, melyet a távirati tudósítás hiányosan 
közlött. „En, mint mondám, természettudós nem vagyok. 
Megvallom, hogy a természettudományokra fordított tanulá-
som nem ütötte meg a mértéket, melyet arra XI I I . LEO pápa 
ezen nyilatkozatában felállít : „nihil esse utilius, quam na-
turae arcana diligenter investigare et in rerum physicarum 
studio, diu. multumque versari. — (Encyclica „Áeterni Pa -
tris." E téren is tehát laicus maradtam. Hanem laicus lé-
temre is élénk érdeklődéssel viseltetem a természettudomá-
nyok- és tisztelettel azok művelői iránt. Figyelemmel kisé-
rem a természetvizsgálók kutatásait, kik, hogy ismét XI I I . 
Leo szavaival éljek : „tot praeclare inventis singularem ubi-
que cient admirationem sui." ^U. o.) 

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

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



-SQ.P 
G/ -Q 
\ Megjelenik e lap heteii-7 
: kint kétszer : 
«zerdán és szombaton. 

Előfizetési dij : 
; félévre helyben s posta- : 

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

demeny czimzendő. ^ 

oTdLr sSe\o 

E L I e 1 0 . 
K A T H . E G Y H Á Z I S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T . 

HARMINCZKILENCZEDIK ÉVFOLYAM. 

-'Ä.9 o! £ 
^.Előfizethetni minden kir 9 

postahivatalnál ; 
Budapestenaszerkesztő- : 

nél, és Kocsi Sándor ; 
nyomdai irodájában, mu- ; 
zeum-körut 10. sz. alatt. ; 
hova a netaláni réclama- ; 
tiókis. bérmentes nyitott I 

/ levélben, intézendôk. C 

erst- Nas'tei 

Budapesten, szeptember 4. 19. II. Félév, 1880. 
TARTALOM: A tanmonopolium. — A keresztény család. — Egyházi tudósítások: Budapest. .Antisemiták' Magyaror-
szágon. Kalocsa. Aq. sz. Tamás philosophiája hazánkban. Farma. A parmai püspök felirata XI I I . Leo pápához. — Iro-

dalom : A kulturharcz és a római pápa tévmentessége a lelkiismeret és állam szempontjából. — Vegyesek. 

A tanmonopolium. 
A modern liberális állam mindenható molochja 

kettős karral b i r ! Ezeknek egyikével magához ra-
gad ja a nép testi, másikával annak lelki, szellemi 
tehetségeit. Az elsővel tönkre teszi, megsemmisiti 
a polgári, a másikkal bilincsekbe veri a vallási sza-
badságot. 

E kettős k a r : a mili tarismus és a tanmono-
polium. 

Mióta a tudás mezején — amott a paradi-
csomkertben — az első botlás megtörtént s igy a 
megromlott emberi természet folytonos s fokoza-
tos művelődése föltétlenül szükségessé vált ; mióta 
Ábel kiömlött ár ta t lan vérének első bosszúkiáltása 
elhangzott a magas ég felé: ama pil lanattól kezdve 
a miiitia és a tanügy, ama két tárgy, melynek szer-
vezése — kifejtése — s tökéletesitésére az emberi 
elme minden gondolhatót megtett . Hogy milyen 
eredménynyel, tud ja mindenki, a ki a történelem 
lapjai t csak fu tó lag is lapozgatá. 

Az emberiség müvei tökéletlenek. Nem csoda 
tehát, ha az emiitettem két pont körül is találko-
zunk olykor-olykor intézkedésekkel, melyek faty-
tyukinövéseknek, fa t tyuhaj tásoknak joggal nevez 
hetök. 

Nein akarunk foglalkozni e helyen a militaris-
mussal, mert habár érint minket is egy kissé, tu-
lajdonképen azonban nem tartozik hozzánk! De meg 
akar juk világítani röviden a tanmonopoliumot mint 
oly productumot, mely a mint egyrészt mohón ter-
jeszkedik európaszerte, ugy másrészt kiszámithat-
lan károkat okozott már eddig is a tanügy virá-
nyain. Phyloxera ez, melyet drasztikus módon kell 
eltávolítani a társadalom szőllőjéből. 

Minden bajnak orvoslása — véleményünk sze-

rint — a helyes diagnosistól függ. Ezen meggyőző-
dés alapján fel tüntet jük e néhány sorban: mi a 
tanmonopol ium? Beszélni fogunk annak történeti 
eredetéről, s kézzelfoghatólag muta t juk meg, hogy 
a társadalomban — mely nélküle századokon át 
fennállott — létjoga nincs! Vizsgálni fogjuk, váj-
jon a tanmonopolium képezheti-e az állam végczél-
ját , van-e hozzá joga s ha van, van-e képessége ezt 
gyakorolni, vagy legalább áll-e az állam érdekében 
a tanügyet monopolizálni? Oda vezéreljük az olva-
sót ama zavaros forráshoz, melyből az kibugyog s 
végre bebizonyítjuk, hogy a tanmonopolium sérti a 
család, sérti az egyház jogát . 

Mi a tanmonopolium ? 
A tanmonoplium az államnak föltétlen és min-

den oldalú beavatkozása a tanügybe, a gyermekek 
nevelésébe. — Tehát beavatkozás, igen ; de különb-
séget kell tenni a nyilt, s az alattomos ravasz be-
avatkozás között, eszerint azután vagy nyilt a tan-
monopolium vagy alattomos ; példa reá Francziaor-
szág, Belgium, példa sajnos az utóbbira, szegény 
hazánk is. Mennyire különbözik már most egyik a 
más ik tó l? Melyik veszélyesebb? Tud ja kiki, ismer-
vén a különbséget a nyí l tság s az alattomosság s 
ravaszság között. Nyilt ellenséggel birni nagy baj , 
alattomostól folyton tar tani sokkal nagyobb baj, 
közelebb a veszély. Azon állam, melyben a nyil t 
tanmonopolium honosittatott meg, kényszeríti az 
ál lampolgárt , hogy az ő általa emelt, fenntar to t t is-
kolában tanuljon, azokat látogassa, oly elveket szív-
jon magába, a minőket épen az állam boldogitó emlői 
nyúj tanak neki. De épen ezen kényszer által figyel-
mezteti őt önérzetére, tetmészetnyujtotta jogaira, 
kötelességeire, s igy történik, hogy tanul ugyan az 
állam által emelt iskolában, látogatja azt, mert a 
hatalomnak, az erőszaknak engedni kénytelen ; de 
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ugyanakkor felhasználja az ellenszereket, hogy a 
társadalmat alapjában megingató elvek ne ártsanak, 
ne romboljanak nála. Másként van az alattomos, a 
ravasz tanmonopoliummal. Ennek eldoradójában az 
állam látszólag semmit sem törődik azzal, vájjon 
kiviile más valaki foglalkozik-e a tanügygyei, van-
nak-e iskolái, látogatják-e azokat és igy tovább, ő 
megelégszik azzal, hogy vannak saját tantermei, 
vannak általa kinevezett, kipróbált elvhü tanitói, 
megelégszik, ha évenkint 20 — 30 iskolát elközösit, 
illetőleg elmonopolizál s mindezzel, ugy hisszük 
me<r is lehet tökéletesen elégedve, mert hisz ez a O O ' 
legjobb legbiztosabb módja a polgárok lépre kerí-
tésének, a tanügy lassankinti teljes elmonopolizálá-
sának. Mig tehát a nyilt tanmonopolium actiója egy 
hatalmat, belső s a lehetőség határai között külső s 
mindkét tekintetben életképes reactiót szül, mely-
nek előbb utóbb győznie kell: addig az utóbbi ra-
vaszsága folytán elsenyveszti az erőket, megder-
meszti az önérzetet, bilincsekbe veri a szellem sza-
badságát, s mindezt egészen észrevétlenül. 

De hagyjuk ezt s nézzük röviden a tanmonopo-
lium eredetét s annak történetét. 

,.Az alma nem messze esik fájától ," tar t ja a 
közmondás és igaza van. Amilyen volt az u. n. refor-
matio fája, ép olyan a gyümölcse a tanmonopolium 
almája. Igen, mert a reformatio előtt eme törekvés 
teljesen ismeretlen vala. Julián az apostata kísér-
lett meg olyasmit, de csak annyiban a mennyiben 
gyűlölete kiszorította a keresztényeket a tanodák-
ból, s monopolizáltatta a tantermeket a pogányok 
számára, bogy ilyen módon tudatlanságba fojtsa 
ama hitet, melyhez hütelenné vált. Mennyire sike-
rült ez, tudja mindenki. A tizenötödik században 
találkozunk először a tulajdonképeni monopolium 
magvával, a mely elvetve a jól praeparált talajba, 
kikelt, virágzott, megmutatta gyümölcseit s habár 
nehezen, fenntartotta magát mégis egész napjain-
kig, s most ujult erővel kezd terjeszkedni. 

Hogv emez állitásunk a valóságon alapszik ide 
csatoljuk a tanügynek rövid történetét, kezdve ake-
reszténység első századaitól. 

Ama pillanattól kezdve, melyben a keresztény 
hit erős p o k e r e t vert keleten, kezdődik a ker. is-
kolák alapítása. Mindjárt az első századokban vi-
rágzott Alexandria, Edessa-, Caesarea-, Róma-, Car-
thago- és Mailandnak iskolája. Nem lehet hallga-
tással mellőzni amaz alsóbb iskolákat sem, melyek 
szintén az első századokban, különösen azok számára 

alapíttattak, kik az egyházi pályára szentelék ma-
gukat ; de melyek befogadtak másokat is. Ide tar-
toznak továbbá előkészítő tanodák a catechumenek 
számára, akik mielőtt a kereszteléshez bocsáttattak 
volna, a ker. hit alapelveiben hosszabb időn át ok-
tat tat tak, taníttattak. A hatodik században ott van-
nak már a szerzetesek, nevezetesen a sz. benedek-
rendiek tanintézetei. A kilenczedik században N. 
Károly hallhatatlan érdemeket szerzett magának a 
tanügy terén a nélkül, hogy csak eszébe is ju tot t 
volna annak monopolizálása. Alatta és utána, hét 
századon át csak három nemét ismerték az iskolák-
nak, t. i. püspöki, apátsági és plébániai iskolákat. Az 
elsőkben rendszerint a pap-, az utóbbiakban a szerze-
tesjelöltek, rendszerint mondjuk, de nem kivétel 
nélkül oktattattak, a plébániai iskolák — melyekből 
az úgynevezett elemi iskolák keletkeztek — min-
dennemű és rendii fiatalságnak nyitva állottak. Ide 
tartoznak továbbá az úgynevezett „vasárnapi isko-
lák" azok számára, kik hétköznap el lévén foglalva 
nem látogathatták a rendes tanfolyamot. S mind-
ezek felett az egyház mint Istentől kiküldött, kiren-
delt tanító gyakorolta áldásos fenhatósági jogát és 
sem IV. Henrik, sem II. Frigyesnem jött arra a gon-
dolatra, hogy a tanügyet monopolizálja. De men-
jünk tovább. A középiskolákat illetőleg, vájjon ki-
nek köszönik ezek létöket, ha nem a kath. egyhaz-
nak ? Vájjon nem a szerzetesek és a kanonokok col-
legiumi voltak azok, melyek azokat megteremtették ? 
S midőn a 15. század vége felé a tudomány terén az 
általános stagnatio beállott, vájjon nem a tizenha-
todik századbeli sz. zsinatok voltak-e azok, melyek 
a megszűnt középiskolákat ismét életre hívták? 
Csak a vastag tudatlanság vagy a gonosz akarat ta-
gadhatja ezt. Mivel tehát szülőanyja volt a kath. egy-
ház a középtanodáknak, ezek felett is öt illette meg 
a fenhatósági jog. 

Hát az egyetemek ? Salerno (orvosi) Bologna 
(jogi) Páris (egyházjogi, bölcsészeti, hittani). Nem 
voltak-e azok egyházi testületek, az egyház pénzén 
tar tva? Nem-e a pápától, mint a kath egyház lát-
ható fejétől, eredt a tanárok képességének megerő-
sítése, mely, valamint a tanulók absolutoriuma min-
denütt széles e világon elismerhetett ? Nem birtak-e 
emez egyetemek különös constitutioval, mondhatnók 
alkotmánynyal, melyet szintén a pápa erősített, 
meg? Hisz nem egyedül ezért neveztettek és voltak 
is valóban ..universitates'" íogí értelemben. Innen • i J o 
van, hogy kezdve a 13. századtól az uralkodó ala-
pítási levelén kivül, még a római sz. széknek bele-
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egyezése is szükségeltetett egy ilyen főiskola eme-
léséhez, mit a pápa egy különös bulla alakjában ál-
dásával kapcsolatban szokott volt megadni. Termé-
szetes azután, hogy az ilyen egyetemeken a tanár 
nem volt livréirozott államhivatalnok, nem tanított 
az állam és politika nevében. Egyáltalában a tudo-
mány tudomány volt, s irányának impulsusát nem 
kapta ama bizonyos kabinetekből, hol ma ez, hol-
nap ama miniszter hallatja mindentudó, mindenható 
szavát, magától értetődik, nem egyszer a felvilágo-
sodottság a szabadság nagyobb dicsőségére. 

A tizenhatodik századig eszerint nem találjuk 
nyomát a szóban levő monopoliumnak. Az egyház 
folyton és hiven teljesitette küldetését, megemlékez-
vén arról, hogy isteni mesterének szavai: „Elmenvén 
tanítsatok minden nemzeteket" öt, egyedül őt illetik. 
A tizenhatodik századnak, az anyagi és szellemi 
rombolások e századának jutott a dicsőség emez u j 
eszmével boldogitani az emberiséget. Ama pillanat-
ban, melyben a „szabad vizsgálódás" ki lett mondva, 
midőn a ..cuius regio illius religio'*' felhangzott, T) Ö ö O " 
ama pillanatban mondjuk, elvesztette az oktatás 
egyetemi jellegét és lett belőle „nemzeti:c. Ama pil-
lanattól kezdve, az igazság mestere lett a policzia. 
Igen, hogy behízeleghessék magokat a reformátorok, 
in specie Luther, Melancliton, felajánlották az egy-
ház javaival együtt az iskolát is a világi fejedel-
mek kapzsiságának. Igy lettek elszakítva az egye-
temek az egyház tekintélyétől s alá lőnnek rendelve 
teljesen az állam tutelájának. Igy lettek a fejedel-
mek igazgató főpapjai a népeknek. Igy került a fia-
talság nevelése az állam jogara alá. 

A reformatio tehát volt az, mely letette a tan-
ügy inonopoliuinának alapját. Ezen alapon épí-
tett azután tovább a jacobinus állam, melynek párisi 
„konvent"-jében először hallatta Danton ama vak-
merő szavakat: ..A gyermek, mielőtt a szülőé volna, már 
a köztársaság tulajdonát képezi /•' És igy igaza van 
egy jeles német Írónak, ki a reformatiót a tanügyi 
monopolium nagyanyjának, a franczia forradalmat 
pedig édes anyjának nevezi. 

S a modern liberalismus? Hogyan viseltetik ez 
az újszülött i rányában? Dédelgeti a viperát saját 
kebelében. A liberalismus mielőtt hatalomra jut , 
nincs semmisem szentebb előtte, min t : védeni a 
népjogot, sorompóba állani a polgári szabadságért, 
hangoztatni a vallásit, s egyáltalában küzdeni a 
bureaukratikus nyomás ellen. Mi lehetne természe-
tesebb, minthogy a kevésbbé óvatosaknál behizelgi, 
imádtatja magát. De ha egyszer a hatalom polczát 

elérte, veszve van minden . T e n g e r - ö r v é n y n y é vá l ik , 
me lybe először a nép g a z d a d s á g a , azután po lgár i , 
végre val lás i s zabadsága lassan- lassan beleömlik . O ö 
Igy lesz azután az önkény ellenéből crassissimus ab-
solutismus, mely tetszése szerint rágódik a polgárok 
testén és szellemén. Testén és polgári szabagságán 
a militarismus s hozzátartozói által, lelkén és szel-
lemi tehetségein pedig a brutális tanmonopolium 
által. 

A t a n m o n o p o l i u m n a k eszer int t ö r t éne lmi alap-
ja , s igy a t á r s a d a l o m b a n lé t joga nincsen. 

(Folyt, köv.) 

A keresztény család. 
I. 

Minden társadalmi életnek alap egyesülete a család. Ez 
létfeltétele minden állam- s birodalomnak. Mi természetesb 
tehát, mint, hogy a socialisták más alapokra akarván fek-
tetni a mai társadalmat : -— ezt mindenekelőtt gyökerében 
támadják meg, melyből az felsarjad t. i. a ker. családban. 
S igazán, ha sikerül ennek életforrását kiapasztani, a ker. 
házasságot megrontani, a családdal együtt a társadalom is 
feloszlásnak indul. Ellenben, ha a család elemei egészsége-7 O Ö 
sek maradnak, az egyedül leend képes, mint erős oszlopa a 
társadalmi épületnek, ezt a romlástól megóvni. A mai hi-
tetlenség ezen oszlopot is megingatta már az u. n. polgári 
házasság behozatalával ; s igy még bonyolulttabbá tette a 
társadalmi kérdés csomóját, melyet megoldani nem sikerü-
lend, hacsak kormányok s törvényhozások vezérelvül el nem 
fogadják a ker. tanokat a család s házasság tekintetében. 

Ezek szerint a család az első, eredeti, különleges tár-
saság, mely az egyetemes emberi társadalom ölében termé-
szetszerűen keletkezik. A természet rendelete szerint az 
emberi nem csak a nemzés által szaporitható ; nemkülönben 
a természet követelménye, miszerint az ember, physicai és 
szellem-erkölcsi tekintetben a fejlettség azon fokára emel-
kedjék, hogy élethivatását betölteni s végczéljához eljutni 
képes legyen. De lia ez igy van, akkor a természet rendje 
szerint oly intézménynek kell léteznie, melyben egyrészt 
embereket lehet nemzeni; másrészt pedig azokat testileg és 
szellemileg annyira kiművelni, hogy ideiglenesen s örökké 
boldogok lehessenek. Ezen intézmény nem egyéb, mint a ker. 
család. 

A család tehát legközelebb természeti s azért vége-
lemzésben isteni rendelvényen alapszik. Mint ilyen szüksé-
ges intézmény, mivel a család nélkül a természetnek ama 
törvényét s Isten akaratát teljesíteni nem lehetne. Ha az 
egyed nemzésével minden be lenne fejezve, akkor a család 
szükségességét egyedül a természeti rendből levonni nem 
lehetne ; de az emberi természettől elengedhetlen a nevelés, 
mivel enélkül sem testi fejlődése sem szellemi művelődése 
nem volna foganatosítható. De a nevelés egységes, állandó, 
a kölcsönös vonzalom s odaadás erős kötelékeiből font kört, 
vagyis családi közösséget tételez fel ; s azért a család termé-
szeti az emberiségre nézve szükséges intézmény, a család is-
teni mű. 
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A családnak alkatelemei a szülők t. i. atya s anya ; 
a gyermekek ; sőt tágabb értelemben a cselédség is oda tar-
tozik. A család szerzője s feje az atya, mint ilyen isteni jog 
szerint gyakorolja tekintélyét a tőle származó nemzedékek 
fölött. Az anya vele szemközt ez előjogot nem gyakorol-
hatja, mivel ez női természeténél fogva gyöngébb levén — 
szintén alá van vetve férjének. „De azért a feleségnek, mint 
ezt már e szó is szépen kifejezi, a háztartásban része van ; 
ez pótolja az apai tekintélyt, valahányszor ez bármi oknál 
fogva hiányzik : hasonlag nagy és pedig döntő befolyása van 
a gyermekek nevelésére ; nemkülönben férjével együtt ha-
talmat gyakorol a cselédekre is. 

Az eddigiek után a család természeti, isteni rendelvé-
nyen alapszik, de a családnak forrása a házasság, tehát ez is 
természeti, isteni intézmény. A házasság ugyanis az embe-
riség természetében gyökerezik, mely két nemre van fe-
lezve ; a férfi s nő különböző testi lelki tulajdonságai és ké-
pességei egymást kiegészitik s tökéletesitik ; azoknak köl-
csönös egyesüléséhez az emberi nem elterjedése s föntartása 
van kötve. Eszerint a házasság természetjogilag tekintve 
állandó, valláserkölcsi két különnemű alkalmas személynek 
kölcsönös szabad akarati nyilvánuláson alapuló egyesülete, az 
emberiségnek a nemi ösztön rendezett kielégítése által czélba, 
vett föntartására és nevelésére." Midőn tehát a mai socialis-
ták Piátóra hivatkozva a házasság eltörlésével a közösnejii-
séget életbe léptetni törekednek, ezt csak ugy indokolhatják, 
hogy tagadván minden természeti, isteni rendet, az atheis-
ta anyagelvi világnézletet fogadják el egyedüli kiindulási 
pontul, amint ezt már fönnen is hirdetik. 

Ámde Isten, az emberi nem teremtője s föntantója, 
egyszersmind szerzője a házasságnak, mivel az Isten ál-
tal megállapított természet jelen rendje szerint az emberi-
ség föntartása s tökélyesbülése csak házasságban lehetséges. 
A szentirás bizonysága szerint Isten a természet Ura mind-
járt a teremtés után a paradicsomban szerzette a házassá-
got. „Nem jó az embernek egyedül lennie ; teremtsünk neki 
hozzá hasonló segitöt." (Grenes. II, 18.) A nőt a férfi oldal-
csontjából alkotá ; ez a házasfelek tökéletes, feloszolhatlan 
életegységét jelenti. E kölcsönös természetes viszont csak-
hamar felismeré Ádám, kinek kétségkívül Isten adtaaikaira 
ez igéket : „ Ez mostan csont az én csontjaimból és hus az én 
húsomból ; ez férj-fiának liivatik ; mert férfiúból vétetett. An-
nakok&ért, elhagyja az ember atyját s anyját, és feleségéhez ra-
gaszkodik, és lesznek ketten egy testben." (Genes. II , 23. 24.) 
E szavakban már bennfoglaltatik a három elem, melyek a 
ker. házasság lényegét képezik: a szeretet, mivel a férj fe-
leségekedveért elhagyja saját atyját s anyját; az egység, mi-
vel mindkét részről csak egy fél van, ki házasságra lép ; a 
felbonthatlanság, mivel összeolvadnak ketten egy testben. 
Csak ezen szeretetteljes, egységes s feloldhatlan házasfrigy 
felelhet meg az emberi nem Istentől eléje szabott nagy-
szerű hivatásának; s ő valóban képes volt volna, ezt fön tar-
tani, ha az eredeti szentség — s igazságban, melyben al-
kottatott, megmarad. 

Ámde az ártatlanság állapotával eltűnt a házasság is-
teni eszméje a föld színéről ; erről alig maradt sejtelme a 
bün által elhomályosult elmének ; s a testi élveket hajhászó 
sziv már nem volt képes tiszta életet folytatni. Ádámtól 

Krisztusig a házasság eszményképe a földről elköltözött. 
Mi több, semmi társadalmi téren sem pusztitott az erkölcs-
telenség oly borzasztóan mint épen a házassági életben. A 
házasság elfajulását nyomban követte a nőnek lealacsonyi-
tása ; ez nem annyira személy mint dolog, kinek semmi 
önállósága sincsen; kinek egyedüli hivatása, hogy a férfi 
kéjösztönének kielégítésére szolgáljon. Egy futó pillantás a 
pogány világ, főleg a müveit Hellas és Róma történelmére, 
eléggé mutatja, mivé lett a hásasság isteni intézménye ; sőt 
a zsidóknál sem maradt eredeti tisztaságában; „Mózes," 
mondja az Ur tanítványaihoz, „keményszivüségtek miatt en-
gedte meg feleségteknek válólevelet adni, de kezdetben nem 
volt igy." (Máté X I X , 8.) Ily nagy mérvben homályosította 
el az emberi szellemi tehetségeket az ősbün, miszerint azok 
már nem voltak képesek a házasság fönséges czéljait fel-
fogni. 

Igy van ez manap is. A házasság tiszta eszményképét 
csak a ker. religio képes valósítani ; ez üdvhozó, tanával 
és szentségi malasztjával azért szált e földre, hogy ennek 
szinét megváltoztassa, a korhadt társadalmat megujitsa. 
Minél tiszteletreméltóbbnak tartja valamely nemzet a há-
zasságot, annál tisztább lesz a családi élet; annál dúsabban 
fognak áradozni mindennemű áldások a társadalomra. 

A házasságot, lényeges elemeivel, mikép mondtuk, a 
természet ura, a paradicsomban szerezte. Krisztus nem azért 
jött e világra, hogy a természet intézményeit lerontsa, ha-
nem inkább, hogy azokat a bün átkától, a romlástól meg-
óvja, s eredeti hivatásukba visszaállitsa. A kereszténység-
ben tehát a házasság három lényeges eleme fönmaradt, de 
meg kell vallani az apostollal : „Nem ugy van az ajándék 
mint a bün . . . ahol eláradott a bün, tuláradóbb lett a ke-
gyelem." Róm Y, 15. 20.) 

Az Üdvözítő nemcsak a szeretetet, az egységet s a 
feloldhatlanságot adta vissza a hazasságnak, hanem hogy 
jelképe legyeu saját egyesülésének az egyházzal, — azt 
szentség méltóságára emelte, s ezáltal szerfölött megnemesitet-
te, szilárdította, megszentelte. A szentség külső érzékek alá 
eső jele levén a benső megszentelésnek, különösen azon ke-
gyelmet közli, mely megfelel azon életviszonynak, mely vé-
gett kiszolgáltatott, következőleg a házasságnak nevezett 
három alkatelemei a szentség altal nagyobb erőt s fönséget 
nyernek. 

A házasság szentsége nemesiti a hitvesjk természetes 
szeretetét, azért mondja az Apostol : „Férfiak] szeressétek 
feleségteket, mint Krisztus is szerette az anyaszentegyházat, s 
önmagát adta érette;" nemkülönben: „Az asszonyok engedel-
meskedjenek férjeiknek ; . . Engedjetek egymásnak a Krisztus 
félelmében." (Ephes. V, 25, 22, 21.) Mily magasan áll e szent 
szeretet ama gyönge múlékony vonzalom ama szeszély, 
érdek, élvkereset s birvágy szülte szövetkezés fölött, me-
lyek miatt manap annyi házasság köttetik ! A Kr. és szent-
sége által nemesitett szeretet nem szeszélyes, hanem mint Kr. 
szeretete, önfeláldozó s erősebb a halálnál. 

A szentség szilárdítja az egységet, úgyhogy Kr. a há-
zasságról mondhatá : „Hallottátok, hogy mondatott a régi-
eknek: Ne paráználkodjál! Én pedig mondom nektek : hogy 
mindaz, ki asszonyra néz, őt megkívánván, már paráznál-
kodott vele szivében." (Máté Y. 27.) Mily fönséges e pa-
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rnncs, mily szent a viszony, melyben teljesíttetik! Az Üdvö-
zítő vallását nem a külső illem, hanem a benső igazság s 1 O o 
életszentség végett alapította. Azért a merő külső szemérem 
s tisztasság sohasem elegendő neki. A szeretet tüzében a 
a két szívnek oly teljes egymásba olvadását eszközölte, 
mely azokat a legtitkosabb hűtlenség árnyékától is megóvja. 

A szentség biztositéka a házasság feloldhatlanságá-
nak, mely nélkül abban lehetetlen oly szeretet s hűség, mi-
lyent Kr. akar, s mely nélkül általán a házasság valódi 
czélja el nem érhető. Erre nézve az Üdvözítő idézvén ősa-
tyánk szavait, határozottan mondja: „Azért már nem kettő, 
hanem egy test. A mit tehát Isten egybekötött, ember el ne vá-
laszsza." (Maté X I X , 6.) 

Ilyen a házasság az isteni eszme szerint, melyet Kr. 
szentegyházában visszaállított s teljes érvényre emelt. Nagy 
titok ez, de csak Krisztusban s anyaszentegyházában. (Éphez. 
V. 32.) Ez férfi s nő közti egyesület szeretetben, mely oly 
igaz, tiszta, szellemi, önfeláldozó, milyen Kr. szeretete je-
gyeséhez, — ápolva hűség által ; mely a szivekig hat, szi-
lárdítva oly gyöngéd s egyszersmind erős kötelék által, me-
lyet a sir sem szakit szét . . . 

Bizonyára a legvadabb communard sem sülyedt an-
nyira érzéki romlottságban, miszerint el nem ismerné, hogy 
egyedül ilyen házasság azon eszménykép, melyet szivében 
visel. A legaljassabb kéjencz s a legdühösebb soczialista oly 
házasságból származni óhajt, mely amaz eszménynek meg-
felel ; de csak isteni intézmény, minő a kath. egyház, képes 
az emberi nem jelen erkölcsi gyarlósága mellett ily eszmé-
nyeket valósítani ; hogy pedig ily házasság a kath. egyház-
ban nem merő eszménykép hanem napjainkban is valóság, 
azt hála Isten, bizonyitja a tapasztalás. 

De ha Kr. ily tiszta, állandó s önfeláldozó szeretetet s 
hűséget követel a házasságban, akkor az ember szivében a 
legnemesebb érzetek, főleg a szellemi szépnek, nemesnek, 
és fönségesnek kincseit kellett meghonosítania, melyek azt 
méltóvá teszik ily nagy szeretetre. Leginkább pedig a nőne-
met kellett amaz erkölcsi ingoványból kiemelnie, melybe 
a pogányság azt sülyeztette. A nőnemnek egészen átváltoz-
nia kellett, hogy a férj teljesíthesse az apostoli szózatot : 
„ Férfiak ! szeressétek feleségteket, mint Kr. szerette az anya-
szentegyházat.11, A szeretet ugyanis nem üres hang, hanem 
való igazság, s azért tárgya csak igazság lehet. Ezt állította 
vissza teljes fényében a kereszténység, nemcsak tana által, 
mely szerint minden ember Isten képére s hasonlatosságára 
van teremtve, hanem az által is, hogy a nőnemnek oly szel-
lemi szépséget, tisztaságot s fönséget adott, mely a pogány-
ság előtt egészen ismeretlen volt. Az asszony méltósága ki-
zárólag a ker. religio ajándoka. A pogánynak vannak ki-
magasló férfi alakjai, kiket társadalmi erényeik miatt ma-
nap is tisztelünk ; voltak nagy államférfiai, bölcsészei, had-
fiai ; de nőt a méltóság azon fénykörében, melylyel azt 
övedzi a kereszténység, sohasem képes felmutatni a pogány 
világ. Sőt minden személyi méltóságától megfosztva, ezen 
lealacsonyitásában a férfi már nem is tisztelhette a nőt. Igy 
volt ez Krisztusig. 

S íme a kereszténység hajnali csillaga egy asszony, 
kiről az egyház énekeli: „Egészen szép vagy, és szeplő nincs 
tebenned!" (Ének Éneke IY. 7.) kihez az angyal szóla : 
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Üdvözlégy malaszttal teljes, az Ur te veled, áldott vagy te az 
asszonyok között ! (Luk. I. 28.) A szent szűz a nőnem min-
den szépségét, méltóságát magában foglalja; erényeinek 
fénye, melyet az összes nőnemre áraszt, — oly tisztán ra-
gyog, hogy a bün visszaijed, s a sötétség barlangjaiba rej-
tőzködik Mária a ker. századokon keresztül minden ker. 
asszonynak tündöklő mintaképe. Máriától, a szeplőtelen 
szűztől áradoz ki a leggyöngédebb ártatlanság s tisztaság 
szeretete, mely a ker. szűz homlokát szebben díszíti, mint 
arany s gyöngyfüzér. Máriától az alázatos szűztől veszi a 
a ker. nő az alázatosság szellemét, mely kerülve a világ za-
ját, — a csendes házi tűzhelyhez köti ; mely őt erősiti, hogy 
az önfeláldozó szeretetnek s lemondásnak csodáit mívelje 
titokban ; mely őt a családi béke s boldogság anygyalává 
avatja fel, mely gyöngéd kézzel törli le férjének homloká-
ról az izzó cseppeket. 

Ilyen a ker. családanya ; a gyermeknevelésben is őneki 
van első s döntő része. Hirneves ker. bölcscsel mondom : 
„Az ember nevelése leginkább első hat zsenge évében az 
anya ölén történik. A mivé későbben fejlődik a gyermek, 
azt nagyobbrészt az anya oltotta be gyermekének zsenge 
szivébe. Ezen gyermekkori benyomások oly erős gyökeret 
vernek a még lágy s hajlékony szivben, hogy második ter-
mészetévé válnak s többé egészen ki nem irthatok. Ezt bi-
zonyítják az emberiség legnagyobb jótevői épugy, mint 
gonosztevői, kik magok megvallják, hogy mintegy az anya-
tejjel szivták be későbbi tetteik csiráit." Azért oly szigorú 
Kr. mondata : A ki pedig megbotránkoztat eyyet e kisdedek 
közöl, kik énbennem hisznek, jobb annak, hogy malomkő köt-

hessék nyakára, s a tenger mélységébe merittessék. (Máté 
X V I I I . 6.) Semmi botrány sem hasonló azon botrányhoz, 
melyet az anya rosz példája által gyermekének ad ; ez olyan 
mint a csemetébe oltott vessző, mely neki irányt ad. 

A mily ártalmas a rosz anyának befolyása gyerme-
kére, époly áldá«os a jó ker. anyáé. Midőn már régen sirban 
porladoznak csontjai, fia pedig az élet ádáz viharaitól ide s 
tova hányatva, mármár kész hitét s erkölcsiségét elvetni, s 
hanyatt-homlok vészbe siet: — imea jó anya csendes nemes 
alakja felszáll a sírból és szelid kezével őt a hit és erény 
ösvényére ismét visszavezérli. A ki a keresztény' vallást s 
erényeit, természetfölötti igázságát és szépségét, főleg egy 
ker. anya önzetlen szeretetét egyszer megismerte, ki egy ker. 
családi élet boldogságát megizlelte, ennek édes emléke őt 
vissza fogja tartani a bűn örvényétől, melynek széléig a 
szerencsétlenség sodorta. 

De nemcsak gyermekeinek, hanem néha férjének ne-
velője is lehet a családanya. Ha a hitetlen világ-s a vétekkel 
való érintkezés szivét megmételyezte, mily szerencse a fér-
fira nézve, ha jó ker. felesége van. Eljön az idő, midőn a 
világ elhagyja az embert, ha ezt nem is akarná elhagyni. Ta 
Ián szenvedésteljes évek előzik meg a nehéz szakítást. Ha 
már most oly nő van oldala mellett, ki önzetlen szeretetet s 
fáradhatlan buzgalommal egy fensőbb életnek, egy isteni 
erőnek eleven példáit állítja, szemei elé, lehetetlen, hogy 
Krisztushoz vissza ne térjen, kit életében elvesztett. 

Valamint a család az egyes embernek, ugy a társa-
dalomnak is első s legfontosb nevelő intézete. A családban 
tanulja az ember, hogyan kell a szabadssággal élni s kinő-
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véseit lenyesni ; a családban tanulja meg, hogyan kell kis tár-
sadalmi körben működni, hogy aztán a nagy társadalomnak 
hasznos tagja lehessen. A mint tehát a kereszténység a csa-
ládot legfönségesb eszménye szerint visszaállította az élet-
ben, hasonlóképen ez isteni erejével az egész emberi társa-
dalmat ujjá szervezte; s ennek különféle osztályzatait áldá-
saival tetézni meg nem sziinik. Dr. Surányi J. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, augusztus 31. ,Antisemiták' Magyarorszá-

gon. — Megígértük, hogy a ,Pester Lloyd' tárczaczikkére 
még vissza fogunk térni. ígéretünket ezennel beváltjuk, 
hogy lássuk még bővebben, mi minden foglalhat és mily 
fordulatok mellett helyet egy-egy ilyen tárczaczikkben, ön-
magától értetvén, hogy valamint mult czikkünkben, ugy 
most sem vezérel bennünket az a gondolat, hogy mi, nem tu-
dom miféle heczczet rendezzünk a zsidók ellen ; amit vezér-
elvünkül szolgáló keresztény irányunk sem enged meg, ha-
nem csak be akarjuk mutatni, mi minden jut azoknak eszükbe, 
kik a zsidókat védelmezik akkor, mikor a zsidók támadá-
soknak vannak kitéve. 

A nevezett tárczaczik t. i. miután elmondta nézeteit 
azok ellen, kik a zsidókat a Talmud tanai miatt, vagy nem-
zetiségi szempontból megtámadják, átmegy a zsidók vagyona 
ellen intézett támadásokra, figyelmeztetve azon veszélyre, 
mely ily támadásból származhatik. Nem állhatjuk meg, 
hogy a czikk idevonatkozó részét ne közöljük. Azt mondja 
czikkező, hogy azoknak, kik a zsidók vagyona ellen izgat-
nak, eszükbe sem jut, hogy a zsidó vagyon ellen intézett * 
hecz kezdetét képezi a hecznek általában minden vagyon, 
vagy tulajdonjog ellen. A népek történetéből úgymond oly 
keveset tanultak, hogy nem tudják, miszerint minden tá-
madás a tulajdon ellen a tulajdonos elleni támadással kez-
dődik, és hogy az első támadás mindig a tulajdonosok va-
lamely népszerűtlen osztálya ellen intéztetett, mely minde-
nütt, minden helyütt és minden időben található. Ilyenek 
egyszer protestánsok, másszor katholikusok voltak és most 
történetesen a zsidók. Ok nem tudták, hogy az ily mozga-
lom! sohasem állapodik meg. A kik ma azt mondták, hogy 
vegyük el a zsidóktól, ami a zsidóké, holnap bizonyosan azt 
fogják mondani, vegyük el a papoktól, a mire ugy sincsen 
szükségük és ismét fog egy nevető találkozni, mely azt 
mondja : valóban a papoknak arra nincsen szükségük. De 
még ez nem elég; mert ha a vezetők étvágyukat kielégítet-
ték is, de a tömeg bizonyára azt mondaná, hogy ha a dolgot 
jól megfontoljuk, ugyan mennyivel jobbak az urak, a papok 
és zsidóknál? Mirevalók a püspöki paloták, mirevalók a pa-
loták egyáltalában ?" 

Ime, az antisemita liga mily tisztán látóvá, a zsidók 
ellen intézett egy pár támadás mily józan gondolkozóvá és 
belátásuvá teszi a ,Lloydot'? Oh, mi tökéletesen osztozunk 
a ,L1.' következtetésében, mert a népben meg van a még 
meg nem rontott logikai gondolkozás és azt nem lehet ta-
gadni, hogy ha a nép a tuiajdonjog ellen intézett támadások 
közt a ,L1.' által emiitett módon gondolkoznék, hogy gon-
dolkozása a képzelhető leglogikaibb lenne. Hanem mondunk 
mi a ,Lloyd'-nak valamit, ami nem kevésbé lesz igaz, mint 

a mit a ,L1.' mondott. Mi a sorrendet t. i. megváltoztatnánk 
és a zsidók helyett a papokat tennénk és akkor a történeti 
hűségnek is megfelel a kép. T. i. a dolog ugy van, hogy ha 
megtámadják a papság, az egyház tulajdonjogát, a sor majd 
az urakra és a zsidókra, vagy megforditva is kerül. És tes-
sék csak kérem t. ,L1.' figyelni, mert a dolog a figyelmet meg-
érdemli. Tetszik tudni t. ,L1.' a tulajdonjog megtámadásának 
következményei egyenlők a világon. Mindenekelőtt a táma-
dás alapgondolata és végkimenetele nem különbözik egy-
mástól, történjék az Amerikában, vagy Európában ; és épen 
azért, hogy a logikai sorrend be ne következhessél?, azért 
kell magát az alapot megvédeni, azaz a támadást vissza-
verni. Történt pedig néhány évvel ez előtt, hogy az egyház, 
a pápaság tulajdonjoga az egyházi birtokra megtámadta-
tott és történt ugyanakkor, hogy liberális és zsidó lapoknak 
ez az eszme nagyon tetszett, mindnyájan ugyanazt mondták 
mit most a ,L1.' mond, hogy „vegyük el a papságtól a mije 
van, ugy sincsen rá szüksége." A kath. sajtó figyelmeztette 
a veszélyre az urakat és a zsidókat, de ők ugy látszik, hogy 
a történetből semmit sem tanultak; azt hitték, hogy csak a 
pápaság birtokát fogják el venni, a mivel ismét csak s zsi-
dók és az urak gazdagodnak meg és itt a mozgalom megál-
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lapodik. A pápaságot megfosztották birtokától, az egyházat 
megrabolták javaitól és azok, kik közvetve, vagy köz-
vetlenül részt vettek a megrabíásban, azt hitték, hogv a 
mozgalom lecsendesül. De mi történik ? Az, hogy immár a 
vezetők példájára a ,tömeg' most már azt mondja, minek a 
zsidónak a vagyoti ? Es e kérdés most, miután a zsidókra 
látszik kerülni a sor, a ,L1.' fejébe is szeget üt és kezd rá-
jönni, hogy bizonyos összeköttetés, vagy egymásután van a 
tulajdonjog ellen intézett támadásokban. 

Ugy van, ez a sorrend létezik, csakhogy az ellen sza-
vunkat emeljük, mintha a ,L1.' által emiitett módon. Ti, — 
ti liberális és zsidó lapok, ti örvendtetek a pápa megfoszta-
tásának, ti mozdítottátok azt elő, vagy bizonyára nem emel-
tétek szavatokat ellene; ti voltatok részint közvetlenül, ré-
szint közvetve okai annak, hogy az egyháziállam a pápa-
ságtól elvétetett ; a tulajdonjog tiszteletét ti renditettétek 
meg hitetlen elveitekkel : és most ti panaszkodtok, hogy a 
nem népszerű tulajdonnak egy másik osztályára került a 
sor; pedig e panaszra jogotokat elveszítettétek. Ami most a 
zsidókon történik, ha történik, az csak folyománya a ti műkö-
désteknek, kik megrendítettétek a tulajdon tiszteletét akkor, 
mikor uni sono a pápaság birtokára törtetek. A pápaságnak 
évszázadok által megszentelt jogai a tulajdonhoz védelmül 
szolgáltak mások jogainak a tulajdonhoz ; annak megsértése, 
kellett, hogy visszahatással legyen mások tulajdonjogára. 
Vájjon nem tudta volna ezt a ,Lloyd' ezelőtt tiz évvel? Ki 
hinné ezt el neki, még lia mondaná is? És ha tudta, miért 
nem emelte fel szavát? Ime lássa, most megmentette volna 
a zsidókat az ellenök intézett támadástól, sőt még az antise-
miták ellen sem kellene czikkeznie. 

Nem tudjuk visszagondolt-e a ,L1.', midőn e czikket 
kiadta, azon időkre, midőn a pápaság birtoka ellen fellázadt 
az összes liberális sajtó; nem tudjuk eszébe jutott-e akkor a 
katholikus sajtó figyelmeztetése: de ime most már a tényt 
láthatja maga előtt és e tényből következtetheti, hogy mind 
azok be fognak következni, miket a kath. sajtó megjöven-
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•dőlt azon irány következtében, mely ma minden téren ural-
kodik. A keresztény alapot — sajtó, parlament, tudomány el-
vetette a nélkül, hogy helyébe mást képes lett volna, adni ; 
azért lassan-lassan minden, de minden inogni, bomlani kezd, 
mig végre összeroskad. A zsidó heczet, az ő tulajdonjoguk el-
len intézett támadást, más hecz és más támadás, ezeket ismét 
más hecz és támadás fogja követni, a hullámok mindig na-
gyobbak és erősebbek lesznek, mert a követett irány követ-
keztében a keresztény elvek minden térről jobban és jobban 
kiszorittatni fognak, mig végre be fog állani az általános 
•conflagratio. A keresztény elveknek meg van a maguk lo-
gical lánczolata, meg van fenntartó erejük: amint az össze-
köttetést a liberalismus széttépi, helyét a rombolás logicai 
lánczolata fogja követni, melyet megakasztani még a ,Lloyd'-
nak sincsen hatalmában. Az egyik logicai összeköttetés fel-
ismeréseiga ,L1.', habár csak szükségből is, eljutott; óhajtjuk 
a másik összefüggés elismeréseig is eljusson, és pedig benső 
.meggyőződéssel óhajtjuk, hogy felemelkedjék a keresz-
tény elvek fenntartó erejének ismeretéig, és azok szellemé-
ben működjék a küszöbön álló katasztrófa megakadályo-
zására. © 

Kalocsán, 1880. aug. 28. Aq. sz. Tamás pliilosophiája 
hazánkban. — A küszöbön állóiskolai év uj szellemi harcz-
•ra hívja fel bajnokait, hogy a tudományok tágas mezején 
a szellemi fegyverek élévél biztosítsák a jelen és jövő nem-
zedéknek az igaz és szép ismeretek áldásait. Arról van most, 
mint mindig volt a szó, kié lesz a tudományok küzdterén 
a döntő győzelem? Mert mindenki tudja, hogy nem az 
anyagi, hanem a szellemi erő kormányozza a népek sor-
sát, intézi családi és állami jólétét. A tudományok csar-
nokaiból lépnek ki a pártvezérek, kiknek helyes vagy hely-
telen ösmereteitől függ milliók boldog vagy boldogtalan 
jövője. 

Mi. mint a kath. anyaszentegyháznak küzdő tagjai, 
nem lehetünk gyáva nézői a szellemi élet-halál harcznak ; 
ha nem foglalunk tért, leszoríttatunk. E méltó aggodalomnak O ' ö© 
adott kifejezést egyházunk feje szentséges atyánk X I I I . 
Leo pápa a mult év aug. 4-én kiadott világra szóló encycli-
cájában, melyben sz. Tamás bölcseletének világos és egy-
szerű tanitmánya az uralkodó tévtanokkal szemben, mint 
biztos ellen- és óvszer hathatósan ajánltatik. Viszhangra ta-
laltak e főpásztori szavak és intézkedések az összes püspöki 
karnál és minden egyháza és hazája sorsát szivén hordó egy-
házi és világi elemeknél. 

Megyénk főmagasságu főpásztora Ilavnald Lajos, bi-
bornok-érsek ur, már a mult évi october havában a lyceumi 
prodirector úrhoz felszólítást intézett, hogy a theol. taná-
rokkal egyetemben azon módozatokról értekezzék, melyek 
segélyével aquin. sz. Tamás bölcseletét körülményeinkhez 
képest papnövendékeinkkel alaposan megösmertetni lehet. 
E tanácskozmánv végeredménye, mely főpásztori helyben-
hagyásnak örvendett, következő pontokban nyilatkozik : a) 
Sz. Tamás egész bölcselete az érseki Lyceumban a tlieolo-
giai négy év lefolyása alatt a legjobb szerzők commenta-
riusa mellett előadatik, b) minden héten háromszor tarta-
tik előTidás, c) az előadás fél óráig tart, d) a theol. taná-
rok felváltva egy már előre meghatározott szakasz bizonyos 
ideig való előadására kötelezik magukat, e) az előadás ezen 

iskolai év második felében azaz 1880. febr. elején kez-
dődik.*) 

E határozatok már a mult iskolai év második felében 
életbe léptettek, az uj iskolai évben pedig és jövőben foko-
zódott buzgósággal lesznek végrehajtva, miről, mint haliám, 
ő eminentiája kegyelmes atyánk a bécsi főmagasságu pro-
nuntiust Jacobini Lajos bibornok urat ez év január 15-én 
kelt terjedelmes levélben értesítette, örömét fejezvén ki, 
hogy a thomistica behozatalához saját hozzájárulásával közre 
munkálkodhatik, s jelezvén egyszersmind, hogy ennek ér-
dekében Budán már püspöki tanácskozmányok is folytak, 
melyeknek az volt határozott eredménye, hogy ő szentségé-
nek legüdvösebb akaratához mindnyájan egyhangúlag hoz-
zájárultak. 

O eminentiája továbbá az ezévi január 17-ről tudó-
sitá suffraganeus püspökeit is a kérdéses ügyről, kik nem 
késtek helyeslő viszontnyilatkozatukkal hozzájárulásukat 
szívélyesen kifejezni. Igy a nagyméltóságú csanádi püspök 
ez év január 26-án kelt levelében írja, hogy noha már az 
előbbi években rendes philosophiai tanfolyamot a papnö-
vendékek számára beállított, ezt azonban a mostani igények-
hez alkalmazólag a jövő iskolai évre megváltoztatandja. 

Az erdélyi püspök ő nméltósága ez évi február 3-án ki-
jelenté, hogy a kalocsai philosophiai tanrendszert egyelőre 
elfogadja s egyszersming ígéri, hogy mihelyt a körülmények 
megengedik, a thomisticára azonnal külön rendes tanszék 
felállításáról lesz egyházmegyéjében gondoskodva, mely 
czélra előlegesen tíz ezer forint alapítványt tett. 

Nem különben nyilatkozik a nagyváradi nagymélt. 
püspök ur is válaszában, melyet 1880. január 20-án főma-
gasságu bibornok urunkhoz intézett. 

A suffraganeus püspök urak nyilatkozatai annak ide-
jén bejelentve is voltak a bécsi főmagasságu pro-nuntius ő 
eminentiájának. 

Ezekből láthatni, hogy lángbuzgalmu főpásztoraink 
felfogták a kor égető kérdésének horderejét, melyre szentsé-
ges atyánk mult évi encyclicájával figyelmünket felhívja: 
ők is vele együtt éreznek, és ha a jelen körülmények nem 
engedik meg a módozat megállapítását, mely a keresztény 
bölcselet körében gyökeres átváltozást eredményezzen, mégis 
megteszik, a mit tenni az idők parancsolnak, a körülmények 
megengednek. Előttünk is szent a czél, mely a thomistica 
által elérendő : a tévelyek kiirtása, a haza közös jóléte, a 
keresztény kath. hit védelme, mely a józan ész és philoso-
phia elveivel nem csak nem ellenkezik, hanem ezektől köl-
csönzi súlyos érveit. Schweitzer József, 

hittanár. 

Panna . A parmai püspök felirata XIII. Leo pápához, 
melyben köszönetet mond a szent atyának, hogy aquinói sz. 
Tamást a kath. iskolák védszentjévé nyilvánitá : 

Beatissime Pater ! 
In tanta huius saeculi opinandi licentia, opus erat, ut 

sacris studiis daretur Dux, quem omnes docentes et discen-
tes tutissimo pede sequerentur. Ilunc magistrum, tamquain 
maximum et praecellens donum, largitus es Clero, Sapien-
tissime Pontifex, quum nuper mirabili Tua Encyclica, non 
sine quodam divino consilio et coelesti providentia, dedisti 

*) Hála, köszönet s dicsőség a kezdem injezőkaek ! Szerk. 
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nobis pro Ecclesia inilitantibus, sacrorum studiorum Prote-
ctorem ac Patronum incomparabilem S. Thomam Apuina-
tem magistrum omni laude maiorem. 

Eapropter dum universae catholici orbis Ecclesiae 
summopere exhilaratae Sanctitati Tuae plaudunt, etiam Ec-
clesia Parmensis, non ultima inter filias Sion, gaudet, ac ad 
Sacratissimoi Pedes Tuos prostrata ingentes gratiarum actio-
nes reddit, me Episcopo praeeunte, quem fideliter comitan-
tur Academia S. Thomae, Almum Theologorum Collegium, 
et Seminarium Dioecesanum. 

Quam flagrantissimo amove et cultu ferveat Parmen-
sis Ecclesia erga S. Thomam, magis patebit, quum in Basi-
lica Cathedrali sacram aedem debicabit magno Praeceptori 
Academia Thomistica, prout agitat et vult facere. Qua de re 
iam praehabitae sunt necessariae consultationes. 

Singularis Bonitas Tua, Sanctissime Pater, dignetur 
hoc humile et sincerum cordis nostri obsequiuin benigno 
animo excipere. 

Interea nos deprecamur Deum Opt. Max., ut Beatitu-
dini Tuae concédât, quod omnes in votis habemus, Pontifi--
calis Regiminis diuturnitatem. 

Parmae die 15 augusti 1880. 
Sanctissimo Domino Nostro 

Leoni PP. XI I I . Pont. Max. 
Romam. 

Observatissimus Addict, ut Filius. 
Dominicus Maria 

Episcopus Parmen. 

IRODALOM. 
— Ajánljuk t. olvasó közönségünk figyelmébe ! „Fölhí-

vás ily czimü pályanyertes mii megrendelésére : A kultur-
liarcz és a római pápa tévmentessége a lelkiismeret és 
állam szempontjából. Irta : Sullay István, a „Szahadelvü-
ség, Szabadság és Vallás" szerzője. 

Századunk nagy lelkesedéssel, az ész, tudomány és mű-
veltség minden erőivel ragadta meg a haladás és fölvilágo-
sodás valamennyi eszközeit, hogy valahára ténynyé váljék 
Herdernek eme száz éves jóslata: „Valamint a pogányok 
templomai elpusztulva állanak, ugy fognak egykoron ro-
mokban heverni mindazon oltárok, melyeken bálvány szál-
lásol." E czélra irányzott lankadhatlan munkásságával és 
ehhez kötött vérmes reményeivel azonban még ma sem áll 
kellő arányban a kivivott siker: az ó- és középkor számos 
bálványa porba hullott ugyan szelleme előtt, de mások, ujak 
támadtak, melyek nem kövekből vagy fákból, hanem téves, 
ferde, hazug eszmékből alakíttattak. Ezen uj bálványok, ha-
bár gúnyt s vakmerő játékot űznek a modern haladással és 
felvilágosodással, mert győzhetetlen olympszülöttekként me-
redeznek az ég felé, fájdalom még is sok, igen sok imádóra 
találnak. — Jelen pályanyertes munkának czélja egy ilyen 
ujabb keletű, fenti czimben megjelölt és korunkra talán min-
dennél veszélyesebb bálványt leálczázni és a művelt magyar 
közönségnek több oldalról bemutatni. — Bővebb tájékozá-
sul álljon itt tartalma : Első rész. Igaz-e, hogy a római pápa 

tévmentessége zsarnokság? I. A római pápa tévmentessége. 
II . Lelkiismeret és tévmentesség. III . Lelkiismeretszabad-
ság és tévmentesség. — Második rész. Igaz-e, hogy a római 
pápa tévmentessége megváltoztatta az állam eddigi állás-
pontját az egyház irányában ? I. A vád. II. Tévmentes pápa 
és egyház. I I I . Tévmentes pápa és állam. IV. A pápák ál-
lamveszélyes cselekedetei. — Az egész munka szept. hó 1-én, 
82 iven, egy kötetben, csinos kiállitásban fog megjelenni. 
Ara 3 frt. o. é. Megrendelhető (legczélszerübben postautal-
ványnyal) alólirottnál, Domaházán u. p. Zabar, Gömörme-
gyében. Tiz példány után egy tiszteletpéldánynyal szolgá-
lok ; a 3 frt beküldőinek pedig bérmentve küldöm a mun-
kát. — Végül, köztudomásra hozom, hogy „Szabadság, 
egyenlőség, testvériség" és „Szabadelviiség, szabadság és 
vallás" czimü pályanyertes munkáim második kiadásából 
még néhány példánynyal rendelkezem. Az elsőnek ára 1 frt 
20 kr., a másiknak két frt. ; mind a három együtt 6 frt. o. é. 
Kelt Domaházán, aug. hó 15-én 1880. Sullay István, egri-
megyei áldozár, domaházi lelkész. 

Beküldettek: 3) Repertórium zur Monatschrift „Natur 
und Offenbarung" von Leo Ferd. Kuncze Ord. s. Bened. Bi-
bliothekar inTihany. 2. Bd. Für die Jahrgänge X I — X X V . 
Grosz-Kanizsa. Jos. Wajdits 1880. 8-ad rétü 196 lap. Ára a 
II. köt. 2 frt 70 kr. 

4) L. Sz. A. czimü Ima-egyletnek időhöz nem kötött tu-
dósításai. Szerk. Kuncze Ferd. Leo sz. B. r. áldozár, egyleti 
igazgató Tihanyban, utolsó pósta Balaton-Füred. 9. 10. sz. 
E kettős szám ára 2 kr. 

Értesítés: Dr. Güntner után fordított: „Kath. alapel-
veken nyugvó, általános Szentírási Magyarázattanu-om meg-
jelent. Ara 1 frt 50 kr., vagy hét intentió szíves elvállalása. 
Minden kilencz példányra egy tiszteletpéldánynyal szolgálok. 
Szatmáron, 1880. Dr. Lessenyey Ferencz, papneveidei hit-
tanár. 

VEGYESEK. 
— Nagyboldogasszony napján az irhoni katholikusok 

körmeneteket szoktak tartani. A protestánsok híres „türel-
me" nem tűrhette meg. hogy a körmenetek ellen támadáso-
kat ne intézzen, melyeknek következménye több helyen vé-
res verekedés volt. 

— Manning bibornok római utja óta gyengélkedik s 
üdülés vésett egyelőre Brightonba utazott, honnan Skó-O O J © 
cziába szándékozik felrándulni élvezni a hegyi levegőt. 

— A madridi ,Siglo futuro'-t egy havi felfüggesztés-
sel bűntették meg. Miért? . . . Mert Donoso Cortès követ-
kező szavait idézte: „Mi a parlamentarismust, liberalismust 
és rationalismust illeti, az első tagadása a kormánynak, a 
második tagadása a szabadságnak, a harmadik állítása az 
esze veszettségnek." 

— Egy kis protestáns tolakodás és még valami. A bécsi 
protestáns hitközség, mely többnyire bevándorlottakból és 
bevándorlottak gyermekeiből áll, meghívta a poros/, érdekek 
szolgálatában működő Gusztáv-Adolf-egyletet, hogy jövő év-
ben nagygyűlését Bécsben tartsa. 

— /I lourdesi nagy zarándoklatban ez évben 900 beteg 
vett részt, kik szokás szerint, mielőtt Lourdesbe men-
tek, Poitiersben kiszáltak és zarándoklatuk sikereért sz. 
Márton és sz. Radegond sírjánál könyörögtek. Elképzel-
hetni, mily nagy lehet a poitiersiek keresztény vendégsze-
retete, mely ennyi betegnek szálást és ápolást képes nyújtani. 

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

Nyomatott Budapesten, 1880. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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TARTALOM: A tanmonopolium. — A keresztény család. — Egyházi tudósítások: Budapest. A fővárosi oktatásügyi bi-
zottság. Arad. Hálaünnepély az oraviczai apácza zárdában. Róma. Felhívás a pápa segélyezésére. Róma. Ivét magyar ipa-

ros tisztelgése a szent atyánál. — Irodalom : De Seminario clericorum. — Vegyesek. 

A tanmonopolium. 
De talán mégis, ha az ál lamnak czélját vesszük 

szemügyre, el kell ismerni a tanmonopolium jogo-
su l t ságá t? . . .Koránsem. 

Mi az á l lami czélja? Melyik azon pont, mely 
felé törekednie kell minden ál lamnak kivétel nél-
k ü l ? Ennek meghatározásában van a sok hiba, i t t 
tévednek és tévedtek sokan, belevonván az állam 
czéljai közé oly dolgokat, melyek oda tem tartoz-
nak, de nem is tartozhatnak. Az ál lamnak kettős 
czélja van, se több se kevesebb. Az egyik a személy-' 
és vagyonbiztonság: a másik a polgárok anyagi jó-
létének emelése előmozdítása. Ez az állam czélja, 
ez az ő kötelessége. Minden másnak belevonása az 
állam czéljai közé, erőszakos, jogtalan beavatkozás. 
Hogyan képezhetné a nevelés az állam czél ját? Hisz 
a nevelés nem egyéb, mint fokozatos haladás az 
igazság megismerése s megvalósítása felé. A nevelés 
eszerint valami benső szellemi, mig az állam lénye-
gileg valami külsőleges lévén nem képezheti az ő 
czélját. 

Nem azt akar juk mi ezzel mondani, hogy az 
állam mint olyan, ne törődjék a neveléssel, a tan-
ügygyel. Isten ments ! Hiszen a neveléstől függ az 
állam czéljai elérésének a lehetősége. Csak azon ál-
lam érheti el a fentjelzett kettős czélt, melynek pol-
gárai jó nevelésben részesülnek. Csak ott lehet va-
lódi személy- és vagyonbiztonság és általános jólét, 
a hol tiszta erkölcsök virágzanak, a hol a jog tisz-
telete, a kötelességérzet á tha t ja a polgárság egész 
valóját . Ezt pedig a jó nevelés képes megterem-
teni. A nevelés eszerint alapja az állam boldogsá-
gának és igy kötelessége gondoskodni felőle, decsak 
annyiban, a mennyiben segédkezet n y ú j t a másik 
factornak az egyháznak, melynek hivatása a neve-

lés. Segédkezet nyúj t , a mennyiben védelmezi őt 
egyesek túlkapásai ellen, anyagi áldozatokat hoz és 
igy tovább, hogy igy akadály nélkül haladhasson 
czélja felé. Monopolizálni azonban, beleavatkozni a 
nevelésügybe, a nemzetek főtani tójaként szerepelni, 
kényszeröltönyt húzni a a nevelés- a tanügyre, eh-
hez az ál lamnak absolute semmi joga. 

Posito sed non concesso, hogy az államnak csak-
ugyan van valami joga a nevelés vezetéséhez, an-
nak monopolizálásához. Kérdjük, vájjon képes e az 
állam ezen feltett, de meg nem engedett jogot gya-
korolni ? A gyakorlat napnál fényesebben bizonylt-
ja, hogy nem. 

Mert mi az állam ? Különösen a mai liberális 
állam ? Semmi más, mint egy bureaucratia, mely-
nek elemei az egymást felváltó miniszterek, kiknek 
létök vagy nem létök a modern álconstitutionalis-
inus értelmében az uralkodó pártoktól, az ő mestersé-
gesen előkészített parlamenti maioritásától függ. 
Miniszterek mennek, mások jönnek, szilárd jelleme-
ket köpenyforgatók, becsülettudókat szédelgők, val-
lásosokat atheisták vál t ják fel. A politikai pártok 
óriási harczot vivnak. Most Bonaparte a caesar majd 
Gambetta. Ma Beaconsfield-et éltetik, holnap Glad-
ston számára rendeznek fáklyászenét. És ez igy 
megy folytonosan a nagy közönség szomorú mulat-
ta tására . Sokba kerül az igaz, de hát hiába. Igy kí-
vánja a l iberalismus, melynek zsoldjába szegődött 
a modern állam. Es most kérdjük, képes-e az állam 
ama feltett, de meg nem engedett jogot gyakorol-
n i ? Ilyen ál lamra ruházni akarni a legnehezebb, 
a legszentebb tisztet, a tanítói, a nevelői tisztet, nem 
egyéb mint megtagadása minden önérzetnek. A tö-
rekvés pedig, monopolizálhatni a tanügyet , legyen 
az nyil t vagy alattomos, lappangó, a legnagyobb 
bün az emberiség ellen. 
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Az államnak tehát sem czélját nem képezi e 
monopoliuin, sem joga nincs hozzá, de képessége is 
hiányzik eme feltett, de meg nem engedett jognak 
gyakorlására. 

Nézzük már most, áll-e érdekében az államnak 
a tanügyet monopolizálni? 

Egyáltalában nem. 
Czélját az állam — a mint megmutattuk — 

elérheti anélkül, hogy a tanügyet monopolizálná, 
miért törekszik tehát erre? Talán valami anyagi ha-
szon háramlik reá e monopoliumból, haszon, mely 
ha elmarad veszve lesz a kiadás és bevétel közötti 
egyensúly? Koránsem. Sőt ellenkezőleg, a tanmo-
nopolium a militarismussal együtt ama két szájú 
vampyr, melynek telhetetlen gyomrát betölteni sem-
mi sem képes. Minél többet szí az állam véréből, 
annál szomjasabb, annál többet követel. A tanmo-
nopolium a financzia szempontjából roppant nagy 
factor ám. Állami kezelése mesés összegekbe kerül. 
Az a sok palota, mely a közös iskola számára im-
posans módon emelkedik, ama, mondhatnók, köny-
nyelmü, pazar belső berendezés, az a sok segéd-, al-, 
tiszteletbeli- és valóságos tanfelügyelő és más egyéb, 
temérdek pénzbe, roppant költségbe kerül; s mind-
ezt azelőtt a papság, a szerzetesek ingyen, vagy 
aránylag igen kis segély igénybe vétele mellett s 
mily nagy különbséggel eszközölni képesek voltak. 

Mai napság az állam dicsősége az, ha minél 
nagyobb a szám, mely a „budget"-ben a tanügyre 
forditott és fordítandó összeget jelzi. A miniszter 
fennen hirdeti, hogy ime a culturállamok nyomdo-
kaibaléptünk, mert tanügyünk költségvetése nem áll 
más müveit államok költségvetése megett. Igen! de 
a deficitre, az elviselhetlen teherre, mely innen egész 
országra háramlik, nem gondol senki ; hisz segít 
majd az adósróf. Azután meg legalább csak valami 
eredménye volna e roppant költekezésnek, de hát 
be kell vallanunk, hogy minél többet költekezünk, 
annál hátrább maradunk, műveltség, tudomány, 
hit, erkölcs stb. tekintetében. De erre még vissza 
fogunk térni. 

Nem áll az államnak érdekében e monopolium, 
mert nem hat megnyugtatólag a polgárokra, sőt el-
lenkezőleg elégedetlenséget szülés terjeszti azt. Ve-
gyük csak például a mi fővárosunkat, és vegyünk 
hozzá egy polgárt, a ki hitét, erkölcsi érzetét még 
nem dobta oda a lomtárba, hanem őrzi azt, mint 
apáitól örökölt talizmánt. Borzasztó lehet reá nézve, 
midőn egy hitetlen, vallástalan, vallásgyiilölő ál-
lami tanitó vagy tanár kezeibe kénytelen lerakni 

legdrágább kincsét — gyermekét. Pedig kénytelen, 
mert a fővárosnak kath fi-iskolája nincs, nevelót fo-
gadni pedig, vagy máshova küldeni gyermekét nem 
lehet, mert anyagi körülményei nem engedik. Ne-
ki tehát csak élelemről, ruházatról szabad és kell 
gondoskodni, a nevelést megadja az állam, amaz ál-
állam, melynél a vallás becse egyenlő zérussal. 
Nem provocalása ez az elégedetlenségnek, a forrada-
lomnak? Erre pedig az államnak szüksége nincs, ez 
nem állhat érdekében. A tanmonopolium experi-
mentuma előbb-utóbb meg fogja magát bőszülni és 
boszuja borzasztó lesz. 

Megmutattuk az előbbiekben, hogy a tanmono-
polium a reformatióban vette kezdetét, a franczia 
forradalomban nyerte folytatását, s betetőzését ugy 
látszik a modern liberalismus vállalta magára. Kér-
dés már most, kik azok, kik különösen dédelge-
tik, ápolgatják és terjesztgetik azt ? Ugy hisszük 
könnyű a felelet. A titkos társulatok hivei. Ez 
igen természetes. Mindenki tudja ugyanis, hogy e 
sötét titkos társulatoknak czélja a trón és oltár el-
leni harcz, e kettőnek megsemmisítése. Már pedig 
ennek elérésére alkalmasabb hathatósabb eszköz 
nincs, mint a szóban levő monopolium. Hogy pedig 
ez valóban igy van, bebizonyítjuk saját irataikból: 
Az 1856. jun 24-én összeült belga páholy határoza-
tai között a következők is foglaltatnak : „A páho-
lyok működése politikai és vallási kérdésekre irá-
nyul folytonosan. Napi kérdések : népnevelés, népok-
tatás. Népnevelés, az iskolának szervezete, kell, hogy 
az államtól függjön, az állam azonban kell, hogy 
nekünk szolgáljon, kell, hogy a kőművesek titok-
teljes befolyása alatt föltétlenül áll jon." Ugy hisz-
szük, ehhez nem kell commentár. Igy jöt t létre azu-
tán ama belga tanügyi liga, melynek machinatiói 
eléggé ismeretesek. Igy bukkantak fel Francziaor-
szágban az egyes törekvések az iskolát, a nevelést 
államosítani. Igy szivárgott át asadovai katasztrófa 
után Ausztriába is ugyanez elmélet, melynek követ-
kezménye lett azután, több középiskolának elvétele 
a szerzetesek kezeiből. 

Hogy még világosabb és biztosabb legyen álli-
tásunk, ide iktatjuk Sue Jenő irataiból az ő leveleit, 
melyek annyiban érdekesek, mert megmutatják, mily 
tervszerűen terjeszti a szabadkőművesség épen a 
tanmonopolium által az atheista nevelést. (E leve-
leket lásd: A Neut ,.La Fr-rn. soumise au grand jour 
de la publicité" Gand 1866. I. p. 344 Annexe 4.) A 
többi közö:t ezeket mondja : „Az ifjúság nevelése 
egy polgári katekismus szerint volna szervezendő. 



E katekismus mottója körülbelül ez lenne: Tanulj 
szükség esetéban halni hazádért! Szeresd öt, mint 
tulajdon anyádat! Ágazatai e káténak pedig a kő-
vetkezők volnának: A polgári erények fejlesztése; 
gyermeki tisztelete a hazának; szabadságszeretet; 
utálata a despotismusnak ; teljes ismerete ama jo-
goknak és kötelességeknek, melyekre a gyermek egy-
koron mint polgár köteleztetik. A ker. kath. káté, 
az ő levelei szerint — ha kivesszük a szülők iránti 
tiszteletet — felebaráti szeretetre vonatkozó, s a tu-
lajdonjog megőrzését czélzó parancsokat — hem-
zseg a bálványimádás, hazudi zás, alávaló csalás s 
más e féléktől. Miután mindezek — mondja tovább 
— érthetlenek mindenki, de különösen a gyermek 
előtt, azért tévútra vezetik, megrontják őt. 

Ezen általa ajánlott u j nevelési mód, szerinte 
csak egy föltétel alatt valósitható — denique kibú-
vik a szög a zsákból — az egyháznak, a papságnak 
az iskolából való teljes kizárása által. És sajátsá-
gos, ezen általa ajánlott uj terv egyes országokban 
keresztül van vive, többé-kevésbé nálunk is, az ugy 
nevezett felekezetnélküli közös iskolák által. Es ez 
nem túlzott állítás. Tessék csak szemügyre venni 
amaz irányelveket, melyek szerint az uj iskolák 
szerveztettek, s az igazság napnál fényesebben ki-
tűnik. 

A felekezetnélküli iskolák létesitöit kettős irány-
elv vezette. Az első az, hogy az állam nem ismer 
katholikust, protestánst, zsidót, mohamedánt stb. 
Az állam csak embereket, csak polgárokat vesz te-
kintetbe. Az állam polgárokból áll, az igaz, de va-
laminthogy különbség van a polgárok között nem-
zetiségre, jellemre, becsületre nézve, mit az ál-
lam nem ignorálhat: épen oly különbség lé'ezik a 
vallásra nézve is, mit az államnak szintén tekintet-
be kell vennie. Jogtalan tehát az államnak olyatén 
intézkedése, mely a vallásos nevelés elé leküzdhet-
len akadályokat gördit. Különben erről később. A 
második irányelv az volt, hogy az iskolának fela-
data, ismereteket önteni a növendékbe, milyenek: 
irás, olvasás, számolás, beszédbeni gyakorlat stb 
efféle, mindezeknek pedig a vallással semmi közük. 
J a j annak az iskolának, a hol a gyermek csak emez 
ismeretek szerzésére szorul. J a j annak a gyermek-
nek, ha zsenge korában nem tanulja meg a jóésrosz 
közti különbséget, ha korán nem szerzi meg magá-C I o o 
nak amaz erős akaratot : az elsőt követni az utóbbit 
kerülni. De ezerszerte j a j azon államnak is, mely 
ilyen elemekből, ilyen polgárokból áll. 

Midőn tehát más országokban a szabadkőmű-

vesség nyiltan vindikálja az állam részére a tanmo-
nopoliumot s dédelgeti azt., mint hatalmas eszközt 
czéljai elérésére; addig nálunk szép csendesen alat-
tomos lappangó módon történik ugyanez. (Végeköv.) 

Dr. Reindl Román. 

A keresztény család. 
Főleg a munkásosztály az, melynek a ker. család há-

rom lényeges előnyt nyújt, melyek anyagi helyzetére döntő, 
befolyással vannak. 

Egyik legnagyobb veszedelem, mely a munkásosztályt 
fenyegeti, minden szerves kötelékeinek felbontásában rejlik, 
melyek azt eddigelé a nyomortól megóvták. Ezen átalános 
rontás-bontástól a családi szentély sem biztos többé. A mi 
országgyűlésünkön is minduntalan felhangzik a polgári há-
zasság követelése; miszerint a házasságkötés s bontás min-
den nagyobb akadályok alól felszabadittassék. De ki nem 
látja be, hogy ily rendszabályok mellett a házasságok, a 
mily könnyen megköttettek, époly könnyen fognak felbon-
tatni a családi életnek és fönvázolt üdvös eredményeinek 
lehető legnagyobb kárára. Hiszen a család rendithetlen szi-
lárdságának biztositékát egyedül csak a házasságban, mint 
szentségben leli, mivel egyedül ez óvja meg három alkate-
lemeit, a szeretetet, egységet s feloldhatlanságot. Ha a há-
zasságot pusztáncsak polgári kötvénynek tekintjük, ez egyéb 
szerződésekhez hasonlóan különféle okokból feloldható lesz ; 
de evvel a családi s társadalmi élet kötelékei nagyban fog-
nak lázulni, s azért misem képes a socialisták terveit an-
nyira elősegíteni mint a polgári házasság. De szeretjük 
hinni, hogy magyar népünk ősi vallásossága s józan esze, 
okulva szomszédaink példájából, emez esztelen kórnak si-
keresen ellen fog állani; hogy lelkiismeretlen képviselőknek 
nem fog sikerülni ezen külföldi miasmával magyar nemze-
tiségünk gyökerét, a tiszta, szilárd családi életet, megmér-
gezni. 

A másik veszedelem, mely a munkásosztályt fenyegeti, 
azon befolyásban rejlik, melyet az Ínséges életviszonyok az 
emberek egészségére s élettartamára gyakorolni szoktak. En-
nek legközelebbi okát ugyan a rosz élelmezésben, levegő-
ben s egészségtelen lakásban kell keresni. De ezen tényező-
kön kivül az emberek anyagi helyzetére még nagyobb be-
folyást gyakorol az erkölcsi tisztaság. Ez jótékonyan kihat 
a legkésőbbi nemzetségekre is. Ha valamely népet, melynek 
háladatlan földje azt alig képes táplálni, virágzó egészség-
ben látunk, ennek f'őoka a tiszta erkölcs. De ha silány táp-
lálékhoz, egészségtelen levegőhez, tisztátalan lakásokban, 
még erkölcsi feslettség is hozzájárul, akkor az ilyen nép 
már nincs messze a végpusztulástól. Ezen tényezők öszmű-
ködésének a legerősebb nép törzs sem képes hosszabb időre 
ellenállni. — A pogányvilág rabszolgáinak elvetemedett-
sége leginkább ezen okból származik; s durva érzékiségük 
az urakat sarkalta, hogy ugy bánjanak velük mint vadálla-
tokkal. Nem igaz amaz állitás sem, miszerint valamely nem-
zetet ily aljasságoktól saját jobb természete megvédi, mivel 
ez állitás ama pogány eszmén alapszik, hogy már a termé-
szet különbözteti meg az embereket, mivel attól némelyek 
jólétre és szellemi miveltségre vannak hivatva, mások pedig 
szolgaságra s állati létre vannak kárhoztatva. Szük anyagi 

20* 



156* 

helyzet s erkölcsi feslettség a régi pogány állapotokat is-
mét élő fogják idézni, mint ezt a nagyobb gyárvárosokban 
már eléggé tapasztalni lehet. E társadalombontó tényezők 
a szegény munkásosztályok közt akkor fognak leginkább 
pusztítani, ha sikerülend azokban a ker. házassággal a csa-
ládi s házias életet megrontani. 

A divatos közgazdasági elvek, főleg a tőke uralma 
folytán, a munkások nagy része a legnélkülözhetlenebb élet-
szükségletekre van szoritva ; a családkötelék lazításával a 
fajtalanság a még fön maradt kis életerőt is véglegesen ki-
ölné belőle. Hisz látni való, hogy az erkölcstelenség mind 
nagyobb mérveket ölt. Szemtelen mulatságokat kínálgatnak 
uton útfélen a népnek, melyeket a hitetlenség az élet egye-
dül igazi s legfőbb czéljainak mond. A szépirodalom s ké-
pes újságok a fajtalanságot nyiltan dicsőitik. Színházakban 
egyebet sem látni, mint meztelen érzékiséget s minden rosz 
szenvedélyek apotheozisát. Már most képzeljük ehhez, hogy 
a munkások kénytelenek tömegesen együtt lenni s egymás-
sal közvetlenül érintkezni, különösen a gyárakban, hol mind-
két neműek éjjel-nappal együtt laknak. Ugyan mi lenne e 
munkásokból, ha a ker. tanok az erkölcsi tisztaságról, a há-
zasság szentségéről, a boldog családi életről erejöket vesz-
tenék? Anyagilag s legszűkebb visszonyok közé szoritva a 
fájtalanságban fognak kárpótlást keresni s azért annál előbb 
tönkre menni. 

A harmadik előny, melyet a ker. család a szegény 
munkásnak nyújt, abban áll, hogy az csekély munkabérének 
nagyobb értéket kölcsönöz. Ugyanis ama forintnak, melyet a 
munkás vallásos feleségének ad a háztartásra, sokkal na-
gyobb becse s haszna van okos takarékossága folytán, mint 
ugyanazon forintnak könyelmü nő kezében; úgyszintén sok-
kal értékesebb azon forint, melyet a ker. munkás szükség-
leteinek födözésére használ, mint a melyet este a korcsmá-
ban könyelmüen elkölt. E különbség még szembeszökőbb 
lesz munkaszünet, betegség s inség idejében. 

Ezek a ker. házasság, a ker. család áldásai a munkás-
osztály anyagi helyzetére nézve; ez az első, eredeti, léte-
lének biztosítására legszükségesb ,Istentől alapított társu-
lat, mely nélkül semmiféle más társulatnak nincsen értéke; 
— ez a szegény munkást már születése előtt nemzőiben, 
azután pedig ifjúságában s egész életében megóvja a faj-
talanság egész nemzedékeket megrontó gyászos következmé-
nyeitől ; s őt az ég leányának, az erkölcsi tisztaságnak véd-
szárnyaí alá helyezi ; nemkülönben gyarapítja csekély mun-
kadiját, jó ker. feleségének szeretete s gondos takarékossága 
által. Mindezen üdvös eredményeket tekintve, bátran ki-
mondom, hogy a ker. házasság s a belőle felvirágzó családi 
életnek tisztaságában és szilárdságában sokkal hatályosb 
emeltyűket látok a munkáskérdés megoldásához, mint, a 
szabadelvű s radicalis párt összes javaslataiban. 

II . 
A ker. családban a szülők s gyermekeik közti viszony 

akként van szabályozva, hogy a socialismusnak nem fog si-
kerülni azt felforgatni, mig azt a ker. szellem élteti. Termé-
szet s kinyilatkoztatás egyhangúlag hirdeti, hogy a szülők 
s gyermekeik közti alapviszony első sorban szeretetben s en-
gedelmességben gyökerezik. Már a természetnél fogva a szülők 
szivébe fogyatkozhatlan szeretet van oltva magzatjaik iránt; 

e szeretet szabályozva az isteni törvény szerint, ápolva a 
kötelesség eleven tudata által, miszerint gyermekeik jővendő 
boldogságáról gondoskodni tartoznak, az ezek iránti visele-
tüket irányozni fogja. Viszont a gyermek szivébe bele van 
ültetve a szülei iránti szeretet, ragaszkodás s tisztelet; e ke-
gyelet, az alárendeltség s engedelmesség köteléke által szi-
lárdítva, — szülei iránti magaviseletének mérvadója leszen. 

A szeretet s kegyelet ezen viszonyából, nemkülönben 
azon lényeges czélból, mely miatt természeti s isteni rende-
let szerint a család létezik, — hármas kötelesség folyik me-
lyeket a szülők gyermekeik iránt teljesíteni tartoznak, a) Kö-
telesek gyermekeiket eltartani kiskorúságuk alatt, valamint 
gondoskodni, hogy nagykorúságuk idejében saját háztartást 
alapithassanak ; b) kötelesek gyermekeik egészségét gon-
dozni ; azért ugy bánjanak gyermekeikkel, hogy testi és 
szellemi épségük kárt ne szenvedjen, betegség idejében pe-
dig szeretetteljesen ápolják s gyógyítsák őket ; c) kötelesek 
gyermekeiket nevelni. E nevelési kötelem ismét hármas kö-
telességet foglal magában ; a szülők ugyanis kötelesek a) 
gyermekeiket aként kiképezni, hogy későbben a szabadon 
választott életpályán megélhessenek ; b) hogy tehát mindazon 
ismereteket s készségeket megszerezhessék, melyek élethiva-
tásuk betöltésére szükségesek; c) főleg pedig, hogy élőszó-
val s példával vallásosságra s erkölcsiségre oktattassanak, 
ugy hogy ez vezércsillaguk legyen egész életükön keresztül. 

Evégett mindenekelőtt a szülőket illeti a természeti 
jog, hogy gyermekeiket magok nevelhessék s oktathassák ; 
és senkinek sincs jogában a szülőknek ezen jogát megcsor-
bitani. Mivel pedig a szülők rendesen nincsenek azon hely-
zetben, hogy a gyermekeket oktathassák, mi a nevelésnek 
egyik része, azért őket tanitóra bizzák, kik közönségesen töb-
beket oktatnak; igy keletkezik az iskola. Ennek czélja a 
gyermekek neveltetése, vallás s egyéb szükséges tantárgyak 
oktatásában. Erre nézve a következő vezéreszmék tartan-
dók szem előtt : a) az iskola az egyház jogköréhez tartozik. 
Ez t. i. Istentől az emberiség számára alapított nagy neve-
lőintézet az örök életre, azért Krisztustól küldetett az egész 
világra tanítani minden nemzeteket ; minden tanitást tehát 
Kr. szelleme lengje át ; de ez csak ugy fog történni, ha az 
iskola ker. egyházi intézmény marad; mindazon által b) az 
államnak is van hozzászólása, hogy jövendő polgárai oly 
módon neveltessenek oktattassanak, miszerint társadalmi s 
állami életük követelményeit betölthessék. Ezen államérdek 
tekintetéből, másodsorban joga van az államnak, megegye-
zőleg az egyházzal, meghatározni a világi tantárgyakat. 
Hasonlag jogában áll az államnak, a nevelő kötelességeiket 
mulasztó szülőket inteni, s azok teljesítésére büntetéssel 
kényszeríteni ; de meszszebb joga ki nem terjed. 

De lia az állam kizárólagos jogot tulajdonit magának 
az iskolára, ezt u. n. közössé alakitván át, melyből az egy-
ház ki van zárva, s a szülőket kényszeríti, hogy gyermekei-
ket lelkiismeretük ellenére ilyenbe küldjék, saját jogkörén 
tulcsap; mivel az állam nem nevelőintézet, hanem a jogrend 
védelmére szolgáló intézmény; következésképen szülőknek 
s egyháznak, magának az államnak jól felfogott érdekében, 
tiltakozniok kell, mert tapasztalás szerint a hitetlen iskolák-
ból tömmegesen kerülnek ki a socialdemocraták. 

Végül joguk van a szülőknek mindazon eszközöket 
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felhasználni, melyek a nevelés ozéljaira szükségesek, tehát 
meg is fenyíthetik gyermekeiket. De e büntetésnek az Ur 
félelmében kell történnie az apostol szerint; „Atyák ! ne in-
gereljétek mérgességre gyermekeiteket ; hanem növeljétek azokat 
az Urnák tanításával egyező oktatásokkal és fenyítékkel." 
(Efez. VI.) 

A gyermekek viszont tiszteljék szüleiket, azaz ismer-
jék el szóval s tettel szüleik tekintélyét, s önkényt vessék 
alá magokat. Szeressék szüleiket, minden jót kivánva nekik 
és segítségökre sietve, a mennyiben tőlök telik. Engedelmes-
kedjenek szüleiknek, teljesítve parancsaikat hiven, lelkiis-
meretesen s pontosan mindenben, mi Isten törvényével nem 
ellenkezik. Végül legyenek háladatosok szüleik iránt kik 
Isten után legnagyobb jótevőik. E háladatosság a gyermek 
legszebb ékessége, s azért betegségben öregségben tettleg is 
fog nyilatkozni a szülők iránt. E kötelességekre inti az apos-
tol a gyermekeket mondván : „ Engedelmesek legyetek szülei-
teknek, az Urban, tiszteljétek atyátokat s anyátokat, mely első 
ígérettel egybekötött parancsolat" (Efez VI.) 

(Folytatjuk.) Dr. Burányi J. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, szeptember 7. A fővárosi oktatásügyi bizott-

ság. — Mint minden országban, ugy hazánkban is neveze-
tes, kiválóan fontos szerepe van a fővárosnak. Nem ok nélkül 
nevezték azt az ország szivének. Amit a főváros érez, azt érzi 
az egész ország, a minő a főváros hangulata, olyan az or-
szágé is ; a jelszó, melyet a főváros kiád, viszhangzik az egész 
országban és bárcsak e jelszó, ez érzelem mindig helyes vol-
na, bárcsak a főváros mindig helyes irányt adna az ország-
nak. Azonban !. . . Az alkotmányos korszak kezdetén történt, 
hogy a fővárosban ülésező törvényhozás, hódolva divatból 
a kereszténységgel homlokegyenest ellenkező liberalismus-
nak, a nemzet nagy többségének akarata és a meghivott 
szakférfiak véleménye ellenére megszavazta a,közös iskolás' 
rendszert. A főváros, hogy megmutassa, miszerint ő a kor-
szellemmel halad és nem barátja a jsötétségnek'j első volt az 
országban, a mely, nem ugyan a törvény követelményeinek 
megfelelőleg, de mégis létesítette a közösiskolákat. Az or-
szág szivének ily irányú lüktetését megérezte és megértette 
az ország számos városa, a vételkedés megkezdődött és a 
katholikus elemi tanodák egy jó része elvonatott, a vallásos 
nerelés befolyása alól, a főváros, az ország számos városá-
val és helységével együtt dicsekedett, hogy nekik közös is-
kolájuk van, melyből a sötétség, értsd a feszület, szentek 
képei, a vallásos nevelés, ki vannak küszöbölve. 

A kik ismerték a közös iskolák jelentőségét, a kik fi-
gyelemmel kisérték az elemi oktatás ily reformálását (?), 
azok aggódva tekintettek a jövőbe és minden tőlük telhető 
módon megakadályozni törekedtek, nehogy az ország Összes 
városai és helységei a főváros példájátát kövessék, jól tudva, 
hogy különben az ország erkölcsi sülyedése okvetlenül be 
fog következni, mert lehetetlen, hogy be ne következzék ott, 
hol már a gyermeki szívbe vallásellenes elveket csepegtetnek 
és azok elvonatnak minden vallási ténykedéstől. Tizenkét éve, 
hogy e szerencsétlen törvény létre jött és mióta a kormány 
pártfogásába vett minden közösiskolás törekvést és főváro-
sunk is nemcsak úszott a legutóbbi időkig kormányi protec-

tióban, hanem minden e nemű felirata a kormány által kész-
séggel mégis erősittetett és mig a főváros mindenféle feleke-
zet elemi iskoláit segélyezte, csak a katholikusok, a nagy 
többségben levő katholikusok voltak azok, kiknek a közös 
iskolákkal meg kellett elégedniük. o o 

Dániában, azaz a fővárosban tizenkét év óta azonban 
ugy látszik kezd valami rothadt lenni; ugy látszik, hogy 
kezdenek, talán már javában beállani azon állapotok, me-
lyek előre meg voltak jósolva, mintha az ország szive kez-
dené érezni, hogy lüktetése lázas, tehát téves volt akkor, 
midőn a közösiskolákat életbeléptette ; és ha ez igy van, a 
fővái'03, habár csak lassankint is, kibontakozik a közösisko-
lás polypkarjai közül, mi azt az országra nézve szerencsés 
jelnek tekintenénk, mert megvagyunk győződve, hogy pél-
dáját az ország ez esetben is követné. Egyes symptomák 
csakugyan arra látszanak mutatni, hogy az ország szivének 
lüktetése normális állapotba kezd jönni. Nem nagy dolog, 
de hát a közösiskolás aerában mégis valami volt, midőn a 
mult évben a fővárosi oktatásügyi bizottság megengedte, 
hogy a közös iskolában, a közösiskola tálajdonát képező^>7ws-
harmonium kísérete mellett, a katholikus növendékek vallá-
sos éneket tanulhassanak ; a mely engendélytől az követke-
zik, hogy az előtt még ez is tiltva volt. Ennél azonban sok-
kal fontosabb és igy a haladás egy ujabb studiumát képezi 
az oktatásügyi bizottság egy ujabb határozata, melynek ér-
telmében, a vallásfelekezetek lelkészei felszólitandók az 
iránt, nyilatkozzanak, melyek azon ünnepek, melyeken a 
növendékek jelenléte óhajtandó, hogy igy elmaradásuk ese-
tében a mulasztott órák igazoltakul tekintethessenek; amely 
határozatból ismét az következik, hogy, ha valamelyik nö-
vendék, valamely ünnepnapra az iskolából elmaradt, tehát 
vallásos kötelességét teljesítette, elmulasztott órája igazo-
latlannak tekintetett, ami végeredményében ismét azt bizo-
ny itja, hogy a közös iskola ellensége a vallásos gyakorlat-
nak és a vallásnak egyáltalában. 

A fővárosi iskolaügyi bizottság mint látjuk azonban 
élőre két lépést tett és mi ismételten csak szerencsét kívá-
nunk a bizottságnak és fővárosnak, főleg az utóbbi határo-
zathoz, mert ha lassan is, de mégis csak halad azon irány-
ban, melynek üdvös eredménye kimaradhatatlan. Havalaki , 
ugy mi bizonyára méltányolni tudjuk a fővárosi iskolaügyi 
bizottság helyzetét, látjuk a nehézségeket, melyek útjában 
állanak, hogy a főváros iskoláira nézve a régi állapotot egy-
szerre visszaállítsa ; tudjuk, hogy idő kell hozzá, mig a libe-
rális irányba terelt szellemek ismét önmagukhoz térnek és 
azon meggyőződésre jutnak, hogy a liberális közösiskolás 
nevelés a szülői tekintélyt is aláásta, melyet csak a keresz-
tény nevelés képes fenntartani, egy nagy lépés e czélra a bi-
zottság határozata, mely megengedi, hogy a tanulók az ün-
nepi vallásos szertartásokban résztvegyenek, óhajtjuk és re-
ményijük, ily kezdet után, hogy eljön az idő, és az bár mi-
előbb történjék, midőn a bizottâàg a fővárosnak indítványt 
tehet, az indokolatnul felállított közös iskolák megszünteté-
sére, a mi által kiadja a jelszót, hogy az ország e tekintet-
ben is kövesse példáját. 

Amit a bizottság kér a fővárosi kath. papoktól, arra 
nézve a választ bizonyára meg fogja nyerni — meg fogja 
nyerni a legnagyobb örömmel, mert bizonyára nem a fővá-
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rosi kath. papság oka annak, hogy a kath. gyermekek mindez 
ideig nem járhattak isteni tiszteletre, hanem daczára az ő 
buzgóságuknak lehetetlen volt e czélt elérniök. Ellehetne 
sorolnunk mindazon ünnepeket, melyeketa fővárosi papság 
a bizottságnak felterjeszteni fog, de ezt nem tess/.ük, mert 
tudjuk, hogy a papság egyetlenegyet sem tart az ünnepek 
közül olyannak, melyre nem volna óhajtandó a tanulók meg-
jelenése, mert minden egyes ünnep vagy ama nagy myste-
riumok emlékére tartatik, melyek az egyházban ünnepeltet-
nek, vagy emlékei oly eseményeknek, melyek buzditólag 
hatnak a lélekre, vagy olyanok, melyek kérelem, vagy hála-
adás czéljából rendeltettek, melyekre nézve tehát óhajtandó, 
hogy a tanulók azokban részt vegyenek. Nekünk csak egy ké-
relmünk van, nem a fővárosi papsághoz, hanem a bizottság-
hoz. Ha majd a fővárosi papság a bizottság felszólításának 
megfelelt, ha válaszában az évben előforduló összes ünnepe-
ket elősorolva találja, ne legyen szűkkeblű azok elfogadása 
iránt, hanem ugy amint a felterjesztés megtörténik, fogadja 
el azt egészen. Oly csekélyre megy a nélkül is azon ünne-
pek száma egész éven át, melyeket a kath. egyház külön ül 
meg a többi keresztény felekezetektől, hogy az szóba is alig 
jöhet, és igy a növendékek minden hátrányára nélkül enge-
délyezhető. A fővárosi iskolai bizottság, higyje el nekünk, a 
főváros keresztény szülőinek nagyrabecsülését fogja magá-
nak kivivni, ha ezek látják, hogy a bizottság ismét vissza-
tér a főváros által egyszer elhagyott útra, a minek más te-
kintetben is bizonyára csak üdvös hatása lehet. Tegye meg 
ezt, ismételjük, a bizottság és minden jók tiszteletét fogja 
magának hivivni. ^ 

Arad. Hálaünnepély az oraviczai apácza zárdában. — 
Az oraviczai heti lap szerint 17 apácza vezetése mellett 
300-nál több tanoncz nyert az oraviczai apácza zárdában 
oktatást, és a bent lakó növendékek közt Oláhország és 
Szerbiából valók is találkoztak. A nevezett lap dicsérettel 
halmozta el a tanítással foglalkozó nővéreket; ugy a jeles 
vizsgálatot tevő tanonezokat is, kik a magyar nyelvben is 
meglepő szép előmenetelt tettek. 

A junius 20-án megtartott vizsgálat nagy örömet 
szerzett is a jelen volt közönségnek, történt ugyanez alka-
lommal olyasmi is, mi a hallgatóságot könnyekre fakasz-
tá. Ugyanis a növendékek A hála és elválás könnyei czim 
alatt egy kis gyermekjátékot adtak elő, melyben jótevőjök-
től Oltványi Pál, pápai kamarás, földeáki plébános, Ferencz-
József-rendi lovagkeresztes ur ő nagyságától elbúcsúztak és 
élvezett jótetteiért érzékeny hálát szavaztak, ki a szegedi 
katasztrófa után 1879 márczius közepén oraviczára mene-
külvén, ott egy szép villát s 12 magyar hold területü nagy 
kertet vett magának, melyben az apáczaintézet növendékeit 
gyakran megvendégelte és miután most, Szegeden az apácza-
iskolák ez évi szeptember hó elején újra megnyilnak, ő mint 
ezek létrehozója és igazgatója visszatér újra Szegedre. Az ál-
tala nagy költséggel megujitott és feldíszített villáját a kert-
tel együtt az oraviczai apácza zárdának adományozta inkább 
mint eladta, mert a vételárt a szegedi és földeáki apácza is-
kolák javára jövédelmező alapítvánnyá tette, és azt a villára 
betábláztatta, kikötvén azt az átadási okmányban, misze-
rint e villa a csanádi egyházmegye területén (jelenleg 12 
zárdában) működő a Miasszonyunkról nevezett szegény is-

kola-nővérek számára mint gyógyház szolgáljon, hova a szer-
zet beteg tagjai üdülés-, és a 10 havi tanitás által megfo-
gyott testi erejüknek a szünnapok alatt visszanyerése végett 
megjelenhessenek, és a kert jó levegője, forrásvize, hideg-
fürdője által megerősítve térhessenek vissza zárdájokba. 

Az Oraviczáról távozó kamarás urnák ezen nagylelkű 
áldozatát köszönték meg a fennezimzett darabban az oravi-
czai növendékek, mely igen ügyesen van szerkesztve. Há-
rom szegedi növendék érkezik Oraviczára a kamarás igaz-
gató felkeresésére, találkoznak három oraviczai növendék-
kel épen a hegyoldalban fekvő villa alatt, gyönyörű párbe-
széd szövődik közöttök, melyben a szegediek az oraviczaiak-
tól visszakövetelik igazgatójokat, elbeszélik a Szegei városát 
ért szerencsétlenséget, annak okait nem annyira találgatva, 
mint feltalálva magyarázzák meg; köszönik az oraviczaiak 
által városuk szegényei javára nyújtott segélyt. Az oravi-
czaiak habár vonakodva engednek végre a szegedieknek, 
kiket a keresett igazgatóhoz a villába felvezetvén egy a nö-
vendékek által gyönyörűen himzett stólát adnak át azon ké-
relemmel, hogy azt az oraviczai növendékek nevében hála 
emlékül adják át a kamarás urnák. 

Ez rövid tartalma ama kis gyermekjátéknak, mely az 
oraviczai hetilap jelzése szerint a közönséget könnyekre fa-
kasztá, a min mi annál kevésbbé csodálkozunk, mert annak 
átolvasása alkalmával mi is elérzékenyültünk, oly szép és 
magasztos eszméket fejtegetnek ebben a növendékek, me-
lyek az oraviczai zárdának csak dicséretére szolgálhatnak, 
a hála érzelem pedig meghatóan van kifejezve a jótevő ka-
marás ur iránt, kiről midőn az oraviczai hetilap azt jegyzi 
meg, hogy iskolai és más jótékony czélokra már 30,000 fo-
rinton tul áldozott, azt hisszük, hogy nem egész helyesen 
volt értesítve, mert biztos tudomásunk szerint az már ezen 
összegnél jóval nagyobbra megy fel. 

A közönséget könnyekre fakasztó gyermekjáték, hirét 
vévén a zárdai terembe be nem fértek, a zárdafőnöknő a köz-
óhajnak engegve, a szerkesztőség megujitott kérelmére áten-
gedte annak . használatul az eljátzott darab kéziratát, s azt 
melléklet gyanánt közié olvasóival. Igy jutottunk mi is bir-
tokába ezen kedves kis darabnak melyben a kisdedek oly 
magasztos szép eszméket hirdetnek, miszerint gyönyör azo-
kat olvasni. A Magyar Állam Í9 felemiitvén a múltban eme 
kis darabot, megigéré, hogy azt magyar forditásbán is fogja 
lapjában közölni, s a magyar irodalom csak nyerni fog, ha 
ama szép eszméket közölni fogja olvasóival. 

Végezetül mi is az érintett lapban játszó növendékek-
kel azt óhajtjuk szívből a fenntisztelt kamarás és nagylelkű 
tanügybarátnak, hogy a jó Isten őt még sokáig boldogul él-
tesse, mert hisz ő nem magának, hanem a népnevelés szent 
ügyének élt eddig, és mint hisszük élni fog ezentúl is. Mint 
halljuk, tető alatt van már földeáki parochiájában is az eme-
letes apácza zárda, melyet az ő nagyméltósága Bonnaz Sán-
dor csanádi püspök és a fentemiitett kamarás ur által felse 
gélyzett község emelt számukra, hová a jövő iskolai év elején 
fogja ő majd bevezetni a szegény iskolanővérek nevét viselő 
apáczákat, kikre a község lelkészük kérelmére s óhajára a 
leányok oktatását fogja bizni. Földeák, Szeged, Oravicza, 
hol a kamarás ur eddig csak lakott, mindenütt szép emléket 
bir tőle és igy valót mond a fentebbi színdarabban játszó 



leányka, midőn azt mondja róla, hogy a jó Isten eszközül 
használja, őt czéljainak kivitelére, mert mindenütt hol jár, 
kel, szép virágok tenyésznek nyomában. Azért a tanügy ja-
vára, és egyházunk érdekében még sokáig éljen ! L—s. 

Róma. Felhívás a pápa segélyezésére. — Megkaptuk a 
pápa ő szentsége segélyezését előmozdító egyetemes egylet 
felhívását mi is. A lelkes szózat ily czimet visel: Appello 
ail' Orbe Cattolico. A felhivás igy szól : 

Katholikusok ! Midőn tiz év előtt a bitorló olasz kor-
mány a római pápát teljes függetlenségének megőrzése vé-
gett magától az isteni gonaviseléstől részére kiszabott és 
hosszú évszázadok során keresztül szentesitett birtokaitól 
megfosztotta, az egész katholikus világ hite és a szentszék 
iránti ragaszkodásának oly csodálatraméltó bizonyítékaival 
lépett fel, hogy efelletti álmélkodásukat makog szent hi-
tünk leghatározottabb ellenségei sem titkolhatták el. 

Igaz, hogy az olasz kormány nem késett a pápának 
kárpótlás fejében, és pedig törvény utján, némi silány évi-
járadékot megajánlani; de a pápa ezen ajánlatot, méltó-
ságának lealacsonyitása nélkül nem fogadhatta el; de nem 
fogadhatta azt el másodszor annak a jövőre nézve kiható 
bizonytalansága miatt sem ; mert tekintve a parlamentaris 
kormányközegek változandóságát, idő folytával könnyen 
megeshetik vala, hogy a megajánlott évijáradék ugyanazon 
uton, melyen meg lett szavazva, szintén ismét meg is tagad-
tathatott volna. 

Tudta és látta ezt a kath. világ, és azért azonnal, pél-
dátlan buzgalommal sietett nem csak a gazdag az ő felesle-
géből, hanem a szegény is az ő nélkülözhetlen szükségeseiből 
szentséges atyánk fenntartásához járulni, mintegy ösztön-
szerűleg érezvén mindenki, hogy, ha az egész családnak 
vesztét látni nem akarja, mulhatlanul tartozik a család fe-
jének és közös atyának eltartásáról gondoskodni. 

És ezen segélynyújtási buzgalom, mely akkor önkényt 
oly csodálatraméltó mérvben nyilatkozott, ma már, tekintve 
a pápának épen ellenségei által okozott tágasabb körű kiadá-
sait, minden jólelkű katholikusnak szoros és elodázhatlan 
kötelességévé válik. Mert itt nem a pápának személyes 
szükségeiről, ki a legfrugalisabb életű levén, igen kevéssel 
megelégszik, hanem igenis azon költekezésekről van szó, 
melyeket az egész világon szétszórt katholikus intézetek 
fenntartása, jelesen pedig Rómában az iskolák elvilágiasi-
tása által veszélyeztetett ifjúságnak katholikus nevelése 
igénybe vesznek, hacsak nem akarjuk, hogy a megveszte-
geti korszellem következtében minden vallás-erkölcsi okta-
tás nélkül felnevelt jövő nemzedék inkább csak állatokhoz, 
mint Isten képére teremtett emberekhez legyen hasonlóvá. 

Ezen kivül mily tetemes összegeket igényel a külföldi 
uralkodók székhelyein hitelesített úgynevezett pápai nun-
tiusoknak, az egész világon bámulást gerjesztő önmegtaga-
dással működő liitküldéreknek vagyis missionariusoknak, 
végre a Rómában székelő, — de az egész katholikus világ-
nak vallásügyeit elintéző hivataloknak eltartása és élelme-
zése, azt csak az tudhatja, aki ezen ügyek kezelési módjába 
közelebbről van beavatva. 

Ehhez járul a katholikus sajtóügy és a jó és üdvös 
könyvek terjesztése, — hogy ezek által a végtelen szaba-

dosság folytán az egész világot elözönlő istentelen müvek 
lelki halált okozó hatása némikép ellensulyoztassék. 

Végre ott vannak a pokolszülte irigység folytán min-
den életfenntartó eszközeiktől megfosztott — mindkét nem-
beli szerzetesek ezrei ; ott a különféle csapások által végin-
ségre jutott szerencsétlenek milliói, kiktől lehetetlen, hogy 
a pápa, mint az egész emberiségnek Istentől kirendelt atyja, 
szánakozó szivét és segélyt nyújtó jobbját visszatartsa. 

És mindezen kötelességszülte, vagy irgalmassági ösz-
tön parancsolta kiadások fedezésére a pápa ezentúl csak azon 
feltétel alatt lesz képesítve, hogyha az egész katholikus vi-
lág őt alamizsnaszerü filléreivel támogatni fogja. 

Hogy pedig ezen, fiúi szeretet által kötelességünkké 
vált segélyezés bizonyos és meghatározott módon történhes-
sék, szükségesnek találtatott egy egyetemes és az egész vi-
lágra kiterjesztendő társulatnak rendszeresítése, melynek fő-
helye és középpontja Róma leend, a következő czim alatt : 
A pápa segélyezésére szövetkezett egyetemes egylet] tagjai 
pedig először római működő tagok (soci attivi); azután pe-
dig az egész világon szétszórt katholikus hivek közöl hoz-
zájáruló, csatlakozó tagok (soci aderenti) nevezete alatt fog-
nak megjelöltetni azok, kik kötelezendik magukat ezen czélra 
naponkint félkrajczárnyi azaz havonkint tizenöt krajczárnyi 
segélypénzzel járulni. 

Katholikusok ! Az áldozat, mely tőletek kívántatik, a 
lehető legcsekélyebb : félkrajczár naponkint ! Adjátok pedig 
ezt annak, kit mindnyájan közös atyánkként tisztelünk. 
Kell-e ennél szebb, s lehet-e ennél üdvösebb áldozat? Hiszen 
ezzel nem csak a pápát magát, hanem az egész emberiséget 
segélyezzük, midőn ha hitünk fenntartását, kór- és árvahá-
zak gyámolitását, a szűkölködő egyházközségek ápolását s 
végre minden néven nevezendő jótékony intézeteink felvi-
rágzását előmozdítjuk. Mi több : mi magunk vagyunk azok, 
kik ezen áldozatunk gyümölcseit egykor élvezni fogjuk ; 
mert nem-e Isten maga mondotta: hogy minden adományt, 
melyet egynek az ő szegényei közöl nyujtunk, ugy tekinti, 
mintha neki magának adtuk volna, minél inkább fogja ő 
tehát adományunkat méltányolni, ha azt saját földi helyet-
tesének nyujtottuk. 

Róma, augusztus 1880. 
Az egyetemes egylet elnöke és főtanácsa. 

Róma, szept. 1. Két magyar iparos tisztelgése a szent 
atyánál. — Ma délelőtt fél tizkor gróf Zichy Ferencz pápai 
kamaras (kihez gróf Zichy Jenő ajánló levelével jutottunk) 
huszárja azon üzenettel jelent meg szállásunkon, hogy d. u. 
fél négykor jelenjünk meg a gróf urnái, ki kieszközölte szá-
munkra a pápa őszentsége áldását. Annál kiválóbb örömmel 
fogadtuk a gróf ur e szíves értesítését, mert tudtuk, hogy a 
jelen körülmények között e szerencsében csak nagyon kevés 
ember részesülhet. S ha minket — habár most nincs az au-
dientiák ideje — ő szentsége mégis elfogadott, ezt főleg 
gróf Zichy Ferencz ur szíves közbenjárásának köszönhet-
jük, ki kérésünket ő szentségével közölte és számunkra a 
kihallgatást közvetítette. 

A kitűzött időben pontban ott voltunk a gróf ur la-
kásán, kinek huszárja Horky Félix, a gróf ur megbizásából 
a Vatikánban kalauzolt bennünket, megmutatván minden 
nevezetességet, a muzeumot, a képtári csarnokokat stb. A 
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grófnál egy amerikai pap is megjelent s kérte az audentiá 
ban való részvételének megengedését, mint a gróf ur szive-
sen teljesített. 

Az akadémiából, hol a gróf ur jelenlegi lakása van 
Benkő barátom és én a gróf ur kocsiján hajtottunk tova, 
mig utánunk egy másik kocsin a gróf és az emiitett ame-
rikai pap követtek bennünket. Ez utóbbi születésére nézve 
lengyel, de hosszabb idő óta tartozkodik Amerikában, s az 
ottani egyházi férfiak egyik legtekintélyesebbje. 

A Vatikánba érve, a grófúr szobájába mentünk. I t t a 
gróf violaszin palástba öltözött, mire több termen át értünk 
a pápa lakosztályába. A gróf ur előtt a testőrség mindenütt 
a legmélyebb tiszteletét fejezte ki, mint akiről tudják, hogy 
a pápának igen kedves embere. 

Végre az elfogadási teremben találtuk magunkat. A 
gróf ur a szokásos tisztelgés részleteivel megismertetett ben-
nünket, majd bement ő szentsége szobájába, hova több elő-
kelő férfiú (katona ruhában) — mondják, hogy herczegek 
voltak — követték őt. Mi a teremben foglaltunk helyet és 
várva vártuk a keresztény világ legnagyobb emberét. 

Egy negyed óra múlva a komornyik jelt adott, mi 
azt jelenté, hogy ő szentsége érkezik, — az ajtó feltárult s 
előttünk egy méltóságteljes alak állt, szelid, nyájas tekintet-
tel, leereszkedő, barátságos kinézéssel. . . . A vallásos szokás 
törvényei szerint letérdeltünk és a pápa czipőjén levő ke-
resztet megcsókoltuk. Ezután szelid nyájas tekintettel né-
zett ránk s kezét nyújtotta felénk, melyet szintén megcsó-
koltunk. Megmondtuk, hogy magyarok vagyunk, mire ő 
szentsége kezeit fejünkre tevé, azokat hosszabb ideid tartá 
ott, és szent áldásában részesitett bennünket. Leirhatlan az 
ihlettség azon magasztos szent érzete, mely e pár pillanat 
alatt megszállta lelkünket. . . . 

Azután ő szentsége a gróf úrral beszélgetett, kitől meg-
tudta, hogy ipari ismereteink gyarapítása és tanulmányozási 
czélból utazunk Olaszországban, és hogy ezalatt mint ka-
tholikusok nem akartuk az alkalmat elmulasztani, hogy a 
keresztény világ fővárosában, ő szentsége előtt hódolatun-
kat bemutathassuk. 

A pápa megnyerő, kedves tekintettel nézett reánk, 
megveregette vállainkat, majd azt kérdé : tudunk- e olaszul ? 

— Egy keveset, — feleié Benkő. 
— No, az elég, — volt a felelet. 
Majd ismét kérdé : 
— Vannak-e gyermekeik? 
— Mindakettőnket nagy családdal áldott meg az ég, 

— válaszoltam ; mire ő szentsége atyai áldását gyermeke-
inkre is kiterjeszté. 

Az amerikai pappal is társalgásba ereszkedett. Azután 
még egyszer megáldott bennünket s rendes napi sétájára 
távozott. 

Az utolsó teremben egy mennyezetes karosszékbe ült, 
mely köré bibornokok, püspökök és néhány világi ember 
csoportosult. Mi is ott voltunk. A pápa még egyszer áldó-
lag terjeszté ki felénk karjait, miután sétájára indult, mely-
ben gróf Zichy Ferencz is kisérte. 

Mi pedig megelégedve hagytuk el a Vatikánt. 
Szilágyi Mihály. 

IRODALOM. 
De Seminario clericorum, disquisitio historico-ca-

nonica, auct. Bonaventura Theodoro Poüan, ss. Canonum 
doctore. Tournay, vid. Casterman. 1876. 

Bár több év folyt már le e mű megjelenése óta, ismét 
bemutatjuk azt mégis a magyar kath. papságnak, mint oly 
művet, mely az e tárgyról megjelent müvek közt előkelő he-
lyet foglal el. Mint czime mutatja, két részből áll : történel-

miből és kánonjogtudományiból. Az előbbiben felmegy egész 
az egyház első századáig s feltünteti az egyház törekvéseit, 
hogy művelt, tanult papságra tegyen szert. Átmegy az egy-
ház ezen törekvésének természetes szüleményére, az u. n. 
püspöki iskolák keletkezésére s azoknak működésére. It t ki-
válóan méltatja sz. Ágoston tevékenységét. Hasonló befo-
lyással volt később a papságra Chrodegang metzi püspök, 
ki megvetvén a káptalanok alapját, ezzel egyszersmind a 
papság nevelését és tanítását szilárdította meg. Hálásan em-
liti a sz. Ben. r. szerzetesek befolyását a papság művelődé-
sére. A világi fejedelmek közöl is többen halhatatlan érde-
meket szereztek a papság nevelése körül. Buzgólkodásuk-
nak az u. n. palatin iskolák köszönik létöket. Végre kifej-
lődtek a főiskolák, a tudomány-egyetemek, melyek a pap-
ság tudományos művelődésének eszközeit felemelték a leg-
főbb fokra, a ne továbbra, hol az, természetesen nagyban tö-
kélyesbülve, jelenleg is áll. 

Mindenki látja, hogy a papságnak papi pályára való 
ilyetén előkészítése, melv a tanitásra fektette a súlyt, egy-
oldalú, hiányos. Erezték is ezt a római pápák s az egyház 
apostoli ihletű püspökei jóval a trienti zsinat előtt, mely 
zsinat az egyház történetében a papi nevelést illetőleg kor-
szakot alkotólao- hatott. Poüan műve történelmi részének . o . . . . . . . 

második felében kezdi a trienti zsinat előtti seminariumok 
ismertetésével, azután átmegy azon átalakulásra, melyet e 
téren a trienti zsinat okozott. A franczia seminariumokról 
szólva, említi a saint sulpice-i papi congregatiót, melynek ren-
deltetése a papi nevelés. Itt szerző dicséretei közt, melyekkel 
e bizonyára üdvös intézményt elhalmozta, elfeledte felemlí-
teni árnyoldalát is, azt t. 1., hogy ama hires 1682-i declara-
tiók idején e congregatio volt a gallicanismus egyik fő-
gyupontja. 

A mű második, kánonjogi része hét fejezetben kimerít 
mindent, a mit az egyházi jogtudomány és fegyelem szem-
pontjából az egyház e nagyszerű intézményéről, a papnevei-
dei intézményről, mely az erkölcsi és értelmi művelődés té-
nyezőit oly bámulatos összhangban tüuteti elénk, mond-
hatni lehet. 

VEGYESEK. 
— Szent Tamás bölcsészete hazánkban mind inkább 

élénkülő felkarolásban részesül. A Kalocsáról érkezett örven-
detes tudósításhoz most Szatmárról érkezett hasonló kedves 
hír. Az ottani lelkes megyés püspök m. és ft. dr Schlauch 
Lörincz ur rendeletére a philosophiát sz. Tamás szellemében 
rendszeresen fogják előadni és művelni a papneveldében. A 
bölcsészeti tanrend kidolgozásával ft. Nóvák Antal és Irsik 
Ferencz kanonok urak ő ngaik és a theologiai kar bízat-
tak meg. 

— Manning bibornok a „Nineteenth Century "-ban ko-
moly szavakkal figyelmezteti az angol nemzetet a Brad-
laugh-ügy eldöntésének azon módjára, melyben az az alsó 
házban részesült Eddig az Istenbe való hit a jogtudósok és 
az alsó ház szerint is nélkülözhetlen föltétel volt, mely nél-
kül képviselő nem lehetett senki, törvényeket polgártársai 
szabadságának szabályzására nem hozhatott senki. És igy is 
kell lenni. Mert Istenben való hit nélkül az emberi társada-
lomból fékvesztett hordák, latrok barlangja lesz, melyben a 
civilizáczióról szó sem lehet, melyben a morál puszta con-
ventionalis külsőség, valóságos ethiquette. Azért a bibornok 
erélyesen tiltakozik az ellen, hogy az ország és nemzet leg-
gyengédebb s legbecsesebb érdekeit néhány sophista tetszé-
sének rendeljék alá, kik Isten, lelkiismeret s jövő Ítéletről 
nem akarnak tudni semmit. Jogtalan volt az alsó ház eljá-
rása formailag is. Mert önkényüleg, törvény nélkül járt el,. 
mellőzve a felső házat és a királyi hatalmat, az angol tör-
vényhozás e két nélkülözhetlen faktorát. 

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

Nyomatott Budapesten, 1880. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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nagygyűléséről. — Irodalom. — Vegyesek. 

A tanmonopolium. 
(Vége.) 

Hátra van még, hogy megmutassuk, miszerint 
a tanmonopolium sérti a család, sérti az egyház 
jogát . 

Tekintsük a gyermeket bölcsőjében. Kié ő ? 
Első sorban az Istené, kinek létét köszöni. A szü-
lőkké másodsorban, minthogy ők eszközei valának 
a Mindenhatónak a gyermek megteremtésénél. A 
A szülök keresztények, megszülték a gyermeket 
nemcsak, hogy természetes czélját érje el, hanem, 
hogy a másik nemesebb, fenségesebb természetfe-
letti czél felé is biztos léptekkel haladhasson, hisz 
azért vitették öt azonnal születése után Isten egy-
házába, hogy öt eme második czél harczosává a 
kersztség vize által felavassák. Joguk van tehát, sőt O O ' 
több, kötelességük a gyermek oly neveléséről gon-
doskodni, mely eme czélnak megfelel. Hogy meny-
nyire lehetséges ez az elmonopolizált tanügy, az ál-
lami nevelés mellett, fényes példa gyanánt szolgál 
az 1874, aug. 18-án Erdélyben egybegyűlt 150 fel-
világosodott tanitó theologikus programmja, mely-
ből Ízleltető gyanánt szabad legyen itt egy-két pontot 
feljegyezni : „A szentírás quasi conglomeratuma a 
haszontalan meséknek, ezek helyébe a vallástani-
tásba felveendők a mai korból vett érdekes történe-
tek. A katekismusból kiküszöbölendő: Jézus isten-
sége, szűz Mária szeplőtelen fogantatása, Krisztus 
feltámadása, poklokra szá l lása ,ami fe l támadásunk, 
az eredeti bün tana stb." Mindenesetre szép és meg-
nyugta tó garantia a keresztény szülőre nézve. 

A gyermek Isten után a szülőé és nem az államé. 
Midőn tehát az állam föltétlenül beavatkozik a gyer-
mek nevelésébe, midőn azt oly irányba tereli, mely 
ellenkezik a szülő intentióival, mely lábbal t iporja a 

természet által nekik nyúj to t t jogokat, akadályozza 
kötelességök teljesítését; midőn mindezt teszi, oly 
terrenumra lép, mely előtte teljesen idegen, s me-
lyen csak karhatalma ál tal ta r tha t ja magát , az er-
kölcs és a jog rovására. A gyermek a szülőé s igy 
kötelessége s eo ipso joga van gondoskodni, hogy az 
vallása elveinek megfelelöleg neveltessék, s csak ott 
és akkor volna jogos az állam beavatkozása, ha lát-
ná, hogy az igy vezetett nevelés államveszélyes. 
Eme természetnyujtot ta jogot sem Nero, sem Dio-
kleczián, hanem igenis a modern liberalismus min-
dent monopolizáló szelleme tagadja meg tőlök. A 
gyermek a szülőé, kötelessége tehát a szülőnek s 
igy joga is van hozzá, gondoskodni, hogy necsak 
neve, necsak a birtoka maradjon fen, hanem s még 
inkább, a szellem, mely átlengte őseit, melyet ö is 
öröklött, melynek boldogságáé, jó hírnevét, talán 
vagyonát is köszöni, és ez mind lehetetlen reá nézve 
épen a tanmonopolium miatt . Hány példa van m á r 
most is, hogy a monarchikus érzelmű család, a feje-
delemhez ragaszkodó ősök sarja a legrémületesebb 
forradalmár lett. A vallási buzgalomban példás 
anyának leánya hitetlen, erkölcstelen szajhává vált . 
Hány példa van, hogy a becsületes munkaszerető 
szülök gyermeke, dologkeriilö socialistává lön ; s ez 
mind a vallástalanságnak, mint a tanmonopolium 
egyik folyományának eredménye. Hiába, a. termé-
szetet megtagadni nem lehet. A gyermek szive olyan, 
mint a nemes platán, melyen a fiatal korában te t t 
vágásokat és sebeket, évek hosszú sora sem képes 
el tüntetni , sőt ellenkezőleg napról-napra jobban ki-
domborodnak, alakot öltenek. A gyermekből an-
gyalt , de könnyebben lehet ördögöt formálni. 

Midőn tehát az állam monopoliuma á l t a l a szü-
lők a természeti jogának tagadása által , a gyerme-
ket a maga részére confiskálja, a legborzasztóbb 
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socialismusnak nyit utat, melynek egyik vezény-
szava lehet: „Nincs többé család." Nyilván alapel-
vét képezi e jognak tagadása. Söt többet tesz az ál-
lam, mert mig a socialista, ezen alapelvből kifolyó-
lag, csak az egyesek vagyonára áhitozik, ő lefog-
lalja monopoliuma által a polgárok szellemi életét, 
s mindezt, egy ideiglenes élősdi kormány hivatal-
bureau-ja számára. 

A tanmonopolium sérti továbbá az egyház jo-
<rát is. Az édes Üdvözitö, midőn még az emberek o ° 
között lakozék, a z t m o n d á : „Hagyjátok a kisdede-
ket hozzám jönni" s ezzel kijelölte a nevelés inté-
zőjét, a nevelés szerzőjét, annak őrét t. i. az egyhá-
zat, mert valamint ö küldve volt az Atyától, épen 
azon módon küldötte ö az apostolokat, s bennök a 
tanitó egyházat, hogy elmenvén tanitsák a nemze-
teket, felruházván őket a kellő hatalommal, a kellő te-
kintélylyel mondván : „A ki titeket hallgat, engem 
hallgat, a ki titeket megvet, engem vet meg; a 
ki pedig engem megvet, megveti azt, a ki engem kül-
dött ." És ennek igy kell lennie mindig, mert ismét 
csak ö mondja : „Ég és föld elmúlnak, de az én sza-
vaim el nem múlnak." Az egyháznak tehát isteni 
joga van a nevelés vezetéséhez, intézéséhez, joga 
van ahhoz, hogy az ő fenhatosága alatt álljon a tan-
ügy. Midőn tehát az állam monopolizálja a nevelés-
ügyet, sérti az egyház isteni jogát. De nemcsak is-
teni joga van az egyháznak az iskolára, hanem azon-
kívül szerzett joga is, mit a történelem fonalán az 
előbbiekben elég világosan kimutattunk, szerzett jo-
ga, melyet az államhatalom — legyen annak for-
mája bármilyen — mindig elismert. Ha tehát az is-
teni jogot — atheistikus szelleménél fogva— igno-
rálja, nem volna szabad ignorálnia emez emberi tör-
téneti jogot, mivel igy maga alatt vágja a fát, pél-
dát nyújtván másoknak, mily könnyen lehet a jo-
gokat egyáltalában lábbal taposni. De ha nem is 
volna az egyháznak e kettős joga, már maga a he-
lyesen felfogott nevelés fogalma is neki itéli oda a 
nevelés vezetését, intézését, a tanügy feletti fenha-
tóságot. Mert mi a nevelés? Miként emlitettiik már : 
fokozatos vezetése az egyednek az igazság megisme-
rése felé, hogy feltalálhassa a boldogságot, melyre 
teremtve van. Igen, de melyik amaz igazság, mely 
képes kielégíteni, képes boldogítani bennünket? Ez 
az Isten és az általa kinyilatkoztatott részint termé-
szeti részint természetfeletti igazságok. Tehát a val-
lás kell, hogy áthassa a nevelést. A vallás kell, hogy 
princípiuma, hogy formája legyen minden nevelés-
nek, valamint a lélek princípiuma, formája az ember-

nek magának. Ez a helyesen felfogott nevelésnek fo-
galma, értelme. Ezen nevelés felett egyedül az egy-
ház rendelkezhetik, az állam soha. Minden más ne-
velés pedig, definiálhatják azt bármikép, nem neve-
lés, hanem destructio. 

A tanmonopolium által tehát sérti az állam a 
család, sérti az egyház isteni és emberi jogát, azon-
kívül vét a helyesen felfogott nevelés fogalma ellen. 

Miután ekként elemeztük — tehetségünk sze-
rint — a tanmonopolium fogalmát, annak törté-
nelmi eredetét; miután megmutattuk ama hasznot, 
mely e monopoliumból az államra háramlik s meg-
érintettük ama titkos rugót, mely ez experimen-
tummal szoros összefüggésben van ; felderítvén to-
vábbá e monopolium jogtalanságát : egy kérdés áll 
még előttünk s ez az: hogyan vagyunk mi e szörny-
szülöttel ? Hogyon viseltetik a mi államunk vele 
szemben ? És fájdalom, vigasztalót a válaszban nem 
találunk. Rövidek leszünk, mert fá j szivünknek, 
midőn látjuk, miként korcsosul el az uj nemzedék, 
miként fajul el a tanmonopolium alatt a magyarnak 
hite, erkölcse, egyenes jelleme, becsületessége, sze-
mély és vagyonbiztonsága, földi és földöntúli bol-
dogsága. J a j különösen azért, mert nem segíthetünk 
a bajon. De hogyan ? Hiszen mi a szabad concurren-
tia világát éljük. Nálunk vannak felekezeti és fele-
kezetnélküli iskolák. Nálunk nem kényszerit az ál-
lam senkit, hogy az ő iskoláit látogassa, az ö neve-
lésében vegyen részt. És mégis panaszkodunk?! 
Igen; mert mindez csak chymaera, mert mindez csak 
látszat. Concurrálunk az állammal; de mit ér az, 
midőn az anyagi erők egyenlőtlensége oly roppant 
nagy; mikor az, a mi a mienk, egyszersmind az 
államé, ahhoz pedig a mi az övé, nekünk semmi kö-
zünk. Neki csak akarni kell, és saját véres fillére-
inkkel építjük az ö iskoláit, díjazzuk az á tanitóit. 
Az állam nem kényszerit karhatalommal, hogy töle 
tanuljunk, nála nevelkedjünk, de a roppant teher 
melyet reánk ró, az adósróf, mely kifacsarja utolsó 
csép vérünket, kényszerit arra, hogy nyomorusá-
kunkban, utolsó szegénységünkben oda boruljunk 
mindenható lábai elé, kérve őt, hogy oktasson, ne-
veljen. Ilyen körülmények között van okunk pa-
naszkodni, van okunk aggódva nézni a jövöbe. 

A franczia konvent 1793-ban egy merész fo-
gással atheistává tette a népet; de mert gyorsan 
jött e fogás, de mert erőszakos volt, nem tar that ta 
magát, nem volt jövöje. Azért igyekszenek egyes 
államok s ezek között a mienk is, hogy lassabban, 
de annál biztosabban érjék el a czélt. Tornyosul-
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nak a fellegek, melyek a közelgő még nagyobb vészt 
jelzik,fellegek, milyenek a már többször emiitett kö-
zös iskola, annak istápolása, a kath. alapok, kath. 
tanintézetek folytonos bolygatása, apostata papok-
nak az állam általi dédelgetése, egyes nyilatkoza-
tok a parlamentben s a magánkörökben, középisko-
lai u j törvények, ravasz sakkhúzás a kath. akadé-
miákkal szemben stb. s mindezekhez ha hozzávesz-
szük a katholikusok apathiáját, áldozatkészségük 
hiányát s igy tovább: előttünk ál a szomorú kép, 
mely jelenlegi állapotainkat jelzi. 

A közel és távol mult már megtaníthatta volna 
az intéző köröket, hogy nincs oktatás nevelés nél-
kül, nevelés pedig vallás nélkül. A ki ezt akarja, 
vagy tudatlan, vagy gonosztevő, vagy minkettő 
együttvéve. „Just i f ia est fundamentum regnorum." 
Adjuk meg az államnak a mi az államé, de hagy-
juk meg az egyháznak a m i az övé: csak igy fognak 
teljesedésbe menni a költö ama szavai : 

„Jönni kell, jönni fog egy jobb kor, mely után 
Buzgó imádság epedez százezerek ajakán." 

Dr. Reindl Román, 
segédlelkész. 

A keresztény család. 
(Vége.) 

I I I . 
A családhoz távolabbi értelemben a cselédség is tarto-

zik. A cseléd gazdájához szegődik oly szolgálatok végett, 
melyeket a háztartás magával hoz, s azért ezeket mindjárt 
teljesíteni kell; azért a cseléd urának házában lakik, ki azt 
eltartja, s neki bizonyos dijat fizet. A cseléd viszont köte-
lezettséget vállal uraságának azonnal szolgálni mindazon 
dolgokban, melyek a családi háztartásban a szegődés folytán 
neki osztályrészül esnek. 

E viszonyból mind a gazdára mind a cselédre nézve 
bizonyos jogok s kötelességek keletkeznek, melyek az Evange-
lium főleg az apostolnak Filemonhoz irt levelében aként 
vannak szabályozva, hogy, ha azokat megtartanák, a socia-
listák számát sohasem növesztenék a szolgák. 

E szerint a gazdának joga van követelni, hogy szol-
gája, mint urát, tisztelje, parancsainak engedelmeskedjék s 
érdekeit szorgalmas munka által előmozdítsa. Nem különben, 
hogy szolgálatát hiven lelkiismeretesen teljesitse ; csalás, 
lopás s urának bárminemű megkárosítása által vétkes ne 
legyen. Ez esetben a gazdának joga van cselédjét dorgálni 
sőt meg is fenyíteni. Viszont ennek joga van urától követel-
ni, hogy szolgáját annyi munkával ne terhelje, mennyi által 
egészsége elromlik s élete megrövidíttetik ; hogy cselédjé-
nek oly bért adjon, mely a szolgálatnak megfelel, s még 
valamit félre is tehessen, minek betegség, szolgálatképte-
lenség s öregség idejében hasznát veheti ; hogy végül a gaz-
da cselédjét vallás-erkölcsi kötelmeinek teljesítésében sohase 
akadályozza ; sőt a legnagyobb gondja legyen, hogy azokat 
hiven betöltse. Avagy hogyan fog a cseléd hiven szolgálni 

földi urának, ha ez akadályozza legfőbb Urának, Istenének 
biven szolgálni. Azonkivtil pedig mondja sz. Pá l : A ki övé-
ire és főkép háznépére gondot nem visel, hitét megtagadta, s 
a hitetlennél alábbvaló" (I. Tim. 5, 8.) 

Kétségkívül a cselédség helyzete olyan, mely legtöbb 
önmegalázást igényel. Mert ha a munka már önmagában 
nehéz s az ember természetes hajlaminak sehogysem ked-
vez ; mit mondják ama szolgai munkáról, melyet az ember 
nem is saját, hanem idegen érdekből végez. Szolgának bizo-
nyára fönsőbb indokra, szellemi vigaszra van szüksége, hogy 
saját sorsa miatt elégületlenség- s végelkeseredettségbe ne 
essék. E szükségnek teljesen megfelel a ker. religio. Ez a 
szolgálatot saját szerzőjében az édes Üdvözítőben megszen-
telte ki önmagáról mondá : „ Az emberfia nem jött, hogy neki 
szolgáljanak hanem hogy ő szolgáljon.'1 (Máté X X , 28.) 
Apostolaihoz pedig szóla : „A kiköztetek nagyobb akar lenni, 
legyen a ti cselédetek, s a ki köztetek első akar lenni, legyen a 
ti szolgátok." (Máté X X , 26. 27.) S hogy példát is adjon, 
az önmegalázás utólérhetlen fönségével tanítványainak lá-
baihoz veti magát, s azokat megmossa. Az ő földi hely-
tartója pedig Isten szolgái szolgájának czimét vette fel. 
Továbbá a ker. hit a szolgai munkát a jó cselekedet érde-
meivel ékesiti, mi elveszi tőle a keserűség fulánkját; mivel 
a cselédet azon édes öntudat vigasztalja, hogy legkisebb 
szolgálata is be van jegyezve az örök élet könyvébe. 

De épen azért, mivel a szolgai helyzet annyi önfelál-
dozást követel, a gazdáknak nem szabad beérni pusztáncsak 
a szoros értelemben vett, jogi kötelmek teljesítésével cseléd-
ségük iránt. Ha már a szeretet, mint a kereszténység ismer-
tető jele, minden ember iránt kötelesség, mennyivel nagyobb 
kötelesség leszen azok iránt, kik minden életerejüket s 
egészségüket szolgálatunknak s érdekeinknek szentelik ? ! 
Ennél fogva a szeretet legyen szabályozója s édesitője a gazda 
és cseléd közti viszonynak, mint ezt ajánlja sz. Pál Filemon-
nak Onesimus nevü szolgája tekintetében. (8 —18 v.) Ne 
arra szorítkozzék a gazda, mivel a cselédnek jogilag tarto-
zik, hanem szeretetben fogadja édes övéjének, már nem 
mint szolgát, hanem mint szeretett atyafit ; szerencsétlensé-
gében vigasztalja, betegségében szeretetteljesen ápolja, s ha 
a viszonyok megengedik, kiházasitsa, sat. i ly módon hiven 
ragaszkodni fog gazdájához a cseléd, s valóságos áldás lesz 
a háztartásban ; viszont a gazda is szeretetben háznépének 
fogadván a cselédet, Isten áldása lesz ra j t a ; szóval telje-
sedni fog az apostoli parancs: „A szolgák engedelmesek le-
gyenek test szerinti uraiknak, mint Krisztusnak . . . hogy jó 
akaratú készséggel szolgáljanak, mint az Urnák ; azok pedig 
hagyják el a fenyegetéseket, tudván azt, hogy az ö Uruk 
is mennyben van, és hogy nála nincsen személyválogatás" 
(Efez. VI.) Dr. Surániji J. 

Egy falusi pap gondolatai. 
E napokban olvasgatva egy régebben megkezdett mű-

vet, többi közt e sorokra bukkantam : „ Isten szemei és az 
egész világ színe előtt mondom önöknek, ha a hitetlenség o o o 
mirigye, ha a szabadkőmivesség, radicalismus a mi vidé-
künkön is terjed s pusztit, annak sokban mi papok, mi a 
vallás szolgái is vagyunk az okai. És hogyan? Mert egye-
dül mi vagyunk azok, kik a bajt ismerjük, és ennélfogva 
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leálczázhatjuk is, — mert talán mi vagyuk az egyedüliek, 
kiktől a pokol apostolai még félnek, kik ellenök fellépni, és 
nekik ellenaknát késziteni képesek vagyunk, — mert talán 
mi vagyunk az egyedüliek, kik a nép előtt még tekintélylyel 
birunk. — Minden módon el akarnak nyomni minket, de 
mindaddig semmit sem tehetnek ellenünk, mig mi a népek 
vallását az elnyomatástól megvédjük. A jobbak szivesen 
csatlakoznak hozzánk, a tétovázók nem fogják megnyugtat-
hatni lelküket, a hitetlenség és gonoszságban megátalkodot-
tak pedig sokszor kényszerítve lesznek még, részint az em-
beri félelem miatt, részint politikábol, gonosz szájukat be-
fogni. Ha mi hallgatunk, ugy beszélnek majd ők : ha mi szó-
lunk, ugy nekik keilend hallgatni, és megszégyenülve az 
igazság diadalra jutását nézni." 

Ergo szóljunk, és szóljon mindenki bátran, mert csak-
ugyan hallgatnunk nem szabad. Mindenütt jajszót hallunk, 
mindenütt látni a titkos kéz működését, mely a szentélyt 
és trónt, az erkölcs és népjólét e két fő támaszát, ledönteni 
készül. Némely jóhiszemű lélek talán azzal biztatja magát, 
hogy e harcz nem uj, hogy az egyház mindig küzdött ellené-
vel és mégis fennáll. Igaz, hogy áll, mert mondva van „por-
táé inferni non praevalebunt adversus eam," de ez koránt-
sem jogosit fel minket a tétlenségre: ezen tudat csak buz-
ditólag hathat, ez csak a győzelmet igéri, de egyúttal pa-
rancsolja a védelmet is; mert ha az ellen a várat nem is 
veheti be, falaiban mégis sok kárt tehet, minek javítása 
többe kerülhet, mint az elszánt védelem. 

Vannak, kik azt hiszik, hogy az egyház s vele a hit 
és erkölcs fentartására, annak különösen eclatans védelmére, 
csak az értelem és rang magas polczán állok hivatvák. Ez is 
tévedés ! Igen, ezek hivatvák mint vezérek működni ; de 
ezeknek sereg is kell ; mert vezér sereg nélkül, minden fé-
nyes tudománya és hatalma mellett is, semmit sem tehet. 
És e seregben van mindenkinek helye, ebben mindenkinek 
kijut oly szerep és kötelem, mely, legyen az látszólag bár-
mily csekély, pontosan teljesitve, az összesben okvetlen győ-
zelemre scgit. 

Vannak sokan, kik a bajt látják, ismerik, kik jobb 
jövőt óhajtanak, de a sohajoknál tovább nem viszik; kikben 
nincs bátorság, nincs kitartás. Ezeknek vezető kellene, a ki 
beléjök lelket öntsön, a kinek vezérlete alatt tettre buzdul-
janak. Ezeknél jog, erő és akarat van, de ez elsorvad és el-
múlik, pedig ez mind felhasználható lenne. 

Es végre a mi a legnagyobb baj, nincs kellő összetar-
tás, nincs zsinórmérték. Vannak sporadikus védelmi harczok, 
van zilált munka, mely igen keveset használ, sőt sokszor 
nyomtalanul elvész. Ezen a bajon véglegesen kell segíteni, 
és komolyan venni a dolgot, donee lux est ! 

Első és főkellék a tömörülés a zászló körül. Lám el-
leneinknél is ez a legelső dolog, a tömörülés és ezen móddal 
ők sok tért nyernek gyakran. Mi ép ellenkezőjét teszük. 
Hát nem nekünk mondatott-e : estote fortes in bello" ? 
Az erő pedig a tömörülésben áll. Funiculus triplex difficile 
rumpitur ! Hazánk katholikusai között ép ezen nagy baj 
létezik, nincs kellő összetartás a papság és a világiak közt. 
Egyik a másikra panaszkodik, egyik a másikat okolja, és 
lehet, hogy mindkét résznek van némi igaza ; de nincs igaza 
abban, hogy az időt kölcsönös vádaskodásban tölti el, és 

időt enged az ellennek a benyomulásra. Az idő komolyan 
int a cselekvésre; ezen idő mindig kevesebb, és a veszély 
nagyobb. Okvetlen szükséges az, hogy a papság a világiak-
kal együttesen működjék ; a hit és egyház ügyeit mind a 
két rész sajátjának tekintse. A világi status ue hidje, hogy 
az egyház és hitügyei tisztán a papság ügye: a papság el-
lenben ne izolálja magát, és engedjen bizonyos fokig tért 
a katholikus világiaknak is. A vezérszerep tagadhatlanul a 
papságé, de a közreműködésben elég tér nyilik a világiak-
nak is. 

Melyik minderre a főtér, mind a találkozásra mind a 
tettre? A sajtó, és különösen a napi sajtó az, mely mint 
magnes hivatva van magaköré gyűjteni az erőket. A sajtó 
jelenleg a szellem éléskamrája; ebből táplálkozik a sziv, az 
ész, és pedig oly mohó vágygyal, hogy sokszor nem is veszi 
észre mikor táplálkozott méreggel. Különösen a napi sajtó 
elleneink legveszedelmesebb fegyvere, ezzel ostromolják 
ők hitünket és egyházunkat : ezzel támadnak, ebből ková-
csolnak százféle fegyvert, a mennyiben a tudomány majd 
minden ágát hitetlen elvekkel bemételyezik. Ezt ellensú-
lyozni kell. 

Azt be kell ismerni, hogy a hitetlen sajtó sok tudo-
mányt, sok észt és képességet tud felmutatni arra, hogy 
készletével elvakítsa a világot, hazugságait, rágalmait ellen-O ' o CT 7 O 
állhatlan és tetszetőí szinben ragyogtathassa. Transformât 
se in angelum lucis, ut ignotos fallat. Ennek ellenébe nekünk 
szintén tudományt, észt, és tehetséget kell állítani, mely az 
övékét egészen elhomályosítsa. Van-e nálunk a katholiku-
sok közt elegendő tudomány és tehetség? Van és nincs, van, 
mert csakugyan van ; nincs, mert sok tétlenül, értéktelenül 
hever, és annyiba vehető mintha nem volna. 

Hogyan kell ezen segiteni? Nekünk magyaroknak egy 
nagy hibánk van. Igen sok szépet tudunk beszélni; igen sok 
szép eszmét szülünk, igen gyorsan lelkesülünk, és igen ha-
mar feledünk'és megununk mindent. Ki nem emlékszik t o 
a hatvanas évekből azon palemiára, midőn a szepsi egy-
házkerület egy nagy katholikus lap eszméjét pendité meg? 
Ezt csak azért emlitem, mert, valljuk be igazán, hogy ka-
tholikus hírlapirodalmunk most sem áll azon a fokon me-
lyen állania kellene. Nem akarok én a jelenlegi katholikus 
hírlapirodalom érdeméből egy szemernyit sem levonni, de 
azt bevallja mindenki, hogy csekély erővel rendelkezik.") 
Meg van benne a lankadni nem tudó kitartás, meg a jóaka-
rat, de teljes erejét ki nem fejtheti arra, hogy elérje azon 
czélt, mely előtte áll. Hogy ezt megtehesse több faktor-
ra van szükség. Egy nagy baj abban rejlik, hogy a ka-
tholikus sajtót nem igen pártolják a világiak; különösen a 
napi sajtó iránt valoságos ellenszenvvel viseltetnek ; vagy 
ugy viselik magokat mintha létéről tudomásuk sem volna. 
Mindenek előtt őket kell tehát belevonni a kath. napisajtó 
olvasó publikumába. Mig ez meg nem történik, addig a kath. 
napisajtó csak tengődni fog. Ha a katholikus világiak még 
sokáig távol maradnak a kath. sajtótól, lassan elvesztik egész 
érdeklődésüket a kath. ügyek iránt ; mi nem annyira rossz 
akaratból fog származni, hanem az egyház és kitügyek kö-
rüli tájékozatlanság, hogy ne mondjam teljes ismerethi-
ányból. 

*) Olyannal, a milyennel nálunk rendelkezni leket. Szerk. 
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Hogy pedig a világi katholikusok majd mint működő 
erők, majd mint olvasó publikum bevonassanak, a kath. 
hírlapirodalom alakján is egyben másban változtatni kell. 
Nem szólok én itt a tisztán szaklapokról, hanem azokról 
melyek leginkább a napi események és kérdések tárgyalá-
sával foglalkoznak. Legyen olyan lapunk, melyre a világiak 
ne mondhassák, hogy nagyon „papos;"*) azaz olyan legyen 
e lap, mely ne közöljön jobbára hosszú és unalmas leveleket, 
és üres ömlengéseket a vidéken végbement bérmálások, ple-
bános-iktatás, kápolna, szobor-szentelések, és hasonló func-
tiókról, ne emlegessen „barátságos asztalokat", ne ismétel-
je az émelygésig hizelgő toasztokat ; hanem oly lap legyen 
az, mely tudománya által imponáljon, tárgya által vonzzon 
papot, világit egyaránt. Szerezzen véleménye, tudománya 
által érvényt a politikában, társadalom és családban. Le-
gyen a hit, erkölcs és politika terén tekintély, melyre bát-
ran hivathozni lehessen. Ilyen lapnak sikerül áttörni az 
indolentia jegét; ilyen lapnak lesz a papság és világiaknál 
egyaránt olvasó közönsége; akkor katholikus köreinkből 
kiszoríthatjuk a mindenféle, vallásunkkal ellenes lapokat, me-
lyek saját pénzünkért minket piszkítanak, és rontanak; 
ily lapnak sükerül regenerálni a közvéleményt mely, mond-
juk ki igazán, nemcsak a kath. világiaknál, de sok papnál 
is ferde irányú, azoknál tudniillik, kik az úgynevezett libe-
rális sajtóból táplálkoznak. 

A magyar papság, és a magyar civilek között sok ca-
pacitás és tudomány van, és sok jóakarat, de nincs hozzá 
kellőleg elkészített tér, nincs impulsiv erő, nincs összetartás. 
Különösen a világiak között bizonyos tartózkodás uralko-
dik, mely onnan ered, hogy ha egyik másik fel fel szólal is 
vallása nevében és a mellett, alig támogatja őt valaki, eljá-
rása és gondolkozása valóságos különczködésnek látszik, és ő 
félve kinevettetéstől inkább elvonja magát. Ezen abnormis 
helyzet egy tekintélyes lap**) existencziája mellett megszűn-
nék; mert akkor az ily ember szava nem volna quasi pri-
vát vélemény, nem volna ultramontán nézet,***) hanem a ka-
tholikus meggyőződés megdönthetlen nyilatkozata. Ily lap-
ból katholikus képviselőink is erőt és bátorságot merítenének 
és szereznének, vallásuk és egyházuk ügyeiben tájékozottsá-
got és nem hagynák oly hamar cserben az egyház védelmét, 
a protestánsokkal szemben, kik mint acies bene ordinata, fe-
lekezeti lapjaik által támogatva, biztos győzelem reményé-
ben indulnak a kath. ügy ellen, tudván azt, hogy védőit 
könnyen egy „ultramontán" czimmel is szétkergetik, és a 
tért magoknak elfoglalják. 

E czikk koránsem akarta kimeriteni a tárgyat, me-
lyet emleget ; az ő hivatása csak néhány, talán elfeledett 
eszmét felélénkíteni ; és e sorok irója erősen hiszi, hogy ezen 
terv, az egyháziak és világiak tömörülése, tekintve nagy 
horderejét, végre létrejövend. Kisértse meg a kath. papság 
világi Ö3merősei körében ezen tervet felemlíteni, meg va-
gyok róla győződve, hogy az eszme nagy pártolásban része-

*) Katholikus lap nem fogja elkerülni a clericalis, papos, ultra-
montán s több e féle neveket. Másrészt azonbau czikkiró ur szándékát is 
átértiük és méltányoljuk. Szerk. 

**) U. n. „tekintélyes lap" alapításának kérdésén már, hál' Isten-
nek, tul vagyunk. Most már nem erről van szó. Szerk. 

***) Biz az ellenfél mindig csak ultramontánnak fogja nevezni a 
katholikus nyilatkozatot. Ez a liberális betegség incurable. Szerk. 

sülend : „a jobbak szívesen csatlakoznak hozzánk." . . . „Ha 
mi hallgatunk, ugy beszélnek majd ők (elleneink) : ha mi 
szólunk, ugy nekik keilend hallgatni, és megszégyenülve az 
igazság diadalra jutását nézni." xxx. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, szeptember 10. A fővárosi gymnasiumok és 

a zsidóság. — Az 1880/1-ik iskolai tanév megnyilt, de 
meghozta egyúttal mindazon panaszokat is, melyek a tan-
év megnyíltával a fővárosban már több éven keresztül 
hallhatók. A beiratáskor t. i. évről évre az a panasz me-
rül fel a fővárosban, hogy ugy a katholikus, mint a pro-
testáns gymnasiumokba nem vétetnek fel a zsidó növendé-
kek a keresztény hallgatók tulhalmozottsága miatt, és ám-
bár ez az indok minden józan ember előtt döntőnek és he-
lyesnek ismertetik el, de, mert részben zsidókról van, rész-
ben, mert a sajtó jó nagy része zsidók kezében van, a másik 
jó nagy része pedig a zsidó zsebében, azért évről évre meg-
támadtatni látjuk a ,részrehaj latlan' és ,független' sajtó ál-
tal leginkább a kalholikus gymnasiumokat. 

Ez, a zsidók és liberálisok által a keresztény iskolák 
ellen insceniroztatni szokott hecz, mint mondtuk, a jelen is-
kolai év kezdetén is megujittatott és osztják a közoktatás-
ügyi miniszter ur ő excellentiájának a bölcsnél (?) bölcsebb 
tanácsokat, épen azt mellőzve, vagy annak szükségét tagadva, 
ami által legkönnyebben és legtermészetesebben lehetne a 
bajon segíteni. Mi e kérdésben már régen kimondtuk néze-
tünket és nincsen okunk, hogy azt megváltoztassuk. A fő-
város bir katholikus és vallásfelekezeti gymnasiumokat: na-
gyon természetes tehát, hogy mindazok, mind ezek első sor-
ban saját vallásukhoz tartozó ifjakat akarnak nevelni, má-
sokat csak akkor, ha lehet : és nincsen az a hatalom, mely 
p. o. katholikus gymnasiumot kényszerithetne arra, hogy p. 
o. zsidót vegyen fel hallgatói közé katholikus ifjak kizárá-
sával. Ilyen lévén a helyzet, ismét csak a legtermészetesebb, 
hogy ha már zsidó tanulók nem vétethetnek fel a keresz-
tény iskolákba és a zsidók fiaikat mégis neveltetni akarják, 
hogy akkor alapítsanak zsidó gymnasiumot épen ugy, mint 
alapitottak a katholikusok, lutheránusok és kálvinisták. Az 
a 6ok óriási gazdag zsidó, csak fenntarthatna oly gymna-
siumot saját gyermekeinek nevelése czéljából ! 

Mi ezt a nézetet már, mint mondtuk, kifejeztük más-
kor is, ezt azonban a liberális és zsidó lapok a miniszter ur-
nák sehogy sem ajánlják és azt vetik fel e nézet ellenében, 
hogy nem helyes ily felekezetiség követelése azértsem, mert 
a zsidók maguk szivesebben küldik gyermekeiket keresz-
tény iskolába, mint zsidóba és azt sem lehet a zsidók ellen 
felhozni, hogy ők fösvénységből nem alapitanak gymnasi-
umot, mert senkisem fordit gyermekei nevelésére annyit, 
mint a zsidóság. 

Ami már az első okot illeti, hogy a zsidók szivesebben 
küldik gyermekeiket keresztény iskolába, mint zsidóéba, ez 
nem egyéb mint puszta állitás, mely bebizonyításra szorul, 
melyet azonban bebizonyítani a ,L1.' aligha képes. Ahhoz, 
hogy ez állitás bebizonyítható legyen, szükséges volna, hogy 
léteznék zsidó gymnasium, olyan, mely a feltételeknek meg-
felel, ily gymnasium hiányában, miután a zsidók gyerme-
keiket neveltetni akarják, világos, hogy nem volt más mit 
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tenniök, mint gyermekeiket keresztény gymnasiumban ne-
veltetni, de ez nem bizonyltja azt, hogy ide szivesebben men-
nek, hanem csak azt, hogy miután zsidó gymnasium nin-
csen, olyanba mennek a minő van ; ha majd a zsidók gym-
nasiumot állítanak és az üres maradna, akkor lehetne, de 
csak akkor, a mondott okot felhozni. Másrészt pedig nekünk 
ugy látszik, hogy a zsidó felekezeti gymnasiumtól való fé-
lelem nem egyéb, mint jóakarat a zsidók zsebe iránt, nehogy 
szegények költekezzenek, holott ettől őket meglehet men-
teni a kormányra gyakorolt egy kis pressióval. De külön-
ben is, hogy mily tarthatatlan ez az indok, kitűnik abból is, 
hogy máskép nem irtóznak oly nagyon a zsidók a felekezeti-
ségtől : itt a fővárosban is vannak izraelita árvaházak, kórhá-
zak, vakok intézete stb., miért nem alapítanak tehát és miért 
nem alapithatnának zsidó gymnasiumot is? 

Azt mondják, hogy ezt nem fösvénységből teszik. Mi 
a lelkébe senkinek sem láthatunk, de azt még sem tudjuk 
belátni, hogy ez a zsidóság áldozatkészsége mellett bizonyí-
tana, hogy ámbár, mint mondatik, senki sem fordit annyit 
saját gyermekeinek nevelésére mint a zsidó, mégis egy gym-
nasiumot nem akar alapítani. Vagy nem feltűnő körülmény 
az, hogy ámbár, mint nem régen ki volt mutatva, a zsidóság 
a főváros 64°/0-nak tulajdonában van, hogy ámbár az egész 
országban szép számot képvisel, mégis, egyetlenegy közép-
tanodát felmutatni nem képes akkor, midőn a legkisebb 
vallásfelekezet, az unitárius is bir, saját művelődése intéze-
tével? Ha a zsidók csakugyan nem fösvények, hanem áldo-
zatkészek, mutassák ki ez áldozatkészségüket avval is, hogy 
saját gyermekeik részére gymnasiumot alapítanak, mert 
ez már úgyis absurdum volna, hogy épen az ő részükre ke-
resztény adózó polgárok filléreiből alapítson a kormány gym-
nasiumot. 

Az előadott indokokon kivül van még egy, melyre 
reflectálni elmulaszthatlan kötelességünknek tartjuk, ez is, 
mint az előbbiek a ,Pester Lloyd'-nak szól. A ,Lloyd' ugya-
nis jónak látta a mondottakon kivül a fundus studi-
orumból fenntartott fővárosi kath. gymnasiumról is megem-
lékezni, azt vetvén fel, hogy ki bizonyította be, miszerint a 
fundus studiorum katholikus és igy természetesen mi jogon 
lehet e gymnasiumban elsőséget adni a katholikus hallga, 
toknak a zsidók felett. Erre nekünk csak egy, de elég vilá-
gos és határozott válaszunk van : senki más nem bizonvi-o ^ 
totta be a fundus studiorum catholicitását a liberális lapok 
közt, mint maga a ,Pester Lloyd'. Ez az állitás ugyan külö-
nösnek látszhatilc és mégis ugy van. Üsse fel csak a ,Lloyd' 
lapjának azon számait, melyek az évi vallás és közoktatás-
ügyi tárcza költségvetésének tárgyalása alkalmával megje-
lentek és ott meg fogja látni, hogy ő maga védelmezte ezen 
alapnak kath. jogi természetét, de evvel kimondta azt is, 
hogy az emiitett gymnasium is katholikus és ebben elsőség-
gel a kath. itjak birnak. Vagy talán azt már a ,L1.' elfelej-
tette? Vagy annak az alapnak természete megváltozik, vagy 
legalább is kétséges lesz, ha zsidók neveltetéséről van szó ? 
Csak igazság és következetesség t. ,L1.' : evvel többre megy 
és nem compromittálja magát. 0 

Francziaország. A társadalom ,elvilágiasitása', — ez a 
franczia ügyek élén álló párt jelszava, írja helyesen a G e r -
mania'. Az ihlető vezérférfiak múltja s vallásellenes maga-

tartása megadja e szavaknak igazi értelmöket, mely nem 
más, mint szakitás Rómával és nemzeti, gallican egyház fel-
állítása, oly egyházé, mely az államnak mindenben alázatos 
szolgája kész lenni. Hanem az is csak mint eszköz lebeg 
szem előtt egy távolabb eső czél elérésére. Ki akarják a ke-
reszténységet gyökeresen irtani a nép életéből s helyébe a 
franczia szabadkőművesség mesztelen humanismusát és is-
tentelenségét általánossá tenni. Nem ok nélkül beszélnek a 
liberális lapok arról, hogy a keresztény morált világi, pro-
fán, laicus u. n. általános morállal kell helyettesíteni. Vég-
czél tehát a franczia kulturharcznál : atheismussal helyette-
síteni a kereszténységet, a mint ezt a brüszeli „béke-con-
gressus" elég világosan kimondta. Hogy e czélt elérjék, az 
ifjú nemzedéket igyekeznek kezökre keríteni; minthogy 
azonban a francziák nagyobb része jobban szereti a szerze-
tesek által adott vallásos oktatást a vallástalannál, elhatá-
rozták, hogy a szerzetes rendeket megsemmisítik. Ezért ter-
jesztette elő a kormány a hires 7. ezikkelyt. A senatus ugyan 
megbuktatta e drákói törvényt, de a kormány az u. n. már-
cziusi határozatokban előszedte a mult századok zsarnoki 
törvényeit s rájok mondta, hogy ő a nem létező törvénye-
ket létezőknek tekinti. Ezek alapján a jezsuitákat minden-
ünnen valódi gaz következetességgel kiűzték, a mi azon-
ban a többi szerzeteseket nem riasztotta el. Egyetlen egy 
sem folyamodott a kormány által követelt autorizáczióért, 
mely által az állam magamagát tette volna meg a szerze-
tesi fogadalmak legfőbb birájává. Ekként az előtérbe tolt 
kormány kényes helyzetbe jutott. A kobzás és száműzés 
utján tovább nem mehetett, mert akkor a franczia népet 
maga ellen zuditja. A decretumokat vissza nem vonhatta, 
mert akkor maga magát buktatja meg. Freycinet kormánya 
e fatalis dilemmába jutván, mindenek előtt időt igyekezett 
nyerni. Dufaure, volt igazságügyminiszter, igyekezett raj ta 
segíteni az egyesülési jogról szóló törvényjavaslat által, 
mely a szerzetes rendekre is kiterjedő szakaszokat foglal 
magában. A senatus elvben már csatlakozott is Dufaurehoz 
a törvényjavaslat részletes tárgyalását azonban az ülésszak 
vége miatt őszre kellett hagyni. Határidő, a meddig a szer-
zetes rendeknek autorizáczióért kellett folyamodni, nem volt 
kitűzve; ez egészen a ministerium belátására volt bízva. 
A törvényhozó testület egyik kamrája tehát a szerzetek 
fenntartása mellett nyilatkozott a javaslatba hozott egyleti 
törvény alapján. Ha most Freycinet feloszlatja a szerzete-
ket, akkor a feloszlatott szerzetek tagjai azonnal újra szer-
vezkedhetnek az uj egyesületi törvény alapján, melynek 
megszavaztatása annál valószínűbbé vált, minthogy egy ily 
törvényt valamennyi párt régóta óhajt. Azt pedig, hogy a 
senatus oly egyesülési törvényt szavazzon meg, mely meg-
tagadja a szerzetesektől azt, mit megad a communardok-
nak, ezt gondolni sem lehet. A Gambettisták kulturharczias 
fészkelődései azonban kényszeritették Freycinet-t olyasva-
lami expedienst kitalálni, a mi a congregatiók feloszlatásá-
nak beszüntetéseért, vagyis elnapolásaért concessio s igy a 
Gambettistákra nézve mégis nyeremény, vagy legalább an-
nak látszatával bir. Ily concessiót a kormány elnöke legha-
marább egyenesen az egyház fejétől nyerhetett. Daczára, 
hogy köztársasági lapok tulajdonképi diplomacziai tárgya-
lások közbejöttét a franczia kabinet és a Vatikán közt fo-
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kozat mig egyrészről világosan visszautasítja azt, a mi le-
hetetlen, t. i. hogy a szerzetes rendek létjogukért autorizá-
czióért folyamodjanak, másrészről ép oly világosan és hatá-
rozottan kijelenti, a mi szintén magától értetik, hogy t. i. 
ők nem ellenségei sem az államnak általában, sem az állam 
köztársasági kormányformájának; hogy az ő hivatásuk nem 
a politika, hanem a keresztény felebaráti szeretet műveinek 
gyakorlása. A franczia parlament köztársasági száj hősei a 
szerzetek feloszlatását csakis állitólagos államveszélyességök-
kel indokolták : most a szerzetesek kijelenték hódolatukat 
a fennálló államkormányzati forma iránt: tehát a feloszlatás 
ürügye elesett és igy annak folytatása a jogsértést eclatanssá 
tenné. Ebben a meggyőződésben volt Freycinet, midőn 
montaubani beszédét tartotta. Hanem az ő ura és principá-
lisa, Gambetta, másként gondolkozott. Meg is inditotta a 
hirlapi polémiát a szelidebb lelkű Freycinet ellen oly he-
vességgel, miből végleges szakításra lehetett következtetni 
a két férfiú között. Az a kérdés támadt már most, Gambetta 
tudtával-e vagy tudta nélkül bocsátkozott tárgyalásokba 
Freycinet Kómával vagy a franczia püspökökkel ? Gambetta 
iránti állhatatos engedelmessége az eljárás önállóságát ki-
zárja. Nem marad tehát más hátra, mint az, hogy Gambetta 
azért kelt ki a kormány-elnök ellen, mert ennek megbí-
zottja, a franczia követ, oly concessiót nyert csak ki, melyet 
Gambetta nem tart elfogadhatónak. Ez esetben pedig Frey-
cinet vagy nem eléggé határozott megbízást adott a kö-
vetnek, vagy pedig ha határozott megbízást adott, akkor 
utólagosan, mert Gambetta ráijesztett, meggyőződését is-
mét, — kitudja hányadszor, — megváltoztatta. A kor-
mány elnökének jóakaratáról senkisem kételkedik ; az a 
miben hiányt szenved, nem a jóakarat és mérséklet, ha-
uem a szilárdság és önállóság. Nagyon félti a ministeri tár-
czát s azért ebben az ügyben is ugy tesz mint az amnestia 
kérdésében : ma feketének mondja, a mit tegnap fehérnek 
vallott. 

Svajczi Freiburg. A Pius-egylet nagy gyűléséről Schor-
-deret kanonok úrtól kaptuk a következő sorokat: ^ Pius-
Verein nagygyűlése városunkban, a katholikus freiburgi 
kanton fővárosában, gyűlt össze ez idén. Az idő kedvez, az 
«gész város fel van lobogózva. Tömegesen tódulnak minden 
irányból részt venni a kath. élet emez imposans nyilvánu-
lásában. A sz. Miklósról nevezett társas-káptalani templom, 
melynek nagyságát főt. barátom uram ismeri,*) és a ferencz-
rendieké csupán férfiak által egészen betelt. Örömmel emlí-
tem fel azt is, hogy a kormány tagjai mindnyájan részt 
vesznek ugy az ünnepélyes menetben, mint a templomi szer-
tartásokban és a gyűlés üléseiben. A mi államférfiaink nem 
olyanok mint önöknél.**) Ok a kormányon is katholikusok 
maradnak ; inint katholikusok éreznek, szólnak, tesznek, szó-
gadják, annyi mégis kétségbevonhatlan tény, hogy a szent 
széknél meghitelesitett franczia követ ő szentsége államtit-
kárával tárgyalásokat folytatott, melyeknek eredménye a 
francziaországi szerzetesek ismeretes nyilatkozata. E nyilat-

*) Hatalmas gótli-épület az ; elfér benne legalább 3—4000 ember. 
**) Egy kissé sötét üvegen nézi a m. t. kanonok ur kath. államfér-

liainkat. Nekünk is vannak igazi kath. államférfiaink, csakhogy azok nin-
csenek jelenleg kormányon, a kik pedig ott vannak, azok a protestantico-
liberalis hatalmaskodás által vagy önként vagy önkéntelenül háttérbe 
vannak szoritva-

val egész életük katholikus. Mgr. Cosandey, lausannei püs-
pök, kinek hatósága alá tartozik Freiburg, maga tartotta a 
megnyitó sz. misét. Az egyházi szónoklatot Winterer mül-
hauseni plébános és a német parlament tagja mondta. Elra-
gadó ékesszólással az egyház aggályai és reményeiről szó-
lott. Szent mise után volt az első közülés, melyben Vuille-
ret, a svajczi nagytanács (mintegy felsőház) tagja, a felsőbb 
oktatásról, József atya, a munkás ügyről, Wittmann lelkész 
a kath. sajtóról szólottak. Bankett alatt fényes felköszöntő-
ket lehetett hallani a pápára, Svajczra, Freiburg kantonra. 
De Weck, az államtanács elnöke, felköszöntötte a svajczi 
püspöki kart, mire mgr Cosandey püspök ur válaszolt, nagy 
dicséretekkel halmozva el a freiburgi kitűnő kormányt. Este 
fáklyásmenet ós zene volt a püspöki lak előtt. Másnap né-
met nyelvű ülés volt, melyen Cosandey püspök ur is felszó-
lalt. Most azzal zárom be soraimat, hogy ide csatolom a 
szent atya levelének másolatát, melyet a Pius-egylethez in-
tézett. Egyletünk működéséről külön jelentés szól. Ezt, mi-
helyt szétosztják, azonnal megküldöm. 

A szent atya imént emiitett levele igy szól: 
Szeretett fiainknak, de Vuilleret Lajosnak a Pius-

egyesület bizottsága elnökének és az egylet többi tagjainak 
Freiburgban. 

XI I I . L E O PÁPA. 
Kedves fiaink, üdv és apostoli áldás ! 
Folyó hó 14-en kelt levelükből értesültünk, hogy a 

svájczi katholikusok egyesülete, melynek nevében önök Ne-
künk irtak, közelebb tartja közgyűlését városukban és mi 
levelüknek kifejezéseiből megértők, mily csodálatraméltó 
buzgalom lelkesíti önöket abban, hogy minden erejükből lé-
tesítsék mindazt egyesületükben, ami a vallás ügyének vé-
delmére és Krisztus országának terjesztésére lehet. 

Szerencsét kívánunk önöknek, kedves fiaink, azon fen-
költ érzelmekhez, melyek leikeiket eltöltik, és Mi még ser-
kentjük is önöket, hogy minél nemesebbek a célok, melyek-
nek gondjaikat szentelik, annál méltóbbak is buzgalmukra és 
annál inkább kell, hogy önök kifejtsék pásztoraik tekintélye 
alatt tevékenységüket, a mint ezt az idők jelen viszonyai és 
a katholikus áhítat kötelmei követelik. 

Emellett pedig nem is kételkedhetnek benne, ha szem 
előtt tartják ezen Szent Szék utasításait és ha egyenes szív-
vel egyedül Isten dissőségét és a lelkek üdvét keresik : hogy 
munkásságukat a legjobb eredmény fogja koronázni s tevé-
kenységükért adjon Isten önöknek bőséges jutalmat. Addig 
is, kedves fiaink, Mi szivünk mélyéből kérjük az Urat, a hit 
szerzőjét és tökélyét, hogy közgyülésük idején, az isteni ma-
laszt erejével önök körében legyen, a mint megígérte volt 
azoknak, kik az 0 nevében egybegyűlnek. 

A mi óhajaikat illeti, hogy kérésükre az egyház kin-
cséből vett ajándékot adjunk önöknek, Mi ezennel megen-
gedjük az Ur nevében, hogy mindazok, a kik bünbánólag 
meggyónván és a áldozással erősödvén, részt fognak venni 
azon vallási gyakorlatok egyikében, melyeket gyülésök ele-
jén vagy végén megtartandókul elhatároznak, az egyház 
szokásos formájában teljes bucsut nyerhetnek, mely a pur-
gatóriumbeli lelkek javára is fordítható. 

Végezetül az égi kegyelem előjeleül és atyai jóakara-
tunk zálogául Mi szivünk mélyéből a legjobb indulattal ad. 
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juk önökre, kedves fiaink, és a svájci egyesület összes hiveire 
az apostoli áldást. 

Kelt Romában, szent Péternél, 1880 évi aug. 23-án, 
pápaságunk harmadik évében. XI I I . Leo pápa. 

IRODALOM. 
= Felkérettünk a következő sorok közlésére: 1) Iro-

dalmi sürgöny. A papneveldék számara irt : „A héber ol-
vasás gymnastikai tanszere" czimü művecském,— mely-
nek czélja a héber olvasás tanulásának megkönnyitése, minden 
példánya már eddig is fölösen levén megrendelve, e mű-
vecske 2-ik kiadását is kénytelen vagyok rendezni. 2-ik ki-
adással is csak azon t. cz. megrendelőimnek lehetek sze-
rencsés szolgálhatni, kik a megrendelést mennél előbb 
megteendik. A könyvecske ára 1 frt. Pénzt a mű megkül-
dése előtt nem fogadok el. Lakásom Pátka u. p. Lovasbe-
rény. Teljes tisztelettel. Dr. Seidel Pál. 

2) Az óláliczigány nyelvtörzs számainak bölcsészete 
czimü kis röpiratom szintén megrendelhető nálam. A hé-
ber, latin, görög, angol, spanyol, franczia, olasz, magyar, né-
met, szláv és oláh nyelvek törzsszámainak bölcsészetével 
hasonlítom össze e kis röpiratban a közönséges vándorló 
oláhczigányok törzsszámainak bölcsészetét. A röpirat meg-
rendelési dijja 50 kr. Pénzt előre nem fogadok el. A kiket, a 
kis röpirat érdekel, legyenek szivesek megrendeléseiket hoz-
zám intézni. Én sok örömet találtam az oláhczigány nyelv 
törzsszámainak bölcsészetében, talán mások is fognak találni 
benne lelki örömeket. 

Maradtam teljes tisztelettel Pátkán 1880 Szept. 5-én. 
Dr. Seidel Pál, pátkai plébános. 

= Istóczy Győző a hires antisemita vezér beküldte 
hozzánk is előfizetési felhívását a „12 röpirat" czimü, általa 
egy évre tervezett folyóiratra. E felhívásból kiemeljük a 
következőket : Egy faji tekintetben, társadalmára, vallá-
sára, moráljára, gondolkozásmódjára, világnézletére, eszmé-
nyeire s törekvéseire nézve az európai keresztény népektől 
teljesen idegen néptörzs társadalmi, pénzügyi s nemzetgaz-
dászati uralma alól való emancipátióról van szó, a keresz-
tény népek felszabadításáról a zsidóság despotismusa alól, a 
mely despotismust mérhetetlen pénzerejének s ezertorku hír-
lapjainak segélyével gyakorolja felettünk. A magyar nemzet 
hősiesen és állhatatosan mellét szegezte minden idegen ura-
lomnak minden despotismusnak. Hitünk és meggyőződé-
sünk, hogy a zsidó pénz és a zsidó toll despotismusának nem 
szegezi ugyan mellét, — mert erre ugyan nincsen szükség, 
— hanem ezen, csak megvetésünket kihivó despotismus el-
len szavát a sajtóban s a parlamentben felemelni, s ezen 
égetővé vált politikai, társadalmi, nemzetgazdászati, cultur-
kérdést a többi európai keresztény népekkel karöltve, a tör-
vényhozás utján megoldani fogja. Őseinktől reánk maradt 
örökségünknek : hazánk földjének a zsidóság által békés 
fegyverekkel való csöndes elhóditása van folyamatban, a 
mely föld inog már lábaink alatt, s ha haladék nélkül a visz-
szahóditás munkájához nem fogunk : az végkép kirántatva 
lábaink alól, saját hazánkban idegenek leszünk. Ugy hisz-
szük, e rövid szavakból is eléggé megértett bennünket a ha-

zai közönség. A fentebbiekben kifejtett czél szolgálatában 
állani kész folyóiratunk feladata. Nem zsidóhajszáról, hanem 
egy a szellemeket mindenütt élénken foglalkoztató világkér-
désnek komoly, beható, szakszerű fejtegetéséről van szó, a 
mely feladatunk teljesítésétől semmi sem fog visszariasztani 
bennünket. Az általunk vitatott kérdés mindnyájunknak párt-
különbség nélkül közös ügye, s folyóiratunk,e felfogást kö-
vetkezetesen szem előtt fogja tartani. Vállalatunk részére 
sikerült ugy a fővárosban, mint a vidéken kiváló írói erők 
közreműködését biztositanunk, a kikhez való társulásra kü-
lönösen vidéki elvbarátainkat azon kérelem mellett hivjuk, 
fel, hogy illető vidékeik viszonyainak képét feltüntető s a 
zsidóság elharapódzásának körülményeit, uszoráskodásait s 
egyéb nzelmeit ismertető leveleikkel folyóiratunknak e czél-
ra szánt rovatát gazdagitani szíveskedjenek. A hazai közön-
ségtől függ most, hogy az a zászló, a melyet éveken át foly-
tatott küzdelmünkben lobogtattunk, a végre valahára beállt 
kedvező constellátiók között, győzelemse vitethessék. Buda-
pest, 1880. September 4. Istóczy Győző, felelős szerkesztő s 
kiadótulajdonos. Szerkesztőségi iroda: Budapest, VIII . Stá-
czió utcza 36. sz. I. emelet. 

= Kérem a t. szerkesztőséget, szíveskedjék e sorokat 
becses lapjának legközelebbi számában közölni : 

Teendőim a jelen év óta annyira felszaporodtak, hogy 
már f. é. május havában kénytelen valék kijelenteni a K. 
Hitszónok t. kiadójának, miszerint e folyóirat szerkesztését 
junius haván tul nem vihetem. Iparkodtam ugyan szerkesz-
tőt találni, de nem sikerült, s igy kénytelen vagyok t. előfi-
zetőimnek tudtára adni, miszerint folyóiratunk a f. é. juniusi 
füzettel befejezte pályafutását. Fogadják mindazok, kik 
nagybecsű munkálataikkal istápolták e vállalatot legmélyebb 
köszönetemet. Budapest 1880. szept. 8.Dr. Toldy László. 

VEGYESEK. 
— A sz. Leo és aquin. sz. Tamás tiszteletére Rómá-

ban építendő templom ügyvivő bizottsága figyelmezteti a 
közönséget, hogy többen megbízatás nélkül adományokat 
csaltak ki állítólag a nevezett czélra. A bizottság óvja a kö-
zönséget hasonló csalóktól s figyelmezteti, hogy részéről sen • 
kit sem bízott meg s nem küldött ki még senkit szereteta-
dományok gyűjtésére. 

— Uj betiirendszert (alphabetumot) alkotott a chinai 
nyelv számára mgr Cosi, minorita-rendi püspök i. p. inf. és 
cantonfapostoli vikárius Chinában. Rendszere 33 betűből 
áll. A ki tudja mily bonyolult a régi chinai írás mestersége, 
mely csaknem minden szóra más-más jelt használ, az mél-
tányolni fogja tudni a kath. egyház lángeszű hitküldérének 
találmányát. 

A svájezi püspöki kar levelet intézett Mermillod szám-
űzött genfi püspökhöz, melyben sajnálatát fejezi ki a fölött, 
hogy Svajcz, mely minden ország számüzöttje vagy me-
nekültjének nyitva tartja határait, honpolgárai közül egyes-
egyedül Mermillod püspököt tartja számkivetésben. 

— A montmartrei nemzeti fogadalmi templomot Paris-
ban veszély fenyegeti. Lafont radicalis községi tanácsos azt 
indítványozta, hogy a templom elé a köztársaság colossalis 
szobra állittassék. A „Mot d'Ordre" pedig azt javasolja, 
függesztessék fel az 1873. pril. 25-iki törvény, mely e tem-
plom épitetését beczikkelyezte s az épület más czélra fordit-
tassék. Lepelletier szerint a bazilikát a nemzeti dicsőség 
templomává kell átalakítani. Mondani sem kell, hogy a mos-
tani körülmények közt az ily botorságok foganatosításától 
komolyan lehet félni. 

— A szabadgondolkozók ezévi congressusán, Brüssel-
ben, minden szónok, még egy nő is, másról nem beszélt, mint 
nem kell se Isten, se vallás, se egyház, se király, se pap. 

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

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



cf 
vMfegjelenik e lap heten 

kint kétszer : 
szerdán és szombaton. ; 

Előfizetési dij : ; 
félévre helyben s posta- : 

küldéssel à f r t . 
•Jcesztöi lakás: Buda- • 

peBr^TlII., Stáczió-utcza : 
55., hova a lap szellemi j 
részét illető minden kül- | 

(0 demeny czimzendő. ^ 

cTcS-s sSf/te 

K A T H . E G Y H Á Z I S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T . 
H A R M I N C Z K I L E j V C Z E D I K É V F O L Y A M . 

Of 
^Előfizethetni minden kir.°? 

postahivatalnál ; 
: Buttapestenaszerkesztő- : 

nél, és Kocsi Sándor 
; nyomdaiirodnjában. mu- : 
i zeum-körut 10. sz. alatt, j 
; hova a netaláni réclama- ; 
: tiókis, bérmentes nyitott i 

) levélben, intézendôk. A ffi % 
•vSc5"\o 

Budapesten, szeptember 15. 22. II. Félév, 1880. 

TARTALOM : A szép megismerése. — A tulajdonjog. — Egyházi tudósitások : Budapest. A tizenötös bizottság és a 
,Protestáns Hetilap.' Köln. A kölni katholikusok a ,dombaufest' ügyében. Bruxelles. A diplomacziai viszony megszaki-
tása a szent székkel. — Virág Benedek-ünnep. — Irodalom : Szentséges atyánk X I I I . Leo pápa élete és működése. — 

Vegyesek. 

A szép megismerése, 
„Semmi sincs véleményem szerint a mi alkal-

masabb lehetne a ker. szónok lelkét emelni, öt fen-
séges hivatalának magasztos eszméjével betölteni, 
mint a szépnek az ékesszólás terén jól megértett, 
jól átérzett eszméje;" mondja Gisbert atya.') De 
hát mi a szép? Hogy e kérdésre valamilyen felele-
tet adhassunk, egy kissé távolabb kell kezdenünk. 
Kezdenünk kell a szép megismerésével. 

Némely sensualista — materialista bölcselök 
szerint a szép változik a faj, égalj, religio, társada-
lom stb. különbözése szerint. A szépség benyomása 
ugyan is — ö szerintök — a specialis érzékeken, és 
az agy fejlettségi fokán alapul. Ámde ezek a faj, 
égalj, kor, religio stb. szerint különböznek. Állítá-
sukat az élettel is indokolják. Azt mondják ugyanis, 
hogy inig a festő, vagy műértő M. Angelo „utolsó 
Ítélete" látásán csodálatra fog ragadtatni, addig 
más közönséges halandó, azokat a fantasztikus ala-
kokat csak közönynyel fogja szemlélni. Azt mond-
ják, hogy az arab, kit az ö két huru monoton hang-
szere exaltatióba hoz, Rossini zenéjét kiállhatat-
lannak találná; és hogy mig egy közönséges olasz 
Bellini nagy áriáit élvezettel hallgatja meg, addig 
egy alföldi ős magyarnak egész zenei eszménye egy 
bordalból álland. Es igy tovább. Ezen és más ha-
sonló jelenségeket tagadni eszünk ágában sincs. De 
igen is tagadjuk a következtetést, melyet azokból 
nagy bölcsen levonnak, hogy t. i. a szép változik a 
faj, égalj, kor, nevelés stb. különbözése szerint ; és 
hogy az absolut szép eszméje nem egyéb metaphy-
sikai chiinaeránál — l'idée du beau absolue est 
une chimère métaphysique — mint legközelebb ol-
vastuk. 

Gisbert. L'éloquence Chr. Chap. XIII. 

Az absolut szép kétségenkiviil nem a földön, 
nem a tárgyakban, nem áz ember alkotásaiban ke-
resendő. Az absolut szép ott van, a hol az abso-
lut igaz. 

A józan philosophia szerint ugyanis a szép, a 
jó és igaz fogalmai egymástól elválaszthatlanok, 
mint azt már Plato és vele együtt sokan, kik a szép 
philosophiájával foglalkoztak — bizonyitják. Leg-
újabban Stöckl Albert is határozottan vallja a né-
zetet, hogy a jónak, igaznak és szépnek fogalmai 
összefolynak, egybeolvadnak. ..Ami igaz, eo ipso jó 
is, a mi jó, eo ipso tökéletes is.'"2) Ám szerinte a szép 
fogalma a tökéletessel azonos levén, a szép is ép 
ugy elválaszthatlan a jó és igaz fogalmától, mint a 
tökéletes. ,.A jó és igaz tehát szép is, és csak a mi 
jó és igaz lehet szép."3) Igy állván a dolog, absolut 
szép lehet egyedül az absolut igaz és absolut jó, 
vagyis egyszóval Isten. „Die absolute Schönheit 
ist Gott."4) 

Minden teremtett dolog pedig földön és égen 
egyedül csak ugy szép, hogy participál az absolut 
szépségben. Mert ha a teremtett dolgok csak ugy 
léteznek, hogy participálnak az isteni létben, és tö-
kély lyel csak ugy birnak, hogy participálnak az is-
teni tökélyben, akkor szépek is csak ugy lesznek, 
hogy ha participálnak az isteni szépségben. 

Isten, ki minden létnek és dolognak princí-
piuma, lesz tehát princípiuma minden rendii szép-
ségnek ; egyaránt a physikai, értelmi és morális 
szépségnek. Hisz ő a physikai világ teremtője, ö az 
értelmi és erkölcsi világrend atyja. Az absolut szép 
eszméje tehát nem chimaera, hanem józan gondol-
kodás követelménye; nem Plátó álma, hanem két-
ségen kivül álló igazság. Igy azonban a szép nem 

- 3) U. o. — 2) Stöckl, Grundrisz der Aesthetik 2 
*) U. o. 
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változhat a kor, égalj, nevelés, társadalom stb. kü-
lönbözése szerint. Nem bizony. Hiszen a szép elvál-
hatlan a jó és igaz fogalmától. Ámde a jónak és 
igaznak örök törvényei vannak. Tehát a tölök el-
válhatlan szépnek is. Igen, a szép örök törvényei, 
ép ugy mint az igaz és jó örök törvényei, Istentől 
szabattak s állapíttattak meg, „die, wie die Gesetze 
des Wahren und Guten in Gott ihren höchsten 
Grund haben, und in der Idee der Dinge praefor-
mirt sind."5) 

De már most itt az a kérdés, hogy megismer-
hetjük-e, és hogyan ismerhetjük meg a szép amaz 
örök törvényeit ? Vájjon szellemi tehetségeink közt 
találtatik-e olyan, mely a szép megismerésének al-
kalmas eszköze lehetne ? 

Azt mondottuk az előbb, hogy a szép, igaz és 
jó fogalmai összefolynak, egybeolvadnak ; és hogy 
csak az, a mi jó és igaz, lehet szép. Ám igy a szép-
ség annyi mint igazság. Igen a szépség az eszme, a 
gondolat, az érzelem, a fonna igazsága. Az igazság 
keresésének, megismerésének pedig szabálya, nor-
mája az ész, mely sz. Tamás szerint is ..participatio 
quaedam est divini luminis;" és a melynek erejé-
vel sz. Pál szerint sok és nagy igazságok ismeretére 
ju thatunk el. „Invisibilia ipsius (Dei) a creatura 
mundi, per ea quae facta sunt, intellecta conspi-
ciuntur, sempiterna quoque eius virtus et divini-
tas."6) Igen, első sorban az ész lesz a szép megisme-
résének eszköze. Tegyük fel csak, hogy valakivel a 
szép és fenséges dolgokról beszélgetünk, a ki velünk 
szemben azt fogja vitatni, hogy az önzetlenség eré-
nye nem szép, a csillagos ég sem szép; vagy a ki a 
commune pnrancsnokló tábornokában Dombrovszky-
ban a morális szépséget, a hősi önfeláldozás fensé-
gét ugy fogja csodálni, mint mi Zrínyiben, Júdás 
Makabeus és Leonidásban ; — ugyan mit fogunk 
tenni? Hát ellenmondunk, és próbáljuk bizonyítani, 
hogy ellenfelünk téved ; próbáljuk kimutatni a kü-
lönbséget, mely az emiitett hősök halála között van. 
Mit teszünk pedig ekkor egyebet, mint — hogy 
eszünkre appellálunk. 

Igen, első sorban az ész az, melylyel a szépet 
megismerjük és nem az érzékek, mint a sensualista 
bölcselök gondolják. Az érzékek csupán a kellemes 
érzékletét szolgáltatják. A kellemes és szép pedig 
egymástól különböznél?. A kellemes egyéni és örö-
kösen változó. A szép mint az igaz, nem lehet egyé-
ni. Senkinek sincs joga itt önkényesen ítélni. Sen-

5) Stöckl, Grundrisz der Aesthetik 4. 
6) Rom. 1. á0. 

kinek sincs joga azt mondani, hogy ez szép, mert 
nekem tetszik. Mikor azt mondjuk, hogy ez igaz, 
vagy, hogy ez szép, ez nem érzékietünk kellemes 
állapotának kifejezése, hanem gondolkozó eszünk 
absolut ítélete. 

De a gondolkodó ész mellett még más tehetség 
is szerepel, t. i. a szép érzelme. Ez egy specialis ér-
zelem, különböző az érzéklet vagy érzéki észreve-
véstől. Ez a lélek, a sziv érzelme. Az a szelid, édes 
öröm, mely eltölti keblünket egy májusi reggelen, 
a csillagos ég, vagy egy virágos rét láttára — mi 
egyéb, mint a szép érzelme ? A tengeri viharnak, az 
óriás hegységnek, az ellenség iránti nagylelkűség-
nek, szeretetnek látása is örömet okoz, csakhogy 
más rendű örömet. Ez is a szép érzelme, csakhogy 
egy más rendű szépnek, a fenségesnek érzelme. 

Az észhez, az érzelemhez csatlakozik még egy 
harmadik, nem kevésbbé jelentékeny tehetség, t. i. 
a képzelem. Az a képzelem, melyet mi itt csak pár 
szóval érintünk, nem a reális, higgadt gondolkozású 
emberek tulajdona. Ez egy nem mindennapi tehet-
ség, ez egy ritka privilégium. 

A szépnek nem csak láttára, de gondolatára is 
erősen megindulni, felhevülni — ebben áll a tehet-
ség charaktere. Emberek, kik a dolgokat ugy ve-
szik, ugy adják, mint a hogy látták, a nélkül, hogy 
azokat átalakitani tudnák ; emberek, kikre a távol-
levő, vagy képzelt, álmodott szépség nincsen akkora 
sót nagyobb hatással mint a jelenlevő, '— nem bír-
nak azon tehetséggel. 

Már most ezen itt elszámlált tehetségek sze-
rencsés vegyüléséböl áll elő az a tehetség, melyet 
mi a minden rendű szépség megismerésének alap-
jául tekintünk. Ez a tehetség ugy a magyar mint 
más nyelvben Ízlésnek, — Geschmack, gout — ne-
veztetik. Lucus a non lucendo. Hát ugyan lehet-e 
szép valaminek az ize? Összetett tehetség levén, ai-
katelemeinek különbözése, mint az emberi szellem 
fejlett, vagy fejletlen állapota és más befolyások sze-
rint az emberekben különböző lesz. 

Azon ízlés, a melynek elemei a tanulmányok ál-
tal kultivált ész, a religio és czivilizáczió által ne-
mesített érzelem és az a ritka privilegiumkép ada-
tott képzelem; — érdemli meg a jó ízlés nevét. En-
nek a jó Ízlésnek vindikáljuk mi a szép érzetét, mely 
nem egyéb mint az absolut, örök igazság felisme-
rése egy eszmében, egy érzelemben, vagy egy for-
mában. Ezt a tehetséget tehát el kell fogadnunk 
biróul, ha csak nem akarunk labyrinthbe tévedni. 

Igen ám, — fogják mondani — de mikor az 
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egyik század izlésçe igényt tartó embereinek Ítélete 
a műremekek megítélésénél oly ellentétben áll a 
másik századéival. Nem oly jelenség ez, mely ép az 
ízlés megbizhatlansága mellett szól ? — Mert igaz 
ugyan, hogy Homer eposzainak költői becsét, Plató 
nyelvének báját, és általában a görög müvek szép-
ségét minden időben elismerték a tanult emberek ; de 
ime ugy a közép-, mint újkor alkotásairól, elmemű-
veiről mily ellentétes nézetekkel találkozunk az idők 
folyamában! Igy p. o. nyolcz, kilencz évtizeddel 
ezelőtt hősi bátorság kellett volna hozzá azt állítani, 
hogy a góth építészet nem barbárság. Maga Fene-
lon is haszontalan^mesterkéltségnek -— vain raffine-
ment — nevezi azt. Ma pedig, mióta pl. Francziaor-
szágban Thierry Ágost és Michelet rehabilitálták a 
középkort és cathedrálait — ma a legklassikusabb tu-
dós is tisztelettel hajlik meg a csucsivek láttára. — 
íme a mult század irodalmi dictatora Shakespearet 
vadrészegnek nevezi, és sz. Kristófnak nagy, de durva, 
faragatlan párizsi szobrához hasonlítja. Angol bírá-
lók is még a mult században érthetetlennek, faragat-
lannak, bohócznak stb. nyilvániták. Ma pedig nem 
győzik eléggé csudálni és magasztalni. „Ez egy u j 
Zeusz, ki örökösen villámlik és menydörög, mondja 
róla lelkesedésében egy európai hirii magyar tu-
dós."7) Ezek igy levén, lehet-e bizni az Ízlésben? 

Igaz biz a, hogy az izlés nevében nem egyszer 
a legeredetibb alkotások, a képzelem legdicsóbb mü-
vei ledorongoltattak. De hát az igazság nevében és 
firmája alatt nem követtettek-e el jogtalanságok, 
igaztalánságok ? Azért az ily jelenségekre való hi-
vatkozás nem elég a jóizlés hitelének elrontására. 
Es mi joggal kérdhetjük, hogy micsoda izlés volt 
az, mely a középkor műremekeit, Shakespeare szín-
müveit ócsárolta? Hát biz az olyan izlés volt, mely 
a szép törvényeit egyoldalulag értelmezte. Egy régi 
iskola izlése, mely mindössze a hibának, a rútnak, 
a nevetségesnek felismeréséből állt. Ez volt a pe-
danteria, mely a hibák mellett nem birta észrevenni 
a legnagyobb szépséget; ez volt az izlés, mely egye-
dül a classicismus emlőin nevekedve, nem tudta 
érezni annak a szépségét a mi nem classicus. Ez 
volt a pedanteria és egyoldalúság. Abban az ízlés-
ben, a melyről mi beszélünk, a szép érzete dominál. 
A szép érzete pedig, a mint mondottuk, nem egyéb 
mint az absolui, örök igazság felismerése egy esz-
mében, egy érzelemben vagy egy formában, nem 
pedig a dolgok relaiiv, tünékeny, szeszélyes tulaj-
donságainak felfogása. Az az izlés, melynek mi a 

7) Shakespeare pályája. 353. lap. 

szép érzetet vindicáljuk, az igazság szeretete, az örök, 
absolut szép eszméje által lelkesittetik. Es ha igy, 
— akkor felfogja ismerni a szépet az emberi elme 
minden rendű alkotásaiban. Nem fog neki akadá-
lyul szolgálni, hogy elődei itt vagy ott durvaságot, 
faragatlanságot, vagy szédelgést láttak. Ennek da-
czára fel fogja ismerni a szépet a góth egyház egy-
kor barbárnak tar tot t építészetében, ugy — mint 
Shakespeare betegeiben és hőseiben. A mi a töme-
get, a nagy közönséget illeti, az bizonyára nem bir 
önálló Ítélettel, mint másutt nem, ugy a szép vi-
lágában sem. Neki vezetőre, utmutatőra van szük-
sége. Es ő elfogadja a felette álló szellemek ve-
zérletét. 

Miután igy megállapítottnak véljük a szép 
megismerésének lehetőségét egy tehetség t. i. a jó 
izlés, — nem pedig az érzékek — segélyével, lás-
suk már most, hogy mi a szép? 

Egy kassa-egyliázmegyei áldozár. 

A t u l a j d o n j o g , 
i . 

A tulajdon eredetéről a jogbölcsészek nézetei eltérők. 
Ezeket három osztályba lehet sorolni : 

1) Némelyek pl. Hugo Grotius, Puffendorf, Thoma-
sius azt szerződéiből származtatják, azt állítván, hogy az 
emberek önként hagyták el az eredeti javakközösségét, mi-
vel jobban tetszett, azokat magok közt felosztani ; s a mi 
mindegyiknek osztályrészül esett, azt sajátjoggal birni 
kezdte. — Ámde ha a tulajdonjog pusztáncsak szerződésen 
alapszik, miáltal az eredeti javakközössége megszűnt, akkor 
e szerződés vagy szükségszerű követelménye a természeti 
rendnek, vagy egyszerűen önkényi dolog. Első esetben ma-
ga a természet követeli a tulajdont, s mint ilyen a természet-
jogban gyökerezik, s nem szorul szerződésre. A második 
esetben a szerződést közmegegyezéssel minden órában le-
hetne felbontani ; de evvel a tulajdonnak minden biztonsága 
megszűnnék s a communismus elvben jogos volna. 

2. Más jogbölcsészek pl. Warnkönig, Trendelenburg, 
Walter sat. a tulajdonjog forrásául az államot tekintik. 
Ezek szerint állam nélkül nincs tulajdon; ez csak az állam-
ban jöhet létre. A birtoklás mint ilyen még nem ad tulaj-
donjogot, ezzé csak az által lesz, hogy az állam ilyennek 
elismeri s védelmezi. — De mint alább látni fogjuk a tulaj-
don a természetjogon alapszik s azért természeténél fogva 
már előbb létezett, mint az állam ; ez már feltételezi a tu-
lajdont, mivel az államnak egyik eredeti hivatása a tulaj-
don védelme, tehát nem lehet annak forrása ; ezt bizonyítja 
a történelem is, mely szerint a népek már sajátjoggal birtak 
mielőtt állammá alakultak volna. 

3. A communisták végül, u. m. Babeuf, Darthé, Cabet, 
Leroux, Proudhon sat. azt állítják, miszerint a tulajdon a 
közős javaknak egyesek által történt jogtalan elfoglalásából 
keletkezett. Ezek szerint az emberek nem önként hagyták 
el a vagyonközösséget, hanem ez erőszakosan pusztíttatott 
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el az által, liogy a hatalmasabbak bizonyos javakat kizá-
rólag magok számára foglaltak el. A tulajdon tehát semmi 
szín alatt sem jogos, hanem inkább lopás, melyet az erősebb 
a gyöngébb ellen elkövetett. Ezen jogtalan állapot beszün-
tetése végett a magántulajdont el kell törülni, és a vagyon-
közösséget ismét visszaállítani: az emberiség csak ugy lesz 
boldog, lia visszatér az ősi egyenlőség állapotára, melyben 
semmi személy- s vagyonkülönbség nem volt. 

De a communisták ezen nézete a vagyonközösségről, 
melyet a magántulajdon helyébe kell léptetni, a józan ész 
ítélőszéke előtt meg nem áll; gyakorlatilag pedig kivihetet-
len utópia. Ugyanis a) ha minden javak közösek, akkor 
vagy minden egyes embernek joga van azokból a maga szá-
mára annyit lefoglalni, amennyi életszükségleteinek födözé-
sére elég ; vagy nincs ehhez joga. Ha van joga, akkor maga 
a természet akarja a magántulajdont ; lia nincsen joga, akkor 
a természetrendje önmagával jön ellenkezésbe, mivel egy-
részt a természettől nyeri az ember a jogot az életre s ennek 
fÖntartásához szükséges eszközökre, a javakra, másrészt 
pedig e jogot megtagadja tőle. b) A földtermékek mindnyá-
jan még nem hasznavehetők, hanem ehhez munkát igényel-
nek; de vájjon kinek lesz kedve a munka terhét magára vál-
lalni, ha anélkül is mint embernek egyenlő joga van min-
denre? c) Oktalanul intézkedett volna a természet, ha min-
den egyes embernek mindenre egyenlő jogot adott volna, 
mivel mindenkinek szükségletei korlátoltak, melyeknek 
kielégítésére minden javak sem nem használhatók sem nem-
szükségesek ; ezen intézkedés annál oktalanabb volna, ha 
meggondoljuk, hogy, ha mindenkinek joga van mindenre, 
akkor senkinek sincsen már joga semmire, mivel jog ellen 
nincsen jog ; e mindenkinek harcza mindenki ellen csakha-
mar tönkre tenné a társadalmat. Miután pedig a természeti 
rend végelemzésben Isten rendelvényén alapszik, amaz ok-
talanság magára Istenre háramlanék vissza. 

Ezek után halljuk a ker. elveken nyugvó jogelméletet 
a tulajdonról, mint ezt előadja egyik elsőrangú ker. bölcs, 
aquinói sz. Tamás, a,Fejedelmek uralkodásáról' irt könyvé-
ben. Ennek 3. s 4-ik részében azt tanitja, hogy a tulajdonjog 
a természetrenden alapszik. A tulajdon természeti jog, nem 
ugyan azon érteményben, mintha az ember már természeténél 
fogva tulajdonosa volna valamely dolognak. Ily öseredeti, fel-
tétlen tulajdonos ura a dolgoknak egyedül Isten a teremtés 
jogánál fogva. Az ember mint teremtmény bizonyos dolognak 
tulajdonosa csak valamely jogezim által lesz, rai nem egyéb, 
mint oly ténykörülmény, miáltal az ember valami dologra jo-
got nyer, s ez tulajdonává lesz. Minden tulajdonjog tehát az 
embernél szerzett jog. 

Már most csak azon kérdés támad, vájjon azon jog, 
mely által az ember bizonyos jogezim erejénél fogva tulaj-
dont szerez, természeti jog-e vagy sem? Erre Perinnel ha-
tározott igennel válaszolunk, mivel a józan ész világánál s 
a dolgok természetében misem indokoltabb, mint hogy az 
ember vagyont szerezzen, azt mint saját tulajdonát birja s 
használja. Érveink a következők : 

a) Az embernek élete fÖntartásához, testi, lelki kifej-
lődéséhez anyagi javakra van szüksége. Szüksége van ele-
delre, lakásra, öltözetre, különféle tan- s képző eszközökre. 
Mivel pedig természetes joga van élete föntartására, testi, 

lelki műveltségre természetes joga is van a szükséges anya-
gi javak szerzésére. De ha másnak joga volna az ily módon 
szerzett javaktól őt megfosztani, ezeket már nem használ-
hatná ama czélra, mivel minden pillanatban azoknak hasz-
nálatában akadályoztatnék. Következésképen jogában kell 
állania ama javakat saját tulajdona gyanánt birnia s hasz-
nálnia; miáltal minden más azoknak bírásából s használatá-
ból ki van zárva. 

b) Az embernek nemcsak természetes joga s köteles-
sége van, miszerint szerzett javaival jelen szükségleteit fö-
dözze, hanem jövendő, nemkülönben édes övéinek szükség-
leteiről is gondoskodnia kell. Mert először az egyes ember-
nek törekvése, következőleg az egész emberiségnek fensöbb 
kiképzése lehetetlenné válnék, ha minden egyes ember min-
den pillanatban utalva volna azt keresni, a mi az ő élete 
fÖntartásához szükséges. Másodszor, az egyes ember termé-
szetes kötelességének, melynél fogva édes övéiről gondos-
kodni tartozik, — nem tenne eleget, ha egyedül csak arra 
volna feljogosítva, hogy pillanatnyi szükségleteiket födözze. 
Ide járul, hogy senkisem tudja, vájjon jövőben betegség 
vagy más eshetőség nem akadályozza-e őt a szükségesek 
beszerzésében ; s azért már a természetes okosság paran-
csolja, miszerint minden eshetőségre saját s övéinek föntar-
tását s jólétét biztositsa: miből szükségszerűen arra kell 
következtetnünk, hogy a természettől fel van jogosítva az 
ember, miszerint nemcsak a jelen pillanatra szerezhet java-
kat, hanem hogy ezeket mint állandó tulajdonát bírhatja s 
növesztheti. 

c) A föntebbiek szerint a társadalmi viszonyok az 
emberek közt a természetnek öseredeti intézményeihez tar-
toznak; már pedig tulajdonjog nélkül semmi rendezett tár-
sadalom fön nem állhat. Mert ha az egyik a másiknak va-
gyonát elvehetné, végül csak az erősebbnek joga állhatna 
még fön ; de ez mindnyájunk harczát mindnyájunk ellen 
felidézné. Avagy nem a mindennapi tapasztalás mutatja-e, 
hogy az édes testvérek sem képesek atyjok örökségének 
felosztásában megegyezni ; hogy ugyanazon háznak lakói 
még a levegő s a kutviz miatt is czivakodnak: vájjon mi 
történnék, ha joguk volna a magántulajdonban osztozkodni? 
Az egész társadalom czivódás és veszekedésben feloszlanék. 
De mivel a társadalmi rend s béke isteni rendeleten alapszik, 
ez pedig magántulajdonjog nélkül fön nem állhat, azért 
végelemzésben ez is isteni intézmény. 

Ezek igy levén, a természet rendje szerint bizonyos jog-
czimeknek is kell létezniök, melyek erejénél fogva az ember 
tulajdont szerezhet s az szaporíthatja. Ezek : a munka, mely 
által a magántulajdonbirtok keletkezik ; a takarékosság, 
mely által az sokszoroztatik ; s az örökség, mely által a szer-
zett vagyon másnak hagyatik. Ezeknek két elseje oly nyil-
vánvaló, hogy azokat a socialisták sem merik kétségbe 
vonni. De az örökösödést, mint a társadalmi egyenlőséggel 
ellenkezőt, és közbajainknak egyik kutforrását, eltörlendő-
nek egyhangúlag hirdetik. 

Ezek ellenében állittjuk, 'hogy az örökjog is a termé-
szeti jogban gyökerezik; és pedig az úgynevezett végrendelet 
nélküli (ab intestato) örökjog, a családi egység elvein alapszik. 
A család-fő ugyan elsőrendű tulajdonosa a vagyonnak ; de 
másod sorban a családtagoknak is, kikhez tágabb értelem-
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ben a rokonok is tartoznak, a családi birtokban részök van, 
mivel a családfővel erkölcsi egységet képeznek, s annak 
szerzésénél s gyarapításánál is közreműködnek. Minél köze-
lebb állnak a családtagok a családfőhez, annál több joguk 
van a családi vagyonhoz; azért nagyon természetes, hogy 
a családfő elhunytával a másodlagos tulajdonosok elsőleges 
tulajdonosokká váljanak, és pedig fokozatosan aszerint, a 
mint közelebbi vagy távolabbi viszonyban voltak a csa-
ládfőhez 

Hasonlóképen a végrendeleti örökjogot is a tisztán ter-
mészeti jogelvekből kell levonni, melyeknél fogva t. i. valami 
vagyonnak tulajdonosa, ha teljes tulajdonjoggal birja, a fö-
lött szabadon rendelkezhetik. Avagy nem következik-e a 
teljes tulajdonjog fogalmából, miszerint az, ki evvel birja 
vagyonát, a fölött kénye-kedve szerint rendelkezhetik s azt 
el is idegenenitheti ? Már pedig az örökhagyó, ki végrende-
letet készit, még ^életében tulajdona fölött rendelkezik, azt 
végrendelkezésileg másra ruházván á t ; s azért őt teljesen 
megillető jogot gyakorol ; hogy pedig ezen végrendelkezés 
az örökhagyó szándéka szerint csak halála után hajtható 
végre, a dolgon mitsem változtat. (L. Ch. Perin, Les lois de 
la société chrét. tom. S. VII. la propriété.) 

(Folytatjuk.) Dr. Surányi J. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, szeptember 14. A tizenötös bizottság és a 

,Protestáns Hetilap.' — Végtelenül meglepő lett volna, ha 
az alapok és alapitványok kezelésének ellenőrzésére kikül-
dőit tizenötös bizottság ellen protestáns oldalról hang nem 
emelkedett volna. A meglepetéstől csakugyan megkímélte a 
katholikusokat a ,Protestáns Hetilap,' irván egy vezérczik-
ket a miniszter tervei ellen a,holt idény'-ben. Mégis látszik 
rajta, hogy a holt idényben íratott, mert argumentumaira 
sokkal jobban illenek azok a szavak, melyeket az alapok 
ügyének elintézéséről mond, hogy t. i. azok halva születtek, 
mint magára az alapok ideiglenes elintézésére. De lássuk 
csak azokat a halva született gyermekeket, azaz akartuk 
mondani, argumentumokat. 

A ,Protestáns Hetilap'-nak nem tetszik a tizenötös bi-
zottság kinevezése. No ez nem újság és még nem is olyan 
nagy baj, azért evvel nem is foglalkozunk, hanem foglalko-
zunk, avval, ami neki továbbá sem tetszik, hogy t. i. a ti-
zenötös bizottság tagjai concessióra való tekintetből válasz-
tottak ki, mert hát úgymond tisztán katholikus alapok ezek? 
Szerintünk, igen is, ezek az alapok tisztán katholikusok, eze-
ket illetik meg, és igy csakis katholikusok vehetnek részt a 
kezelés ellenőrzésében. De hát tegyük fel t. ,Protestáns He-
tilap', hogy valamikor kitűnnék, hogy ezek az alapok nem 
egészen katholikus alapok, mint ő véli : jelenleg lehet-e azon 
szempontból kiindulni ami valaha megtörténhetnék, de, hogy 
meg fog-e történni, még most nem bizonyos, hanem nagyon 
kétséges? Vagy inkább a dolog természete nem azt kiván-
ja-e, hogy a ténylegas állapot szolgáljon kiindulásul és in-
tézkedési pontul? És mi ez a tényleges állapot? Az, hogy 
bár kétségbe vonatott ezen alapok jogi természete néhány 
évvel ezelőtt, azokat ma épen ugy, mint alapittatásuk ide-
jétől egészen a legújabb korig a katholikusok élvezték és 
élvezik: a legrosszabb esetben is áll tehát a praesumtio, hogy 

ezek az alapok kath. természetűek és igy a legtermészete-
sebb, hogy azok kezelésének ellenőrzésére csak a katholiku-
sok hivatottak és igy nincsen semmi ok a megbotránkozásra 
a felett, hogy csak katholikusok hivattak meg az ellenőr-
zésre és más felekezetűek nem. 

A ,P. H.'-nak okoskodása egy nagy tévedésen alap-
szik. Midőn ő a tizenötös bizottság ellen felszólal, bevég-
zett ténynek tartja, ami csak kezdetleges állapotban van, 
eldöntöttnek tartja ami még kérdéses. Az ily ingatag és 
kétes alapon álló okoskodásnak sem értelme, sem értéke nin-
csen. Azt mondja ugyanis, hogy mind a három alap, az egye-
temi, vallás- és tanulmányi ugyanazon természetű vagyon, 
és ebben igaza van; de abban már nincsen igaza, hogy az 
egyetem Deák Ferencz indítványára államinak nyilvánítta-
tott. Bennünket, mondhatjuk, igen lekötelezne a ,P. H. , ha 
az országgyűlés e határozatát velünk közölné, annak a ha-
tározatnak valamely országgyűlési czikk, vagy §-ban benn 
kell lenni, nyomának kell lenni annak a felsőház határoza-
tai közt, el kell látva lenni ő felsége aláírásával és miután a 
,P. H.' oly határozottsággal nyilatkozik e kérdésben, fel kell 
tenni, hogy ő mindezt egész biztossággal tudja, a miről ne-
künk tudomásunk nincsen, fel kell tennünk, hogy nem be-
szél valami ,mondják' után ; mert ha ilyen határozatot fel-
mutatni a ,P. H.' nem tud, akkor bizony elesik azaz örö-
me, hogy az egyetem állami'és okoskodása nagyon is fel-
tűnően mutatja, hogy holt idényben született, azaz halva 
jött jétre. 

Nem biztosabb lábon áll a ,P. II.' a többi alapokra 
nézve sem. „Azóta úgymond, t. i. szerinte az egyetem álla-
mosítása óta, sokszor felmerült a kérdés : mi történjék az 
egyetemihez hasonló jogi természetű másik két alappal? Az 
országgyűlés abból a szempontból indulva ki. hogy a mi a 
katholikusoké, legyen az övék, ami pedig nem felekezeti, ha-
nem általános természetű vagyon, legyen az államé, kezelje 
az állam és fordítva a köznevelés czéljaira — mintha biz a 
kath. iskola nem köznevelés volna — tekintélyes és szakértő 
férfiakból bizottságot küldött ki az alapok megvizsgálására. 
A vizsgálat megtörtént és eredménye, hogy. az alapok tete-
mes része nem felekezeti, hanem állami eredetű." Mí igen 
sajnáljuk, de kénytelenek vagyunk itt ismét ellenmondani 
a ,P. H.'-nak. Vizsgálati eredményről beszél, mely kitün-
tette volna, hogy ezeknek az alapoknak tetemes része nem 
katholikus. Hát hiszi-e a ,P. IL', hogy ha ily eredmény lé-
teznék, hogy azt az országgyűlés szó nélkül hagyta volna? 
Hogy minő eredményt volt képes a kiküldött bizottság fel-
mutatni, eléggé bizonyítja az, hogy ezt az eredményt még 
mindig keresik. Alaptalan állitás az és nem egyéb, hogy 
eredmény már létezik és igy alaptalan azon állítása is, a ,P. 
H.'-nak, hogy e vizsgálattal megérett a dolog a végérvényes 
határozatra. Igen, sem az egyetem, sem'a többi alap jogi ter-
mészetének vizsgálata nem mutat fel végérvényes határozat-
hoz szükséges eredményt, mely végérvényes határozat úgy-
sem az országgyűlésen, hanem a bíróság előtt fog egykor 
meghozatni. 

Mind ebből az következik, hogy a miniszter sem al-
kotmányellenesen nem járt el, sem nem játszotta ki a fele-
lősség elvét, melynek csak akkor volna helye, ha az ország-
gyűlés bízta és bizhatta volna meg ezen alapok kezelésével, 
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sem semmiféle vallásfelekezet iránt nem volt igazságtalan, 
midőn a bizottságot csak katholikus férfiakból állította ösz-
sze, hanem igenis eljárt az 1790/1-ik tvczikk értelmében, te-
hát törvényesen, mert az emiitett tvczikk a kérdéses alapo-
kat a katholikusoknak tulajdonította. Ha valakinek, ugy 
épen a protestánsoknak illenék hallgatni e kérdésben, kik 
mindig mellüket verve hivatkoznak az országos törvények 
iránti tiszteletükre. Ott van az 1790/1-iki tvcz, melynek ér-
telmében a végleges osztozkodás megtörtént, ki van ott 
mondva, hogy ezután csend és béke legyen, mert megkap-
ták a katholikusok és protestánsok a magukét, tiszteljék te-
hát e törvényt, mely a katholikusoknak is védelmül szolgál. 
Különben a tizenötös bizottságra nézve mi ismét azon re-
ményünket fejezzük ki, hogy központul fog az szolgálni a 
kath. érdekek védelmére és életjelet a ,P. H.' gyunyolódása 
daczára is ki fogja tüntetni, mert megmenti a kath. vagyont 
az osztozkodni vágyók nagy boszuságára és az igazság dia-
dalára. Q 

Köln. szept. 9. A kölni katholikusok a ,dombaufest' 
ügyében tegnap igen népes gyűlést tartottak. Elnökölt Fuchs 
országgyűlési képviselő. A gyűlés lefolyásáról közöljük a 
„Kölni V. Ztg." következő jelentését: „Néhány bevezető 
szó után, elnök figyelmeztetett különösen azon körülményre, 
hogy a történeti jelmezekkel tervezett ünnepélyes menet elő-
készítő bizottságának tagjai kevés kivétellel valamely ,libe-
rális választási szózat'-ot is aláírhatnának. Utána szólt Car-
dauns. A dóm, ugy mond, nemcsak dicscsarnoka a német 
művészetnek, nemcsak nemzeti szentélye népünknek, hanem 
első sorban Isten háza. Az előbbi dómépitő ünnepélyekkel 
nem volt összekötve azon törekvés, hogy a dómot lényeges 
jellegétől, t. i., hogy az katholikus templom, megfosszák. A 
templom hajójának befejezése alkalmából 1863. okt. 15 ére 
rendezett ünnepély e szempontból mélyen alatta áll az előbbi 
ünnepélyeknek. A városi képviselők azévi jul. 20-i gyűlésé-
ben a testület 14 tagja, köztük Ivaesen ur is, ezt az indítványt 
tették: „A gyűlés ezúttal minden részvételt tagadjon meg akár-
mely nyilvános ünnepélyességről, és a központi dómépitő bi-
zottság elnökségéhez azon kérést intézze, hogy az ünnepélyt 
egyelőre egyházi ünnep körébe szorítsa." Hosszas vita után 
csakugyan elfogadtatott ez s határozottá lőn, hogy a gyűlés 
a szándékolt ünnepélyességekben nem fog részt venni. Clae-
sen e határozatot a politikai helyzettel igyekezett indokolni. 
Tehát a városi képviselő testület e megatartása volt oka, 
hogy Vilmos király az ünnepélyen hiányzott s csakis okt. 
13-án tett a dómban rövid látogatást, mely után az nap este 
elutazott. E látogatáskor adott kis diner-n Geissel bibor-
nok a király jobbján ült. Ez két évvel történt azután, hogy 
ő felsége a bibornoknak Königsbergben kijelenté, mennyire 
Örül, hogy a kath. egyház viszonyai Poroszországban törté-
net, alkotmány és törvény szerint jól vannak rendezve. Tiz 
(ívvel e nyilatkozat után a májusi törvények készen voltak 
1863-ban ,dombaufest' tehát mégis tartatott, de már akkor 
sötét árny esett az ünnepélyre és Geissel bibornok jósló szel-
lemmel mondá toastjábau: „Vajha soha többé vissza ne tér-
jen az az idő, midőn a munkások viszály és czivódás miatt 
szétoszlottak!" A viszály jelenleg tetőpontját érte el. A dóm 
kész, hanem a kath. egyház épülete Poroszországban romban 
hever. Ha ily körülmények közt a katholikus polgárság az 

ünnepélyen tartózkodó magatartást fog követni, igy végzé 
szónok beszédét, hogyha a legtöbb püspöki szék és száz meg 
száz plébánia árvasága idején, és számtalan zárda megsem-
misitése után, törvényszerű főpásztorának távollétében nem 
lehet oly hangulatban, hogy minden tartózkodás nélkül 
adja magát át az ünnepi vigságnak ebben semmi tüntetés 
sincs a császár ellen. Jól tudjuk, hogy ő felségének az u. n. 
,bischofsparagraph'-fal az a czélja volt, hogy általa lehe-
tőve tegye valamely egyházfejedelem jelenlétét a dóm-ün-
nepélyen. Köszönettel tartozunk neki azért is, hogy mége jó-
akaratú szándék meghiúsulása után is igyekszik az ünnepély 
egyházi jellegének utolsó maradványát megmenteni. Hanem 
ő felségének ezen személyes érzelmei az egyházi téren ural-
kodó bajt nem szüntetik meg és a kölni katholikusokat nem 
segitik ki azon számtalan meggondolni valóból, melyek a kul-
turkampf ideje alatt tartandó ünnep alkalmából szükségkép 
keletkeznek. 

Bachem Gyula városi képviselő erre előterjeszté az elő-
készitő bizottság határozati javaslatát, indokolásában külö-
nösen hangsúlyozva, hogy az érsek távolléte miatt kath. 
népünnepről szó sem lehet. A kölni katholikusok álláspont-
ját, a fennálló körülmények közt, következő revolutiók fe-
jezik ki : 

„A Frank udvarhoz" czimzett szálloda nagytermében 
összegyűlt kölni kath. polgárok őszinte örömmel üdvözlik a 
dómnak, a német föld e legdicsőb kath. templomának, oly 
régóta várva várt befejezését ; 

egyúttal mindazoknak legfoiTÓbb hálájokat fejezik ki, 
kik e nagy művet tettel és tanácscsal nagylelküleg elősegí-
tették és befejezéséhez eljuttatták ; 

legmélyebben fájlalják azonban a főtisztelendő kápta-
lannal együtt, hogy a dóm befejezésének ünnepélye oly időre 
esik, midőn a szerencsétlen egyházpolitikai conflictus, mely 
egyházi szervezetünket Poroszországban nagy részt szét-
rombolta, mely névszerint kölni főmegyénket romokkal töl-
tötte el és törvényes főpásztorunkat hivatalának g y a k o r l á -
sában évek óta akadályozza, lényegében és minden remény 
nélkül a közeli jobbrafordulás iránt még folyton tar t ; 

fájdalomtól eltelve ezen körülmények miatt a gyűlés 
azon reményt nyilvánítja, hogy a kölni kath. polgárok a fő-
székesegyházi káptalan által elrendelt hálaadó isteni tiszte-
letben buzgón fognak részt venni, máskülönben pedig azt 
véli, hogy a katholikusoknak a körülmények méltóságteljes 
tartózkodást parancsolnak." 

Ezen határozatoknak elfogadásával, folytatá szónok, a 
gyűlés bizonyára érsek urunk szándéka szerint fog eljárni,« 
mint egyúttal a főszékesegyházi káptalannal is öszhangban 
fog lenni. A katholikusokra a körülmények által ráerősza-O J 
kolt tartózkodás határait kijelölni nem szándéka: hogy az u. 
n. történeti jelmezes menetben vagy valamely népünnepbei» 
való részvétel vele össze nem egyeztethető, az kézzelfogható. 
— Theisen lelkész még egyszer hangsúlyozta a káptalan 
átiratát. A hivatalos programm csak Te Deum-röl szól, a 
káptalan azonban valószínűleg sz. misét fog előbb tartani 
hálául az építés nagylelkű előmozdítóiért. Október 15-iko 
azért választatott, mert e nap a dóm egyik legnagyobb jóte-
vőjének IV. Frigyes Vilmos királynak születésnapja. Erő-
sen kikel a majdnem kizárólag liberálisok által terveit jei-
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mezes menet ellen. — Végül elnök még egy igen különös 
körülményre figyelmeztet, a mely miatt a katholikusoknak 
teljes lehetetlen tartózkodás nélkül részt venni a befejezés 
ünnepélyében. A kölni dóm, e katholikus templom befeje-
zésének ünnepe, természetesen kiválóan egyházi ünnep, habár, 
úgymond, Jung ur egyszer a dómban nem látott egyebet, 
mint a „tökélyre emelkedett emberi nagyság jelét." És mégis 
most a lelkesedés ezen ünnep iránt épen azon körökben tör 
ki, melyek a dóm benseje vagyis az iránt a mi benne törté-
nik, végkép semmit sem érdeklődtek, és épen a legtevéke-
nyebb ünneprendezők közt oly férfiak is találkoznak, kiknek 
hitetlensége általánosan ismert. Honnan e sajátságot tüne-
mény? Miért e futkosás Berlinbe, e lázas tevékenység, hogy 
daczára az általánosan ismert nehézségeknek a folyó évben 
minden áron legyen dombaufeier? Azért, mert tudják, mily 
rosszul esik a katholikusoknak az ily ünnepély most; azért 
mert épen oly ünnepet akarnak, melynek éle a katholikusok 
ellen legyen irányozva. Es még azt akarják, hogy a katho 
kusok lelkesedéssel vegyenek részt ebben az ünnepélyben ! 
Előttünk már csak annak az egy körülménynek is döntőnek 
kell lenni, hogy érsek urunk, ha megjelenne, a dómból egye-
nesen a börtönbe volna kénytelen menni. Hogy pedig Köln-
ben igazi népünnep a katholikusok nélkül lehetetlen, azt a 
lelkesedés gyártói nagyon jól tudják. Hogy ha talán kísér-
letet tennének általános polgárgyiilésben „hangulatot" gyár-
tani, a katholikus polgárság dolga lesz bebizonyítani, mi-
ként gondolkozik, a mely bizonyíték egyébiránt a politikai 
választásokkor már gyakran meg volt adva. 

E zárszó után a fenti határozatokat az imposans gyű-
lés en bloc elfogadta. 

Bruxelles, szept. 3. A diplomacziai viszony megsza-
kítása a szent székliel, mint az ,Aurora' itteni levelezője 
irja, politikai szempontból is nagy tévedés volt és a kor-
mánynak sokba fog kerülni. Most már constatált tény, hogy 
<3 kormány nem nemzeti kormány, mert az egyetemes sza-
badkőművesség titkos hatalmának szolgálatában működik. 
Az iskolai törvény, mely a szakításra alkalmul használta-
tott, a páholy hivatalos közlönyének tanúsága szerint, a 
szabadkőművesség műve. A skót jelvényes nagy páholy Bul-
letinje dicsekedve emlité, midőn a diplomacziai szakításról 
volt szó, hogy „a páholyok nem idegenek ezen eredmény-
ben." Azért a szabadkőművesség fényes ünnepet is tartott 
•ez alkalomból a brüsseli színházban, és a külföldi páholyok 
nagy számban válaszoltak a belga páholyoktól hozzájok 
intézett meghivásra. 

A szabadkőműves ünnepély, a nemzetközi közoktatásügyi 
•congressus, a soeialista meeting, mind ezen dolgok összeestek 
nemzeti jubiláris ünnepeinkkel. Ezenkívül volt itt még a 
szabadgondolkozóknak is congressusuk, mely valóságos bot-
rány. Lehetetlen még elképzelni is azt a sok ostobaságot és 
istenkáromlást, melyeket itt ez utóbbi napokban elkövettek. 
Isten legyen irgalmas Belgiumnak! 

A doctrinair liberalismus folytatja kifejlődését a ra-
dicalismus felé. A „L'Etoile belge" már meg van ijedve e 
miatt és, habár csak még föltételesen, de már uj párt alaku-
lásról kezd beszélni. Balközép alakítását pengeti azon 
«esetre, ha az uralkodó politika hangsúlyozása igen erőssé 
Ztzdene vállni. Azonban a liberalismus igen veszélyes mere-

délyen halad. Vájjon megállhat-e ott a hol akar? Lehet-e 
az egyetértést hivei közt vieszaállitani, midőn a kormányon 
ülők nem gondolnak másra, mint repressaliákra és harczra? 
Látni fogunk mi még Geschäft-ministeriumokat, sőt vegyes 
ministeriumokat is. Az ily ministeriumok már máskor nagy 
szolgálatokat tettek Belgiumnak, mely jelenleg annyi min-
den tekintetben meg van oszolva. 

A katholikus iskola-fillér egylete Brugesben igazán im-
posans közgyűlést tartott. Megjelent körülbelül 5000 tagja. 
Ezen gondviseléses társulat életrevalósága teljesen bizto-
sitja kath. iskoláink jövőjét, melyeken Isten áldása van, ki 
gyermekeinket őrangyalai által őrizteti. Az itt tartott be-
szédek telvék lángoló hazafisággal és hitbuzo-ósáo-o-al. Külö-o o o o OO 
nős tetszéssel találkozott azon indítvány, hogy mindenütt 
vétessék el valami a begyült kath. iskola-fillérekből és adas-
sék a szent atyának, hogy Rómában a vallásos oktatást vele 
felsegíthesse. Ez csak szerencsét, és áldást hozhat az egy-
letre ; mert Isten megjutalmazza a gyermekeket, kik atyjok 
segitségére sietnek. 

A szabadelvű sajtó roppantul erőlködik, hogy mgr 
Vannutelli, e kitűnő férfiú nevét bemocskolja. Azt igyekszik 
magával elhitetni, hogy a volt nuntius conspirator. Egyéb-
iránt az ily fictiókra nagy szüksége van a liberalismusnak 
oly nagy kudarcz után. Megrögzöttebb szabadelvűek azon-
ban teljesen meg vannak győződve az ellenkezőről. A do-
log igen világos. Mgr Vannutelli nuntiusa a pápának, a 
pápa — testvére a belga püspököknek : a következtetés tehát 
igen egyszerű. Vagy talán mgr Vannutellinek a belga mi-
nisterium érdekében kellett volna eljárnia, s instructiót tőle 
kellett volna vennie? Nevetséges praetensio ! A volt-nun-
tius eljárása a lehető legcorrectebb volt ü soha sem szűnt 
meg a szent szék mérséklő tanácsainak közege és tolmácsa 
lenni, és a mgr Dumonthoz intézett levelének szintén épen 
a mérséklet volt a czélja. Igyekezett benne lebeszélni ezen 
tüzes főpapot azon föpásztori körlevelének közlésétől, mely 
az 1842-iki iskolai törvényt, a mely akkor még érvényben 
volt, megtámadni készült. E tekintetben többé szetnmi 
kétség sem forog fenn, kivált mgr Vannutellinek f. évi aug. 
12-én Porto san Giorgioból egy belga barátjához intézett 
levele óta. Hogy pedig a nuntius mgr Dumonttal szemben 
közbelépett, azon senki sem csodálkozhatik, hisz az ily köz-
belépést maga Frère ur is többször kivánta és kikérte, 
mint az emiitett levél mondja. Az ellenséges lapok hiában 
igyekeznek mgr Vannutelli eljárását rágalmazni. Minden 
igyekezetük sikertelen. Az ő mérsékletét mindenki ismeri. 
Az egész hajrát csak azért indították ellene a kormány kö-
zegei, mert rajta akarnak boszut állani a diplomacziai ku-
darczért, melyet szenvedtek. Erről a kudarczról a párisi 
„Moniteur Universel" a szent atya legújabb allocutiója al-
kalmából igy í r : „A Moniteur t. olvasói igazi értékök sze-
rint méltányolhatják X I I I . Leo pápa ő szentségének ezen 
nyugodt de igen erélyes tiltakozásait Frére-Orban ur po-
litikája és az ő diplomacziai jegyzékeinek insolens és egé-
szen abnormis nyelvezete ellen. Ha az aug. 20-íki consisto-
riumról szólunk, constatálni kell a kitűnő hatást, melyet a 
szent atya szavai a külföldi követségek nagy többségére 
gyakoroltak, melyek Belgium és a szent szék közt folyt ezen 
igen hosszú vitának kezdete óta, szemlátomást a szent szék 
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mellett foglaltak állást. Midőn valaki a harag és sértegetés 
karjaiba dobja magát, ez mindig annak a jele, hogy ő a 
hibás, és ezt még azoknak is el kell ismerni, kik talán vele 
egy véleményben vannak s eszméiben osztoznak. Frère-Or-
ban ur, ki, jól tudjuk, semmibe sem veszi a római curia jo-
gait és igazait, büntetését azon legkevésbbé rokonszenves 
érzelemben fogja megtalálni, melylyel az összes diplomaczia 
kijelentéseit és tiltakozásait fogadta." 

Ha a ,Moniteur' ily kategorikusan pálczát tör diplo-
macziánk jegyzékei felett, mily szavakkal fogja akkor kár-
hoztatni azon jelzőt, melylyel kormányunk feje a parla-
menti szószék magaslatáról a nagy XII I . Leo pápát illette, 
midőn a bölcs, tapintatos, békeszerető pápát „csaló"-nak ne-
vezte, kiben egyenlő a rettenthetlenség a mérséklettel, mi-
dőn Isten s az egyház jogairól és a hivek lelki üdvéről van 
szó ? Mert volna-e minister ur ily jelzővel illetni valamely 
király t, kinek rendelkezésére hadsereg áll és a ki holnap már 
eclatans elégtételre kényszerithetné őt az egész világ előtt? 
Feltenni e kérdést annyimint azt mindjárt mégis oldani. 

Virág Benedek-ünnep. 
Az irodalomnak, a magyar nemzeti közszellemnek, 

szép, lélekemelő ünnepe volt f. hó 13-án Budán. Vallásosság 
és hazafiság szép öszhanghan ünnepelték Virág Benedek, a 
szerzetes, pap, tudós, hazafi, a classicus iró, a magyar Ho-
rácz, a „nemzeti lélek tüzes ébresztője" emlékezetét ha-
lála félszázados évfordulóján. A magyar püspöki kar egyik 
mélyen tisztelt tagja mondott szent misét elhunyt jelesünk 
lelke örök nyugalmára s tartott fölötte emlékbeszédet. 
Emlékkővel jelölték meg azon házat, melyben a nem-
zeti szellem újjászületésének előhirnöke s úttörője 1830. ja-
nuár 23-án meghalt. Kimentek százan és ezeren a temetőbe 
s díszesen megújított sírkeresztjére lelkes beszédek, hazafias 
buzdítások s nemes fogadalmak kiséretébeu rátűzték az elis-
merés és hála ötszörös koszorúját, a főváros, a Virág-emlék-
bizottság, a kegyesrendiek, az egyetemi s a II . ker. reálisko-
lai ifjúság nevében. Már kora reggel ünnepi szint öltött 
Buda azon része, a Szarvas-tér, hol a történeti nevezetességű 
ház van. A házuk homlokzatain nemzeti lobogók lengedez-
tek, az ablakokból szőnyegek é3 virágokból font füzérek 
csüngtek alá. Az ünnep, a hozzánk is beküldött programm-
iez hiven, szent misével kezdődött a tabáni pleb. templom-
ban. Pontificált Virág egyházmegyéjenek, Székesfehérvárnak 
apostoli és hazafias érdemekben gazdag, hőn tisztelt püspöke. 
Segédletében ott láttuk Ráth apátot, Pellet cz. kanonokot, a 
tabáni lelkes plébánost és derék segédjeit. A templom első 
tiz, feldiszitett padjában ott voltak a kormány, főváros, aka-
démia, egyetem, a történelmi, Kisfaludy- s Petőfi-társaság 
küldöttei, a székesfehérvár-egyházmegyei papság képvise 
lői, élükön Nyirák pleb. pápai kamarással, s a magyar 
irodalom idősb s ifjabb nemzedéke. Az egyetemi ifjúság 
testületileg jelent meg zászló alatt, testületileg vett részt 
a budai tanuló ifjúság is és a kegyesrendiek jeles gymna-
siuma. Fehérbe öltözött kisded leánykák koszorúkat tar-
tottak, virágokat szórtak. Sz. mise után ő mga a püspök 
nagyhatású beszédet tartott, melyet teljes szövegében fo-
gunk közölni. Egy bizonyos előitélet meg volt lepetve és 
hangosan csodálkozott, hogy kath. püspök magyar irót igy 
megtisztelt. Pedig hát ez a kath. papságnál igy volt, van és 
lesz. A mint a nemzet vallásos szellemének ápolásában épugy 
hazafiságban sem hagyja magát felülmúlni senki által. Tem-
plom után a Szarvas-térre vonult ki a fényes közönség disz-
menetben. Ekkor már tizezernyi sokaság foglalta el az emii-
tett tért s a beleszögellő utczákat. Virág 1800-iki,Örömének -
ének elzengése után dr. Ország Sándor, az emlék- bizottság 

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő : Breznny 

Nyomatott Budapesten, 1880. Kocsi Sándor 

alelnöke, gyújtó hatású beszédben ecsetelte Virág érdemeit. 
Beszéde végén lehullván a lepel az emléktábláról, hangosan 
elolvasta a barna márványtáblára vésett aranybetűs feliratot,, 
mely Tárkányi B. következő distichonjából áll: 

Nemzeti léleknek tüzes ébresztője lakott i t t , 
Zengve dalát s írván nemzete századait. 

I t t élt, halt — nem halt, — mert halva is él, a ki ugy élt, 
Mint a magyar nemzet dísze Virág Benedek. 

Ezután Ország átadta a Virág-alapitvány okmányait 
Gerlóczy alpolgármesternek, ki a főváros nevében kijelenté, 
hogy ezen alapítványhoz ugyanoly összeggel (800 ar. frt tal) 
járul a kitűzött hazafias szándék előmozditásához. A szózat 
eléneklése után a közönség egy része hosszú menetben a te-
metőbe ment, hol a halhatatlan magyar iró keresztjére leté-
tetvén a koszorúk, Győrffy Gyula jogász és dr. Toldy Lász-
ló tabáni segédlelkész mondottak hatásos, jeles beszédeket. 
Ezzel az ünnepély véget ért; de mi még visszatérünk reá. 

IRODALOM. 
X Szentséges atyánk XIII. Leo pápa élete és mű-

ködése. Unser hl. Vater Papst Leo XIII. in seinem Leben 
und Wirken von 6. Benno Kühtie, o. S.B. A szent atya arcz-
képével és 60 fametszettel. Einsiedeln. Benziger 1880. 256 
lap. Ára diszkötésben 2 frt. 81 kr. 

A mint igen természetes de szükséges is volt, szent-
séges atyánk trónralépte után azonnal minden nyelven töb-
ben megirták életrajzát. Valamennyin azonban többé ke-
vésbbé meglátszottak a sietség nyomai, minekfolytán egyik-
másik hiányosan is ütött ki. Most tehát, miután már elég idő 
vol ta trónralépteig, némileg mondhatni, szerény visszavo-
nultságban élt pápa életéről teljesen kimeritő adatokat gyűj-
teni, valóban általános óhajnak tett eleget szerző, midőn 
századunk ,bölcs' pápájának életrajzát egész a mai napig le-
vezetve hiven és teljesen megirta Velős rövidsége és a szent 
atya irataiból közbeszött idézetek, melyek XII I . Leo és kor-
mányzásnak szellemére meglepő fényt derítenek, valamint a 
szöveg közé felvett metszetek, kiváló becsüvé teszik a jeles sz. 
Ben. r. tudós tanár művét. 

VEGYESEK. 
— (A Szent-László-Társulat) XV. rendes közgyűlését 

f. évi szeptember 30-án, délelőtti 10 órakor, Budapesten, a 
központi papnövelde földszinti nagy termében tartandja, 
melyre a társulat tagjai tisztelettel meghivatiiak. A gyűlést 
az egyetemi templomban reggeli 9 órakor tartandó szent mise 
fogja megelőzni. Budapesten, 1880. szeptember 11. Ágos-
ton Antal titkár. 

— Ft. Pásztélyi János munkácsi gör. kath. püspök ur 
ő mga elrendelte, hogy egyházmegyéje papnövendékei, ta-
nulmányaik befejeztével, mint jövendőbeli igazgatói a köz-
ségökbeli népiskoláknak, a népoktatást illető minden tör-
vény, szabályzat, kormány-rendelet valamint a magyar kath. 
püspöki kar ide vágó munkálatának ismeretéből szigorúan 
megvizsgáltassanak. Az ungvári gör. kath. papnöveldében 
egyidejűleg tanszék állíttatott fel ezeknek s a népokt. mód-
szertannak tanítására. 

— Bajorországban a gymnasiumok két felső osztályá-
ban a szabadelvű aera épen ugy mint D á l u n k a hittannak 
hetenkint csak egy tanórát volt kegyes engedélyezni. Azon-
fölül a hittanár nem volt tagja a vizsgáló bizottságnak. Most 
ismét visszatértek a régi két tanórára és a hittanár a vizs-
gáló bizottság tagja lett. Nálunk még mindig egy óra van 
szentelve a legfőbb s legszentebbnek, mig a tücskök s boga-
rakra három óra is jut. 

Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

nyomdájában. Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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TARTALOM : Virág Benedek mint egyházi iró és vallásos költő emlékezete. — Circa titulos sacrae ordinationis. — Pauer 
János püspök ur beszéde, melyet a Virág Benedek-ünnepen mondott. — Egyházi tudósitások : Budapest. Kulturharcz és 

protestantismus. Irancziaország. A nem autorizált szerzetes rendek declarácziója — Vegyesek. 

Virág Benedek 
mint egyházi iró és vallásos költő 

emlékezete. 
Optima laus Veritas. 

Elhangzottak és a saj tó ezerszeres nyelvén az 
egész országot, lelkesedést keltve, bejárták a szebb-
nél szebb szónoklatok, melyek Virág Benedekben, a 
szerzetesben, a magyar katholikus papban, a nem-
zetét u j életre ébresztgető hazafit, a magyar nem-
zeti irodalom ihletett út törőjét , a „honszeretet és 
erény éneklőjét ' ' , a magyar i f júság minden nemesre, 
jóra, szépre buzditóját dicsérték és magasztalták. 

Sok igazi nagy ember — életében kicsinynek 
látszik, hogy annál jobban kitünjékjhalála után szel-
lemének nagysága, midőn már évtizedek igazolták 
magasröptű elméjének látnoki conceptióit. 

Ilyen volt Virág Benedek. 
Midőn élt, csak a lelkesebbek néhánya ismerte, 

midőn meghalt, „alig há rman" kisérték porait sir-
jába, és miután hamvait a földnek átadták, „sir-
dombja idők folytán elhagyatottá lön" s emléke, 
mint egyik alkalmi szónok megjegyzé „bár meg nem 
szűnt, de némileg elmosódott" közöttünk. 

Most, — félszázad után, — a lefolyt idők tapasz-
talata egész nagyságában tüntet i fel a l ak já t ; most 
emlék-ünnepe nemzeti, országos ünnep; most az 
egész nemzet szivéből hangzott fel a szó, mely azt 
mondá, hogy azon „férfiak közt, kik iránt örök ma-
radand nemzetünk hálája, szellemi óriásként ma-
gaslik ki Virág Benedek magasztos a lakja ." Most 
az egész nemzet ott lát ja öt „a magyar nemzet végső 
enyészetének vagy újjászületésének ha tá rán ." Most 
tud ja mindenki, mennyire „érezte, hogy az ő kor-
szakában dűl el a kérdés, történelmi fogalommá le-
gyen-e a magyar nemzet, vagy legyen élő tag, le-

gyen életerős tényező Európa népeinek családjá-
ban." Most hálatelt szivvel ismeri el a nemzet, hogy 
„az utóbbit óhajtá szivének minden érzelmével, lel-
kének minden gondolatával ; és azért megosztá egész 
valóját a mul t és jövő között s bátran rántot ta le 
Századaiban a fátyolt, melybe a távol burkolta nem-
zetének nagyságát, fényét és hatalmát, elébe állí-
totta történelmének nagy férfiait, dicső alakjai t , 
hogy vegyen példát, hogy ismerje meg önmagát és 
okuljon a mul takon; másrészt pedig az ihlettség va-
rázserejével költötte fél örök szépségű ódáiban nem-
zetének minden nemesebb érzelmeit, folytonosan 
gyulasztó lelkes szavakban és Írásban a honszere-
tet lángját , hogy ez megvilágítsa az ösvényt, mely 
az enyészetből, a pusztulásból, a tetszhalálból az 
élethez, az erőhöz, a hatalomhoz vezesse vissza sze-
retet magyar nemzetét."1) 

Midőn Virágban a nemzeti élet tüzes ébresztő-
jét ily buzgalommal lá t juk megünnepeltetni, hiva-
tásunkhoz képest, kötelességünknek ta r t juk öt azon 
a téren is méltatni, melyen mint pap működött és te-
vékenységének maradandó emlékeit' hagyta. Ez az 
egyházi, theologiai irodalom és a vallásos költészet. 

A mi az előbbit illeti, Virág Benedek szeren-
csétlen korban élt. A mult század nem volt a hit tu-
mányok virágzásának kora. Kiváló theologusok fel-
tűnően kevesen voltak ; lig. sz. Alfonz és XIV. Be-
nedek pápa mellett alig említhető még fel valamely 
első rangú ragyogó csillag, melynek fényére semmi 
árny homálya nem borulna. A XVIII. század a hit-
tudományok hanyatlásának, nagy és vészes tévedé-
seknek, a quesnellianismus, gallicanismus, febroni-
anismus. az ernsi punctatiók és pistojai zsinatok, 
az antipapalismus és a Voltaire-féle felvilágosodás 
szomorú kora, melyben papok közt is divat tá vált a 

') Dr. Ország Sándor beszédéből. 
20 
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protestantismus által széltében koholva, nagyítva 
elhitetett „papi visszaélések* ellen kardoskodni. 

Virág: Benedek e tekintetben is egészen korá-O O 
nak gyermeke volt. Józan, mérsékelt, nyugalmas 
szelleme megőrizte ugyan öt azon úttól, melyre kor-
társai közöl nem egy pap vetődött. A Sièyesek és 
Taleyrandok ut ján nem jár t soha ; de nem volt 
ment bizonyos, azon korban uralkodott balvéleke-
désektől, melyek az egyház bajainak okát egyolda-
lulag ott keresték, hol az vagy nem, vagy nem egye-
dül csak ott létezett. Optima laus Veritas. Virág Be-
nedek theologus hivatásból nem volt. Az ö szaka 
nem a hittudomány. 0 mellékeden foglalkozott theo-
logiával s akkor is mások, kivált abbé Fleury, a 
o-allicán szellemű történetíró nyomdokain lépdelt. 
Virág Benedeknek mint egyházi irónak szellemét 
legjobban jellemzi „A hetedik elmélkedés Fleury 
K'iaudius apát urnák egyházi históriájából az egy-
házi törvényhatóságról" irt müve, melyet ö, mint 
imént olvastuk, elmélkedésnek nevezett, melyet most 
egyháziörténelmi tanulmánynak, értekezésnek, es-
sayenek neveznénk. Ebben szorosan Fleury eszme-
menetének fonalán 15 §-ban szól: az eklesiának va-
lóságos hatalmáról, a püspökök mint közbirákról, 
zsinatokról, a fejedelmek pártfogásiról, nemzeti zsi-
natokról, uj törvényekről, a pápa hatalmának ki-
terjesztéséről, a püspökökről a mennyiben hatal-
mat venni igyekeznek a világi birákon, a birák sza-
porodásáról, a fösvény és garázdálkodó birákról, 
világi büntetésekről, miért estek a világiak előtt 
gyiilölségbe a papok, az inquisitio, Kunier Péter 
panaszairól a görög eklesiának törvényhatóságáról. 
Indokul szolgáltak e mű megírására, mint maga 
mondja a papok és világiak közt az egyháznak hatalma 
iránt keletkezett pörlekedések. E mű fonalán kifejtett 
Ítéleteiben, midőn önálló — mérsékelt, midőn mások 
után indult, sokszor igazságtalan, túlzó, saját tes-
tülete a papság iránt. Mi a kereszténység 6 első szá-
zadában történt, az előtte ideális; mi azóta, a kö-
zépkorban kifejlődött, abban ö semmi rokonszenve-
set nem talál. A középkori papságról szóról szóra 
igy ir (id. mü 43. 1.) „Belölök csak (sic) kevélység, 
nagyravágyás, keserű panaszok, maró pirongatások, 
fenyegetések, törvénykezések, exkomunicatziók és 
egyéb censurák forrtak ki, melyek nem olták, ha-
nem inkább éleszték a tüzet.1" 

Sokkal szerencsésebb volt Virág s egyházi iro-
dalmunk körül valódi érdemet szerzett az által, 
hogy régibb vallásos irodalmi termékeink megbe-
csülésére, összegyűjtésére és kiadására kortársait 

lelkesítő szóval és példájával buzditá. Telegdi Mi-
klós 4 predikácziója és a Salve Regina magyaráza-
tához irt előszavában e tekintetben igy ir : „Méitó 
dolog bizonyára régiebb magyar munkákra ügyelni. 
Megvallom igazán, olvasgatván Telegdi munkáját , 
kezdettem óhajtani, hogy bár még egyszer kiadat-
tatnának azok. Igen sokat nyernének a prédikállók 
is, a mit a négy prédikáczióból világosan észreve-
endnek . . . Int az idő, hogy a tisztelendő régisége-
ket keresve kikeressük stb.2)" Józan, egészséges szel-
leme ez által mintegy természetszerűleg kivágyó-
dott korából a tisztább hitű múltba. 

Összeállítva közöljük itt Virág egyházirodalmi 
munkáinak sorozatát. 

1) Kiadta Telegdi Miklós négy szent beszédét 
következő czim alat t : rNégy prédikátzió az anya-
szentegyház négy evangéliumának ünnepeire és a Salve 
Regina magyarázatja.'-L T r a 11 n e r Má ty ásnál, 124 lap, 
8-ad rét. Legújabban kiadta Toldy László. 

2) „Különös leczke a szűz Mária képéről a ma-
gyar aranyon}'' Pest 1804, 8-ad rét. 

3) .. Két elmélkedés Fleury Klaudius apátur egy-
házi históriájából." Budán, 1806. 8-ad rét, 180 és 54 
lap. Székesfehérmegye papságának ajánlva. 

4) ..A hetedik elmélkedés Fleury Klaudius ur-
nák egyházi históriájából az egyházi törvényhatóságról 
Pest, 1808. 

5) „Magyar Lant,LL 2 rész egyben. Budán 1825 
20 és 48 levél, 8-ad rét. Dávid z-oltárai classicus 
méretű fordításban. 

6) Négy Zsoltár méltóságos és főtisztelendő Ju-
ranics Antal győri püspök urnák örvendezésiil." 

825, Budán, 8 levél. Tartalmazza a 8 ,6 ,48 és 103. 
Zsoltárokat classicus versidornban. 

7) Feldolgozta hexameterekben „Jeremiás ke-
servei-'' t. Megjelent a „Magyar Muzeum" 1791. év-
folyamában. 

8) Baruch V. könyve ily czim alatt : „Jeremiás 
vigasságra indíttatik," szintén hexameterekben. 

Tartózkodás nélkül mély hódolattal adózunk 
Virág Benedeknek, mint vallásos költőnek. Mint a 
magyar nemzeti költészet vallás-erkölcsös irányá-
nak ihletett müvelője Virág Benedek oly fenséges 
ódákban zengé Isten és a nemes erkölcsöket, melyek 
öt méltóvá teszik nemcsak hogy a „magyar Horácz" 
hanem hogy a XVIII. század magyar zsoltárosa ne-

2) Adalék Virág Benedek irodalmi munkásságához. 
Bpest 1880. X I I I . XIV. 1. Kiadatlan műveit nagy szorga-
lommal gyűjti Ompolyi. 
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vét is viselje. Álljon itt egy ily magasztos ihletű 
kiadatlan vallásos költeménye: 

A S z e n t . 
Mikép magasztal tégedet, isteni 
Erő, dicsőség anyja, kis énekem?! 

Nagyságodat reszketve nézi 
A legerősebb s ragyogóbb magasság. 

Előtted, ámbár homlokodon szelid 
Tekintetednek kegyjele fénylik is, 

Csak a reménység nyelve tudja 
Es meri megmagyarázni szivét. 

Elég, ha völgyem rejtekes öbliből 
Mostan tehozzád felkesereghetek. 

A háladóság zeng örömmel. 
Lelkem örülj ! Közelít az óra. 

Breznay. 

ACTA SAICTAE SEDIS APOSTOLICAE. 
Ex. s. Congregatione concilii. 

CIRCA T1TULOS SACIÍAE ORDINA TIONIS. 
Die 21 Iunii 1879. 

In relatione status Ecclesiae de Chiapas in Mexicana 
provincia, quam ad S. C. Congregationem Rmus Episcopus 
transmisit haec habet : „Universalis Ecclesiae Mexicanae 
est praxis, Ordines titulo A dmiuistrationis conferre, et ego 
hanc praxim sequutus sum." Quibus habitis, eidem Episcopo 
demandatum fuit ut magis praecise referret, quidnam intel-
ligatur titulo administrationis, et an praxis esset diuturna, 
et alicui peculiari privilegio inniteretur. Votis S. C. morem 
gerens Rmus Episcopus, datis literis diei 10 Novembris 
1877 sequentia exposuit. 

„l-o Titulo Administrationis iotelligitur destinatio or-
dinandi ad munia ecclesiastica, ubi Episcopo videbitur, obe-
unda cum iure ad pensionem congruentem pro sustentatione 
ex fidelium oblationibus recipiendam, dummodo ex sua culpa 
inhabilis ad illa officia non reddatur. 

Maioris hac super re claritatis gratia scire oportet, fi-
deles christianos in Mexicana Ecclesia quasdatn determina-
tas praestationes, occasione quorumdam ecclesiasticorum of-
ficiorum Parochis facere teneri. Hae autem praestationes do-
tem beneficiorum curatorum constituunt, et de illis desio-na-
tam in unaquaque dioecesi pensionem Sacerdotibus ab Epi-
scopo ad paroecias, pro ipsarum necessitate missis, tanquam 
parochorum Vicariis vel auxiliaribus, ipsi Parochi solvere 
obligantur. Porro destinatio ad modo dictum officium vel 
ad aliud quodcumque munus, quasi ad partem administra-
tionis ecclesiasticae cum iure ad praefatam pensionem, vel 
ad aliam assignandain, titulus A dmiuistrationis appellata est. 

„2-o Praxis ordinandi ad hunc titulum sacros mini-
stros ab immemuriali proficiscitur tempore, et adeo, ni fal-
lor universalis est in Mexicana Ecelesia, ut vix unus aut al-
ter Sacerdos in ea reperiatur qui sub hoc titulo non sit or-
dinatus. 

„3-0 Nullum vero, cui mos praedictus innitatur, pecu-
liare privilégium novi unquam. Forte ex titulo Doctrinae 
Indorum a Concilio Limensi I I I inducto, et a Concilio I I I 

Mexicano adoptato atque a sancta Sede aprobato, evolu-
tione quaduin facta, originem duxerit." 

Cum ageretur de praxi quae afficit totam Mexicanam 
Ecclesiam, huiusmodi preces Archiepiscopo Mexicano able-
gatae fuerunt pro informatione et voto, et ut referret an 
consuetudo de qua in precibus, esset reapse immemorabilis 
et an omnibus iuris requisitis polieret. Qui respondit: „Ab 
antiquissimus temporibus, quorum iam amplius non extat 
memoria, admiserunt seu consenserunt in huiusmodi titulum 
omnes quotquot fuere Praelati, qui huius regionis Ecclesias 
diutius quam per 300 annos rexerunt atque administrarunt. 
Cum viderent dignissimi praedecessoi-es nostri non solum 
populos in necessitate spirituali versari, sed etiam paucosin-
veniri, qui titulo beneficii, capellaniae seu patrimonii pos-
sent ordinari (qnod maxime notandum post direptionem bo-
norum Ecclesiae ae idearum subversionem) liaud dubie suf-
ficientem iudicarunt certam quamdam ac competentem con-
gruam, quae proveniret ex emolumentis, obventionibus et 
iuribus, quae soient fideles in singulis paroeciis sacerdotibus 
erogare vel ob sacramentorum administrationem, vel ob cu-
ram animarum. 

„Quoad sub8tantiam idem omnino est titulus in omni-
bus dioecesibus, et tantum accidentaliter difiért ob ipsius 
qualificationem seu denominationem. Sic ex. gr. existit in 
hac Archidioecesi titulus administrationis eodem modo ac il-
ium profért seu explicat Episcopus Chiapensis: vocari etiam 
aliquando sólet titulus idiomatis seu linguae vernaculae. Nam 
cum existant Indi qui tantum lingua vulgo dicta Mexicana, 
Otonie et Mazahua utantur, iuvenes in Seminario versantes, 
ac quamlibet ex vis tribus Unguis seu idiomatibus agnoscen-
tes, poterunt hoc uno titulo ordinari, dummodo illis populis, 
ubi aliquo ex tribus supradictis idiomatibus utuntur, sacris 
oparam daturi sint." 

DISCEPTATIO SYNOPTIC A. 
Ea quae Consuetudini adversari videntur, Concilium 

Tridentinum in Sess. 21 cap. 2. de refor. ne ministri Sanctu-
arii cum ordinis dedecore mendicare aut sordidum aliquem 
quaestura exercere cogerentur, statuit neminem ad sacros 
Ordines promoveri posse, absque beneficio ecclesiastico, pa-
trimonio vel pensione ad vitam sustendandam sufficiente. 
En praefati Cone. Trid. verba, ibi — „Statuit Sancta Syno-
dus, ne quis deinceps Clericus saecularis, quamvis alias sit 
idoneus moribus, scientia et aetate, ad sacros Ordines pro-
moveatur, nisi prius legitime constet. eum, beneficium eccle-
siasticum, quod sibi ad victum honeste sufficiat, pacificeque 
possidere. . . Patrimonium vero vel pensionem obtinentes 
ordinari posthac non possint, nisi illi, quos Episcopus iudi-
caverit assumendos pro necessitate vel commoditate Eccle-
siarum suarum; eo quoque prius perspecto, patrimonium 
illud vel pensionem ab eis obtineri, taliaque esse quae eis ad 
vitam sustentandam satis sint." Ex quo consequitur titu-
lum s. Ordinationis fundari debere in re certa ac stabili, 
quae Clericis ad vitam sustentandam sufficiat. Hinc recte 
definitum fuit a S. C. Congregatione in Seguntina Collât, s 
Ordinis lib. II Decret pag. 54 patrimonium haud fundari 
posse in propriae industriae lucris. Nec in mobilius aut se 
moventibus: nam in Sypontina 29 Novembris 1610 lib. 26 

23* 
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Decret. pag. 471 et seqq. ad dubium, An possit Patrimonium 
assignari super niobilibus et dictis animalibus. S. Congrega-
tio reposuit negative• 

Profecto memorati tituli Ordinationis ab Episcopo 
Chiapensi propositi, illám stabilitatem a Tridentino requisi-
tam minime praeseferunt. Licet verum sit quod ad sacros 
Ordines tali titulo promoti, ius haberent ad pensionem a Pa-
rochis obtinendam ex oblationibus provenientem, hoc ius 
tamen esset ad rem, non vero in re, cum oblationes et prae-
stationes illae omnino fundentur in arbitrio et voluntate fi-
delium. Quapropter si titulus non sufficiens ad sacros ordi-
nes suscipiendos reputetur obtenta promissio ministrandi vi-
tae necessaria licet haec a Summo Imperante prodierit, a 
fortiori dicendum videretur quod administrationis tituli 
prouti proponuntur satis non sint ad verum ordinationis ti-
tulum efformandum. Jam vero hoc patet ex doctrina Bar-
bosae in Cone. Trid. Sess. 21 cap. 2 num 36 et 37 ; et de offi-
cio et potestate Episc. p. 2 Alleg. 19 num. 73, ubi ait „ad or-
dines sacros illum non esse admittendum, qui cum suffici • 
enti patrimonio, aut beneficio careat, impetrat ab amico cé-
dulám, in qua promittit, se illi necessaria vitae subsidia mi-
nistrarum" ; et ex sententia S. Congregationis in Florentia 
28 Junii 1704. Cum enim Imperator Clerico Florentino 
concessisset Diploma seu Titulum mensae pro sua honesta su-
stentatione, quousque provideretur sufficienti beneficio, et in 
dubium revocatum fuisset „An licite et valide or dinari possit 
ad titulum dictae Mensae," prodiit rescriptum negitave. Quin 
oggerere fas sit praxim Mexicanae provinciáé suifultam ire 
consuetudini fere immemorabili. Quod enim aperte contra 
dispositionem Concilii Tridentini procedit, praesertin in re 
tam gravis momenti, corruptela potius quam légitima con-
suetudo dicenda foret. 

Ea quae Consuetudini favere videntur. Ex altera vero 
parte haec adnotari posse videntur. Praxis quae tribus ad-
hinc saeculis in tota Mexicana Diaecesi viget adductae S. 
Consilii Tridentini doetrinae opposita nullo pacto dici posse 
videtur. Sane concilium Tridentinum per ea verba nihil 
aliud innuere voluit, nisi quod Clericus ad sacros Ordines 
promovendus, rem aliquam ad honestam sustentationem suf-
ficientem, pacifice possideret, eademque in re cer a et stabili 
consisteret, Porro tituli ordinationis qui in Dioecesi China-
ensi aeque ac in Mexicana locum obtinem huiusmodi stabi-
litatem a S. Concilio Tridentino requisitam praeseferre nullo 
modo ambigi posse videtur. Episeopus sane asserit Christifi-
deles determinatas praestationes parocliis facereteneri : asse-
rit ulterius huiusmodi praestationes beneficiorum curatorum 
dotem constituere et de illis ipsos parochos, designatam pen-
sionem solvere obligatos esse sacerdotibus ab Episcopo ad 
paroecias, tamquam Yicariis vel parochorum auxiliatori-
bus missis, qui proinde ad eam exigendam ius habent. Posi-
ta proinde obligatione in parocliianis praestationes determi-
natas solvendi propriis Pasioribus, nec non obligatione Pa • 
rochorum determinatam summám solvendi eorutndem auxi-
liatoribus ab Episcopo datis, de stabilitate tituli nullimode 
ambigi posse videretur. 

Quod autem res ita se habeat factum luculenter con-
firmât. Per tria namque saecula haec praxis conferendi sa-
cros ordines titulo administrationis, in tota Mexicana Eccle-

sia viget; et tamen in tanta temporum diuturnitate et cle-
ricorum multitudine nunquam exemplum occurisse videtur 
quod Clericus sie ordinatus, cum ordinis dedecore, mendi-
care aud sordidum aliquem quaestum exercere compulsus 
fuerit. Quae res quanti facienda sit pro huiusmodi praxi ap-
probanda, nemo est qui non videat; praesertim si parumper 
perpendatur, quod quaevis innovatio maximum spirituálé 
dispendium toti illi Ecclesiae afferret, in qua, propter loco-
rum paupertatem et circumstantias peculiares, clerici fere 
universi huiusmodi duntaxat titulo ad sacros Ordines ad-
mittuntur. Nec satis, sed alia occurrit causa quae praxim in 
Ecclesia Mexicana constitutam in suo robore a S. C. C. ma-
nutenendam esse suadere videtur; praesumptio nempe iuris 
et de iure eamdem privilegio, seu beneplacito apostolico au-
ctorante incoeptam fuisse. Comperti quippe facti est huius-
modi praxim per plusquam tria saecula inibi in usu esse": 
porro tanti temporis fluxus consuetudinem constituere, quam 
immemorabilem appellant, cuilibet innotescit. At vero con-
suetudinis immemorabilis tanta est vis et efficacia, ut nedum 
titulum de mundo meliorem, verum etiam privilégium et si 
opus sit, beneplacitum apostolicum praesumere faciat, ceu 
tradit S. Rota passim, praesertum vero decis. Olivatio et de-
eis. 564 n. 11. cor. Ansaldo. Eadem tradit Card. D j Luca 
disc. 32 n. 2 et 4 de Benef. Bonfin. de Jure Fidecommis. disp. 
114 n. 31. Maxime vei'o quia ipsa baud, saltern colorato ti-
tulo, destituta manet, dicente Episcopo, eadem forte evolu-
tione quadam facta, repetendam esse ex dispositione Con-
cilii Limensis I I I a Concilio Mexicano adoptati atque a S* 
Sede approbati. 

Verumtamen si non in vim iustitiae saltern in gratiae 
vim huiusmodi Mexicana observantia benigna sanctione de-
coranda esse videtur. Justa siquidem intercedente causa, 
Ecclesia ut mater benigna rigorem relaxare consuevit le-
gum canonicaruin, quae imperant absque congrua beneficii, 
aut patrimonii, aut pensionis titulo ad sacros Ordines Cle-
ricos promovendos haud fore. Inter iustas vero causas re-
censeri primo loco potest locorum paupertas, ob quam Tri-
dentini Décréta in Sess. 21 cap. 2. de Reform, silent. Nec de-
sunt exempla in quibus causa cognita et re perpensa pluries 
Sedes Apostolica dispensare censuit. 

Quod tamen casui nostro apprime aptari videtur, est 
Breve Xisti Y. ad Patriarcham Yenetiarum, quod reperitur, 
in Synodo Veneta anno 1592 coacta, quo concessit ordinäre 
Clericos in sacris, titulo Servitii Ecclesiae ; in hoc autem le-
gi tur : „Nos igitur singularum Ecelesiarum id exponentium 
necessitatibus, utilitatibuspue providere desiderantes, Fra-
ternitati tuae, ut omnes et singulos dictae civitatis Clericos, 
quos vita, moribus, etc . . . . etiamsi titulo beneficii Eccle-
siastici, vel pensionis annuae non sint provisi, aut patrimo-
nialia, aliaque bona non possideant dummodo alicui Eccle-
siae . . . . de concessu eiusdem Ecclesiae Bectoris fuerint ad-
scripti ex quarum servitio et eleemosynis a piis Christifide-
libus elargiendis aliquid ad sustentationem victus habere 
possint . . . ad quatuor minores nec non sacros etiam Pres-
byteratus Ordines, debitis temporibus, servatisque Concilii 
Tridentini decretis, promovere libéré et licite valeas, licen-
tiam Apostolica Auctoritate tenore praesentium concedimus 
et facultatem. 
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In themate lugenda dubio procul est Episcoporum 
conditio, quibus media deficiunt quomodo Clericis patri-
monio destitutis valeant providere, Quae certo suadent sal-
tern ex gratia praxim Chiapensis Dioecesis ex benignitate 
S. C. C, permittendam esse, ne per innovationes detur occa-
eio ut tota Ecclesia Mexicana idoneis Ministris ad vineam 
Domini excolendam necessariis, cum irreparabili spirituali 
Christifidelium detrimento, destituta remaneat. 

Hisce praemissis, dirimendum propositum fuit. 
DUBIUM 

An praxis Ecclesiae de Chiapas, Clericos ad sacros ordi-
nes, titulo Administrations promovendi, sustinenda sit in casu. 

Resulotio. Sacra C. C. sub die 21 Junii 1879, re di-
scussa, respondere censuit affirmative.. 

Pauer János püspök ur beszéde, 
melyet a Virág Benedek-ünnepen mondott. 

Midőn mai napon itt az oltárnál a Mindenhatónak az 
áldozatot bemutattuk, kegyeletes ténykedést végeztünk ; 
inert egy régen elhunyt embertársunk üdveért imánkat Is-
tenhez bocsátottuk. Hogy pedig azon a főváros összes kö-
zönsége a hatóságok és testületek képviselői, az irodalom 
férfiai és a jövő kor reménye, az ifjúság, jeles koszorúban 
ily 'szép számmal megjelentek : ezen nemes részvét által e 
napnak még ünnepélyesebb alakot kölcsönöztek. 

Mi adott okot arra, hogy a hétnek köznapja ily ünne-
pélyes köntösbe öltözködött ? mi indította szándékunkat és 
mi vezérelte lépteinket, hogy e napon a főváros ezen tájé-
kán egybesereglettünk és az Isten házában ily szép számmal 
megjelentünk ? 

Ha ezeket néma hallgatással mellőzném, ha nevetnem 
is említenék, már az eleve nyilvánult részvét, mely e napot 
nemcsak előidézte, hanem fel is karolta és általános érdeklő-
dés mellett feladatát e napon sikerrel meg is oldotta : ezek 
-és az elhelyezett emlék-kövek helyettem megszólamlanak 
•és fennen hirdetik, hogy mindaz, ami e diszes körnek kereté-
ben eddig történt és mindaz, ami ünnepélyes befejezésül 
mai napon itt történik: Yirág Benedek félszázad előtt 
kimúlt jeles irónk emléke kegyeletes ünneplésének vagyon 
szentelve. 

Minthogy pedig ez ünnepély sorrendjében a röpülő 
időből egy kis pontot részemre is kijelelve találok a végből, 
hogy az isteni szolgálat végeztével a dicső férfiú érdemeinek 
méltánylásául néhány szót mondjak ; legyen a parányi idő 
<̂s a néhány szóból összekötött kis füzér a szerény férfiú em-
lékének szentelve. 

Ki volt Yirág Benedek ? mily állást foglalt el a tár-
sadalomban? és mily érdemeket szerzett a tudományos pá-
lyán és a magyar irodalomban ? 

Nem tárgyalom ezeket tüzetesen, mert az ünnepélyre 
szentelt idő körülményei sem engedik; hanem, mint a sorrend 
is kijeleli, csak röviden érintendem. 

Én tehát némely pontot állítok szemem elé, melyek 
Virág Benedeket életpályájának választásában vezérelték, 
melyek, minthogy hazai történelmünk múltjából események-
kel gazdagok, azon tárházból fogok némelyeket a mélyen-
tisztelt gyülekezet előtt fölemlíteni. 

Virág Benedek életének uapja feltűnt a múlt század 
második felén 1752-ben, Somogymegye, Nagy-Bajom nagy-
községében. 

Iskoláit kezdette a kanizsai és végezte a pécsi gymna-
siumban. Ennek végeztével kezdődött az életpálya válasz-
tásának komoly órája. 

Kik nevezetes férfiak életét irták, kezdve a legrégibb ' O O 
időtől: mint Corn. Nepos, Plutarch, Diogenes Laërtius, 
Paulus Jovius stb. már a gyermekkori évekből szoktak fel-
hozni némely apró eseményeket, melyekből a fejlődő korra 
és a választandó életyályára némi következést vonnak. 

Egyikben észlelhető a hajlam, másikban idegenség, a 
komoly tudományra, elmélkedésre és kitartó munkára. 
Egyik a zajos, másik a csendes életmódban és folytonos 
munka, olvasásban találja boldogságát. Azért benső hajla-
mánál fogva egyik egy, másik más pályára érez hivatást. 

Virág Benedek tehát, midőn iskoláinak végeztével 
azon ponton állott, hogy pályát válaszszon, választotta azt, 
a mely hajlamának legjobban megfelelt, és ez a remete szent 
Pálról nevezett szerzetes rend vala. 

O tehát Pécsről, hol iskoláit végezte, Pestre, hol a 
szerzet főnöke az időben székelt, feljővén, tagja lett ama 
szerzetnek; ugyanazon kolostor templomában avattatván fel 
mely mai nap is a Paulinusokról, pálosokénak neveztetik, 
mely a tetemes áldozattal eszközlött javitás alkalmával is, 
a remete szent Pál rendjének jellegét még a külrácsozatok 
hollóiban is, miként ezt az egyetem templománál szemlél-
hetni, föntartotta. 

Virág tehát benső hajlama és hivatásánál fogva e 
szerzetbe lépett. Fejlesztette ő benne nem kevéssé ezen von-
zalmat a szerzetnek históriai múltja ; mert ahoz csakugyan 
állandóan igen sok és érdekes nemzeti emlék van kajicsolva. 

Hogy ezekből egy-kettőt fölemlitsünk és erre egykét 
pillanatot szenteljünk, megengedi azon kegyelet, melyet Vi-
rág Benedek iránt jelenleg tanusitunk. 

A szerzetes rendhez, melynek ő tagja vala, egyik azon 
nevezetesség van kapcsolva, hogy az egyház történelmében 
egyetlen, mély a magyar égöv alatt keletkezett. Eredetét itt 
vette közel a fővároshoz, a pilisi hegyek között, hol Öséb 
esztergomi kanonok által 1250-ben lőn megalapítva. 

Innét csakhamar elterjedt a társországokba : Erdélybe, 
Szlavón-, Horvát-, Dalmátországokba; Istria s Olaszor-
szágba; majd Ausztria-, Morva-, Szilézia-, Stájer-, Svédor-
szágokba és Portugalliába ; más oldalról ismét Lithvániába, 
Orosz- és Lengyelországba, hol mai nap is a rend fontartot-
ta magát. 

Dicső emlékű királyaink és országnyagyjaink kiváló 
rokonszenvvel viseltettek mindenkor ezen rend iránt. Ré-
szükre több helyen az országban kolostorokat alapítottak. 
Igy a nostrai, thali, máramarosi és budai Nagy Lajos király 
által 1352—83-ki időközben alapíttatott. Kont nádor Csat-
kán, Eeszprém megy ében; Zápolya Imre nádor, János király 
nagyatyja, Tokajban 1470-ben; Kinizsy Pál 1483-ban Vá-
sonyban ; Drugeth gr. Ungváron 1484-ben ; Perényi Imre 
nádor 1502-ben Terebesen ; Mátyás király Zsámbékon és 
Csuthon alapitott számukra kolostort. Budán a remete szent 
Pál szerzeteseivel örömest társalgott, körükben kellemes órá-
töltött, mikép ezt Galeotus Martius, a király kincstárnoka 
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Mátyás király jeles mondatairól és cselekedeteiről irt köny-
vében fölemlíti. 

A mohácsi vész után bekövetkezett napok, valamint 
egyéb viruló intézményeinket tönkre tették: ugy ezen rend 
házait is az általános roham magával elsodorta — Az or-
szág visszahóditása után a régi romok helyein sőt egyébhol 
is ujak keletkeztek, különösen a Széchenyi, Csáky, Eszter-
házy, és Zrinyiek által. Igy Muraközben Zrinyi Péter 
1671-ben alapitott részükre kolostort. 

Nevezetes továbbá ezen szerzetes rendnek múltja azért 
is ; mert főnemesek és grófi családok gyermekei egykor nagy 
számmal voltak tagjai ezen rendnek. A Gyöngyösy, Ba-
logh, Acsády, Rohonczy, Török, Fejérváry, Szörényi, Ap-
ponyi, Kéry, Nemesy, Thury, és számos főcsaládok sarja-
dékit találjuk fel ezeknek sorában. Gr. Széchenyi Pál, Ná-
dasdy László, Esterházy Imre, kiknek hazai történelmünk-
ben kiválóan nagy szerep jutott, egykor szintén e rendnek 
tagjai voltak. 

Ily históriai múlttal ékeskedő szerzetes rendbe lépett 
Virág, melynek ugyanazon időben hazai irodalmunk terén 
több jeles tagjai, mint Ányos Pál és Verseghy Ferencz 
működtek. 

Virág Benedek 1781—1786-ig a székesfehérvári gym--
nasiumban a tanári állást töltötte be. I t t érte őt 1786-ban 
a rend eltörültetésének szomorú napja. Márczius 20-an dé-
lelőtt 10 órakor olvastatott fel a rendház nagy termében 
Il-ik József császár kiadványa, mely szerint a rend meg-
szűntnek nyilváníttatott. Öt hónap engedtetett a kolostor 
falai között való maradásra, személyenként negyven kraj-
czár rendeltetvén az élet naponkénti föntartására. Néme-
lyek azon időben ezen intézkedéshez kecsegtető reményeket 
kapcsoltak, melyek valósulásának elérkezését hasztalanul 
várták ; jöttek azonban oly viszonyok, melyeket épen nem 
vártak. 

A rend tagjai Virággal egyetemben ugyanazon év-
augusztus 21-én szerzetes ruhájoktól fájdalommal megválva 
a város lakosainak is mélyen áthatott pillanatai között köl-
töztek ki a kolostor falai közül. Azok, kik a rend megszűnte 
alkalmával mint tanárok működtek, Nagy Ignácz Fehér-
megye első püspöke által a megye áldozárai közé fölvétet-
tek. Ez szolgált a Virág-emlék bizottságának alakulása ö O o 
alkalmával indokul, hogy az elnökség tisztének viselésére 
engem kért fel, megakarván ezzel egyszersmind tisztelni Szé-
kesfehérvár első püspökének emlékét is, ki Virágot egy-
házmegyéjébe felvette ; ez szolgált alkalmul arra, hogy e ke-
gyeletes ünnepélyben, nemes kötelességből is részt vegyek, 
és azon áldozárról, érdemeit méltányolva, szót ejtsek, ki fél-
századdal előbb az irodalmi pályán azon püspökmegyének is 
dicsőséget szerzett, melynek élére ez idő szerint az isteni 
gondviselés engem helyezett. 

A rend feloszlása után Virág Benedek Pesten a kir. 
egyetemnél nyert tanári állást. Mennyire lelkesült a fiatal-
ság iránta, mennyire becsülte és szerette őt, tanúsítja azon 
beszéd, melyet névnapja alkalmából, 1825-ben egyik tanit-
ványa, Thaisz Endre elszavalt. (Minerva 1825. p. 483.) 

Később a korral ereje fogyatkozott, egészsége bon-
takozott, miért kérelme folytán állásától fölmentetvén, 
Dyugalomla lépett, lia mégis nyugalomnak lehet mondani 

az Íróasztal melletti folytonos munkát, és szerény szobában 
megvonultan az éjjeli lámpa mellett a kitartó virrasztást, 
hogy lelkének termékeivel fejlődő irodalmunkat méginkább 
mivelje felvirágoztassa és gyarapítsa. 

Szabad legyen egy avatott tudósnak erre vonatkozó 
Ítéletét s Virág munkáinak jellemzését szószerint felhozni : 
„Csak egy volt közülök. (t. i. Virág kartársai között) ki a 
kizáró classicismus zászlaját tűzte ki. Ez Virág Benedek 
vala . . . 0 nemcsak legügyesebb és Ízlésesebb kezelője volt 
a külső formának kortársai között, hanem legtisztább ki-
fejezője egyszersmind azon szellemnek, mely a classicai ré-
giséget örökké minta- és szabályadóvá teszi ; ő mindenek-
felett a hazaszeretet, az erény, a józan életbölcsesség megé-
neklője volt. A hadi és polgári érdem, a valódiság minden 
hiu fény irányában hüsséggel párosulva, teszik dicsőítése 
tárgyait hősi ódáiban, melyekben emelkedett, sententiosus, 
nem ritkán fellengzővé válik; mig philosophiai ódáiban a 
a bölcsnek léleknyugalma az olvasóra is megnyugtatólag, s 
a világ bajai között vigasztalólag hat . . ." (Toldy Magy. 
nemz. írod. tört. 129. 1.) 

Ez rövid vonásokban Virág Benedek életének és a 
társadalomban elfoglalt állásának s a magyar irodalom terén 
szerzett érdemeinek vázlata. 

Mielőtt beszédem végezném, fel kell még emliténem, 
hogy ő éveken át fohászit Istenhez e helyen, hói most egy-
begyűlve vagyunk, bocsátá: imáját e templomban végzé ; 
életpályájának is a város ezen kerületében volt vége. Midőn 
napja alkonyodásnak indult, kevés ismerősei, de őszinte ba-
rátjai által felkerestetve, segélyezve és vigasztalva, Istennel 
kiengesztelődve, ritka és tisztes aggkorban január 23-áiv 
1830 ban meghalt. Közrészvét által kisértetve a közjóért 
szentelt fáradalmas élete után oda tétett a nyugalom 
helyére. 

És most, félszázad múlva, félváros talpon s a város 
atyáinak dicséretes példáját követve minden rendű és rangú, 
kicsiny és nagy, és azok, kik ugyanazon téren működnek, 
az irodalom bajnokai mind vetélkedve sietnek Virág irá-
nyában leróni a tisztelet adóját! Miért? mert az erényes 
férfiút a dicsőség holta után is ugy követi, mint testet az 
árnyék; mert a római költő szerint: „Virum laude dignum 
Musae vêtant móri." A halandóság fia halhatatlan érde-
mek által. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, szeptember 17. Kulturharcz és a protestan-

tismus. — Elűzték a szerzeteseket Olaszországból, kifosztot-
ták a pápát, az egyházakat mindenből, száműzték ugyan-
csak a szerzeteseket Poroszországból, bebörtönözték és szám-
űzték a papokat és püspököket, akadályozzák a szentségek 
kiosztását, mindez részben végre van hajtva Francziaország-
ban, részben készületek történnek hasonló események végre-
hajtására, ezeken felül pedig még oly helyeken is, hol ily 
drastisus módon nem üldözik még az egyházat, derűre, bo-
rura alkotják a törvényhozó testületek a ,törvényeket', me-
lyek az egyház elveivel ellentétben vannak, nyiltan és ti-
tokban kovácsolják a fegyvereket, melyekkel az egyház jog-
körét megszorítani akarják stb. Mit jelent mindez? Mi azt 
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-válaszoljuk, hogy ez az egyház üldözése, ellenfeleink, vagy 
ellenségeink azt mondják : kulturharcz. 

Ez a kép egyik oldala. Az egyház üldöztetik, vagy 
mint mondják: a kulturharcz vivatik. De van a képnek má-
sik oldala is. Mig ugyanis egyrészt azt tapasztaljuk, hogy 
a kathclicismusnak megpihenő percze nincsen ellenségei 
előtt, hanem mint törvényen kivül helyezettel mindenkinek 
szabad vele tetszése szerint elbánni : addig másrészt azt ta-
pasztaljuk, hogy a vallásfelekezetek, nevezetesen a protes-
tantismus, kényelmes létnek örvend, pártfogolják törvény-
hozások és kormányok, helyet foglalnak katholikus intéze-
tekben, törvények alkottatnak az ő érdekükben, vagy ha va-
lamely törvény általánosságban őket is sújtaná, közigazga-
tási uton, vagy kivételes rendszabályok által a törvény ré-
szükre módosittatik ; szóval a világban egy egészen más 
eljárásban részesülnek mint a katholikusok, ők nem tud-
ják, hogy mi az az egyházüldözés, a kulturharcz nevét csak 
annyiban ismerik, a mennyiben az a katholikusokra alkal-
maztatik. 

Ez ellentétes eljárást tapasztalva, nem csodáljuk, ha 
valakinek eszébe jut fürkészni az ok, vagy okok után, me-
lyekben az eljárás különfélesége rejlik. Megvalljuk, hogy 
mi, a kérdés délicat természeténél fogva, valamint gyengéd-
ségből sem határoztuk volna el magunkat arra, hogy az oko-
kat feszegessük, de még azért sem, hogy csak távolról is, 
akár csak ürügyet is látszassunk szolgáltatni bárkinek is 
üldöztetésére, amit soha sem kívántunk, mondjuk nem tet-
tük volna ezt önmagunktól soha; de ime a kérdést egyik 
protestáns lap felvetette. A franczia jezsuita üldözéssel kap-
csolatosan elmondva a jezsuiták üldöztetésének természetét, 
következőleg nyilatkozik : „Miért nem irányul úgymond, a 
kulturharcz éle a protestáns egyház ellen? Hála Istennek • 
rég letűntek már ama ,szép' napok, mikor Róma eszközeivé 
tudta lealázni az államokat a lelkiismereti szabadság elnyo-
mására. Hogy tud összeférni a protestantismus az absolut 
hatalommal, alkotmányos királysággal, csakúgy, mint a köz-
társasággal? Mert követi a krisztusi elvet : az én országom 
nem e világból való." 

A titok kulcsa e szerint, azaz a válasz protestáns rész-
ről tehát meg volna adva. A protestánsok ellen a kultur-
harcz éle e szerint azért nem irányul, mert a protestantis-
mus követi a krisztusi elvet az ; én országom stb, miből az 
következik, hogy a katholicismus ellen pedig azért fordul a 
kulturharcz éle, mert nem követi a krisztusi elvet. Súlyos 
vád a katholicismus ellen, nagy dicséret a protestantismusra. 
Megérdemli a fáradságot, hogy egy pár szót szóljunk hozzá. 
Lényegében pedig válaszunk nem más, mint hogy megfor-
dítjuk egyszerűen a protestáns választ és azt mondjuk, hogy 
a protestantismus ellen a kulturharcz éle azért nem fordul, 
mert nagyon is e világból való; a katholicismus ellen pedig 
azért fordul, mert nem e világból való ; különben, ha e vi-
lágból való lenne, ellene épen ugy nem fordulna a világ, 
mint nem fordul a protestantismus ellen. Hogy állításunkat 
igazoljuk, azokra kell tekintenünk, kik a kulturharczot in-
scenirozzák a katholicismus ellen. Ha ezek a t. uri emberek 
krisztusi szelleműek, azaz, nem e világból valók, akkor a 
protestánsoknak igazuk van hanem ; azaz, ha ők e világból 
valók, akkor bizony a krisztusi elv rosz lábon áll a protes-

tantismusban. Es most ezek után azt kérdezzük, hogy ezek 
közt az igen-igen t. urak közt, kik nem üldözik a protestan-
tismust, de üldözik a katholitismust, hányan vannak, vagy 
jobban mondva, melyik az, aki a Jézus istenségét hiszi, me-
lyet a katholicismus hirdet? Vagy ez sem krisztusi tan ; 
vagy ha a katholicismus ezt hirdeti ez is azt jelenti, hogy 
világuralomra törekszik? Melyik az, a ki a kereszténység-
tanai szerint intézi életét? Vájjon azoknak az uraknak leg-
nagyobb része nem szabadkömüves-e, kiket azután, más, nem 
szabadkőműves, hanem protestáns és zsidó urak buzgón tá-
mogatnak, azok a katholicismus, ezek pedig egyáltalában a 
kereszténység iránti ellenszenvből? Tehát kérdjük, ezek az 
urak e világból, vagy a más világból táplálkoznak-e szelle-
mileg? Es ha e világból táplálkoznak, mint az kétségtelen, 
feltehető-e, hogy azok, kikkel jó barátságban vannak, más 
világból valók volnának? Vagy kérdjük, lia a protestantis-
mus orszaga nem e világból való, miért nem szólal fel, miért 
nem tiltakozik, midőn abból a valóban más világból való 

' O 
elvek megtámadtatnak? 

Meg van, minden esetre meg van annak az oka, hogy 
miért nem irányul a kulturharcz éle a protestantismus el-
len : meg van abban, mert a protestantismus úszik az árral ; 
meg van abban, mert azok, kik a kulturharczot intézik, jól 
tudják, hogy a protestantismusnak sem kedve, sem százfelé 
ágazó vallási véleménye miatt nincsen ereje, hogy tekintély-
lyel lépjen fel azok ellen, kik a kereszténységet aláásni és 
megsemmisíteni akarnák. Azok, kik a kulturharczot intézik, 
a kereszténység egyedüli képviselőjének a kath. egyházat 
tekintik, őt tekintik az ember ideális javai védőinek, azon 
jayak védőinek, melyek nem e világból valók : azért köz-
pontosul minden gyűlöletük és gyűlöletük következtében, 
minden támadásuk a katholicismus ellen. Lenne csak a pro-
testantismusban az az erő, hogy a kereszténység elveit hir-
detné, ne látná csak a kulturharcz azt a különféle és szét-
ágazó vallási véleményt és ne bizna csak abban, hogy a pro-
testantismus megszűnése csak idő kérdése, ne higyje, hogy 
a kulturharcztól a jelenleg uralkodó keresztény ellenes szel-
lem mellett ment maradna. Az árnyalatok meg vannak már 
nálunk is, de még egészen nem fejlődtek odáig, mint külföl-
dön ; az ott történtekből azonban már látható, hogy ott a 
haladottabb, azaz kevésbé hivő protestantismus kedveltebb a 
kulturharcz előtt, mint az orthodoxnak nevezett rész, a nagy 
kérdés csak az, hogy melyik résznek országa való most más 
világból, melyiké nem. E két rész közt létező kulturharcz is 
bizonyára egyik oka annak, miért nincsen oly kulturharcz a 
protestantismus, mint a katholicismus ellen. A bölcs kultur-
harczos urak valószínűleg ugy gondolkoznak, hogy helyet-
tük majd elvégzi a munkát egymásközt a két fél. Q 

Fnincziíiország. A nem autorizált szerzetes rendek u. 
11. deelarácziója a legellentétesebb hírekre adott alkalmat. 
A radicalisok számba sem akarják venni és az illető szer-
zetek ellen a decretumok szigorát egész teljében kívánják al-
kalmaztatni. A kormány hű lapjai az egészet Róma és a 
püspöki kar initiativájának tulajdonítják s a kormány kezét 
egészen tisztának igyekeznek feltüntetni. A katholikus la-
pok tartózkodással nyilatkoznak felőle. Arra a kérdésre pe-
dig, hogy voltaképen honnan ered, egyházi vagy állami 
initiativából, még eddig senki sem adott határozott feleletet. 
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Legáltalánosabb azon vélemény, hogy e declaráczió a pápai 
államtitkár és a franczia nagykövet közt folyt értekezletek 
eredménye. Az „Univers" tovább lebbentette le a fátyolt 
midőn határozottan állitá, hogy „nem Romából küldetett a 
declaráczió a püspököknek. Róma nem adott rendeletet Cor-
dre annak aláirására és nem igaz, hogy ez okmány már va-
lamennyi püspök helyeslését s valamennyi congregatio aláí-
rását megnyerte. Hasonló értelemben nyilatkozott nemso-
kára az „Univers," kijelentése után a „Defense" római tu-
dósitója. Nyilatkozata az „Univers" szerint következő : 

„Nagy meglepetéssel olvasták Rómában a párisi lapok 
állításait azon nyilatkozatra vonatkozólag, melyet a fölha-
talmazással nem biró szerzetesrendek szándékoztak a kor-
mánynak bemutatni, hogy újból bebizonyítsák óhajukat, mi-
szerint jó egyetértésben akarnak élni országuk közhatósá-
gaival. A miniszter főközlönyei azt állították, hogy ezen 
nyilatkozat a congregátiók és a sz. Szék kezdeményezésére 
vezetendő vissza, és hogy a franczia kormány teljességgel tá-
vol állott ezen okmánytól, melyről nem is lett volna tudo-
mása sem, mielőtt a lapok azt közölték. Ez állításokban oly 
súlyos valótlanságok foglaltatnak, hogy késedelem nélkül 
kell azokat helyreigazítani, nehogy a közvélemény ne legyen 
mégiukább meg meglepve. A nyilatkozat, mely a szerzetes-
rendek által vala aláírandó, azon megbeszélések (pourpar-
lers) eredménye, melyek e nehéz kérdésben Desprez ur, Fran-
ciaország nagykövete és a római udvar közt folytak. Nem 
tehető föl, hogy Desprez ur ily fontosságú ügyben nem kö-
vette volna mindenben szabatosan a franczia külügyminisz-
ter ur utasításait. Egyébiránt bizonyítéka is létezik annak, 
hogy Desprez ur hű közvetítője vala a franczia kormány 
mindig törekedett eszméinek, sőt a franczia kormány mindig 
törekedett a Jézus-társaság ügyét elkülöníteni a többi con-
gregátiók ügyétől. A sz. szék soha sem egyezett bele, s nem 
is fog beleegyezni abba, hogy a tárgyalások ily alapon foly-
janak ; ez az oka annak, hogy visszautasította a több i con-
gregatiókat arra utasítani, hogy hagyják magukat a fölha-
talmazással elláttatni. A franczia kormány a sz. székkel 
egyetértve azután más megoldást tanulmányozott, és ennek 
eredménye azon megoldás, mely most lett előterjesztve, mi-
után a franczia ügyviselő Rómában azon reményt fejezte ki, 
hogy az elegendőnek fog tartatni a kormány által.Francziaor-
szág képviselőjének ezen adott szavára a souverain pápa be-
leegyezett a marc. 29-diki kormányrendeletek nyilvános meg-
birálásának elhalasztásába. Az egyház feje ezen körülmény-
ben a franczia kormánynak a deferentia bizonyitékát adá. a 
melyre nézve a franczia külügymiszter a szent széknek kife-
jeztette köszönetét. Még remélik Rómában, hogy a franczia 
kormány nem fog oly magatartást követni, mely ellenmon-
dásban állana Francziaország nagykövetének szavaival, me-
lyeket a bibornok-államtitkárral folytatott megbeszéléseiben 
ejtett vala, és ugy tekintik Freycinet urat, mint ki köte-
lezve (engagé) van fentartani a kamarák előtt a márczius 
29-diki kormányrendeletek ezen legitim enyhítését, amelyek 
által egy az egyház iránt ellenséges párt erőlködik a con-
cordatumot, amely a béke müve volt, átalakitaní a visszavo-
nás és harcz müvévé." 

Maga a declaráczió szövege, melyet először a „La 
Guienne," aug. 31-én közlött, igy szól: 

„A márczius 29-i decretumok alkalmából a sajtó egy 
része élénken megtámadta a nem autorizált szerzeteket ugy 
állítván őket a közönség elé, mint a köztársaság kormánya 
elleni óppositio tűzhelyeik. Ürügyül ezen vádakra a congre-
gátiók által követett eddigi hallgatás szolgált, melyek csak-
ugyan eddig nem folyamodtak autorizáczóiért, melynek 
kieszközlését a második decretum tőlük sürgette. Tartóz-
kodásuk indoka azonban egészen más volt, mint a melyet 
nekik tulajdonítanak s abban valami politikai ellenkezésnek 
nyoma sincs. Azon meggyőződésben, hogy az autorizáczió, 

mely a franczia törvényhozás mostani állapotában a pol-
gári személyiség kiváltságát adja meg, nem kötelesség ha-
nem kedvezmény, azt hitték hogy nem jönnek ellenkezésbe 
a törvényekkel, ha (autorizáczió nélkül) ugy mint eddig, 
minden polgárral közös kormányzat alatt élnek tovább is. 
Ez által ők nem ismerik félre a törvények szerinti létezés 
előnyeit, hanem azt gondolták, hogy nem volna helyes ezen 
előnyöket a mostani körülmények közt sürgetni, a midőn, 
ezen eljárás, mintegy kárhoztatásnak vétetnék multjokra 
nézve s oly törvénytelenség bevallásának látszanék, a mely 
iránt soha sem érezték magokat vétkeseknek. Hogy minden 
félreértés megszűnjék, a congregátiók, melyeket ez ügy il-
let, nem vonakodnak (ne font pas difficulté) tiszteletöket és 
hódolatukat nyilvánítani az ország mostani intézményei 
iránt. Az egyház iránti engedelmesség a melyből élnek, 
nem helyezi őket az állammal szemben a függetlenség álla-
potába. Ilyes valamit praetendálni, nem volt eszök ágában 
soha, a mint ezt rendszabályaik és történetük tanusitja. 
Erkölcsi és szellemi czéljok, melyre törekszenek, nem en-
gedi meg nekik, hogy magokat kizárólag akármely politi-
kai kormány formához kössék le vagy hogy akármely poli-
tikai kormányformát kizárjanak. Nincs más zászlójok mint 
a keresztény szeretet és ők azt hiszik, hogy e zászlót com-
promittálnák, ha azt váltózó ügyek s emberi érdekek szol-
gálatába adnák. Oktehát visszautasítanak minden solid ánr-
tást a politikai pártokkal és szenvedélyekkel. Végül ők nem 
foglalkoznak azon ügyekkel, melyek a világi kormányhoz 
tartoznak, csakis annyiban, amenyiben szóval és példával 
engedelmesség és tiszteletet tanítanak azok iránt, kik tekin-
télylyel vannak felruházva, melynek forrása Isten. Ezek 
azon elvek, melyek a mai napig gondolataik és cselekede-
teik irányzói voltak; el van tökélve, hogy tőlük soha el ne 
térjenek. Egyszersmind nem fojthatják el azon reményüket, 
hogy a kormány jóakarattal fogja fogadni ezen őszinte és 
loyalis nyilatkozatot, melyet im ezennel initiálnak, és hogy 
teijesan megnyugtatva azon érzelmek felől, melyeket ők táp-
lálnak, szabadon fogja őket hagyni, hogy folytassák mun-
kálkodásukat : az imát, tanítást, és szeretet gyakorlását, 
melyeknek életöket szentelték." 

Ezen nyilatkozat aláirási formulája így szól: „Alulirt 
rendfőnöke (— nője) az x—i congregatiónak (v, rendház-
nak) miután tanácsomat meghallgattam, kijelentem, test-
véreim (nővéreim) nevében, hogy a fenti jegyzékben foglalt 
gondolatok és érzelmek egész congregatiónk (rendházunk) 
érzelmeit fejezik ki s hogy mindnyájan el vagyunk tökélve 
magunkat azokhoz szabni.„ 

VEGYESEK. 
-(- Főm. és főt. Siinor János bibornok, herczeg-primás 

ur ő eminentiája e napokban a fővárosba érkezik, hogy részt 
vegyen a kath. vallás- és tanulmányi alap kezelését el-
lenőrző bizottság alakuló ülésében, melyet ünnepélyes Veni 
Sande fog megelőzni. Ő eminentiája számos adományai 
mellett legújabban a rohrbachi plébániai javadalom javítá-
sára 1100 frton egy félteleknyi birtokot vett. 

— Egy fővárosi lap tudósítója szerint Pulszky Ferencz, 
midőn a Virág-emléktábla leleplezése után főt. Pauer János 
püspök úrtól elbúcsúzott, ezt mondta: „Szabadkőműves va 
gyok, de büszke arra, hogy ily püspökeink vannak." Bizony 
erre minden magyar büszke lehet s fölösleges szabadkőmű-
vesnek lennie, hogy valaki büszke legyen arra, mire minden 
magyar büszke. 

Sajtó-hiba. 
Lapunk utolsóelőtti számának 167. lapján az első hasáb 4 utolsó-

sora ugyanezen h.-isáb tetejére teeudő fel : igy a Francziaország és a 
Svajczi-Freiburg czimü egyházi tudósítások összezavart szövege rendbe 
van hozva. 

Kiadó-tulajdonos es felelős szerkesztő : Ii ru zutty Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanar. 

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



Budapesten, szeptember 22. 24. II. Eelev, 1880. 

TARTALOM: Dr. Stanczel Ferencz hittudománykari dékán tanévmegnyitó beszéde. — Magyarország bibornok herczeg-
primása a belgiumi viszályról — Dr. Samassa József egri érsek fí nméltósága válasza az oktatásügyérnek a jogakadé-
miák megszüntetése ügyében irt felhívására. — Egyházi tudósítások : Budapest. Az antisemita liga és a ,Pester Lloyd-. 
Andocs. Somogymegye. Eisleben. Luther születése helyén fényes katholikus ünnepély. Constanz. A német katholikusok 

X X V I I . nagygyűlése. — Irodalom : A kulturharcz és a római pápa tévmentessége. — Vegyesek. 

- ^ P cr ^ 
^Megjelenik e lap heteu-v 

kint kétszer : 
szerdán és szombaton. : 

Előfizetési dij : ! 
félévre helyben s posta- ; 

küldéssel 5 frt. I 
Szerkesztői lakás: Buda- • 
pest, VIII., Stáczió-utcza ; 
55., hova a lap szellemi : 
részét illető minden kill- I 

demeny czimzendö. a 
gTS^ 

R E L I G I O . 
•NSs'b 

K A T H . E G Y H Á Z I S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T . 
HARMINCZKILENCZED1K ÉVFOLYAM. 

Pf „„ \0 
VElőfizethetni minden kir V 

postahivatalnál ; 
• Budapesten a szerkesztő-

nél, ós Kocsi Sándor 
: nyomdai irodájában, mu-
: zeum-körut 10. sz. alatt, 
i hova a netaláni reclama-
; tiókis,bérmentes nyitott 

levélben, intézendök. 

\D 

1 Î e s z e d . , 
melylyel 

a budapesti fe. m, tudomány-egyetemen az 1880/1-iki tanévet 

dr. S t a n c z e l F e r e n c z , 
a hittudományi kar e. i. dékánja, 

megnyitotta. 

Mélyen tisztelt gyülekezet ! 
Mint a h i t tudományi kar ezidő szerinti dékán-

jának, nekem ju to t t oszlályrészül a megtisztelő ki-
tüntetés, hogy egyetemünk életének egy ujabb, 
inert u j jáalkotásának második századát kezdő kü-
szöbén a tanévet megnyissam. Nem titkolom t. gyü-
lekezet, hogy mélyen meg vagyok hatva, ha rágon-
dolok, hogy tudományos intézetünk, a szellemi mű-
velődés e gyupont ja , túlélve a nemzeti lét egy szá-
zados örömeit és keserveit, uj jáalkotásának egy má-
sodik századába lép be. Lelkem elmerül a múl tban, 
óhaj t betekinteni a jövőbe ; de mig a múl t ra nézve 
befejezett történeti tényekkel állva szemben, kérdé-
seire választ, megfejtést t a lá l ; a jövőre nézve csak 
kérdésekkel áll szemben, melyek megfejtése, bár-
mily ragyogó elme képességének ha tárá t is messze 
túlhaladja . Az emberi elme, Istennek e kitünö ado-
mánya, felfedezte már a természet számtalan törvé-
nyeit, azokat hatalma alá hajtotta, behatott a föld 
mélyébe, kiaknázza kincseit, lehat a tenger mélyére, 
ott intézi tudományos buvárlatai t , felhat az ég csil-
lagai közé, távirdáival a távol fogalmát csaknem 
megsemmisíti ; de a jövö ti tkaiba betekinteni, a 
jövö kérdéseire biztos választ adni nem képes. Vagy, 
mit hoz a jövő egyetemünkre nézve? Fognak-e még 
egy század múlva is egyetemünk tantermeiben a 
tudomány igéi viszhangzani ? A tudományos hala-
dás mily fokát fogja elérni ? Fog-e egyáltalában ha-
ladni, vagy, mint az minden emberi, és igy válto-
zandóságnak alávetett intézmény természete, nem 

fog-e alábbszállani? Mily szellemben és irányban 
fogja működését fo ly ta tn i? Igen, mind e kérdésekre, 
ki volna képes már ma határozott feleletet adn i? 

Bármily sűrű homály fedje is el azonban e kér-
désekre nézve lelki szemeink előtt a jövőt, azaz egy, 
ugy elvi, mint történeti alapon kétségtelenül bizo-
nyos, hogy tudományos intézetünknek a nemzetre 
üdvös kihatása csak ugy lesz, korunk nagy pro-
blémáinak megfejtéséhez a nemzet javára csak ak-
kor fog áldásthozólag járulni , ha haladásának irány-
tűjéül a kereszténység elveit fogja elismerni, ha vele 
bensó szövetségben fog az emberiség érdekeiért a ha-
ladás terén küzdeni, a tudományos téren is nagyban 
észlelhető azon keresztény ellenes i rány ellen, mely, 
midőn a haladás eszméjét önmagának tulajdonitva, 
azt a kereszténységtől nem csak megtagadja, hanem 
avval ellentétbe is helyezi, az emberiség legszen-
tebb érdekeit koczkáztatja. Valamint ugyanis a 
rnult századi hitetlen bölcsészet, a szabadság, test-
vériség és egyenlőség eszméit a kereszténységtől el-
vitatni akarta, ugyanezt teszi ma korszellemünk a 
haladás eszméjével. Szellemes és szellemtelen védói 
egyaránt ugy tüntet ik fel magokat, mint a haladás 
apostolait, a kereszténységet pedig, mint annak el-
lenségét. Bennünket magyarokat is, kik keresztény 
alapon nyugvó institutiókkal birunk, nagyon közel-
ről érdekel, tehát hogy megtudjuk, minő talajon te-
rem a haladás; kinek tu la jdonát képezi a haladás esz-
méje ? Mint a kereszténység egyik igénytelen szolgá-
jának, meg lesz tehát nekem engedve, hogy röviden 
érintsem azon benső viszonyt, mely a haladás és ke-
kereszténység közt létezik. Midőn azonban ezt tenni 
szándékozom, nem lehet feladatom, hogy rövid ér-
tekezésem keretében e viszonyt minden téren fel-
tüntessem, azért csakis a kereszténység és az értelmi 
haladás közt létező viszonyra szoritkozom, bebizo-
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ny itva, hogy a kereszténység az értelmi haladásnak 
nem csak nem ellensége, hanem annak előmozdítója. 

M. t. gy! Az értelmi haladás az igazságnak az 
emberi természetben rejlő megismerése utáni tő 
rekvést foglalja magában. Csak annyiban haladunk, 
a mennyiben az igazság megismerése után törek-
szünk, a mennyiben e czélt el is érjük és igy az, mi 
e törekvésre az embert ösztönzi, mi e törekvésben 
támogatja, a haladás tényezőjeül tekintendő. Ily té-
nyezője az értelmi haladásnak a kereszténység. A 
kereszténység ugyanis, mint az örök igazságok ki-
nyilatkoztatása lépvén fel a világban, ez által nem 
csak a vallási, hanem az úgynevezett profán tudo-
mányokban létező igazsággal is szoros összefüggés-
ben van; és valamint az emberi értelmet a vallási 
igazságok mennél mélyebb, mennél bensőbb megis-
merésére ösztönzi, ugy a profán tudományok terén is 
létező értelmi haladással a legbensőbb viszonyban 
van. Es csakugyan, akár a kereszténység a) hittani 
álláspontjával, akár b) czéljával, akár c) befolyása 
alatt létrejött történeti tényekkel vessük össze az 
értelmi haladást a profán tudományok terén, min-
denütt e kettő közt létező benső viszonyra találunk, 
igy bizonyítván be a kereszténység, hogy ö nem 
a siilyedés, nein a visszaesés, hanem az emelke-
dés. a tökéletesedés, szóval a haladás elvét birja ön-
magában. 

a) A hittani elv, röviden a kereszténység azon 
tanában foglaltatik, mely szerint az emberben még a 
bün sem oltotta ki a természeti adományokat, nem 
oltotta ki az értelmet, nem oltotta ki az akaratot, az 
ember e két fő tehetségét. E tanhoz az egyház min-
den időben oly szívóssággal, oly minden kételyt ki-
záró határozottsággal ragaszkodott, hogy azt bár-
mely támadás ellen nem csak megvédelmezte, ha-
nem, hogy meggyőződésének annál nagyobb súlyt 
kölcsönözzön, a kereszténység tekintélyét és az em-
beri méltóságot megvédelmezze, az emberi értelem 
és szabadakaratról szóló tanát ünnepélyesen hit-
czikkelyei sorába iktatta; de ezáltal a keresztény-
séget. mint a tudományos haladás tényezőjét tün-
tette fel. Ezt első tekintetre is, minden elfogulatlan 
itélönek be kell ismerni; mert be kell látnia, hogy 
minden, tehát főleg a tudományos haladás lehető-
ségének alapját is az értelmi tehetség létezése ké-
pezi. Az értelmi tehetségnek, mint olyannak léte-
zése, mely fejlődésre és ismeretszerzésre képes, ké-
pezi azon sarkpontot, mely körül a haladás mozog, 
mely nélkül stágnatióra lenne kárhoztatva az em-
beriség, minden, tehát a tudományos haladás terén 

is ; midőn tehát a ker. szténység védelmébe veszi az 
emberi értelem létezését és az hit.czikkelyei közt 
foglal helyet, ez által magát, mint a tudományos 
haladás barátját mutat ja be a világnak és valamint 
ö folyton az észre is hivatkozik, ugy az emberiséget 
is felbuzditja, hogy az észt, Istennek e kitiinő ado-
mányát művelje, tehetségeivel ismereteit bővítse és 
a tudomány terén előhaladjon. 

b) A kereszténység hittani álláspontja önma-
gában elegendő volna tehát, hogy ne csak halomra 
döntse azon állitást, mintha a tudományos haladás 
ellensége lenne, hanem hogy őt. a világ a tudomá-
nyos haladás első és elvi pártfogójaként üdvözölje, 
mert elvileg elfogadja és védelmezi a haladhatás alap-
ját. Amint azonban a hittani elv a tudományos ha-
ladásra kedvező, ugy a kereszténység czélja azt 
épen meg is követeli, a miért is nem csak semmi 
oka nincsen, hogy a tudományos haladást megaka-
dályozza, hanem inkább tekintettel czéljára minden 
oka van, hogy azt előmozditsa. A kereszténység 
ugyanis, valamint mindenütt Istenből, mint min-
dennek létokából indul ki, ugy mindent Istenre, 
mint. végczélra visz vissza és minthogy a szellemi 
ugy, mint az anyagi világot Isten müvének hirdeti, 
melyek tőle nyerték létüket és töle függnek, ugy 
czélja tekintetében, hogy ugy mondjam érdekében 
van, miszerint az ember, a szellemi és anyagi világ 
ismeretében azon magaslatra emelkedjék, melyre 
véges értelménél fogva csak képes. A szellemi és 
anyagi világnak minél tökéletesebb ismerete ugyan-
is, vagyis az e tekintetben történt mennél fokozottabb 
értelmi baladás. önmagában foglalja az Isten mennél 
tökéletesebb ismeretét, a szellemi és anyagi világ 
és igy az ember viszonyának is Istenhez mennél ha-
tározottabb és szabatosabb körvonalát és az ember-
nek mindezekből kifolyó hódolatát Isten iránt. A 
mily gyönyörűen oly igazán mondja e tekintetben 
Eötvös József, „az ember legszebb feladata, úgymond, 
hogy kikutatni törekedjék azon törvényeket., me-
lyek szerint minden mozog, minden fejlődik, nem 
azért, hogy, ha az igazság végtelen oczeánjának 
partján néhány csigát gyűjtöt t és megérinté ama 
lepelt, mely a természetet fedezi, örült büszkeségé-
ben a föld istenének képzelje magát, hanem hogy 
tiszteletteljesen tanuljon meghajolni a Teremtő nagy-
sága előtt, mely a természet csodás rendjében leg-
inkább nyilatkozik."') A kereszténység e czélja te-
hát megköveteli, hogy az ember mindent felhasz-

A XIX- ik század uralkodó eszméinek befolyása az 
államra II. k. 56. 1. II . kiadás. 
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náljon, ami értelmi körének, ismeretei kiterjeszté-
sének az igazság birodalmában bövitésére szolgál. 

A kereszténység czéljára való tekintetből nem 
is fél, hogy vele a tudomány összeütk özésbe jö-
hetne. Az okoskodás e tekintetben a mily egysze-
rű, oly következetes és azért a józan ésszel egyező. 
A tudomány forrása az igazság, melyet az emberi 
ész nem alkot, hanem csak megismer; az igazság 
forrása pedig az Is ten; de a kereszténység szerzője 
is az Isten : a tudomány tehát nem mondhat ellen a 
kereszténységnek, nem lehet ellentétben a keresz-
ténységgel, mert akkor Isten önmagának mondana 
ellen, hanem inkább a tudomány a kereszténység 
igazságait nagyobb fénybe helyezi, miből önkényt 
következik, hogy a tudomány haladását a keresz-
ténység nem csak nem akadályozza, hanem köve-
teli. A véges emberi elme, épen azért mert véges, té-
vedhet, önmagának ellenmondhat, müveiben töké-
letlenségek, ellenmondások, következetlenségek le-
hetnek ; de Isten önmagának ellen nem mondhat, 
müveiben öszhangnak kell lenni és mindannak amit 
alkotott egy közös czélra kell közreműködni. Mű-
veljék tehát a tudósok a tudás birodalmában létező 
összes tudományokat, a bölcsész, a jogász, az orvos, 
a természettudós, és ha már semmi tekintetben kétségbe 
nem vonható eredményhez jutottak, ha nem lehet többé 
>emmi kétség a felöl, hogy kutatásaikkal valóban 
haladást mutathatnak fel a tudomány terén, a po-
sitiv eredménynyel, az igazság feltalálásával a ke-
reszténység czélját mozdították elő, mert a feltalált 
igazsággal magára az Istenre, mint az igazság for-
rására utalják az emberi elmét, — ki a felismert 
igazságnak is szerzője. A kereszténység is felmu-
tatja a világnak Istent, felmutatja a viszonyt, mely 
a Teremtő és teremtett dolgok közt létezik, a tudo-
mányos kutatás pedig minden téren történt hala-
dásának positiv eredményével ezen igazságokat 
niegerösiti és igy igazolja azon, csak az emberi elme 
tévedése, vagy a sziv szenvedélye folytán ugyan 
megtagadott, de azért soha meg nem ingatott, ha-
nem folyton létező öszhangot, mely a tudomány és a 
kereszténység igazságainak oly fényes harmóniáját 
képezi, mely az áltudomány által a lélekben támad-
ható minden skepticismusnak, minden aggodalom-
nak sötét árnyát eloszlatja és a kereszténység czél-
jának elérésére azon erőt és szilárdságot kölcsönzi, 
mely az élet viharai közt is benső megnyugvással 
tölti el a lelket. (Folyt, köv.) 

Magyarország bibornok herczeg-primása 
a belgiumi viszályról.*) 

Qui hodie rerum in Belgio potiuntur, mox atque gu~ 
bernacula regni versare coeperunt, professi sunt, id sibi in 
votis esse, ut Belgium inter ilia regna recenseatur, quae 
nec apud se Nuncium Apostolicum, nec apud S. Sedem le-
gatum habent. Quaesiverunt itaque opportunitatem, id quod 
erat in votis efficiendi, et quia qui quaerit, passim etiam 
invenit, ipsi quoque invenerunt non causam justitiae ac ve-
ritati innixam, sed praetextum dumtaxat, et hunc falsis ac 
mendacibus suppositionibus superstructum, id quod Acta 
S. Sedis, expositio nimirum, documentis illustrata ac robo-
rata factorum, ad obiectum hoc adtinentium, typis descripta 
et vulgata invictissime demonstrat.1) Postulatum nempe est 
a Summo Pontifice, ut diceret malum bonum, etbonum ma-
lum, seu ut de institutione primaria recens rogatam legem, 
quae iura Ecclesiae violât, et saluti animarum perniciosa 
est, probaret, et Episcoporum contra illam directum zelum 
reprobaret. Quod cum a Summo Pontifice impetrare nequi-
vissent, £uum apud S. Sedem legatum revocaverunt, Nun-
cium Apostolicum autem Belgio excedere iusserunt. Quo 
quidem facto in ius S. Sedis Nuncios sive legatos mittendi 
involarunt, imo ultro procendentes illam convitiis ac iniu-
riis ofFendere ac afficere veriti non sunt. Jus S. Sedis Nun-
cios sive legatos etiam stabiles mittendi e iure Romano Pon-
tifici divinitus collato, universam Christi Ecclesiam ordina-
ria potestate regendi et gubernandi velut corollarium pro-
fluit, cuius rationem Innoncentius I I I . reddidit et explicuit, 
scribens Archi-Episcopis, Episcopis, Abbatibus etc. Fran-
ciae : „Licet commissa nobis a Domino potestatis ecclesia-
sticae plenitudo, universis Christi fidelibus nos constituent 
debitores, statum tamen ét ordinem conditionis humanae 
non possumus ampliare, quia iuxta verbum Domini cum ad 
staturam nostram nec cubitum unum adiicere, vel simul in 
diversis locis existere, in unius tamen corporis unitate vel 
ad remota quaelibet in ictu oculi transvolare possumus, et 
cum ILibacuc exuli Danieli, deposito in lacu leonum, per 
nos ipsos cibi censolationem affere, ac messoribus nihilomi-
nus ministrare. Quia vero lex id humanae conditionis non 
patitur, nec possumus in persona propria gerere solicitudi-
iies uni versas, interdum per fratres nostros, qui sunt mem-
bra corporis nostri, ea cogimur exercere, quae si commo-
ditas Ecclesiae sustineret, personaliter libentius implere-
nius."2) Ut adeo, qui Summum Pontificem in potestate 
mittendi legatos impedit, si eundem in exercitio iurium Pri -
matialium impedire, imo hoc pro re nata plane impossibile 
reddere censendus sit. Ipse Febronius, tam iniquus de ee-
tero invasor et taxator iurium S. Sedis, ius mittendi lega-
tos ac Nuncios Summo Pontifici competens negare non au-
det ; scribit enim 3) : „Hie interim praetermittentum non est 
quod Papae pro exercitio et usu iurium suo primatui ad-
haerentium competat facultas habendi in provineiis et reg-

*) 0 emja bevezető szavai a szent atya legújabb allocutiójához. 
') Vide „Esposizione documentata dei fatti relativi alla questione 

deli' insegnamento primario uel Belgio e alla cessazione de' rapporti di-
plomatici ira il governo belga e la S. Sede." 

2) Epist. Intioc. III. lib. 1 edit. Sieph. Baluzii Paris. 1ÍI82. 
••>) De statu Eccl. cap. 2 g. 10. 
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ris Vicarios et Legatos (et) is nullibi, quoad hoe potest ha-
beri pro extraneo. Quia vero ipse omnibus adesse non po-
test, sic p roh iberi nequit quominus per Nuncios has suas 
partes expleat." Probatque excommunicationem in cap. 20 
de Consuetud. inter. Extravangantes Communes in illos la-
tam, qui prohibent ingressum Legati Pontificis. 

Qui, suae personae illatas iniurias patienter ferre et 
condonare novit, SSmus Dominus Noster, ad illatas S. Sedi 
Apostolicae sive per violationcm iuris, sive per contumeliose 
contra illam effutita tacere non potuit, nec tacuit, prout e 
subnexa Allocutione liquet. (Itt következik az ismeretes 
pápai allocutio. 

Dr. Samassa József egri érsek ő nméltósága válasza 
az oktatásügyérnek a jogakadémiák megszüntetése ügyé-

ben irt fehivására. 
Nagyméltóságú miniszter ur ! Midőn excellentiád fo-

lyó évi januárius havában először a hírlapokban közzétett 
s később szokásos hivatalos alakban is vett nagybecsű leira-
tában értesíteni méltóztatott, hogy a felügyelet, fegyelem 
rend és ellenőrzés szempontjából jónak látta a királyi jog 
akadémiákra és püspöki lyceumokra vonatkozólag Boncz 
Ferencz miniszteri tanácsost és katholikus közalapítványi 
királyi igazgatót kellő meghatalmazásokkal miniszteri biz-
tosul kinevezni, két felterjesztésemben igyekeztem nagy-
méltóságodat az egri lyceumra nézve ezen rendszabály indo-
kolatlan, sérelmes és kártékony voltáról meggyőzni. Ki-
jelentettem, hogy én az állami kormányzat felügyeleti jo • 
gát soha sem vontam kétségbe, nem csak elvi elismerését, 
de tényleges gyakorlását is mindig szükségesnek tartottam. 
— Egyúttal azonban szükségét fejeztem ki annak is, hogy a 
felügyeleti jog gyakorlása valamenyi jogakadémiával szem-
ben egyenlő szigorral és egyenlő méltányossággal, tehát 
nem egyoldalulag és nem is a mindig kivételes természetű 
miniszteri biztosi intézmény alakjában nyilvánuljon, hanem 
a fensőbb közoktatás keretén belül, alkotmányának szerves 
részét képezze. Excellentiád nagybecsű válaszában a minisz-
teri biztos kiküldését, minthogy az a már előfordult, vagy 
még csak előfordulható visszaélések megszüntetése vagy 
megelőzésének szüksége által van indokolva, ezen egyoldalú 
alakjában fentartandónak nyilvánitá ; egyúttal azonban meg-
nyugtatásomra kijelenteni méltóztatott, hogy az egri lyce-
umra vonatkozólag ezen reá nézve üdvös és érdekeinek biz-
tosítására irányzott rendszabályt nem már előfordult vissza-
élések teszik szükségessé. — A lyceumra nézve tehát a mi-
niszteri biztos kiküldése, tekintettel a jövőben előfordulható 
visszaélésekre, csak az előlegezett bizalmatlanság nyilvání-
tását képviselte; mert a nagybecsű válaszirat szavai szerint 
„emberi intézményekről levén szó, a visszaélés lehetősége 
mégis fennáll." Hiába bátorkodtam tisztelettel megjegyezni, 
hogy az állami és társadalmi tevékenységek összes köreiben, 

— emberi intézményekről levén szó, — a legtökéletesebb 
szervezet mellett mégis fennáll a viszszaélés lehetősége, mely-
nek megelőzése végett tehát az állami és társadalmi te-
vékenység rendes közegeivel szemben mindenütt a gyanú-
sak törvényszékét kellene felállítani, praeventiv rendszabá-
lyokat hozni, és szabályokhoz nem kötött miniszteri bizto-

sokat kinevezni, s a jól kormányzott állam mintaképéül a 
rendőrállamot tekinteni. — A miniszteri biztos megjelent, a 
vizsgálatot megtartotta, és befejeztével az igazgatónak ál-
talában megelégedését nyilvánította. 

Ez levén az ügy lefolyása, nem csekély meglepetést 
okozott nekem exeellentiádnak előbb szintén a hírlapokban 
olvasott s azután hivatalos uton is vett azon ujabb felhí-
vása, hogy az egri joglyceumot oszlassam fel s fentartási 
költségeit egyesítsem esetleg valamelyik kir. kath. jogakad. 
alapjával. Minthogy pedig egy perczig sem kételkedhetem 
afölött, hogy a miniszteri biztos vizsgálata eredményéről az 
igazgató előtt tett nyilatkozatával teljesen azonos jelentést 
adott be excellentiádnak, bizvást feltehetem, hogy nem a 
biztos véleménye alapján hivatom fel a lyceum beszünteté-
sére; s azt kell következtetnem, hogy csak a jelen leiratban 
foglalt általános indokok alapján tartja kívánatosnak excel-
lentiád az egri joglyceum feloszlatását, és ez indokoknak 
méltóztatik oly meggyőző erőt tulajdonítani, melynél fogva 
engem a felhívás készséges teljesitésére indítsanak. Excel-
lentiád nem fogja rosz néven venni, ha a nagybecsű leirat 
ezen indokolását figyelmes mérlegelés után, sem egészen ala-
posnak, sem mindenben találónak nem tarthatván, tisztelet-
teljes észrevételeim közművelődésünk ezen fontos kérdésé-
ben nem lehetnek oly rövidek, amint óhajtanám. 

Mindenekelőtt nem titkolom, hogy a nagybecsű leirat 
ama tételével szemben, mely szerint a hazai jogakademiák-
és lyceumokban, melyek egyetemeinken kivül állnak, a jogi 
szakoktatás nem áll a kor színvonalán, némi tartózkodást 
érzek. Mert a kor színvonala közkedveltségnek örvendő ki-
fejezés, melynek értékét, mint a folytonos forgalomban meg-
viselt aranypénz árfolyamát, nem könnyü pontoson megha-
tározni; és ezért nagy köszönettel vettem volna, ha excellen-
tiád becses soraiban ezen synthetikus kifejezés alkatrészeire 
nézve némi támpontokat kegyeskedett volna adni. IIa a kor 
színvonala alatt a külföldi fensőbb oktatás szinvonala ér-
tendő, hogy akadémiáink ezen szinvonalat nem érik el, két-
séget nem szenved, és csak az jöhet kérdés alá : vájjon a 
külföldi egyetemek színvonalával szemben excellentiád ked-
vező bizonyítványát hajlandó-e elfogadni egyetemünk ? Ter-
mészetesen nem a kolozsvárit értem, m,ely már fiatalsága 
miatt is csak a remény, várakozás tárgya lehet; de értem a 
budapestit, melynek sorsát, mint tanárainak egykori kar-
társa, már a mult emlékeinél fogva is oly rokonszenves fi-
gyelemmel kisérem, s mely a kedvező bizonyitványnyal 
szemben talán vissza fog emlékezni azon egymást felváltó 
enquetekre, melyeknek jogi és államtudományi kara miatt 
tárgya volt, e melyek különböző változatokban s ugyanazon 
panaszok kíséretében, a javítások ugyanazon nagyszerűsé-
get hangsúlyozták, — és vissza fog emlékezni azon hatal-
mas áramlatra, mely kivált egy időben külföldi nevezetessé-
gek meghívását sürgeté. — sőt hivatkozni fog talán exciád 
o o o o 

bizonyítványával szemben oly szaktekintélyre s az egyetemi 
rendszer oly barátjára, mint Csengery Antal, kinek vélemé-
nye szerint „a fensőbb közoktatást szabályozó osztrák ren-
deletek, melyek ellen politikai és nemzetiségi tekintetben 
alapos kifogásunk volt, paedagogiai tekintetben helyesebb 
nézetekből indultak ki, mint a mostani rendszer, mely az öt-
venes évek rendszerén az utóbbi években tett módosításaival 
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épen az egyetemi rendszer lényegét támadta meg, és rámu-
tat azon űrre, mely egyetemi rendszerünk és a művelt Né-
metország fensőbb közoktatása között előáll ; vagy ha ez 
sem volna elég, hivatkozni fog az egyetem magára excel-
lentiádra; mert egy könnyen el nem felejtheti az egyetem 
excellentiádnak az ország érdeklődő köreiben mély hatást 
keltett azon szomorú vallomását, melynek értelmében a szü-
lők részéről formális ostromnak volt kitéve, hogy gondos-
kodjék correctivumokról, mert a jogi tanulmányokat fre-
quentáló fiatalság mindennel foglalkozik, csak a tanulmá-
nyokkal nem; frequentál minden helyet, csak az előadáso-
kat nem; sőt hallott oly drasztikus adatot is, mely szerint 
egy tantárgyra beiratkozott 180 fiatal ember és az előadá-
sokat legföljebb 20—25 hallgató látogatta. Nem tartotta 
azonban helyén levőnek, hogy maga bármit is octroyrozzon 
az egyetemre, s azért az egész facultással hosszabb tárgya-
lásokat folytatván, — megállapította az uj vizsgálati rend-
szert; de a gyakorlat megmutatta, hogy a kellő mértéken 
tulment. E szomorú vallomás után, mely nem csak az egye-
temi rendszert, hanem a javitások rendszerét is érdekes vi-
lágításba helyezi, nem tudom : vájjon hazai akadémiáinkat 
nem fogja-e némileg zavarba ejteni exciád jelen leirata, 
melynek további folyamában az összes jogakadémiáknak és 
lyceumoknak „az ifjúság iránti követelmények tekinteté-
ből." az egyetem tűzetik ki mintaképül, s nem fogják-e kér-
dezni : ha vájjon a tanuló ifjúság iránti követelményekre 
nézve azért kell-e az egyetem szinvonalát elérniök, hogy 
aztán ott is „foglalkozzék a fiatalság mindennel, csak a ta-
nulmányokkal nem, és frequentáljon minden helyet, csak az 
előadásokat nem?" De ha sok tekintetben elfogadja is az 
akadémia mintaképül az egyetemet : akkor sem fog talán 
lelkiismerete háborogni, ha az egyetemi színvonal magasabb 
mint az akadémiai. Talán ugy fogja találni, hogy nem ok 
nélkül nevezik akadémiának ezt s egyetemnek azt, és azért 
van ennek képesitési joga, holott annak nincs önnállósága, 
készséggel hajol meg tehát az egyetem előtt, mely hivatva 
van a tudományok fejlesztésére, mig az akadémia feladatát 
betölti, ha azoknak hű közvetítője ; és excellentiád méltá-
nyossága jogosultnak fogja ismerni azon következtetést, 
hogy ezek szerint az akadémiának nem egyetemi, hanem 
akadémiai színvonala van, s hogy igy a dolog természetéből 
kifolyólag külön színvonalokon álló két dologra ugyanazon 
mértéket alkalmazni nem lehet. (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, szeptember 21. Az antisemita liga és a fes-

ter Lloyd'. — A német nyelven irt e magyar újságot, mely 
.a. zsidó érdekeknek szolgál, az antisamita liga nem hagyja 
nyugodni. Álmai zavarosak, kedélyállapota epés, visiói en-
nélfogva mind phantisticusabbak és igy vezérczikkei is tö-
kéletesen megfelelnek kedélyállapotának. Igazán feltűnő, 
hogy a ,Lloyd' mostanában, már egy rövid egy pár hót alatt, 
mintegy negyedszer szólal fel az antisemita liga ellen. Nem 
azért mondjuk ezt feltűnőnek, mintha valaha csak egy per-
czig is kételkedtünk volna a felől, hogy a ,Lloyd' a zsidó 
érdekek szolgálatában áll ; e felett semmi kétségünk nincsen 
és nem is volt soha, bár mennyire igyekszik is a ,Lloyd' sé-
mita irányú czikkeinek azon színezetet adni, hogy ő csak az 

igazság alapján szólal fel a zsidóság mellett ; hanem feltű-
nőnek mondjuk azért, mert bárhova tekintünk is, bármeny-
nyire figyelemmel kisérjük is a napi eseményeket, még sem 
vagyunk képesek felfedezni olynemü üldözését a zsidóság-
nak az országban, mely kellő alapot nyújtana annyi vezér-
czikkezésre, vagy ha egyes igazságtalan tény egyik, vagy 
másik zsidó ellen elkövettetett is, habár ez nem is helyesel-
hető, de nem is oly esemény, hogy bármikor elő nem for-
dulna nem csak zsidók, hanem mások, mint papok, ügyvé-
dek stb. ellen a nélkül, hogy ezek miatt a ,Lloyd' nem mond-
juk vezérczikkeket, hanem csak egyetlen egy betűt is írna. 

Az oknak tehát, mely miatt e heves, a kormányt is 
fenyegető czikkek megjelennek, mert a zsidóság elpártolá-
sára utalnak a választáskor a kormánypárttól, az oknak, 
mondjuk, a zsidóság kétségtelen pártolásán kivül, másnak is 
kell lenni, mely e czikkek megjelenését előidézi. Az antise-
mita liga megtámadása ugyanis kellő ürügyet szolgáltat a 
,Lloyd' nak, hogy, a kormányt fenyegetve, követelje tőle, mi-
szerint a vallásfelekezeti egyenjogúság még függő kérdéseit, 
felvilágosult századunk követelményeinek és a jogelveinek 
megfelelő értelemben, oldja meg. Ha pedig kérdezzük a ,L1.'-
dot, hogy miképen érti ő a jogegyenlőséget, a felvilágosult 
kor követelményeit és a jogi elveknek megfelelő értelmet, 
kész a kérdésre a válasz, t. i. szerinte a polgári házasság intéz-
ménye az universalis gyógyszer, melytől, habár, mint ő elég 
szerényen bevallja, minden baj nem is fog elmúlni, még is 
nagy előhaladást tanúsítana. 

Mi természetesen nem tudjuk, hogy mennyire fog a 
kormány megijedni, vagy egyáltalában meg fog-e ijedni a 
,L1.' fenyegetésétől, mert a kormány maga nem üldözi a zsi-
dókat, az egyes esetben történt, de mások által történt visz-
szaélés megbüntetésére pedig ott vannak a törvényszékek ; 
de azt már tudjuk, hogy nagy helytelenség és tapintatlan-
ság a ,Lloyd'-tól a kérdést vallási térre átvinni, mintha egyes 
visszaélések a zsidók ellen vallási és nem más indokból tör-
téntek volna. A ,P. L,' maga hivatkozik levelekre, melyek 
állítólag a zsidók üldözéséről tudôâitjàk, de nem kételke-
dünk, hogy azokban a levelekben a visszaélések okai nem 
vallási indokokra vezettetnek vissza ; az összes lapok tudó-
sításai is, melyek ily esetekről szóllanak, a vallási indokot 
soha sem emiitik fel, jeléül annak, hogy ilyesmi nem létezik, 
hanem igenis felemiitik az uzsorát, mely a keresztény népet 
tönkre teszi. Ha csakugyan vallási indok volna egyes visz-
szaéléseknek oka, akkor a ,Ll.'-nak nem csak most volna 
módjában keseregni a zsidó üldözés felett, hiszen a zsidók 
nem tegnapi nép az országban, vallása sohasem volt más, 
mint a mostani és mégsem üldöztetett : ha tehát most egyes 
esetekben történik kivételesen, hogy valamely zsidónak kel-
lemetlenségei történnek, ennek okát most sem szabad a 
zsidó vallásában keresni, hanem igenis az emiitett okban. 

Épen azért helytelen, midőn a ,L1.' a vallásfelekezetek 
egyenjogúságára hivatkozik e kérdésben; ennek az egyenjo-
gúságnak annyi köze van az antisemita ligához, vagy a ne-
talán történt visszaélésekhez, mint a ,Ll.'-nak a chinai csá-
szársághoz. A vallásfelekezetek egyenjogúságának más ér-
telme nem lehet, mint az, hogy bármily valláshoz tartozó 
polgár a törvény előtt egyenlő, hogy viselhet bármily hiva-
talt, elfoglalhat az államban bármily állást. Hogy ez az 
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egyenjogúság nálunk létezik és nálunk e szerint felvilágoso-
dott századnak értelmében járnak el, azt ugyancsak nem ta-
gadhatja a ,Lloyd.'. Csak nem rég olvastuk, hogy polgár-
mesterré választatott egyik nevezetes városban egy zsidó, 
másrészt pedig mindenféle városi, községi és állami bizott-
ságban, választmányban részt vesznek a zsidók ; orvosok, 
ügyvédek egész seregét a zsidóság állitja ki, emancipálva 
vannak, szerezhetnek birtokot, kapnak nemességet stb. A 
vallásfelekezeti egyenlőség és igy a kormány türelme ellen 
tehát kifogást emelni nem lehet és e pontnál is ismételhet-
jük, a mit fennebb mondtunk, hogy valamint nem vallási 
indokban, ugy nem is a zsidóság egyenlőségének hiányá-
ban a törvény előtt, keresendő a visszaélések alapja, hanem 
más okban. 

A vallásfelekezetnk jogegyenlőségét azonban, mint lát-
szik, a ,Lloyd' nem az általunk vett értelemben veszi, a 
jogegyenlőség szerinte nem azt jelenti, hogy bármily vallás-
felekezetü polgár, hanem hogy minden vallás egyenlő le-
gyen ; az egyenlőséget nem a személyekre, hanem a dologra 
akarja alkalmaztatni és csak igy lehet megfejteni, hogy ő az 
antisemita ügyben, a vallásfelekezetek egyenjogúságából, 
levonja a polgári házasságot és a zsidók ellen, mint ő azt 
hirdeti, létező üldöztetés megszüntetésének remediumául 
ajánlja, — nem ! követeli, mert különben ! . . . . Nem akarunk 
a dolog nevetséges oldalára reflectálni, hanem csak utalunk 
itt arra, hogy a múltban a zsidóság ellen, daczára a polgári há-
zasság hiányának, nem volt észlelhető mozgalom, feltehető-e 
tehát józanul, hogy a polgári házasság behozatala megszün-
tetné a netalán létező bajt? Ez a szórványosan előforduló 
házasság, mely talán, de csak talán köttetnék az országban 
keresztény és zsidó közt, bizonyára nem gyakorolna oly nagy 
befolyást, mely képes lenne egyes visszaéléseket megszün-
tetni ; de ha köttetnék is ily házasság, ha a tagadhatatlanul 
létező uzsora mégis folytattatnék, ugy mi volna segitve a 
polgári házassággal? Épen semmisem, és igy a ,L1.'által 
ajánlott remedium czéltalan lenne. Ajánlja inkább tehát a 
,L1.' a zsidóknak, hogy szűnjenek meg uzsoráskodni és ak-
kor mind a baj, mind az ő panasza meg fog szűnni. ^ 

Andocs, Somogymegye— szept. 16. 1880. Föltett szán-
dékom volt, hogy a ,Religio' hittudor érdemdús szerkesztő-
jét igénytelen soraimmal egy nagyszerű ünnepélyről tudósí-
tom ; hanem a közmondás csakugyan bebizonyult rajtam : 
„Homo proponit, Deus disponit." Az elmaradást gyengélke-
désem okozta. 

Elmondom tehát most mint egészségben jobb állapot-
ban álló, mily szép ünnepélyben részesültünk. Először is 
azt mondom, kedves nap virradt ránk. Egy, a drága hazánk-
ban ugyanis jótékonyságáról eléggé ismeretes áldott lélek je-
lent meg e búcsújáró kegyhelyen, somogymegyei Andocson, 
s ez Dr Szabó József ő mga, felsztelt püspök ur. Évenkint 
ezer és ezer látogatója van e búcsújáró kegyhelynek, de né-
pessebbé tetté sokszorosan ő méltósága megjelenése. Kisasz-
szony napján elfáradva Szánthón az ünnepélyes manuductio 
ünnepélyén, mely Németh Mihály pécsi tiszt, kanonok, ales-
peres, szt. ülnök stb. által tartatott, sietett édes anyánk a 
bold. Szűz Mária kegyelemteljes szárnyai alá. Meg is jött 
mint szokott járni Jézus nevében s mi mint tisztelői azonnal 
siettünk egy emlékbimbót fűzni, melyet a hit élő vizének 

forrásánál szakasztottunk. Mint egy mélt. ur mondá, mi sem 
szólhatunk máskép : „Egyszerű e bimbó mint a mező, hol 
nőtt, mint a kezek, melyek méltoságod elé rendelték, de 
hidje el drága vendégünk, hogy a kegyelet gyökeréből 
hajtott ki 3zára, s a legőszintébb tiszteletből fejlődik illata." 

Felirtuk magunknak és soha nem is feledjük, mennyi 
buzgósági hatással volt arany-miséje a hivőkre Mária név-
ünnepén e kegyhelyen. Daczára az esős időnek a gyónók, az 
ajtatosságban részt venni óhajtok száma nagy volt. A vég-
zett ajtatosság után egy kis barátságos ebéd történt, mely 
alkalommal ft. Balkó László zárda-elnökünk megköszönve 
a zárda iránti kegyteljes hajlamait, szép felköszöntésben 
mondá ő méltóságának: hogy a kegyes ég még igen soká 
tartsa az egyház dicsőségére, az emberiség gyámolitása s a 
tőle távozótól sírásban váló hívek vigasztalására. Mi, kik 
hasonérzetben voltunk tisztelt elüljárónkkal, közfólkiáltás-
sal Éljent mondtunk. > Juhász Gyula, 

sz. Fer. r. áldozár. 

Eisleben, sept. 2. Luther születése helyén fényes katho-
likus ünnepély volt aug. 31-én. Az itteni első hitküldér-ple-
bános, főt. Kemper ur tartotta papi ezüst jubilaeumát. A 
protestáns „Eislebener Zeitung" már előző nap czikkezett 
ez ünnepről, kiemelve a iubilans érdemeit és közkedveltségét 
s közölve egész terjedelmében az ünnep programmját. Az 
ünnep regelén zeneszó mellett vonult a tisztelgők menete a 
paplakba, kiki ajándékokat vive magával. Következett az 
ünnepélyes sz. mise, délben díszebéd, délután kerti concert, 
este a legényegyletben szini előadás. Valóságos népünnep 
volt ez a protestantismus alapitójának szülőhelyén kath. 
plébános tiszteletére. Welche Wendung ! Maga a város pol-
gármestere is megjelent, hogy a város üdvkivánatait a ta-
nács nevében tolmácsolja. Kemper plébános, az eislebeni 
missiói állomás megalapítója, e fényes ünnepeltetést igazán 
megérdemelte. 22 éve működik Luther szülő városában, oly 
sikkerrel, hogy méltó utódja e tekintetben nem könnyen fog 
akadni. 25 önálló katholikus hivőből a hitközség létszámát 
magasra felemelte, 1000-nél több olasz, 300 lengyel, nagyszá-
mú, cseh stb, dolgozik az itteni bányákban és lelki szükségle-
teik kielégítését mindnyájan Eisleben egyetlen kath. lelki-
pásztoránál keresik s meg is találják. Nem ritka eset, hogy 
Kemper plébános vasárnap délután,a reggeli és délutáni isteni 
tisztelet fáradalmai után, még 4—5 falut kénytelen bejárni, 
hogy kereszteljen és a betegeket lelki vigasztalásban része-
sítse. E mellett a legközelebbi falu is egy órányira, a legtá-
volabbi pedig négy órányira van Eislebentől és többnyire 
csak gyalog látogathatók. 

Constanz. A német katholikusok XXVII. nagygyűlése. 
— Szept. 12-én este a szigeti szálloda nagytermében tartott 
ismerkedési gyűlésen báró Bodmann, a constanzi előkészítő 
bizottság elnöke, üdvözölte a megjelent vendégeket s hitsor-
sosokat, kiknek látása legszebb bizonysága az egyetertés-
nek s hithűségnek, mely a katholikusokat egymáshoz füzi. 
(Viharos helyeslés.) — Utána Racke prépost Paderubornból 
fejezte ki a westfáliai katholikusok üdvözletét a kath. nagy-
gyűlésnek, kijelentvén, hogy nem azért jöttek Constanzba, 
hogy a szép tavat és hegyeket lássák, hanem hogy „constan-
tiát" (szilárdságot) vigyenek magokkal Constanzból. — Ezu-
tán dr. Kahler átadta a würzburgi katholikusok üdvkivána-
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tait. Utána Moufang kanonok fölemliti, hogy 38 évvel ez-
előtt tartatott a németországi katholikusok nagygyűlése 
Mainzban és az akkor föllángolt tűz azóta bejárta az egész 
Németországot, hogy legújabban itt a constanzi zsinat vá-
rosában ismét e tűznél gyújtsák meg Németország katholi-
kusai reményeiket a béke helyreállítása iránt; itt Constanz-
ban kell a javulásuak kezdetét vennie ; a májusi törvények 
hordajának feneke már be van ütve és lia még ki nem ömlik, 
<le ki fog csordulni. (Szűnni nem akaró helyeslés.) — Ezután 
Kleiser Freiburgból (Svájcz) átadja e város katholikusainak 
üdvözletét, a hol sz. Canisius élt. — Porsch ügyvéd Borosz-
lóból a sziléziai katholikusok részéről fejezi ki üdvkivánatait, 
hasonlókép Menten tanár a hollandi katholikusok részéről. — 
Weibel egyetemi hallgató a németországi katholikus tanuló 
egyesületek üdvkivánatait adja át és meghijja a jelenlevő-
ket a tiszteletükre rendezett ünnepélyes „commers"-re. — 
Végül gróf Bissingen a Württemberg! katholikusok üdvöz-

O o o C 

letét tolmácsolja, mire az ismerkedési estély, melyen mintegy 
négyszázan vettek részt, véget ért. 

Szept. 13-án ünnepélyes sz. mise után tartott első zart 
gyűlésben mindenekelőtt az elnökséget választották meg. 1. 
elnök : gróf Stolberg ; 2. elnök : Falk iparos ; 3. elnök gr. 
Waidendorff. 

Az elnökség megalakitása előtt felolvastatott e sz. O Ö 
Atya levele, melyet a nagygülés állva hallgatott meg. 

IRODALOM. 
— „Sullay István. A kulturharcz és a római pápa 

íévmentessége. Pályanyertes mű. Eger 1880." 
Nem tudom, kinek mondjak nagyobb köszönetet, a 

nagylelkű macaenas Legyei Miklós v. püspök s egri nagy-
prépost urnák vagy pedig a tudományos képzettsége-s ügyes 
tolláról ismert nagyérdemű szerző urnák azon ritka szellemi 
•élvezetért, amelyet e mű olvasása nyújtott nekem. Igen 
szerencsés gondolat volt ő méltósáea irodalmi alapítványá-
ra ily korszerű pályakérdést tűzni ki, de még szezencsésebb 
nz eredmény, melv azt fenntebbi mű létrejöttével koronázá. 
A kitűzött kérdés: „igaz-e, hogy a római pápa tévmentes-
sége zsarnokság és hogy ez megváltoztatta az állam eddigi 
álláspontját az egyház irányában?" — oly fényes megoldást 
nyert e műben, hogy a legelfogultabb elme sem lehet képes 
többé a pápai tévmentesség isteni eredetét, ész- és célszerű-
ségét, szükségességét s nagyszerű jótéteményeit kétségbe 
vonni, valamint ama vádak s ellenvetések hamisságát és 
alaptalanságát észre nem venni, a melyek ezen hitczikkely 
<'llen a kath. egyház ellenségei a „fallibilisták" által támasz-
tattak, ha ezen munkát jó szándékkal és figyelmesen elol-
vasandja. 

Nehéz lenne e műből valamely részletet különösen 
kiemelni, minthogy az egész remekül van összeállítva. Nem 
is bocsátkozhatom azért annak részletes taglalásába. Csu-
pán azt az egyet jegyzem meg még, hogy igen bölcsen tette 
íi jeles szerző azt, hogy mielőtt a kitűzött pályakérdés tár-
gyalásához fogott volna, előbb a pápai tévmentesség fogal-
mát és közelebbi indokait hozta tisztába, mi által igen so-
kat nyert a mű, s nemcsupán egyházpolitikai, hanem egy-
szersmind dogmatico-apologetikai s keresztény bölcsészeti 
fejtegetések dus tárházává lőn. — Hogy az ily munkára 

nálunk is égető szükség volt, azt ugyhiszem senki sem fogja 
tagadhatni. Adja Isten, hogy mindazok, kiknek még valami 
töprélyök van a „pápai tévmentesség" értelme körül, e mun-
kát elolvasni el ne mulasszák ! De máskülönben is a lelki-
pásztorkodó papságnak is igen nagy hasznára fog válni e 
munka tanulmányozása, miszerint a híveknek — ahol erre 
szükség volna a még — helyes fölvilágosítást nyújthassa-
nak a kérdéses hitczikhelyről. A derék szerző urnák pe-
dig, ki eddigi műveivel különös hivatását — a korszerű 
kérdések sikeres föloldás ára fényesen bebizonyitá, szivből 
kívánom: hogy őt az ég Ura — a legjobb erő- és munka-
kedvben még igen sokáig tartsa meg mind kath. egyházunk, 
mind édes hazánk javára és diszére. 

Gyurikovits Mátyás. 
X Felhívás. „Az Ember i Nem Kora" czimü munkának 

megrendelésére. E munkálat a bajai főgymnásium ez évi ér-
tesítőjében jelent meg. Mivel a közérdeklődés szívesen fog-
lalkozik embertani s régészeti művekkel, külön lenyomat-
ban is közrebocsátom. A fölvetett kérdést lehető világosság-
gal, s minden rendelkezésemre álló forrás felhasználásával 
törekedtem megfejteni. A tartalom következő: 1. §. Beve-
zetés. 2. §. A szent írás tana az ember korára vonatkozó-
lag. 3. §. A régi népek időszámításai az ember korára vo-
natkozólag. 4. §. Az ember kora tekintettel a geologiára. Az 
ember megjelenése. 5. §. Az ember által használt eszközök. 
6. §. Az emberrel együtt élő ős állatok. 7. Az ember ős 
lakóhelyei. A barlangok. 8. §. A tengerparton lakók 6. §. A 
czölöpépületek. 10. §. A folyampartok s hordalékok leletei. 
11. §. Az emberi nem korának közelebbi meghatározása. — 
Az egész füzet I—IV s 1—73 lapra terjed. — A kiállítás 
erős velinpapiron, legnagyobb nyolczadrétben, lehetőleg csi-
nos. Ára 60. kr. Kapható Pfeifer Nándornál, Budapest, 
Szervitatér, s a szerzőnél, ki nyolcz példányra egy tiszte-
letpéldánynyal szolgál. Baja, 1880. szeptember 10. Dr. Platz 
Bonifácz, főgymn. tanár. 

— Beküldet tek: Társulati értesítő mint Jézus Sz. Szi-
vének hírnöke. Kiadó s felelős szerkesztő : Kubinszky Mihály. 
1880. szeptember hó. Tartalom : Szeptember-havi általános 
szándékhoz. — Loyolai szent lgnácz élete (folytatás). — Az 
iskolanővérek feladatáról. — Bucsu-imák. Közli: Intay 
Vazul — Részletes szándékok szeptember-hóra. —Dr. Sza-
bóky Adolf emléke fölött kiadott rendtársi nyilatkozat. 
Melléklet : Paulai szent Vincze egyletének kézi könyve. 9. iv. 

Kérelem a főt. papsághoz. „A keresztény egyház ősi ze-
néje" pályakoszoruzott zenetörténelmi művemet, valamint a 
bibornok herczeg-primás ő eminentiája által megerősített 
„A gyermek szent fohászai" czimü ima és kétszólamú hang-
jegyes énekeskönyvemet a jelen őszi gyűlések alkalmával a 
főt. papságnak hathatós pártfogásába ajánlom. A zenetörté-
nelmi mű 3 frttal utánvét mellett, az elemi s polgári iskolák 
számára irt énekeskönyvem 25, 40, 80 krajczár vagy 1 fttal 
szépen bekötve nálam megrendelhetők. Az ima és énekes-
könyv tömegesb megrendelői árkedvezményben részesülnek. 

Bogisich Mihály, belvárosi káplán. 

VEGYESEK. 
X A kath. vallás-és tanulmányi alap ellenőrző bi-

zottsága f. hó 20-án tartotta alakuló gyűlését. Reggeli 10 
órakor ő eminentiája sz. misét mondott Veni Sancteval. 
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Szent mise után a bizottság tagjai a primási palotába vo- datni m. t. olvasóinkkal, hogy i. t. barátunk lapunkat nagy-
nultak, hol Majláth György országbíró ur ő exclja szokott becsű munkásságával támogatni fogja. 
ékesszólásával elmondott megnyitó beszédében rámutatott — A Bonifaczius-egylet jövedelme 1879-ben volt 
azon nehézségekre, melyekkel a bizottságnak megküzdeni 613,372 márka, az 1878-i maradványnyal együtt 868,762 

. „ , . , , , marka. Kiadasa volt 541,473 marka, begelyezett 431 lelkeszi 
fog kellen,. A királyi iratok felolvasasa után a bizottság á I l o m á g t v a g . y i s k o l á t 2 3 egyházmegyében és apóst, vikaria-
kimondta megalakulását és azonnal ugyrendetkészitő bízott- tusban. Minta ,Liborius-Bot? kiemeli, a Bonifaczius-egy-
ságot választott kebeléből, melynek tagjai : Ipolyi, gr Czi- letnek fennállása óta még nem volt ily nagy jövedelme 
ráky, b. Bánhidy, Prileszky, Eudnyánszky. Végül felszo- m i n t 1879-ben. 
lalt ő eminentiája az ország herczeg-primása, sazon reményt — E napokban áldotta meg Simeoni bibornok a Pro-
nyilvánitá, hogy a bizottság elnökének bölcs vezetése alatt VW<™da nyomdájának uj helyiségeit, hol aquinói sz. Tamás 

, . . . . „ „. ... . müveinek ui kiadasat fogiak nyomtatni. E ,papai kiadas' 
üdvösen es sikeresen fog működni. programraja már megjelent. Ebből látni, mily sorrendben 

- f 0 eminentiája, az ország bíboros herczeg prímása, fognak az angyali doctor művei kinyomatni. 
Érsekújváron zárdaszüzekre bizandó leányiskola számára _ Dr Michelis, a német ókatholicismus legvadabb 7 ~ o 
22,000 ftért házat vett. előharczosn, a most Constanzban ülésezett kath. nagygyűlést 

== 0 szentsége a kalocsai fömegyében Gajáry Antalt, a vitatkozásra hivta ki a római pápa tévmentességéről. Igy 
közép solti járás szolgabiráját, a szent Gergyely-rend lovag- tett ő már a freiburgi nagygyűléskor négy év előtt. Akkor mi 
keresztjével diszité fel, mint a „kalocsai Néplap"-ban olvas- is tanúi voltunk, mennyire semmibe se veszik a komoly né-
suk, azon készséges szolgálatok-, kitűnő gyöngéd figyelem met kath. tudósok az ily henczegéseket. 
s művelt magatártásért, melyeknek jeleit oly számtalanszor -J- A munkácsi gör. szert. kath. székes káptalan ugy 
adá, részint azon egyház irányában, melynek hű gyermekeül maga, mint a megyei papság s az összes rokonok nevében 
válja magát, részint pápa ő szentsége követe Jacobini Lajos őszinte s mély fájdalommal jelenti Hadzsega Bazil, mun-
bibornok ur ő emja, ugy biboros főpásztorunk magas sze- kácsi székesegyházi káptalani nagyprépost, kanonok s sz. sz. 
mélye iránt. A szent atya továbbá ugyanazon főinegyébeu ülnöknek, folyó hó 15-én reggeli 3l/t órakor, életének 67-ik, 
Mayer Béla érseki titkárt és dr Városy Gyula kisebb pap- áldozárságának 42-ik, s nagyprépostságának 11-ik évében,, 
neveidei alkormányzót 8 theologiai tanárt tiszt, kamará- a haldoklók szentségeinek ajtatos felvétele után végelgyen-
sokká nevezte ki. gülésből származott tüdőszélhüdés következtében történt 

— Pánthi/ Endre egri apát kanonok ur Török-Szent- gyászos elhunytát. Az Istenben boldogultnak hűlt tetemei f. 
Miklóson 35,000 frton 6 osztályú leányiskolát épittetett, az hó 17-én reggeli 9 órakor tartandó szent miseáldozat bemu-
iskola vezetésével megbizott irgalmas nővérek dijazására tatása mellett tétettek a székesegyházi sírboltba örök nyu-
pedig az egri egyházmegyei alapitványi pénztárba 22,000 galomra. Az ünnepélyes engesztelő szent mise áldozat az 
irtot tett le. elhunyt lelke üdveért ugyancsak f. hó 23-án a helybeli szé-

— Ft. Bubla Károly, cz. püspök ur ő mga az eszter- kesegyházban fog a Mindenhatónak bemutattatni. Kelt 
gomi főegyházmegyei alapnak 1000, és az esztergomi papnő- Ungvárott, 1880-ik évi szeptember 15-én. Legyen emléke 
veidének szintén 1000 forintot adományozott. örök s nyugalma boldog ! ! 

— A szertartások congregatiója elhatározta, hogy assisi 
sz. Ferencz hatszázados jubilaeumane születése napján 1882. Szeretet-adoinányok. 
szept. 26-án (a mi szenteknél ünnepeltetés végett a b. Szüzet A veszprémi egyházmegyéhez tartozó „Balaton-Füred" esperesi ke-
és ker. sz. Jánost kivéve tekintetbe nem szokott jönni), ha- r ü l e t v i I á g i PaP t a a a i névszerinti 
nem halála napián, vagyis ugvanazon év okt. 4-én tartas- J a k a b Károly, csicsói eseperes pl 1_ frt 50 kr. 

,, r J ° J O J Turkovics József, vaszolyi pl 1 fr t — 
sek m e g . Molnár József, dörögdi pl. • , . . . 1 frt — 

= Dr. Bapaics Raymund, e g y e t e m i t a n a r k ö v e t k e z ő Szkladányi József, palaznaki pl 1 f r t — 
n y i l a t k o z a t t a l v á l t m e g az á l t a l a nvo lcz éven á t n a g y b u z g a ^ Paulics János, petendi pl 1 frt — 
lommal s tapintattal szerkesztett „Egri Egyházmegyei Köz- Kommandinger Kálmán, petendi káplán - 50 kr. ,.. ,, , , „ , / .„ , T, 1 . 1 o * * . Guzmics Antal, felsoeorsi kaplan . , . — 50 kr. 
lony" szerkesztoségetol : Budapest szept 12 Az egyetemre Vida József, csicsói káplán . . ! . - 50 kr. 
való távozásom következtében e becses lapok szerkesztesé- összesen—7 frt o é 
tői megválni kényszerülvén, hálás szívvel mondok köszöne- k ü l d e n e k a gzent a t j ( í n a k fiui l e g f o r r 6 b b szeretetök és ragaszkodásuk 
tet Zsendovics József prépost-kanonok urnák, mint az Egri jeléül. 
Egyházmegyei Közlöny megalapítójának és évek hosszú Csicsó szept. 4-én 1880. Jakab Károly, 
során át áldozatkész kiadójának ; továbbá Bartók István, csicsói plébános és 
Párvy Sándor és Szmida Viktor uraknak, mint önzéstelen Bal.-Füred ker. alesperes. 
munkatársaimnak, s általán mind azon lelkes ügybarátok- Figyelmeztetés. 
nak , k i k e k i s l a p o t n y o l c z év i s ze rkesz tő i m ű k ö d é s e m a l a t t _ M g s é g f 5 t P n n e r J á n o s p ü s p ö k u ' r n a k V i r á g B e n e d e k e m l é . 
k o r o n k i n t n a g y b e c s ű sze l lemi m u n k a s s a g u k k a l t a m o g a t n i kére mondott beszédében (Religio, 1880. II. 23.) a következő javításokat 
sz ívesek v o l t a k , E g y ú t t a l a j á n l o m u t ó d o m a t szíves p á r t f o - kérjük megtenni. A 181. 1. 2. hasábjanak utolsó szava : Kincstárnoka he-
o ' á sukba , hoo-y az ő b u z g ó veze t é se és s z á m o s a k t e s t v é r i e s Ivett könyvtárnoka olvasandó. A 152. 1. 1. hasábjának 2. sorában a pont 
f . . P ,, ir1 * Tĵ  u ' • t r - í" utan hozza kell adni : .Azt pedig nem is említem, mert tudva van elot-
k o z r e m u k o d e s e me l l e t t , az E g r i E g v h a z m e g y e i K ö z l ö n y so- t ü n k i hogy ugyan a budai kolostor falai közt Báthory László szerzetes 
k á i g é l jen és v i r á g o z z é k . R a p a i c s R a y m u n d , h i t t u d o r . k i r . atya 1450. év körül fordította a szent irást anyai nyelvünkre." Végre 
m . tud. e g y e t e m i t a n á r . — T. c o l l e g á n k utóda a s ze rkesz tő i ugyanazon lap és hasáb 5. sorában a pont után közbe kell szúrni a követ-
t i s z tben d r . Zudar Sándor lyc . r . t a n á r l e t t . Midőn Rapaics £ e z ö mondatot : „Ezen időről jegyzi meg Istvánffy, hogy Visegrádot 1526-

, ,, , , ^ . . • j , • • , - i • 1 r. . ban a remete sz. Pal-rendi szerzetesek vedetiek meg. Valamennyi lap, 
tanar- c o l l e g a n k a t , m i n t i r o d a l m i j e l e se ink e g y i k e t , a f o v a • m e ] y e k e b m é d e t k Ö 2 Ö l t é k > a f e n t i h i b i l . s h i á n y o k k a i közlötte azt. Kér-

rosba átköltözködese alkalmabol üdvözöljük, sietünk tu- jük e helyreigazítás szíves figyelembe vételét. Szerk, 

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő : Breznny Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 
Nyomatott Budapesten, 1880. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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dr. S t a n c z e l F e r e n c z , 
a hittudományi kar e. i. dékánja, 

megnyitotta. 

c) A kereszténység és a tudomány közt létező 
ez öszhang öntudata, a kereszténységben rejlő és 
czéljának megfelelő e haladási ösztön szülte a közép-
korban is ama mozgalmat a tudományok terén, 
melyről a történelem iapjai a legkétségbevonhatla-
nabbul tanúskodnak és nem csak felmentik e kort 
az árny és sötétség mindazon jelzőitől, melyek reá 
tévesen alkalmaztatni szoktak, hanem tettleg bizo-
nyítják, hogy a kereszténység e korban is, a tudo-
mányos haladás előmozdítója volt. Valóban, ha a 
történelem vezérfénye mellett vi lági t juk meg ama 
korszak tudományos törekvését; ha figyelembe vesz-
szük, hogy a keresztény egyház tudat lan és setét-
ségben élt népeket volt hivatva a kul tura színvona-
lára emelni; ha nem hagyjuk figyelmen kivül, hogy 
a népvándorlás mily akadályokat gördítet t nemes 
törekvései elé; ha számba vesszük, hogy a nevelő-
nek saját léteért is kellett növendékeivel vivni, u j 
társadalmi és polgári életet alkotni, földet művelni, 
őserdőket kiirtani, városokat alapitani, vérboszut 
és rabszolgaságot eltörölni, vagy legalább enyhí-
teni ; ha lá t juk, hogy senkitől nem támogatva, ha-
nem egyedül önmagára hagyatva kellett a nemze-
teket nevelni és mégis a tudományosság terén is. 
mily eredményeket képes fe lmuta tn i : — akkor ön-
kénytelenül meg kell előtte hajolni és el kell ismerni, 
hogy a kereszténység a legbensőbb viszonyban van 
az értelmi haladással a profán tudományok terén is. 

Századról századra lehet a történetből bizo-
nyítékokat összehalmozni, t. gyülekezet, annak iga-

zolására, hogy a kereszténysége korszaka ment volt 
azon árnyfoltoktól, melyek neki tu la jdoni t ta tnak, a 
történet inkább azt bizonyítja, amit Guizot állit , 
hogy e kor „felsöbbséggel birt mind a felett, mit 
az ó-kor valaha ismert, mert benne egyidejűleg moz-
galom és haladás volt ."1) Vagy minek köszönhet-
jük, hogy a nyugat-római birodalom romba dőlte 
után a görög és római classical irodalom kincsei ré-
szünkre megmentettek, ha, nem a középkor tudo-
mányos előszeretetének, mely nélkül megfejthetlen 
l°nne, hogy keresztény férfiak, a pogány irodalom 
iránt is érdeklődjenek annyira, hogy azt fáradságos 
munkával a jövő kor részére is megőrizzék ? Nem 
kevésbé bizonyos, hogye korban az őszes tudomány-
ágak műveltettek : a bölcsészet, történelem, a jog, 
a mennyiségtan stb., talál tak nagynevű müvelökre. 
Igy, hogy a tények végtelen lánczolatában csak egy 
pár t emlitsek; e korszakban a történet terén külö-
nösen ki tűnt Ado viennei érsek, ki egyetemes tör-
ténetet i r t ; sz. Ivo a frank királyok történetét irta 
meg, mások ismét, mint Dithmár és Ademár króni-
kákat irtak, a jogi tudomány terén pedig ki nem is-
merné Gratián nevét? A XIII . századból Humboldt 
nagyban dicséri nagy Albertet, kinek a kölni do-
minikánusok házában már akkor meleg növényháza 
volt és ugyancsak ö Kosmosában nemcsak elismeri 
a természettudomány haladását, hanem e korról 
ugy nyilatkozik, mint a matheuiaticusok fénylő kor-
szakáról, és jeles szerzetesek kitűnő műveiről beszél. 
E kor továbbá az, melyet egy Damiani Péter, Lan-
franc, Anzelm, aquinói Tamás, Dun Scot, halai 
Sándor, Baco Roger, Gerson stb., e vi lághírű tudó • 
sok megdicsöitettek, kik egyúttal a kereszténység-
nek mind ugyanannyi fénylő csillagai voltak, ugy, 
hogy méltán lehet feltenni a kérdés t : mikép lehet 
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ily férfiak korát sötétnek nevezni? E történeti té-
nyek elfogulatlan vizsgálása mellett be kell ismerni, 
hogy a kereszténység, ámbár befolyásának tető-
pontján állott, tehát ha akarta, hatalmában állott a 
tudomány haladását megakadályozni, azt mégis 
nem csak nem tette, hanem inkább természetével 
egyezöleg elömozditotta. 

Ezek után nem lehet feltűnő, hogy férfiak, kik 
a tudományos világban nagy tekintélynek örvende-
nek, kik a keresztény kor irodalmi férfiaira és tu-
dósaira tekintettek, kik e kor tudományos mozgal-
mait bővebb figyelemre méltatták, kik tudják, hogy 
a nevezetteken kiviil e kort díszítették egy Rabanus 
Maurus, Notker a természetbúvár, ki a lüttichi is-
kolát alapította, Gerbert a mathematíka, csillagá-
szat és természettudomány férfia, kik tudják, hogy 
a természettudomány bölcseletileg is műveltetett, 
mondom, nem lehet feltűnő, hogy elfogulatlan és 
pártatlan itélők e korban nemcsak sötétséget nem 
találnak, hanem azt tudományossága miatt magasz-
talják is, igy igazolván a kereszténységet, mint a 
tudományos haladás előmozdítóját. Feszler2) p. o. ugy 
nyilatkozik, hogy „csak az ujabb idők túlbecsülése 
és a jelenkor fiainak hiu önteltsége lát a középkor-
ban mindenütt vadságot és tudatlan butaságot, mig 
az igazságos történelem a kedélyi műveltség és ér-
telmi tevékenységnek gyakran világló nyomaira 
akad." Lit tré is, kit nem lehet a kereszténység iránti 
rokonszenvről gyanúsítani, (ismeretes, hogy Du-
panloup le akart köszönni, midőn L. a franczia aka-
démia tagjává választatott) vizsgálva a középkort, 
nem kételkedik következőleg nyilatkozni: „Most, a 
középkor mélyébe tekintek, mások, úgymond, azt 
mondanák, hogy e barbár korszak sötétségébe, de 
én tapasztalatilag meggyőződtem, hogy ez a kor sem 
barbár, sem sötét nem volt, . . . . hanem keresztény 
és lovagias . . . . Civilizálta Angol- és Németorszá-
got, előkészítette a munkás osztály emancipátióját, 
lelkesült a bölcsészet és tudományokért, megalapí-
totta az architecturát stb. Csakis ezen előnyök alap-
ján érthető meg, mikép születhetett az ilyen közép-
korból korunk hatalmas és gazdag civilisatiója."3) 
B< Eötvös József is ,divatnak' és nem igazságnak 
tar t ja a középkor elitélését, midőn mondja: „divat-
tá lön a 18-ik században a középkort és pedig az 
egész korszakot, melyet e néven értünk, a legna-
gyobb sötétség korszakának tartani, mindazáltal ta-

2) Történeti művében. 
3) A. Comte „Cours de Philosophie Positive" czimü 

munkájához irt előszavában. II. kiadás. 

gadhatatlan, hogy ez időszakban is haladt a polgá-
risodás" és a természettudomány terén történt ha-
ladást illetőleg ő is Humboldtra, mint tekintélyre 
hivatkozik.4) Mások e tekintetben még tovább men-
nek, nevezetesen John Stuart Mill5) azt bizonyítja, 
hogy a vizsgálódási és kutatási szellem ébresztésére 
az igazság után, tehát az értelmi haladásra, a közép-
kor sokkal többet tett, mint korunk, mely a nyilvá-
nos vitatkozásokat a szellemi müvelés e régi mód-
já t megszüntette a nélkül, hogy ezt mással helyet-
tesitette volna. Korunk egyik legnagyobb történet-
irója Jansen is bámulatos eruditióval tárta fel a 
középkor tudományok törekvését és Cantù6) méltán 
kérdezi a középkor elitélöitől : „Tehát sohasem hal-
lott valamit a középkor költészetéről p. o. a niebe-
lungi énekró'l, a scholasticáról, az eszmék legna-
gyobb virágzásáról, semmit a straszburgi, kölni, 
freiburgi székesegyházról, a bécsi sz. István tornyá-
ról, Dante, Petrarcháról és a Roiser-féle népgyüj-
teményröl ?•' Legyen elég ennyi a végtelen számú 
tanúságok idézéséből, ennyi és ily független itéletü 
férfiak tanúságára támaszkodva bátran elmondhat-
juk, hogy a kereszténység e korszakban, nem csak 
nem akadályozta a tudományos haladást, hanem azt 
hatalmasan előmozdította. 

Es csakugyan, ha a kereszténység akadálya 
lenne a tudományos haladásnak, ha a középkor tu-
datlan lett volna: honnan vették volna tudományu-
kat az újkor kezdetén a tudósok? Egyik kitűnő hit-
tudós7) észrevétele szerint: Luther, Melanchton, 
Beza, Calvin, Chemnitz iratai egy részről, Eck, 
Cochlíius, Pighius, Abert, Sadolet, Fisher, Morus 
Tamás, Pólus, Reginald, Vega András, Bellarmin és 
mások más részről, fényt vetnek e kor tudományos-
ságára, mert hol nyerték ezek tudományos kiképez-
tetésüket, hol görög és római classicai ismereteiket, 
ha nem a már létezett tudományos intézetekben, me-
lyek e kor tudományosságára vallanak ? Csakugyan, 
mint ugyanazon kitüuö irónk megjegyzi: a barbár 
csordák nem szoktak Piátónak örvendeni, Thucydi-
des erejét, Herodot szellemét nem tudják becsülni, 
egy Tacitusért nem szoktak 500 aranyat adni, mint 
X. Leo tette. 

Ha a mondottakon kivül, t. gyülekezet, szükség 
lenne még bizonyítékokra, hogy e keresztény kort 
megtisztítsuk a sötétség árnyékától és a keresztény-

4) A X I X . sz. eszméinek stb. II . k. 285. 1. II . kiad. 
5) Aristoteles recensiójában I. Hist. pl. Bl. 1873. I I . 

fé. 921. 1. 
c) Világtörténelem. Középkor. Bevezetés. 
7) Möhler. 
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séget, mint a tudományos haladás előmozdítóját 
mutassuk be, ott vannak az egyetemek a tudomá-
nyosság ez emeltyűi. Történetileg bizonyos, hogy 
1506-ig, tehát még a középkorban 90-nél több egye-
tem alapíttatott és fejlesztette a tudományosságot a 
kereszténység befolyása alatt, 80 egyetem pedig 
már a könyvnyomdászat feltalálása előtt létezett ; 
Bologna, Páris, Oxford, Salamanca, Prága 10,000-
töl 40,000-ig birtak hallgatókkal, ezenfelül szám-
talan azon helyek száma, hol, nagy műveltségű ta-
nárok vezetése alatt, egyik, vagy másik tudomá-
nyos szakból, jeles felsőbb iskolák virágoztak. Ha-
zánkban is Pécs, Buda, Pozsony jeles egyetemekkel 
dicsekedtek, melyek e kor tudományosságát bizo-
nyít ják és nem engedik meg azon feltevést, mintha 
akár a kereszténység akadálya lenne a tudományos 
haladásnak, akár e korban a tudományos művelt-
ségnek, vagy semmi, vagy csak kevés nyomára 
akadhatnánk. Ellenkezőleg számtalan történeti tény 
bizonyítja ekorról is a mit Guizot oly szépen mond 
az egyházról : „Keressetek, úgymond, társaságot, 
melyben az egyetemleges ész szabadabban fejlődött 
volna, mint az egyházban. Benne nemes és hatalmas 
erkölcsi munkásság uralkodott, mely az értelemnek 
és akaratnak legszebb fejlődését szülte . . . . oly 
nagy benne az értelmi élet, hogy közönségessé és 
uralkodóvá vált."8) 

Ennyi bizonyiték mellett mellőzhetem, t. gyü-
lekezet, hogy a tudományos felfedezések terén is ha-
ladt a középkor, mellőzhetem, hogy e korszaknak 
köszöni felfedezését a látcső (1290) és a tükör üveg 
(XIII. század), a delejtü pedig tökéletesítését (Giója 
XIV. század); nem emelem ki a könyvnyomtatás fel-
találását (Guttenberg 1444) nem emlitem fel, hogy 
már nagy Albert ismerte az ágyuk egy nemét, el-
hallgatom, hogy Cusa Miklós, Kopernik előtt már 
100 évvel tanította a föld forgását öntengelye és a 
nap körül és ugyan e tan hirdettetett a pozsonyi 
Vitéz-féle egyetemen Müller János által, hogy al-
liacói Péter bibornok müve (Imago mundi) nagy 
befolyással volt Amerika felfedezésére ; mindezt mel-
lőzve, a mondottakból azon következtetésre kell jut-
nunk, hogy, ha csak nem akarjuk hazugságnak bé-
lyegezni mindazon okmányokat, melyek a középkor 
tudományosságáról tanúskodnak, hacsak nem akar-
juk azokat minden történeti hűségtől megfosztani, 
el kell ismerni, miszerint e kor ment ama sötétség-
től, ama tudatlanságtól, melyet neki tulajdonitani 
szeretnek ; el kell ismerni, hogy e korban a keresz-

8) Európa civilizátiójának története. 

ténység hitelvének és czéljának megfelelőleg a tu-
dományok terén a haladást előmozdította, sőt el kell 
ismerni, hogy napjaink tudományossága a középko-
ron, mint alapon nyugszik, mert az ö tudományos 
előmunkálkodása, alapvető hangyaszorgalma nélkül, 
napjaink távolról sem állanának a tudományosság 
azon magaslatán, melylyel dicsekedni szeretünk.9) 

(Vége köv.) 

Dr. Samassa József egri érsek ö nméltósága válasza 
az oktatásügyérnek a jogakadémiák megszűntetése ügyé-

ben irt felhívására. 
Hogy az akadémiai szinvonalat az ország akadémiái 

egyenkint elérik-e, excellentiádnak minden akadémiát tö-
megesen kárhoztató nyilatkozata után megítélni nem tudom. 
De, hogy az egyetem legkitűnőbb tanárai közöl sokan az 
akadémiai tanszékeken szereztek az egyetemi kathedrára 
érdemet, s hogy a jelenlegiek közt tekintélyes azok száma, 
kiknek feltűnést keltett művei az egyetemen is használtatnak, 
s ezek közt épen az egri lyceum egyik tanáráé : az excellen-
tiádnak mindenre kiterjedő figyelmét nem kerülhette ki. — 
Arról is tudomással méltóztatott birni, hogy az egri lyceum 
tanárai kettő kivételével mind képesített egyet, magántanár, 
kik közöl az egyik rész csak az 1874. évi újjászervezés óta 
levén alkalmazva, időelőtti nyilvános szereplés helyett ta-
nári működésében biztonságot és szakmájában alaposságot 
óhajt mindenek előtt nyerni ; másik része pedig buzgalmá-
ról, hivatásköréhez tartozó közleményekkel nyilvánosan is 
tanúskodik ; s ha excellentiád emlékébe még csak a lyceum 
nagyszerű épületét idézem fel, melynek egyik dicsősége, 
hogy a csarnokaiban nyert tudományos és hazafias oktatás 
szellemére excellentiád, mint egykori hallgatója oly fényt 
áraszt, ha megemlítem annak hatvanezer kötetszámot meg-
haladó s kivált forrásmunkában párját ritkító könyvtárát, 
melyen kivül a néhány év előtt megalakult s évről-évre je-
les szakmunkákkal gyarapodó jogi kézikönyvtár is a taná-
rok és tanulók használatára nyitva áll : valóban nem kép-
zelem, mely lényeges pontokban maradtunk el oly mélyen a 
kor színvonalán alul. Igaz, hiányzik nálunk a nagy közpon-
tok társadalmi életének fejlesztő hatása. De nem tudom : 
vájjon a zajos társadalmi élet előnyei felérik e hátrányait, 
melyeket excellentiád az egyetemi ifjúságra nézve oly szem-
léltető hűséggel feltárt ; és kérdéses : vájjon az elmaradt 
előny nem talál-e kárpótlást a könyűségben, melylyel az 
akadémiai tanár csekélyebb számú hallgatóit ellenőrizheti s 
figyelemmel kisérheti. Mert nem tarthatom teljes értékűnek 
az akadémia fennállási jogosultságát a hallgatók száma sze-
rint mérlegelők okoskodását. Mintha ugyanis a sokaság 
nem inkább a szónok magával ragadó erejének hatalmasabb 
kifejtésére volna alkalmas, s mintha az egyes tanulók hala-
dásában sikerét kereső s jutalmát találó tanárra nézve a 
nagy tömeg ellenőrzésének nehézsége nem volna gyakran 
nyűg s akadály. Nagy elégtételül szolgál nekem, hogy e né-

9) E korban fedeztetett fel az óra, szélmalom, rongy-
papir, tengeri tactica jelvény, olajfestés; e kor már sejteti 
a léghajókat, gőzerőt. L. Cantii, Világtörténet. VII . k. 20. 1. < 
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zetem támogatására is excellentiád tekintélyére lehet hi-
vatkoznom, araenynyiben a harmadik egyetem felállításának 
égető szükségét épen azzal méltóztatott ő felsége előtt in-
dokolni, hogy ez által a jogászok száma megosztatván, a 
kisebb számú fiatalság szellemének kifejtésére oly jótékony 
közvetlen érintkezés a tanár s tanuló közt könnyittessék." 
— S az előszeretettel tanulmányozott német egyetemi viszo-
nyok ismerői igazat fognak adni excellentiádnak ; mert 
tudják, hogy ott némely egyetemi jogi kar 20 — 25 közt is 
váltakozó hallgatóinak csekély száma működésük hasznos-
ságára nézve nem akadály. Nem szolgálhat ez tehát akadé-
miáinknál sem akadályul abban, hogy a kor színvonalán 
legyenek. 

Az akadémiák színvonalának mértéke nálunk a sza-
bályzat, melylyel 1874 ben excellentiád azok kellékeit s 
munkakörét részletesen kijelölte ; mert nagyméltóságod bi-
zonyára nem akart azzal a kor színvonalán alul álló intéze-
teket teremteni. Már pedig fölösleges excellentiádnak ta-
núságot tennem arról, hogy az egri lyceuin mindenben 
ugy van szervezve, egészen ugy él és működik, emint azt a 
szabályzat elrendeli. 

A tanárok minősitvénye, fizetése, ennek fokozatai s 
nyugdijai csak olyanok, mint a királyi akadémia tanáraié. A 
tanrendek, a vizsgálati s a lyceumi jegyzőkönyvek megfe-
lelvén a szabályzatnak, excellentiád által mindenkor jóvá-
hagyattak, és soha semmi kifogásból nem sejthettük, hogy 
a lyceum oly mélyen alul áll a kor színvonalán. 

Sajátságos tünemény. Egy országban, hol a jogi tanin-
tézetek száma túlságosnak mondatik, s hol ez intézetek élet-
kora, igazgatása és részben szervezete annyira különbözik, 
valamennyi tanintézet közt, mert az emiitett nyilatkozatok 
szerint az egyetem sem képezhet kivételt, jó nincs egy sem, 
egytől-egyig. ahány van, rosz, s valamennyinek ugyanaz a 
kórisméje, hogy nem áll a kor színvonalán. Ha ez igy van, 
minthogy az intézetek különbözők s a baj közös, a bajt vala-
mely közös külső forrásból kell származtatni. Az excellen-
tiád különös bizalmából közös tanácskozásra összehívott 
kiváló szak férfiak a fensőbb közoktatás rendszerében keres-
ték e közös forrást és egyúttal kijelenték, hogy a javítást 
nem a jogi fakultásoknál kell kezdeni; mert itt minden 
kísérlet hiábavaló lesz mindaddig, mig a gymnassiumokban 
most gyakorlatban levő tulhalmozás, elforgácsolás s egyfe-
lől a történelem és bölcsészeti gondolkodás egységes fejlesz-
tésére nem fog fősuly fektettetni, melyre nézve a hajdani 
lyceumi, bölcsészeti folyam által nyújtott előképzés hiá-
nyát sajnosan érzik az egyetemek. 

Ha az excellentiád által összehívott tanács egyhangú 
véleménye szerint az uralkodó közoktatási rendszer magá-
ban véve már nem helyes, hiányait sokban pótolhatná a 
gyakorlat, s az életszervek szabályszerű működése lassan-
kint módosíthatná magát a szerkezetet, ha volna idő és 
nyugalom. 

De a hol még ez sincsen, ahol a változtatási láz hatal-
masabb, mint az idő gyógyereje, és nyugalom helyett örö-
kös kísérletek s ellentétes fordulatok oscillatiói mutatkoz-
nak : ott nem csoda, lia a gyakorlat csak annál kirívóbbá 
teszi a rendszer hiányait, Pedig az enquete egyik tekinté-
lyes tagjának nyilatkozata szerint „nincsen ország, melyben 

oly rövid idő alatt, egész a mai napig mind az ifjúság, mind 
a tanárok kárára s a tudomány és oktatásügy veszedelmére, 
a jog- és államtudományi organisatió annyi phasison vite-
tett volna keresztül, mint nálunk, anélkül, hogy csak egy-
nél is láttuk volna némi megnyugvással, hogy olyan jellege 
van, melyet véglegesnek lehetne mondani." S valóban, ha 
excellentiád ismert méltányosságánál fogva fontolóra ke-
gyeskedik venni, hogy az állandóság biztató látszatával ki-
adott 1874 diki szabályzatot mily készséggel fogadtuk, s 
nem kis áldozattal rögtön alkalmaztuk, és már öt év múlva, 
tehát az uj rendszabály legelső eredményének bevárása 
előtt a miniszteri biztos kiküldetése felzaklatta az oktatás 
szükséges nyugalmát, most a lyceum feloszlatására hivatunk 
fel s folytonos áldozatkész törekvésünknek ily sikerét lát-
juk : nem fogja nekem excellentiád rosz néven vehetni, ha 
e nagybecsű felhivást, mint a tanügy terén folytatott buzgó 
tevékenységének ujabb jelét, tiszteletteljesen fogadom, de 
cselekvési alapul nem választhatom ; mert a mint ovakodom 
az épitész példájától, aki a biztos alapon nyugvó házat le-
rombolja, ingoványos talajon tervteleniil ujat épit s csak 
midőn a zárkövet beékeli, veszi észre, hogy „már tul ment 
a mértéken," ugy érzem azt, hogy az állandóságra számí-
tott alkotásnak biztonságra van szüksége, a létezőnek felál-
dozása pedig legmagasabb fokát igényli a bizalomnak, me-
lyen alul a lémondási készség nem erény. 

Ámde még annál kevésbbé határozhatnám magamat O O 
a lyceum feloszlatására, minél nagyobbak aziránti kételye-
im, hogy a nagybecsű leirat további részében a jogakadé-
miák ellen már határozottabb alakban emelt kifogások és 
vádak bizonyitó ereje minden kérdésen felül áll-e? 

Excellentiád vádat emel a jogakadémiák ellen, hogy 
„nagyszámuk miatt jelentékenyen megkönnyitik a vidékiek-
nek a jogi tanfolyam látogatását, ez által tetemes erőt von-
nak el egyéb, a társadalomra nézve szintoly fontos pályától, 
több jogászt adnak az országnak mint a hányat tisztessé-
gesen ellátni képes, s igy felidézik a már aggasztóvá váló 
proletárság veszélyét, mely önfenntartás érdekében meg nem 
engedett eszközökhöz kénytelen nyúlni." 

Engedje meg excellentiád mindenekelőtt tisztelettel 
megjegyeznem, hogy a jogakadémiák jelen szervezetükben 
mindössze 1874 óta állvan fenn, a veszélyek előidézésében 
hibásak alig lehetnek. Mert hogy akkor, midőn az akadé-
miák jogi tanfolyama három, sőt a protestáns kollégiumok-
ban két évre szorítkozott, a magántanulás korlátlan enge-o o 
délyezése és a fenső oktatás szervezetlensége mellett, kivált 
pedig azon példátlan bőkezűség folytán, melylyel közszol-
gálati és ügyvédi gyakorlat czitnen vizsgálati engedélyt és 
oklevelet osztogattak, hogy a hatvanas években kelleténél 
többen nyertek képesítést, nagyon érthető. De mióta a rend-
szer változtával kissé nagyobb szigor állott be, az akadé-
miák szervezete a négy évi folyam behozatalával s a magán 
tanulási engedély megszüntetése által lényegesen megvál-
toztatott, s az ügyvédi képesítés szigorittatott, a jogakadé-
miák hallgatóinak létszámára nézve a statisztikai adatok 
évről-évre jelentékeny apadást tüntettek fel. Nagy megle-
petéssel értesültem tehát excellentiád nagybecsű leiratá-
ból a statisztikai adatoknak ezzel homlokegyenest ellenkező 
tanúságáról, mely szerint „a tudori szigorítás és a négyévi 
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folyam daczára a jogi pályára túlságosan özönlő fiatalság 
száma nem csak nem csökkent, sőt még folyvást növekedett." 
Ha ez igy volna, akkor excellentiád jogosan következtet-
hetné azt, hogy a tanpálya szigorítása nem tekinthető a baj 
orvosszeréül. Excellentiádnak kétségkívül a leghitelesebb o o 
számadatok állhatnak rendelkezésére ; miután azonban a 
nagyméltóságú minisztérium által előterjesztett kimutatás 
alapján, az enquete tagjai az enyémmel ugylátszik mege-
gyező következtetésre jutottak, s még sincs okom a nagy-
méltóságú minisztérium s az egyetem hivatalos kimutatá-
sainak hitelessége fölött kételkedni, melyek szerint a jog-
hallgatók összes száma a szabályzati szigorítás előtt 
1873—4-ben 3366 volt, mindjárt a következő évben mint-
egy 500-ital kevesbedett. s az 1878—9. tanévben több mint 
300-zal volt kisebb, mint a szabályzat kihirdetése évében, 
ugy, hogy a királyi és püspöki akadémiák tanulóinak lét-
száma 1041-ről 585-re, a protestáns intézetekben pedig 802-
ről 335- re szállott alá, mely apadás bizonyára a jogvégzet-
tekre nézve is nagyobb volna, ha például csak az egy nagy-
váradi akadémiában a lefolyt évben 25-en magánvizsgálati 
engedélyt nem nyernek, s az ügyvédek száma is csekélyebb 
volna, ha excellentiád 1875-ben mindazokat, kik azelőtt 
magántanulói engedélyt nyertek, a szigorlatok letehetésére 
fel nem hatalmazza. Joggal lehet tehát ez adatokból azon 
következtetést levonni, hogy a rendes szigor, csak igazsá-
gos legyen s mindenkire kiterjedjen, ez irányban is ered-
ményre vezet. 

Ellenben pusztán az akadémiák kevesbitésének job-
bára csak az lenne következménye, hogy az egyik helyről 
kiszorult joghallgatók más akadémiába vagy egyetembe 
mennének át, s igy számuk aligha csökkenne. Es ha nem 
csökkenne, ennek egyik főokát én abban keresném, hogy a 
reáliskola és gymnasium jelenlegi elkülönítése folytán már 
a gyermekkorban pályaválasztásról levén szó, a túlnyomó 
rész a több előnyt ígérő gymnasium s ennek nyomán a jog 
felé ösztönszerűleg tereltetik. Hiszen excellentiád is a köz-
oktatás állapotáról szóló 1878—79. évi jelentésében a reál-
iskolai tanulók számának folytonos apadását említvén fel, 
«nnek okát abban találja, hogy a „technikai pályák által 
Ígért aranyhegyek homokhalmokká váltak; és minthogy 
így „a reáliskolák száma túlhaladta az ország szükség-
letét", azért „azok egy része a tanügy kára nélkül beszün-
tethető." — De ha a technikai pályák által igért aranyhe-
gyek homokhalmokká váltak, ami miatt az ifjúság ma nem 
•csak nem vonzódik, — de visszariad e pályára lépni : hol 
vannak tehát azon biztos előmenetelt ígérő életpályák, me-
lyek a jogiénál nagyobb előnyökkel kecsegtetve az ifjúságot 
erősebben magukhoz vonhatnák, s azt nem inkább amarra 
.ösztönzenék? (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, szeptember 24. Jezsuita invasio és policzei. 

— Hallatlan dolog történt. És ha még csak hallatlan volna, 
de hozzá még veszélyes is ; és ha még csak egy embert fe-
nyegetne a veszély, de mikor a veszély a nemzetet, az orszá-
got, az állami rendet fenyegeti ! Ez már megérdemli, hogy az 
ország összes törvényhatóságainak, magának az ox-szággyü-
lésnek és mind azoknak, a kiket illet figyelme rá fordíttas-

sák. Igazán vakmerő merénylet, a miről szó van. Csak az 
egyetlen egy szerencse, hogy vannak, kik a nemzet jóléte 
felett őrködnek éjjel nappal, mert különben, ki tudja, mily 
elhárithatlan veszélynek nézne elébe e különben is eléggé 
sanyargatott nemzet. De hát mi történt ? Talán a Kelet lángba 
borult és onnan fenyegeti veszély a nemzetet? Vagy talán 
Bismarck felmondta a szövetséget a monarchiának és a musz-
kákkal titokban szövetségre lépve rajta üt a monarchiara és 
a titok most fedeztetett fel ? Ha csak ez lenne a baj, még 
evvel valahogy majd csak számolna a nemzet ; de mindennél 
sokkal vészterhesebb felleg tornyosul a nemzet felett. Ki 
mondjuk-e a nagy titkot? Igen, hogy mi is közreműködjünk 
a veszély elhárításában, ki mondjuk. Ez e veszély t. i. ab-
ban áll, hogy — — e napokban a fővárosba két fran-
czia . . . jezsuita érkezett. Nem hallatlan, nem vakmerő, nem 
veszélyes esemény ez? És ha még csak ide érkeztek volna? 
De hát azok a furfangos jezsuiták nem hiába járják be a vi-
lágot még akkor sem, mikor valahonnan száműzetnek ; ide 
sem azért jöttek, hogy az üldözők elől meneküljenek, mert 
mint embereknek valahol lakni kell, hanem hogy itt kiszi-
matolják' (az illető itt bizonyára e kálvinista művelt (?) ki-
fejezést azért használja, mert togátusokra gondolt,) a közhan-
gulatot és a mennyiben azt az illető szerzetesrendre nézve 
kedvezőnek találnák, itt az ország szivében társaik egyré-
szével megtelepedjenek. 

Igen, ez az a nagy veszély, mely a ,Protestáns Egyházi 
és Iskolai Lap' szerint a nemzetet fenyegeti. Ö az, aki ily 
művelt, valóban protestáns laphoz illő nyelven beszél üldö-
zött emberekről', ő az, ki ámbár azt a két jezsuitát nem is 
látta, hanem csak az igazmondó (?) liberális újságokban ol-
vasta, ámbár semmit sem tud a felől, vájjon akarnak-e itt 
letelepedni, vagy sem, mégis policzei után kiált, felszólítja a 
törvényhatóságokat, hogy rázzák fel álmából az országgyű-
lést, hogy ez teljesítse kötelességét, melyre már a pozsonyiak 
által egyszer felszólittatott, azaz, mint az magától értetik, 
ne csak ne engedje megtelepedni a franczia jezsuitákat a fő-
városban, hanem még az országban létezőket is száműzze, 
mert hát ezt igy követeli a ,keresztény' felebaráti szeretet, 
melyet a ,tiszta' evangelium fiai hirdetnek, azon hirhedt tü-
relem dicsőségére, melylyel annyira kérkednek. 

Valóban nevetséges és csodáljuk, hogy ezt észre nem 
veszik, mondjuk, nevetséges látni, hogy mennyire fél a pro-
testantismus, ha a jezsuitáknak csak a nevét hallja is, meny-
nyire felhasznál mindent, hogy tőlük meneküljön. A ,P. E . 
és I. L. ' is annyira megijedt az általa nem látott két jezsui-
tától, hogy azonnal elővette, képzeljük mily mohósággal, a 
Corpus Jurist, hogy onnan idézzen egy pár tezikket, me-
lyek a jezsuiták ellen szólnak, hogy azokat a törvényható-
ságok figyelmébe ajánlja és mint mondtuk a törvényhatósá-
gokat is felszólítsa, hogy repraesentáljanak az országgyűlés 
előtt, hogy ez tegyen ugy, mint Francziaország tesz. Nem 
tudjuk, vájjon a törvényhatóságok engedelmeskedni fog-
nak-e a ,P. E. és I. L. ' felszólításának; de azt tudjuk, hogy 
abban a Corpus Jurisban nem csak oly törvényezikkek van-
nak, melyek a jezsuiták ellen szólanak, hanem olyan is van, 
mely mások ellen szól és a katholicismust veszi védel-
mébe. Ha a ,P. E. és I. L,' helyén levőnek találja hivatkoz-
ni a Corpus Jurisra, jele, hogy az ott levő törvényeket ér-
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vényben levőknek találja ; de akkor, ha ő a Corpus Juris 
tvczikkeit idézi a jezsuiták ellen, a következetesség köve-
teli, hogy azon tczikkek alkalmazását is követelje, melyek 
bizonyos protestáns felekezetről és a katholieismusról szólla-
nak, vagy pedig, ha ez utóbbit nem fogadja el, ugy hallgas-
son azon tczikkekről is, melyek a jezsuiták ellen szóllanakj 
mert különben nevetségessé teszi magát az egész jogász vi-
lág előtt és pedig méltán, vagy evvel talán nincsenek tisz-
tábán a ,P. E. és I. L.'-nál? 

IIa már e szempontból nevetséges a ,P. E. és I. L.' 
lármája, mit mondjunk arra, hogy ő a törvényhatóságokat 
épen azért sürgeti fellépésre, mert az országgyűlés még ma 
sem látja szükségét a teljes és igazi vallásegyenlőségnek? 
Miből azt következtetjük, hogy ő ezt követeli, ennek ba-
rátja. De akkor evvel hogy fér össze az a másik követelése, 
hogy a jezsuiták száműzessenek ? Nem nevetséges-e köve-
telni vallásegyenlőséget és mégis megtiltatni akarni, hogy 
a vallásegyenlőséggel együtt járó vallás szabad gyakorlatá-
ban a katholikusok részesüljenek? Egyébiránt nagyon jól 
tudjuk mi azt, hogy a t. atyafiak mit értenek vallásegyen-
lőség, szabad vallás gyakorlat alatt. Elvenni mind azt, ami-
vel a katholikusok birnak, száműzni papjaikat és szerzete-
seiket, beültetni a protestánsokat azon vagyonba, melyet a 
bőkezű vallásos fejedelmek az egyháznak adtak : ez volna az 
ő ideáljok a vallás egyenlőségről és szabad vallás gyakorlat-
ról ; de hogy ez felelne meg a mondott eszméknek, azt min-
den józan eszű ember tagadni fogja. 

Sem a Corpus Jurisra történt hivatkozás, sem a val-
lásegyenlőség nevében tett követelés nem igazolja a ,P. E. 
és I. L.' epé3 gyülöle.ét a jezsuiták ellen ; egyik sem az az 
alap, melyen fellépni lehetne a jezsuiták kiűzetése mellett. 
De az az indok sem áll, melyet a ,P. E. és I. L.' jónak lát 
emlegetni, mintha a jezsuiták a vallási békét megzavarnák. 
Hazánkban is több helyen vannak jezsuiták. Nagy-Szombat, 
Pozsony, Kalocsa, Szathmár jezsuita intézeteket birnak. 
Kérdjük, hol zavarták meg ők a vallási békét? Minő bajokat 
okoztak akár a vallásfelekezeteknek, akár az államnak ? A 
,P. E. és I. L.' vádja ellen hivatkozhatunk protestáns szü-
lőkre: mit tudnak ellenök félhozni, még ha gyermekeiket ott 
neveltették is? Vagy, ha a ,P. E. és I. L.'-nak vannak con-
crét esetei, miért nem áll elő ezekkel? Altalános vádat emel-
ni annyi, mint semmi vádat emelni. Nem, a jezsuiták a val-
lási békét nem zavarják, hanem igenis zavarják azok, kik, 
mint a ,P. E. és I. L.' alaptalan, általános vádaskodással ál-
lanak elő, csak azért, hogy vádoljanak. Mi a ,P. E. és I. L.' 
szerepét ily módon valóban nem irigyeljük — nem irigyel-
jük még akkor sem, ha rendőri kémkedéseért kitüntetésben 
részesülne is Thaisz főkapitány ur részéről, ki ezt a kedves-
séget, ámbár a rendőri codexben nem foglaltatik, meg is te-
hetné, ugy legalább elérnék a jezsuita-gyűlölők, hogy épen 
azok révén juthatnának kitüntetéshez, a kiket legjobban 
gyűlölnek, akkor legalább a ,P. E. és I. L.' a kitüntetés fac-
similéjének lenyomatával jelenhetne meg, ezen körirattal : 
„A rendőri kémkedés jutalmául." 

Constanz. A német katholikusok XXVII. nagygyűlése. 
(Folyt.) — A szent atya levele, melyet a nagygyűléshez in-
tézett s mely a nagygyűlés előtt még az elnökség megala-
kulása előtt olvastatott fel, igy szól : 

„Méltóságos és nemes urak ! 
A müncheni főtisztelendő apostoli nuntius átküldé 

nekem a hódoló feliratot, melyet önök a szent atyához intéz-
tek. Azonnal gondoskodtam róla, hogy ez az ő fölszentelt 
kezébe jusson. O szentsége nagy örömmel vette levelüket 
épugy, mert a szent szék iránti szeretet s tisztelet nagyra-
becsült érzelmeit fejezi ki, aminthogy egyúttal ő szentsége 
abból látta, hogy Németország katholikusainak X X V I I . 
nagygyűlése oly hires városban tartatik meg. Minthogy 
mindenki tudja, mily egyháztörténeti eszmények által szer-
zett magának Constanz városa nevet, a legfőbb püspök te-
hát örvend, hogy Németország katholikusai elhatározták, 
hogy most ezen városban gyűlnek össze, folytatandók az 
előbbi nagygyűlések jótevő tevékenységét. 

Azonban mivel minden jó adomány és minden tökéle-
tes ajándék felülről jő, ő szentsége nem mulasztotta Isten 
segélyét leesdeni, hogy az önök ülésében tartandó beszédek 
s tárgyalások a legbővebb mértékben az egyház é3 emberi 
társadalom hasznára és előhaladására váljanak. Áthatva a 
biztos reménytől, hogy a jelen gyűlés Constanzban e tekin-
tetben az előbbi gyűlések egyike mögött sem fog visszama-
radni, a legfőbb püspök apostoli áldását adja mindazon jó 
katholikusoknak, kik abban részt fognak venni, és különö-
sen önöknek, akik a levelet elküldték. 

O szentsége paarancsára közlöm ezt önökkel, egyúttal 
kiváló jóindulatomról biztosítván és minden jót s boldogí-
tót önöknek Istentől kérvén. 

Róma, 1880. szept. 1. 
A bibornok- államtitkár megbízásából : 

Cretoni, helyettes." 
Miután a számos főpásztortól s más kitűnőségektől 

beérkezett üdvözlő iratokat Brugier coustanzi plébános 
felolvasta, megválasztattak a titkárok és a 8 bizottság el-
nökei. Ezzel az előkészítő zárt ülés szept. 13-án d. e. y2 12 
kor véget ért. 

Ugyanaznap délután 5 órakor volt az első nyilvános 
ülés. A szigeti szálloda (hajdan hires dötnés kolostor volt) 
nagyterme (ez a saecularizáczió előtt templom volt, gyö-
nyörű stylben,) zsúfolásig megtelt hallgatósággal. Körülbe-
lül 1000 férhettek be. Legelőször gr Stolberg az elnök szó-
lalt fel. 

Megnyitó beszédében kifejezést adott azon gondolatnak, 
vajha a gyűlés egész lefolyása a kath. egyház szellemének 
megfelelő legyen. A nagygyűlés főczélja — úgymond — nem 
más, mint tanácskozni az eszközökről, melyekkel a kath. 
egyháznak visszaadassék azon állás, mely isteni jog szerint 
megilleti. Utána főt. Kübel Lothár püspök és a freiburgi ér-
seki megye helynöke, mely megye területére Constanz vá-
rosa esik, üdvözlé a X X V I I . nagygyűlést sz. Konrád püs-
pök városában. Szólt ezután a kath. gyűlések [hasznáról s 
jelentőségéről, kijelentvén, hogy „a nagygyűlés lényeges 
segédtag a világ üdveért való munkában, mert lényegesen 
hozzájárul, hogy mi az egyház szellemében és igy az egy-
ház elve szerint dolgozunk és jól dolgozunk, mert ez elv 
képezi egyetértésünk és összes működésűnk alapját." Ezu-
tán igy folytatá : „Az önérzet mind általánosabb lett és 
mindinkább elismerésre talált, hogy minden dologban Isten 
áldására van szükség ; ennek ujabb bizonyítékát nyertem 
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én is az imént befejezett bérma-utam alatt, mindenütt az 
egyházi tekintély iránti szeretet s tisztelet magas öntudatát 
s meginditó növekedését észleltem, és a legmagasabb réte-
gekben is kifejezésre talál azon tudat, hogy a.népnek meg 
kell őrizni a vallást, illetve ismét visszahozni kell ezt neki ; és 
itt e nyilvános gyűlésen a legörvendezőbb hálaérzelemmel 
coustatálom, hogy az ország fejedelme ő királyi felsége a 
badeni nagyherczeg volt az, aki lényegesen hozzájárult ah-
hoz, hogy a katholikus egyház szükségén segitve legyen ; az 
ő gondoskodása által vált lehetővé, hogy az „elitéit" papok 
ismét visszatérhettek hiveik közé és az elárvult községek 
ismét rendes lelkipásztorkodásban részesülnek. "Ez az első 
lépés az egyház szabadságának biztosításához. Szónok vé-
gül főpásztori áldását adja a nagy gyülekezetre, mely azt 
térden állva fogadja. 

Gróf Seherer- Boceard Luzernbői szólt a püspök után 
átadva az imént Freiburgban tartott svájczi kath. gyűlés 
— melynek megbizottja — üdvözletét. Szónok ezután a 
svajcziak történetéből elősorolja, hogy a constanzi püspök 
alá tartozott Svajcz egy része is boldognak érezte magát 
lelki s világi kormányzata alatt, ámbár akkor sokan izgat-
tak ellene, mert nem volt svajczi. Ma is — foltatja — iz -
gatnak azzal, hogy a mi legfőbb püspökünk, a pápa, idegen. 
Bárki legyen is, a ki ily nemzeti szemfényvesztés által min-
ket az apostoli szék ellen lázitani igyekszik, annak felelni 
akarunk a hűség azon példájával, melyet a svajczi szövet-
ségesek a constanzi püspök iránt, aki nem volt honosuk, 
századok folyama alatt bebizonyítottak. Nyilt homlokkal 
s szabad szemmel kijelentjük, hogy a pápa, akár uralkodjék 
Kómában mint fejedelem akár fogva legyen a Vatikánban, 
a mi atyánk és mint ilyen egyetlen gyermeke előtt sem ide-
gen. (Tartós éljenzés.) — Haus plébános szólt ezután a köl-
csönpénztárak és segélyegyletek alapításáról községenkint, 
mint a melyek által az erkölcstelenség terjedése és a népnek 
uzsorások általi kifosztatása leghathatósabban megakadá-
lyozható. — Dr Molitor Sigmaringenből a zenéről tart felol-
vasást, s kikel a templomokban hallható profán zenészek 
alkalmazása ellen. — Menten tanár Rolduckból a hollandi 
katholikusok üdvözletét adja át és fölemlíti, hogy ezek a 
legnagyobb vendégszeretettel fogadták a Németországból 
kiűzött papokat és apáczákat. Elnök indítványára a nagy-
gyűlés felállás által fejezi ki köszönetét. — Falk a „liberá-
lis" korcsmapolitika felől szolt, drasticusan jellemezvén 
azokat, kik a műveltséget abban lelik, ha valaki vallását 
semmibe sem veszik. — Ezzel az 1. nyilv. ülés véget ért. 
Este társas estély volt. 

Szept. 14-én reggel 10 órakor ünnepélyes gyászszent-
mise volt az elhunyt tagokért. 11 órakor kezdődött a 2. zárt 
ülés. Ebben legelőször is dr. Greith sz. gallani püspök szó-
lalt fel, üdvözölve a gyűlést Svajcz főpásztorai, papsága és 
hivei nevében. Szólt az apostoli szent szék iránti köteles hó-
dolatról és a lelkiismereti szabadság megvédésének szüksé-
gességéről. Meleg szavakban emlékezett meg a németországi 
katholikusok hősi önvédelméről, mely által például szolgál-
tak a svajczi katholikusoknak és hathatósan hozzájárultak 
ahhoz, hogy most már Svajczban egy jobb jövő hajnala mu-
tatkozik. 

Következtek határozati javaslatok és pedig : b. Bod-

manei a formaliákra vonatkozólag. Lingens ügyvéd, tekin-
tettel az egyház mostani helyzetére, ajánlja a zarándoklatok 
felkarolását, különösen a jövő évit Aachenbe. Jansen indít-
ványára kimondta a gyűlés, hogy határozatai a Boromaeus-
egylet utján kaphatók legyenek. Dr. Hülskamp a Görres-
egyletet ajánlotta, mert ez az egylet van hivatva Németor-
szágban a kormány és protestáns klikk által ignorált fiatal 
katholikus tudósokat segélyezni, hogy pártolás hiányában 
el ne maradjanak. Dr. Porsch indítványára a nagygyűlés 
kimondta, hogy ezentúl lehetőleg a törvényszéki szünidő 
alatt fogja üléseit tartani. 

Délután nagyszerű kirándulás volt a bádeni tavon 
Meersburgba, Mainauba, Radolfszellbe. Részt vettek benne 
900, köztük három püspök, Kübel, Greith és Hefele. 

Szept. 15-én reggel 9 órakor volt a sz. Yincze-egyle-
tek képviselőinek gyűlése, mely után következett a 3. zárt 
ülés. A tárgyalásra kitűzött ügyek élén fölolvastatott a ba-
deni nagyherczeg főudvarmesterének távirata, ki a nagy-
herczegi pár köszönetét tudatta a gyűléssel az előtte való 
nap d. u. a bódeni tavon tett kirándulás alkalmával Mai-
nauban tanúsított hódolatért. — Napirendre térve, ajánlta-
tik a Rómában létesítendő „Scola Gregoriana" ; ajánltatik 
továbbá a constanzi hires egyház restauratiójának segélése ; 
elfogadtatik azon javaslat, hogy az egyházi szerelvények 
házaló egyénektől ne vásároltassanak, hanem az egyházi ha-
tóságok által ellenőrzött czégektől ; ajánltatott továbbá a 
Németországból kiűzött szerzetesek által Hollandia Vénlő 
városában alakitott Albertinum nevü tanintézet, valamint 
az Eufrát és Tigris közt lakó éhinségesek gyámolitása. El-
fogadtatnak továbbá a társadalmi ügyben kiküldött bizott-
ság határozati javaslatai és pedig: 1) inasegyletek alapitása 
és előmozdítása és Mária-congregatiók életbe léptetése az 
inasok közt ; 2) ajánltatik az Aachenben f. évben alakitott 
gyármunkások egyesülete ; 3) az agrárius kérdésben kirnon-
datik a földbirtok terhes megadóztatásának leszállítása, és 
az amerikai termények versenyének gátlása ; 4) ajánltatnak 
a kath. socialis lapok. —• A sajtóügyi bizottság ujolag és 
melegen ajánlja a kath. sajtó pártolását; végül ajánltatik a 
kath. jogászok egyesülete, melynek czélja az egyházjog cul-
tiválása és az egyház védelmezése jogi téren. 

Délután 4 órakor volt a második nyilvános ülés, melyen 
még számosabban jelentek meg, mint azon elsőn. A szigeti 
szálloda nagyterme s karzatai zsúfolásig megteltek. A dél-
németországi nemesség igen nagy számban jelent meg. Nem 
hiába! Hire ment, hogy Hefele püspök fog beszélni. Beszéd-
jét teljes szövegében közöljük. (Vége köv.) 

IRODALOM. 
Mily könyveket ajánl a mi állami censuránk ! 
A szives olvasó tájékoztatására kijelentjük, hogy e so-

rokban egy bizonyos esetet tartunk szemmel, amennyiben oly 
könyvről fogunk szólni, melyet a m. k. közoktatásügyi mi-
nisztérium censurált és bizonyos intézetek részére ajánlott. 

A könyv czime: A nevelés és oktatástörténet kézikönyve 
különös tekintettel a magyar nevelés és oktatás történetére. 
Harmadik újonnan átdolgozott kiadás. Irta dr. Kiss Áron. 
Budapest, 1878. 
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E czim egészen ártatlan; de gyanút keltett bennem 
néhány szó, mely még a czimlapon olvasható, t. i. „E mű 
második kiadását a nagym. vall. és közokt. ügyi magy, kir. 
ministerium 1875. apr. 15-én kelt 7293. sz. a. rendelete sze-
rint „az állami tanitóképezdékben való használatra alkal-
masnak találta." 

Miért éppen az áZíammkban, miért nem a felekezetiek-
ben is? Ha alkalmas az elsőkben, miért nem a többiben is? 
Gyanúm növekedett, mikor a könyvet lapozgatni kezdém, s 
nem kellett benne sokáig olvasnom, mikor szilárd volt meg-
győződésem, hogy csakugyan nem alkalmas felekezeti, le-
galább is nem alkalmas kath. intézetek részére, miután ná-
lunk az írói alaposság és történeti igazság iránt nem tudunk 
oly közömbösek lenni, mint a minőknek a magas ministerium 
e könyv ajánlásával föltételezi az állami tanitóképezdéket. 

Szerző ugyan mondja (2. 1.) : „A nevelés történetnek 
kellene bennünket megtanítani arra, hogy önállóan itélni, s 
a jónak találtakat bátorsággal s az üres ámitásokat, handa-
bandákat stb. felismerni s elvetni megtanuljuk ;" azonban 
mintha maga is kételkedett volna nevelés-történetének e 
hatásában, már nem állítja, hanem csak óhajtja, csak azt 
mondja „kellene". De nem is tanulta meg Dr. Kiss Áron „föl-
ismerni az üres ámitásokat, handabandákat," s igy elvetni 
sem birta. 

Sed asserentis est probare ! 
A 3. 1. fölsorolja kutforrásait. Magyar és német iro-

dalmat idéz ; de a német szerzők közt, kiket emlit, egyet-
len katholikus sincs; ez az első ámitás, melytől nem birt 
szabadulni a számtalan másnak szülője. Mintha külföldön 
csak protestáns irók volnának ! Ez az oka, hogy egész köny-
vén keresztül, mikor az európai viszonyokat tárgyalja, min-
dig csak prot. felekezeti nagyan is füstös szemüvegen ke-
resztül nézi a világot. Később erre visszatérünk. 

A mi pedig a handabandákat illeti, azokat szerző ab-
ban is, ami minden művelt ember abcéje, s iróban nélkülöz-
hetlen, a helyes-irás és szókötésben, con amore gyakorolja. 
Pl. (a számok a könyv lapjait jelzik) : kathekhizmus (116) 
kathekizmus (127) katekhismus (128) catechismus (61) ca-
techisatió (153) catechisáczió (58) katekhesis, kathekliume-
natus (24) catechisandis (26) Catechismus (95). A 25. 1. irja: 
kereszténység és keresztény, a 24. keresztyénség és keresz-
tyén, a 25. mindkettőt használja. A gymnazium, gimnázium 
(57) gymnásium (194) és gymnazium (119.) Calasanctius 
őneki Calasanza, Calasantius, Calasancius (62). Felbiger 
Felbieger (121) Petrus Niger neki „P. Nigrus" (45) A em-
ber „neveli", meg „növeli" magát (67). Van „nyomott" és 
„nyomatott" bötük olvasása (139), boszorkányhivés (118) 
„uri ima" (195), „uralmi vágy" (67), „prefectus" (60), 
„legfellebb", „kegyes tanitók rendje", könyvnyomás" (161), 
„könyvnélkülözés", „parokhialis iskola" (30). Valakinek „a 
spanyolok elől menekülnie kelletvén". Ratich Zsófia grófnőt 
„héberül" tanította (70), Comenius a tanügyet „Svédor-
szágba berendezvén". A pozsonyi academiának voltak „sok 
jeles tanárai". Hogy „tehetséges főket megnyerjék" (61). 
A tanitó „szegényül" hal el (56). Gyöngyösi a magyar pá-
los „szerzett" főnöke (60). A kijelentés csak a nagy tö-

meg „számán" való nevelő eszköz (248). Szép irályminta 
ez is: „A műegyetemeket illetőleg Francziaország volt 
a kezdeményező, mely 1794-ben állíttatott ily iskolát. 
Bécs 1816-ban keletkezett utánnai s ugy a többi német fő-
városok." (172). Ezt a sajtóhibák közt észre veszi, s a 
könyv végén igy javitja : „következet utána". Ilyen dictio 
is van: „Az egyház bajain való segitni vágyás hozta elő a 
reformációt." És „Emellett a keresztyén-tudományosság is 
hanyatlott." Azután van § „a protestánsok szervezetei"-rö\ 
(§ 48.). A régi kath. zárdaiskolákat erővel „alapitványi" is-
kolákká kereszteli. Persze Stiftschule—alapítványi iskola ! — 
Azután olyan iskolákat is födözött fel, melyekben „20—30 
esztendeig tanulta a gyermek Donatust (a grammatica szer-
zője) s mégsem tudott semmit." Mikor lehettek e gyerme-
kek férfiakká, ki a megmondhatója ! ! — aea — 

(Folytatjuk.) 
— Beküldetett: Predigt am Feste Maria-Himmels-

fahr t als am Kirchweichfest in der Pfarrkirche zu Tétény am 
15 August 1880. gehalten von Alexander Nyirák, Ehren-
kaplan seiner Heiligkeit des Papstes, Consistorialrath, und 
Pfarrer zu Ettvek in der stuhlweissenburger Diöcese. Buda-
pest 1880. 8-ad rét 16 lap. 

Sikerült alkalmi szent beszéd, főt. Károly János, tété-
nyi esperes-plebános ur papsága 25. évi ünnepére. A bold. 
Szűz erényei dogmatikai alapon buzditó melegséggel van-
nak előadva s végül a negyedszázados pap, mint Máriának 
lelkes tisztelője, mint hitközsége fáradhatlan lelki atyja van 
hálára gyulasztó szavakkal bemutatva. 

II i Y a t a 1 o s, 
Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem előter-

jesztésére, vásonykeői ifjabb gróf Zichy lerencz nagyváradi 
latin szertartású egyházmegyei áldozár, hittudor és pápa ő 
szentsége szolgálattevő benső kamarásának, a Szt. Egyedről 
nevezett czimzetes apátságot adományozom. 

Kelt Csernoviczban 1880. évi szeptember hó 17-éu. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. Trefort Ágoston, s. k. 

VEGYESEK. 
— Dr. Michelis kihívását, melyet a német katholiku-

sok imént tartott nagygyűléséhez intézett, hogy vele a pápa 
tévmentességéről vitatkozásba ereszkedjék, a mint előre je-
leztük, a nagygyűlés figyelemre se méltatta. Megfelelt azon-
ban Michelisnek a „Germania." Válasza következőleg szól: 
„Michelis szarvasokoskodásának megoldása ez: 1. A tév-
mentesség bölcsészetileg lehetséges. Mert Michelis az 1868-
ban Knak berlini prédikátor ellen kiadott művecskéjében 
ezt i r ja: „Egy hittudós, a pápai tévmentességnek legfana-
tikusabb védője sem értelmezte e tévmentességet máskép, 
mint alatta, hogy értetik a tévmentes tanitó hivatal egysége a 
tév mentes pápa személyében, tehát a tanelv egysége, mely 
mint absolute isteni kinyilatkoztatás nem foglalhat magában 
ellen mondást. Tényleg tehát ez okból a tanitó hivatal tévmen-
tessége teljességgel összpontosítható a pápa személyében, és 
igen jó értelme van, ha mint annak rendszeres organuma te-
kintetik." — 2. Michelis azelőtt maga is dogmának ismerte 
el a pápai tévmentességet. Mert ugyan ő irja „Der Katho-
licismus und die Lüge" czimü iratában a 11-ik lapon : „Mint 
harmadik főpontot birjuk az egyházban azon tanítást, mely 
a folytonos szakadatlan hagyomány által az egyházban fen-
tartott s folytatott és a tanitó egyház összessége által, mely 
vagy zsinatba gyűlt az egyház fejével, vagy az egyház feje 
által egyedül szól, a sz. Lélek vezetése alatt magyaraztatik, 
kifejtetik és meghatároztatik." 

Mai számunkhoz van mellékelve K e l e t é r i képezdei 
tanár ur felhívása. Ajánljuk t. olvasóink figyelmébe. 

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

Nyomatott Budapesten, 1880. Kocsi Sándor nyomdájában, Muz,eum-körut 10. sz. alatt. 
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Budapesten, szeptember 29. 26. II. Félév, 1880. 

TARTALOM: Dr. Stanczel Ferencz hittudománykari dékán tanévmegnyitó beszéde. — Dr. Samassa József egri érsek ő 
nméltósága válasza az oktatásügyérnek a jogakadémiák megszüntetése ügyében irt felhívására. — Egyházi tudósítások 
Budapest. Szabadkőműves vezérczikkezések.Kiskun-Félegyháza. Templomszentelés. — Irodalom: Mily könyveket ajánl : 

a mi állami censuránk. — Vegyesek. 

3 3 e s z e d , 
melylyel 

a budapesti k. m. tudomány-egyetemen az 1880/1-iki tanévet 

űr. S t a n c z e l F e r e n c z , 
a hittudományi kar e. i. dékánja, 

megnyitotta. 
(Vége.) 

A szellemi nagyság e korszakát követő száza-
dokban is egész napjainkig, a múltnak nyomán jár-
ni, tudományos traditiót megtartva, működését sza-
kadatlan lánczolatban folytatva látjuk a keresztény-
séget. Az u j korszak alatt is oly férfiak neveivel di-
csekedhetik az egyház a tudományok terén, kik a 
mellett, hogy a kereszténység hitelveihez hiven ra-
gaszkodtak, a tudományos világnak is mindenkor 
büszkeségei lesznek, kiket tehát nem akadályozott 
keresztény hitük, hogy a tudományos világban is 
első rangú csillagokként szerepeljenek. Nem lehet 
szándékom a legutóbbi, mintegy negyedfélszázad 
keresztény tudósainak működéseit ecsetelni, csak 
napjaink egy pár eseményét emlitem fel. Valamint 
ugyanis a múltban, ugy napjainkban is egyetemeket 
látunk emelkedni Belgium, Francziaország, Ameri-
kában, melyek a kereszténység elveinek védelme 
mellett, tudományosság tekintetében versenyeznek 
a világ bármily egyetemeivel ; és ki előtt volna is-
meretlen, hogy az egyház jelenleg uralkodó feje 
XIII. Leo indította meg az elsülyedt bölcsészet fel-
emelése érdekében a mozgalmat, hogy ez által, ösz-
tönt adjon más tudományok restauratiójához is, 
melyek előhaladása a józan bölcsészeti irány újra 
feléledésétől és terjedésétől függ? E tények mind 
ugyanannyi tanúságot szolgáltatnak az összefüg-
gésről, mely a kereszténység és a tudományos ha-
ladás közt létezik. Hazánk egyik főpapja is, ki ön-
maga természettudománynyal foglalkozik, a tu-

dományos haladás érdekében csillagvizsgáló intéze-
tet alapitott, ily módon bizonyítván be, miszerint 
nem fél, hogy akár az égen, akár a földön tett tu-
dományos buvárlat bármiképen is ellenkeznék a ke-
reszténységgel, ellenkezőleg az által, hogy a földet 
összeköti az éggel tudományos vizsgálódásaiban, azt 
bizonyítja, hogy mindkettő a kereszténység czéljá-
val összefügg és lehet valaki tudós a mellett, hogy 
keresztény hivő is. 

A jelen a múlttal karöltve j á r és a keresztény-
ség múlt ja és jelene biztosíték arra nézve, hogy jö-
vője is olyan lesz, mint múlt ja és jelene, inert szel-
lemét, elveit és czéljaitmeg nem tagadhatja és épen 
ezek megfontolása, előbb utóbb, de bizonyára meg-
győzik az emberiséget arról, hogy a kereszténység 
önmagában birja a tudományos haladás feltételeit 
és ámbár vallási igazságai változhatlanok, mégsem 
akadályozzák a tudományos haladást, hanem inkább 
előmozditják. Higgadtan megfontolva, nem is lehet 
belátni, hogy miben és miért akadályoznák a tudóst 
a vallási igazságok a tudomány fejlesztésében, az 
ismeretszerzésében ; miért nem lehetne valaki hivő 
és egyúttal kitünö jogász, nagyhírű orvos, bölcsész 
vagy természettudós. Ha e kettő egymásnak ellen-
mondana, akkor az következnék, hogy a keresztény-
ség teljes megtagadása a tudományosság előfelté-
tele és igy minél kevésbé hivő keresztény valaki, 
annál tudósabb, annál inkább képes a tudományos-
ságot előmozdítani, ami ugy önmagában képtelen-
ség, amint történeti tényekkel ellenkezik, melyek 
tanúsága szerint a legkitűnőbb tudósok egyúttal jó 
hivők is voltak. 

Ha van valami, t. gyülekezet, ami a tudomá-
nyos haladás ellenségetil tekintendő, az, nem a ke-
reszténység igazságaiban, hanem, a tudomány oly 
irányú kezelésében található, mely a kereszténység-
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gel önmagát ellentétbe helyezve, a. tudományt a ke-
resztényellenes iránynak alárendeli. Oly bizonyos 
ez, mint bizonyos, hogy a tagadás szelleme uj esz-
méket nem szülhet. A tudomány keresztényelle-
nes irányú müvelője ugyanis azon szándékból in-
dulva ki, hogy a kereszténység tanainak valótlan-
ságát bebizonyítsa, vizsgálódásaiban folyton e czélt 
és nem a tudomány haladását tartva szeme előtt, 
feladatával ellenkező irányban mozog; de akkor 
kérdem, a tudományt mikép mozdíthatja elő ? 

Az igazi tudományos működés lényegéhez tar-
tozik, mint emlitém, az igazság megismerése utáni 
komoly törekvés. Magától értetik tehát, hogy a tö-
rekvésnek a czélra vezető források egyikét sem sza-
bad kizárni, ha a tudomány előhaladását előmozdí-
tani akarja. Ilyen forrás a kinyilatkoztatás. Ha a 
személyes Istennek kétségbe nem vonható létét fel-
tesszük, a kinyilatkoztatásnak nem csak lehetősége, 
hanem valódi léte is teljes bizonyossággal bebizo-
nyítható. A tudomány férfiának tehát az ö kutatá-
saiban a kinyilatkoztatás tényét és a kinyilatkoz-
tatott igazságokat nem szabad önhitten figyelmen 
kivül hagyni, vagy ami még kevésbé szabad, elle-
nök küzdtérre lépni. Ha a hittartalmat egyszerűen 
ignorálja, ugy az igazság ismerete utáni törekvést 
legalább is az egyoldalúság vádja éri és pedig mél-
tán ; ha pedig a hittartalom ellen harczra kél, ugy, 
nem törekszik az igazság megismerése után, hanem 
az igazság' megismerése ellen. Ha azonban megen-

O o o o 
gedjük, hogy a valódi tudománynak sem egyolda-
lúnak, sem az igazság iránt ellenséges indulatunak 
lenni nem szabad, ugy azon egészen helyes követ-
keztetést is el kell fogadnunk, hogy a tudomány-
nak, ha e névre érdemes lenni akar, nem áll szabad-
ságában hitetlennek lenni, mert különben annak lia-
ladását koczkáztatja, minthogy a tudomány hala-
dása az igazság megismerésében áll. O Ö O 

Igaz, hogy a keresztény állásponttal szemben 
azon nagyszerű vivmányokra szokott különösen hi-
vatkozás történni, melyeket a tudomány napjaink-
ban a természettudomány terén felmutathat. Bizo-
nyára nem fog találkozni, t. gyülekezet, senki, ki el 
nem ismerné, hogy a természet eddig ismeretlen 
törvényei fedeztettek fel napjainkban, hogy e tör-
vények alapján az emberiség ismét uj felfedezések-
hez jutott és e téren nagyszerű haladás történt, 
mondom, e vívmányokat tagadni senki sem fogja; de 
kérdem, mi közük ezeknek a felfedezéseknek, e hala-
dásnak a természettudomány terén, a hiíetlenséghez, 
a keresztényellenes irányhoz? Következnek-e azok, 

a keresztényellenes irány elveiből, vagy talán azok-
nak daczára történtek ? Azért tett-e a természettu-
domány oly nagy haladást, mert e szak tudósainak 
egy része a kereszténységtől elpártolt? Hogy a ter-
mészettudományi felfedezések nem a keresztényel-
lenes irány elveiből, mint okozat az okból folytak, 
világos röviden abból, mert ez esetben a felfedezé-
seknek annak elveit kellett volna igazolniok, s a ke-
reszténységéit pedig megdönteniök, holott épen az 
ellenkező történt, mert minden eddigi kutatás, vég-
eredményében, a kereszténység igazságait erősítette 
meg. Vagy talán azon körülmény bizonyit a keresz-
tényellenes irány jogosultsága mellett, hogy a ter-
mészettudomány nem a középkorban, a vallás által 
áthatott ez időszakban, hanem korunkban tett ily 
nagy haladást ? Közelebbről tekintve e nézetet, az 
épen semmit sem bizonyit a kereszténység ellen és 
a keresztényellenes irány mellett; mert azok, kik e 
nézetet osztják, elfelejtik ama nagy igazságot, hogy 
az emberi tudományra nézve, az igazság óriási bi-
rodalmában, csak successiv haladás lehetséges, mert 
a véges emberi elme, minden létező igazságot egy-
szerre felismerni képtelen.1) Hogy a korlátolt emberi 
elme az igazság teljes birtokába jusson, a mennyire 
ez tőle telhető, e czélból egyik korban az igazság 
egyik, a másik korban másik körét kell felölelnie 
és csak igy haladhat elő tudományos ismereteinek 
nagyobb kiterjedésében. Bizonyára korunk sem fog 
a tudomány minden terén annyi vívmányt felmu-
tatni, hogy a jövö századok számára már semmi 
sem maradna fenn. Vádolni tehát a középkort azért, 
mert a természettudomány terén nem haladt any-
nyira, mint a 19-ik század, vádolni azért, mert nem 
fedezte fel azt, mit a Gondviselés a 19-ik század ré-
szére tartott fenn felfedezésül, igen, ezért vádolni 
épen oly joggal lehet, mint lehetne vádolni száza-
dunkat két, három század múlva, miért nem tette 
azon felfedezéseket, melyek a következő századok 
részére vannak fenntartva. A tavasztól a nyár gyü-
mölcseit várni természetellenes dolog; de másrészt 
az is bizonyos, hogy a tavasz virágai nélkül, a nyár 
nem képes gyümölcseit felmutatni. 

Különben is, t. gyülekezet, mig a keresztényel-
lenes irány nem képes bebizonyítani, hogy a keresz-
ténység elvileg ellenzi a természettudományt, hogy 
eltiltja a természet törvényeinek fürkészését, mert 
félnie kell az emberi elme által e téren tehető oly 
igazságok felfedezésétől, melyek a kereszténységet 
halomra döntenék, addig a kereszténység felett pál-
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czát törni még- az esetben sem lenne szabad, ha fel 
nem tudná mutatni tanitmányát, mely a természet-
tudománynak kedvez; már pedig e tanitmányát ké-
pes felmutatni. A kereszténység álláspontja e tekin-
tetben is világos és határozott. 0 csak saját hitigaz-
ságaira nézve mondja ki, hogy azok obiective nem 
fejlődhetnek, ami ellen épen agy nem lehet kifogást 
tenni, mint nem lehet kifogásolni, hogy miért ma-
rad a 2X2 = 4, és miért nem lesz 5 té. Vallási igaz-
ságain kiviil azonban a haladást minden és igy a 
természettudomány terén is elismeri és előmozdítja. 
A kereszténység tana szerint ugyanis a természet 
az ember uralma alatt áll, öt tette Isten a természet 
urává ; de épen e tanitmánya által a kereszténység 
az emberiséghez felszólítást is intézett, hogy a ter-
mészet jelenségeit, tüneményeit, törvényeit fürkész-
sze, titkait ellesse, hogy azokat saját javára for-
dítsa; hogy uralkodhatnék különben a természet 
felett, hogy hajthatná azt szolgálatába, ha annak 
törvényeit nem ismeri ? A kereszténységnek neve-
zett tanulmánya lehetetlen, hogy meg ne értesse a 
tudós világgal, miszerint benne a természettudo-
mány nem ellenségét, hanem legfőbb előmozdítóját, 
elvi barát ját találja fel. E tanitmány következmé-
nyeként fejthető meg az a körülmény is, hogy soha 
semmiféle hitelvi döntvényre nem hivatkoznak azok, 
kik jónak látják a kereszténységet a természettu-
dományok ellenségeül feltüntetni, nem hivatkoznak, 
mert ily döntvény nem létezik, nem létezik, mert az 
egyház a természettudományt sem a hit, sem az er-
kölcs ellenségeül nem tekinti. 

Nem, t. gyülekezet, a kereszténység a termé-
szettudomány fejlődését, haladását nem ellenzi és 
biztosan, a czáfolat félelme nélkül mondható, hogy 
ellenezni nem is fogja soha. Ha azonban az egyház 
mégis valaha felszólalt, felszólalása a keresztény-
ség nevében és az emberiség érdekében nem a ter-
mészettudomány haladása, hanem azon keresztény-
ellenes irány és szellem ellen volt intézve, melynek 
sugallatából a természettudomány az emberiség 
legfőbb javainak, hitének és erkölcsének lerontá-
sára volt irányozva, midőn tehát a természettudo-
mány leple alatt, keresztény ellenes tanok hirdet-
tettek. Az egyház ily körülmények közt, mint ez kö-
telessége, védelmezte a kereszténység igazságait, 
melyek az állítólagos haladás nevében megtámad-
tattak ; de ez egészen más és ebben ugy vélem, min-
den elfogulatlanul itélönek egyet kell érteni, mon-
dom ez egészen más, mint azt mondani, hogy az 
egyház, hogy a kereszténység ellensége a természet-

tudomány haladásának. A tapasztalat bebizonyította, 
hogy nem létezik tudomány, a tudománynak vala-
mely ága, melylyel a kereszténység ellen közvetve, 
vagy közvetlenül visszaélni nem lehetne. Nem a tu-
domány, hanem a tudományosság czime alatt űzött 
e visszaélés ellen szól az egyház fellépése. Vagy ne 
szólaljon fel a materialismus ellen, mely a szellemi 
világnak és igy Istennek, a léleknek létezését ta-
gadja ? És ha felszólal, e felszólalás azt jelentheti-e, 
hogy ellensége a tudományos haladásnak, a bölcsé-
szeinek ? Vagy nein inkább az értelmi haladás ér-
dekében történik e felszólalás? Az egyház engedi a 
tudományt haladni, azt előmozditja, önmaga fel-
használja vívmányait a kereszténység igazságainak 
bebizonyítására, hogy az embert, ez értelmes lényt, 
ugy a hit, mint a profán tudományok igazságai ál-
tal mind szorosabban fiizze az örök igazsághoz, Is-
tenhez ; de ha a tudomány nevében merénylet intéz-
tetik e czél ellen, az ily törekvést haladásnak einem 
ismerheti, szavát fel kell emelnie az emberiség ér-
dekében, nehogy haladása gátoltassék és visszasü-
lyedjen oda, honnan csak évszázadok áldozatai árán 
lehetett felemelni. A mult század encyclopaedistái 
is, a tudomány minden ágában, a felvilágosodás, a 
haladás nevében szórták gunynyilaikat a keresz-
ténység ellen; hogy e felvilágosodás mily eredményt 
szült, azt nem szükség fejtegetni; tudjuk, hogy e 
tudományos haladás Isten létezését is megtagadta ; 
de tudjuk azt is, hogy a bün ülte origiáit a vértől 
párolgott ártatlan áldozatok felett. 

T. gyülekezet ! Jeleztem röviden, és csak ezt 
akartam, a kereszténység és az értelmi haladás közt 
létező viszonyt és azon álláspontot, melyeta keresz-
ténység a haladással izemben elfoglal. A mondottak 
mindamellett talán mégis nyújtanak némi támpon-
tot és tájékozást arra nézve, hogy megítélhessük, 
vájjon a kereszténységgel kezet fogva fog-e egyete-
münk üdvös szolgálatot tenni a nemzetnek, vájjon 
az ö elveinek irányadó követése mellett fog-e ko-
runk nagy problémáinak megfejtésére üdvös befo-
lyást gyakorolni, vagy pedig, ha eltekintve a ke-
reszténységtől, a vele ellentétes iráuy előtt hódolna 
meg? Minthogy a kereszténység hittani elve és czél-
ja az értelmi haladást megköveteli; minthogy törté-
nete napnál világosabban igazolja, hogy az értelmi 
haladást a legnagyobb akadályok daczára is oly 
módon mozdította elő, hogy általa az emberiséget 
magasztos rendeltetésének elérésében is elősegítette: 
nem lehet kétség benne, hogy a jelzett irányok me-
lyikének részére álljunk. A történet azt tanúsítja, 
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hogy a kereszténységtől elszakadt tudományos mű-
ködés a tévedések labyrintjébe vezette az emberi-
séget, de arra is oktat, hogy onnan csak a keresz-
ténység Ariadne-fonalának segítségével, illetőleg el-
veinek követésével menekülhetett meg. 

E kétségbevonhatlan benső viszonyra való te-
kintetből, mely a kereszténység és értelmi haladás 
közt minden időben létezett és létezni fog, mi sem 
fontosabb és elkerülhetlenebb, egyetemi polgárok, 
ugy önökre, mint a nemzetre nézve, mint, hogy ta-
nulmányaikban e szoros viszonyt folyton szemeik 
előtt tartsák, okulva különben nagy elmék tévedé-
sein is, kik e viszony félreismerése és mellőzésével, 
a helyett, hogy az emberiségnek használtak volna, 
annak inkább ártottak. Az önök feladata lesz már 
tanulmánj'aik közben a haladás érdekében vallásos 
irányban munkálkodva készülni ama nagy feladat 
teljesitésére, mely önökre, kilépve egykor az élet 
működés terére, várakozik. Legyen bár valaki pap, 
bölcsész, jogász, vagy orvos, készüljön e pályák bár-
melyikére, már a kiképezés stádiumában vallásos 
álláspontra kell helyezkednie, hogy azt tudomá-
nyos működése körében érvényesítse, ha, mint ez 
bizonyára minden egyesnek keblében élő vágy, a 
nemzetre üdvös befolyást akar gyakorolni. 

Egy hosszú, nemes munkára és versenyre fel-
hívó év áll önök előtt; a tudomány gazdag tárháza 
fog önök előtt, feltárulni, hogy kincseivel ismere-
teiket gazdagítva, mind mélyebben hatoljanak be a 
tudomány birodalmába. Használják fel lankadást 
nem ismerő szorgalommal kiképeztetésükre azon 
azon időt, mely ha egyszer eltűnik, többé vissza nem 
szerezhető. Ezt követeli mind önmaguk, mind a nem-
zet érdeke, melynek tekintélye és tisztelete azon 
mértekben fog emelkedni, amint fiai a nemzeti ér-
zület ápolása mellett tudományos feladatuknak is 
megfelelnek. A tudomány oly nagy kincs, mely az 
által, hogy az értelmi látkört kiterjeszti, az ember 
lelkét felemeli, fensőbb szempontból'tanitja felfogni a 
mult és jelen eseményeit, tisztább fényben tünteti fel 
a teremtett dolgok viszonyát] Terem tőjükhöz és igy 
gazdagon kárpótolja a megszerzésére forditott időt 
és fáradságot. Használják fel tehát önök a rendel-
kezésükre álló időt, mind azon segédeszközök igény-
bevételével, melyek a fővárosban feltalálhatók; ké-
pezzék magokat a tudományban, mely az erény 
mellett egyik legfőbb diszét képezi az ifjúnak ; le-
gyenek tudományosak, de e tudományosság legyen 
vallásos irányú és sohase tévedjen le azon ösvényre, 
melyen csaksülyedés, de nem emelkedés lehetséges: 

egyszóval legyen a folyó iskolai évben is jelszavuk : 
vallásos irányú tudományosság; éshae kettőt össze-
fűzték, lia idejöket e czélnak szentelték, akkor el-
mondhatják, hogy nem csak iskolai, hanem hazafiúi 
kötelességöknek is megfeleltek és — hogy e kötele-
sségnek megfeleljenek, e felhívással és benső óhaj-
jal az 1880/1-ik iskolai évet megnyitottnak nyil-
vánítom. 

Dr. Samassa József egri érsek ő nméltósága válasza 
az oktatásügy érnek a jogakadémiák megszüntetése ügyé-

ben irt felhívására. 
(Vége.) 

Szomorú világot vet ez közviszonyainkra és szomoritó 
kivált excellentiádra a tapasztalat, hogy a tanintézetek száma 
ittis, ottis túlhaladja az ország szükségletét, itt proletársá-
got idéz elő, ott az aranyhegyekből homokhalmok lesznek, 
és mert ily módon a közoktatás általános elterjedése látszó-
lag inkább kárára van, mint hasznára az országnak, azért 
kénytelennek érzi magát excellentiád, „az intézmények s az 
ország szükséglete közti arány helyreállitása" végett ily egé-
szen szokatlan eszközökhöz, a tanintézetek kevesbitéséhez 
folyamodni, és a szellemi kincseket a különböző életpályák 
között mintegy suly és mérték szerint kiosztani. Pedig a 
népesség arányát véve alapul, a nyugati országokhoz képest, 
hol majd különféle nevek alatt a mienkéhez hasonló szakis-
kolák, majd vegyesen ilyenek s egyetemek állanak fenn s 
ezek hol egyesitett jogi s államtudományi karokkal, hol kü-
lönvált, vagy a bölcsészeti kar neve alá foglalt bölcsészeti 
folyammal, mind a jogi tanintézetek, mind a jogtanulók 
számára nézve alantabb fokon állunk ; ugy, hogy excellen-
tiád, ő felsége előtt a harmadik egyetem szükségét indo-
kolva, joggal utalhatott hazánkkal szemben az egyetemek s 
a fensőbb szakiskolák nagy számára, melyekben Franczia-
Német-, Olaszország és Anglia olyannyira bővelkednek, s 
melyek által érték el ez országok a műveltség azon fokát, 
melyet tőlük méltán irigyelünk. Mert e nemzetek teljes tu-
datával birtak annak, hogy nem hirtelen és mesterséggel 
létrehozott két-három tudományos központ intenzív ragyo-
gása, hanem a minden irányban szétterjedő, minden réteget 
melegítő szellemi világosság extenzív hatalma a tudomá-
nyos közszellem és általános művelődés fejlesztője. — Es 
excellentiád államférfiúi bölcsesége nem ismerheti félre 
azon jótékony hatást, melyet nálunk is ez irányban a joga-
kadémiák a közművelődés fejlesztésére s a magyar nemzet 
közös sajátságát és közös erejét képező jogtudat szilárdítá-
sára nézve kifejtettek. Nem lehet feladatom ezúttal a fensőbb 
oktatás összpontosításának hátrányaira, sőt, tekintve viszo-
nyainkat, veszélyeire bővebben kiterjeszkedni. Csak megé-
rinteni ohajtottam ez alkalommal excellentiád előtt azon 
kérdést; ha vájjon az élet-és fejlődésképes jogakadémiák 
keretének kitágítása és hatásuk fokozása helyett, előnyö-
8ebbnek tartja-e nagyméltóságod azokat egyes nagyobb 
központok javára egyszerűen beszüntetni, egész vidékeket a 
közművelődés ezen fontos tényezőitől megfosztani, — s a 
nemzeti fejlődés természetes folyamát önalkotta medréből 
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elterelni ; és hogy időszerűnek véli-e most, midőn anyagi 
viszonyaink a szegény ember gyermekének nevelését ugy 
is nehezitik, s midőn a fensőbb bíróságok decentralisátiója 
bizonyára ezen viszonyok szempontjából is terveztetik azért, 
mert „a jogakadémiák a vidékieknek a hozzáférhetést meg-
könnyítik," a szegényekkel szemben a kiváltságosnak mint-
egy működési előjogot adni ? Nem képzelhetem, hegy ex-
cellentiád a szülők azon jogos igényét, hogy mint a jó köz-
igazgatás és jogszolgáltatás áldásaiban, ugy fiaik a fensőbb 
oktatás előnyeiben mentül könnyebben és olcsóbban része-
süljenek, kegyes figyelmére ne méltassa ; és nem hihetem, 
hogy azon áldozatkész kezdeményezéssel szemben, melyet a 
fensőbb művelődés terjesztésében e téren egyesek és testü-
letek kifejtének, excellentiád jóakaratát már teljesen kime-
rítette volna akkor, midőn nagybecsű leiratában kijelenté, 
hogy „nem szándékozik az összes felekezeti jogakadémiák 
beszüntetését sürgetni." 

Még csak egyet óhajtanék excellentiád becses soraira 
tiszteletteljesen megjegyezni. Nagyméltóságod a proletárság 
már aggasztóvá váló veszedelméről szól, és felidézése miatt 
nagy számuknál fogva legalább részben az akadémiákat vá-
dolja. Tagadni nem lehet, hogy a jogászok közt nem csak, ha-
nem a többi szakpályán, nem különben az írók és művészek, 
iparosok és munkások soraiban sokan vannak, kik „meg nem 
engedett eszkösökhez folyamodtak az önfenntartás érdeké-
ben." Azonban e jelenség oka véleményem szerint iskolá-
inkra csakis akkor volna hárítható, ha azokban, vagy lega-
lább egyrészökben, a tudományos és erkölcsi művelés oly 
fokon állana, minőt nálunk, hol excellentiád nyilatkozata 
szerint „nem lehet intézet, mely nagyméltóságod felügyelete 
és ellenőrzése elől bármi szin alatt elzárkozhassék," fel ten-
nem nem szabad. De hiszen excellentiád is nem a jogaka-
démiák belszervezetének, hanem azok nagy számának tu-
lajdonítja azt, hogy több nálunk a jogvégzett, mint „ameny-
nyit az ország tisztességesen elláthatna." Azonban engedje 
cxcellentiád megjegyeznem, hogy a jogvégzettek száma és 
az ország szükséglete közti arány oly statisztikai adatokból 
tűnnék ki pontosan, melyek kimutatnák, hányan végzik a 
jogot azért, hogy kenyérkereseti pályára lépjenek és viszont 
hány oly állomás van tényleg a nagyrészben rendezésre 
váró viszonyaink közt s hány lesz az országban, melyre ké-
pesített jogászok kellenek. 

De, ha ki volna is mutatva, hogy az 1874. évi szer-
vezés óta annyira lealapadt jogvégzettek és az ország szük-
séglete között nincsen arány, én ugy tudom, hogy a jogaka-
démiák nem most létesültek, működésök régibb idejében pe-
dig a jelzett veszély okaiul soha sem tekintettek ; ha tehát 
most azok fennállása ily aggodalmakat kelt, és excellentiád 
szerint a jogvégzettek nagy számát most az ország tisztes-
ségesen ellátni nem képes, és az ügyvédek elszaporodása az 
országot proletársággal fenyegeti : már azon körülmény is 
•oda utal, hogy a most mutatkozó aránytalanság nem a jo-
gakademiáknak rovandó fel, és igy az excellentiád által föl-
említett tünet oka nem a tanintézetek számában, hanem in> 
kább más körülmények összehatásában keresendő s ebből 
folyólag a baj valódi gyógyszerének is nem egy két akadé-
mia megszüntetése tekintendő. Hiszen a képesített egyének 
s az ország szükséglete között mathematikai arányt máshol 

sem találunk, és épen mo3t foly szomszédunkban az ügyvé-
dek nagy számának korlátozása iránt az eszmecsere és re-
mediumokról gondolkodnak ; — ezek közt a művelődési 
eszközök apasztása legalább tudtommal sehol sem jött szóba, 
kétségkívül azért, mert az excellentiád által jelzett bajok 
kutforrását nem az iskolák számában, hanem inkább kü-
lönféle más társadalmi tényezők együttes hatásában keresik. 
Es ha nálunk az aranytalanság kiválóbbnak látszik, és több 
a jogvégzett, aki „tisztességes ellátást nem talál az ország-
ban," ezt sem a mi jogiskoláink aránylag kisebb száma, ha-
nem inkább közviszonyainknak a nyugati állomokétól elütő 
több oly sajátsága okozhatja, mely sajátságok hozzájárul-
ván a bajt előidéző amaz általános tényezőkhöz, hatásukat 
kitágítják és fokozzák. 

Csak egy szembeszökő tünetére közviszonyainknak 
kell rámutatnom, mely nyomaira azonnal és mindenütt ráa-
kadunk, s melynek minden irányban jelentkező hatását ex-
cellentiád bizonyára legfájdalmasabban tapasztalja, midőn 
egyfelől közoktatásunk, másfelől állami életünk szervezetét 
egymással szembe állitja. Mert mig egyrészt a közoktatást, 
kezdve a tovább haladásra ösztönző néptanodától egész a 
fokozat végén álló jogakademiáig és egyetemig az állam a 
nyugati államok példájára szervezi ; s midőn az állam által 
kikötött fokozatos képesítés feltételeinek betöltése által vi 
szont az iskola is joggal igényli, hogy az általa adott szak-
képzettség jelentősége az állami tevékenység köreiben nem 
csak elvi, hanem tényleges kifejezést nyerjen s igy az állam 
élete, mint a közoktatási épület tetőzése, az iskolai szerve 
zetnek megfeleljen, addig másrészt kivált a földbirtokban 
beállott nagy válság s az ennek nyomában járó pusztulás és 
szegényedés mindig uj elemeket sodor a létért való küzde-
lembe, és a jogi képzettséget igénylő pályákat ellepi a soka-
ság, mely „még is élni kíván," a szakképzettséget a ver -
senytérről leszorítja, a kinevezés alá eső állomások betölté-
sénél is sokszor előnyben van, de kivált a közigazgatás ösz-
szes területéhez, melynek müvelése nincs qualificatióhoz 
kötve, mindig kielégítést sürgető és találó igényt emel. Igy 
az államélet s a közoktatás szervezete nem üt össze s a 
nagyméretű körfalakra kisszerű tetőzet vár, mert az élet 
nem váltja be, amit ígér az iskola. Mi természetesb, mint-
hogy a kettő közt támadt disharmonia gyámolíttatva van 
azon áramlattól, mely nem kedvez a jellemképzésnek az is-
kola rendszerében, és nem az erkölcsi mumentumok fejlesz-
tésének az államéletben ; a léhaságot tévutakra tereli s a 
munkanélküli boldogulást merészségre ösztönzi. És ha e 
disharmonia, melynek hátrányait az iskola sinyli és szen-
vedi, de nem okozza, kóros tüneteket idéz elő, melyek azzá 
fajulnak el, amit excellentiád a proletárság veszélyének 
nevez, és ha e veszélyért a felelősséget rá kell valakire há-
rítani, és excellentiád a jogakadémiák, mint a proletárság 
előidézői vagy szítói ellen vádat emel : az ítélet, ugy hiszem,r 

nem az akadémiákat fogja sújtani. 

De máris hosszabbra nyúlt megjegyzéseim sorozata 
mint ohajtottam, pedig sok volna még, amit a nagybecsű 
leirat kapcsában elmondani kívánnék. Reményiem azonban, 
excellentiád kegyessége tiszteletteljes soraim nagyobb terje-
delmeért nem fog neheztelni és bizonyára természetesnek 
találja, hogy a nagybecsű leirat által felvetett kérdés kiváló 
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fontosságától áthatva, azt komoly mérlegelés tárgyává tet-
tem, s nézeteimnek — excellentiád iránti kiváló tiszteletem 
által indittatva — szokott őszinte nyíltságommal — kifeje-
zést adni bátorkodtam. De az előadottak után azt is termé-
szetesnek fogja találni excellentiád, ha tisztelettel kijelen-
tem, hogy előadott indokaim alapján a hazának szolgála-
tot vélek tenni, midőn főkáptalanom áldozatkész közremű-
ködésével továbbra is fentartom és lehetőleg fejleszteni tö-
rekszem a védnökségem alatt álló egri joglyceumot, mely-
nek megalapítását a hálás nemzet 1741. évi törvényköny-
vébe igtatta, melynek ápolása nagynevű elődeim hagyomá-
nyakép reám szállt, s melyet, bár közvetlen tulajdonosa az 
egri egyházmegye, közvetve mégis magáénak vall a magyar 
katholikusok egyeteteme. De ha végre még is excellentiád 
csakugyan a jogakadémiák kevesbitésétől várja bajaink ja-
vulását, én nagybecsű felhivása következtében mást alig te-
hetek, mint hogy valamely feloszlatandó királyi kath. joga-
kadémia alapjának átvételére és a lyceum alapjával való 
egyesítésére ezennel készségemet nyilvánítsam. — Fogadja 
exc. stb. Puszta-Szikszó, szeptember 3-án. 1880. 

Samassa József, egri érsek. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, szeptember 28. Szabadkőműves vezérczikke-

zések. — A ,Pesti Napló' rendes munkatársai közé egy pár 
hónappal ezelőtt a magyarországi szabadkőművesek nagy-
mestere is beállott. Azóta serényen folytatja munkáját, heten-
kint táplálja az olvasó közönséget a páholy eszméivel és ter-
veivel. Semmisem jó ami létezik ; azért osztogatja tanácsát, 
hogy és mikép kellene tenni, hogy jó legyen, már t. i. jó, a 
hogy ő mint szabadkőműves gondolja, mert semmi sem jó, 
csak az, amit a szabadkőművesség akar és ugy jó, amint az 
akarja : tudvalevőleg ugyanis az állami boldogitás bölcsesé-
gének quintessentiája a szabadkőműves páholyokban talál-
ható, amint ez tényekben nyilatkozik mindazon államokban» 
hol a szabadkőművesek az uralmat birják, vagy legalább 
némi befolyással birnak az állami kormányzásra. 

Pulszky Ferencz is bizonyára ez öntudattal lépett ki 
a küzdtérre, hiszen ha valakiben, ugy, ő benne kell közpon-
tosulni a szabadkőműves bölcseségnek. Legújabban ismét 
hirdeti bölcseségét. Pártprogrammokról beszél és sorba 
menve mindazon kérdéseken, melyek a külföldet már boldo-
gítják, azon következtetésre jut, hogy nálunk csak névleg 
létezik szabadelvű párt, de nem tényleg. Természetes, hogy 
a szabadelvüség hiányát ő főleg abba helyezi, mert a val-
lásszabadság nálunk még nincsen behozva. Idézzük, amit e 
tekintetbe mond a ,Napló' hasábjain. „A politikai szabad-
sággal, úgymond, nem sokat gondolunk, a vallásszabadság 
azonban nagyobb érdeket gerjeszt, hanem ez sem vált bár-
mely párt programmjának főrészévé, mert erre nézve csak-
nem egyhangúság uralkodik. Deák Ferencz azon nagyszerű 
beszédében, melylyel politikai pályáját az országgyűlésen 
befejezte, nem csak a maga véleményét, de a közvéleményt 
jelentette ki, midőn a vallásszabadság elvétt részleteiben is 
politikai végrendeletül az országgyűlésnek hagyta . . . de a 
szabadelvű kormány inopportunusnak tartja e kérdést és 
nem akarja ráerőszakolni a kormányra, mely bizonyos — 
előtte ismeretes — okoknál fogva hozzá nyúlni nem mer, 

azt ülésről ülésszakra elhalasztgatja, ámbár a polgári há-
zasság kérdése zsidó és keresztény közt már is égetővé 
lett . . . Ezen kérdésben sem mutatkozott eddig szabadel-
vüség." 

Pulszky Ferencz szabadkőműves vezérczikke szerint 
is tehát, amit már régen tudunk, a szabadelvüség a szabad 
vallásgyakorlatban, a polgári házasságban áll ; de mi azt is 
tudjuk, amit Pulszky nem mond ki, hogy a szabad vallás-
gyakorlat alatt a szabadkőművesség nem mást ért, mint a 
katholikus vallás elnyomását, szabad gyakorlatának eltiltá-
sát, szerzeteseinek, papjainak üldözését, templomainak be-
záratását, tanitási szabadságának elnyomását stb. Ezt a 
politikát ajánlja Pulszky Magyarországnak, ilyen politiká-
hoz keres ő most pártot a ,Napló' hasábjain, ha lesz párt , 
mely mindennek kivitelét magára vállalná. Ezt a pártot 
majd hajlandó lenne Pulszky a páholylyal együtt szabadel-
vűnek elfogadni. Hogy pedig mi nem tuloztunk, hogy a sza-
badkőművesek nagymestere iránt nem voltunk igazságta-
lanok, kiviláglik abból, hogy a szabadkőműves kormányok 
és pártok a szabad vallásgyakorlat czime alatt gyártják az 
egyházüldöző törvényeket; hogy minél inkább hangoztat-
ják a szabad vallásgyakorlat phrasisát, annál bizonyosabb,, 
hogy ugyanakkor mérik a legsulyosab csapásokat a katho-
licismusra. Vájjon Pulszky Ferencz, a szabadkőműves — » 
szabadkőművesek nagymestere, jobb volna a többi ,testvé-
rekénél? Vájjon ő a szabad vallásgyakorlat fogalmába 
befoglalná a kath. vallás szabad gyakorlatát is ? Es ezt igy 
ajánlaná pártprogrammnak? Különben nekünk tökélete-
sen elegendő Pulszky Ferencz szabad vallásgyakorlatának 
megismerésére, hogy ő a Deák Ferencz féle programmot 
emlegeti; tudjuk, hogy abban ,fegyverekről' volt beszéd és 
pedig minő hangon. E hivatkozással Pulszky eléggé elárulta, 
hogy mit tervelnek újonnan a páholyban. 

Hanem a mily biztosan tudjuk, hogy minő értelmet 
tulajdonit Pulszky a szabad vallásgyakorlatnak, épen olyan 
kételyeink vannak azon kifejezésére, hogy a szabad vallás-
gyakorlat szükségére nézve egyhangúság uralkodnék ; mert 
bármennyire óhajtják is talán számosak a képviselők közül, 
hogy P. vágyai teljesedjenek, abban mégis bizonyosok va-
gyunk, hogy van az országgyűlésen is egy nem megvetendő 
szám, mely azt az egyhangúságot megzavarja. De elte-
kintve ettől is, ez az egyhangúság, hogy többet ne mondjunk,, 
habár mondhatnánk, nagyon kétes az országgyűlésen kivül. 
Lehet, hogy Pulszky nem bir tudomással, hogy mily mozga-
lom, mily tiltakozás indult meg a kath. papság körében Deák 
Ferencz egyházpolitikai programmjának elmondása után, 
de ez a tiltakozás azt jelentette, hogy a kath. papság nem 
fog meghajolni a jövőben sem, semmiféle szabadkőműves po-
litika előtt, és valamint a múltban a kath. papságnak köszön-
hető, hogy a kormány nem lépett a végzetes ösvényre, ugy 
feltehető, hogy a kath. papság magatartása a jövőben is 
meg fogja óvni a legszerencsétlenebb belpolitikától, melyet 
Pulszky ajánl. A kath. papság nem csak önmagát képviseli, 
és ezt tudni kellene Pulszkynak, hanem képvisel 8 millió hí-
vet és azok közt ezer és százezer szavazó polgárt: hivei nevé-
ben tehát jogosan szólal fel, jogosan tiltakozik a kath. pap-
ság minden oly tervezet ellen, a mely Pulszky fejében fő, és 
azon állítólagos egyhangúsággal szemben, mely az ország-
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gyűlésen uralkodik, egy hatalmasabb egyhangúságot tud 
felmutatni, a mely bizonyára megzavarja még a szabadkő-
műves vezérczikkek számításait is. 

Sem az országgyűlésen, sem azon kivül, nem létezik 
egyhangúság Pulszky óhajai mellett és épen ez utóbbi kö-
rülménynél fogva, a párt, mely programmját elfogadná, mit 
Pulszky óhajt, előre abdicálhatna arról, hogy kormányra 
jut, mert a kath. papságnak lenne gondja rá, hogy ily párt 
emberei a választásnál kisebbségben maradjanak. Rosz, ve-
szedelmes ez a tanács, mely a páholyból kikerül, mert a nem-
zetre oly harczot erőszakol, melyet nincsen oka megkezdeni és 
ha megkezdené csak saját romlását okozná. Ha van párt, mely 
szabadelvű akar lenni, mutassa meg szabadéivüségét nem 
az által, hogy a nemzet nagy többségének vallását üldözi, 
hanem az által, hogy még az uralkodó áramlát daczára is 
tud iránta igazságos lenni. Ez az igazi szabadelvüség ; ezt 
irják a pártok programmjukra : mi katholikusok, kik nem 
akarjuk senki elnyomatását, ily pártprogrammal, mely az 
igazságot tűzi homlokára megelégszünk ; de ezt követeljük 
is, mert igy, csak igy lehet a nemzetnek üdvös szolgálatot 
tenni, nem pedig a szabadkőműves értelemben vett szabad-
elvüség által. 

Kiskun-Félegyháza. Szept. 20. Templomszentelés. — 
A magyar alföld egyik legnagyobb katholikus városának, 
a régi Kiskunság egyik gyöngyének, Félegyháza városának 
f. hó 20-án oly megható ünnepélye volt, mely a 24,000 lel-
ket számláló hitközség életében örökké emlékezetes lesz, 
és igy megérdemli, hogy a ,Religio', egyházi életünk e régi 
közlönyében is, az utókor számára feljegyezve legyen. A 
templomszentelés f. hó 19-ére volt kitűzve s azért megyés-
püspökünk, főt. Peitler Antal ő exlja már 18 án érkezett meg 
hivei körébe. A szeretett főpásztort hivei s papsága részé-
ről a leglelkesebb fogadtatás várta. A vasúti indóháznál, 
daczára, hogy igen kellemetlen idő volt, nagyszámú néptö-
meg várta ő kegyelmességét és Molnár István polgármester 
üdvözölte. A templomban Agócs János plébános várta a fő-
pásztort segédjei és a vidéki papság élén. A paplakban fogad-
ta ő exlja a tisztelgők hosszú sorát. Ugyanezen nap délután-
ján kellett volna a sz. ereklyéket^a felszentelendő templomba 
átvinni, de az idő zordonsaga ezt lehetetlenné tette s maga 
a templomszentelés is egy nappal későbbre halasztatott. A 
19-ére határozott városi díszebéd, semmi sem akadályoz-
ván ezt, az nap megtartatott. Részt vettek benne Kremmin-
ger Antal prépost és Oltványi Pál pápai kamarás urak, 
mint a csanádi püspök ur ő exclja üdvözlő küldöttségének 
tagjai. Molnár polgármester mindenek előtt felköszönté 
X I I I . Leo pápát és a királyt. A gyengélkedés miatt meg 
nem jelent főpásztor nevében Zolnay apát, dorozsmai plé-
bános válaszolt. A diszebédről d. u. 3 órakor a sz. erek-
lyék átvitelére mentek a jelenvoltak. Megható volt látni a 
népet, mely még az éji órákban is százával tisztelte a sz. erek-
lyéket. F . hó 20-án reggel végre megtartatott a várva várt 
felszentelés. A templom előtti bekerített téren 120 fehérbe 
öltözött hajadon s a város mindkétnemü előkelőbbjei foglal-
tak helyet. A korlátokon kivül álló roppant népiöineg példás 
áhitattal kisérte figyelemmel a szent szertartásokat. Mielőtt 
a felszentelő agg főpásztor az ereklyéket a templomba be-
>vitte, ennek küszöbéről, következő beszédet mondott ; 

„Szeretett félegyházi hiveim ! 
Krisztusban kedves testvéreim és gyermekeim! 
Diszes uj templomotok, melyért annyit áldoztatok, 

immár készen áll; a nap, melyet évek óta epedve vártatok, 
végre elérkezett. Hála legyen érette mindenekelőtt a fölséges 
Istennek, ki sz. törekvésteket megáldotta," sikerre vezette. 
Áldás és köszönet legyen e nemes katholikus város összes 
közönségének, mely, hogy élő hitét és Isten iránti szeretetét 
tanúsítsa, a nehéz idők daczára is a Magasságbélinek ily 
ékes hajlékot emelt, s azt díszesen fel is szerelte. Ti szeretett 
hivek, megfeszitettették minden erőtöket, nem kíméltetek 
sem költséget, sem fáradságot; és a jó Isten, ki az evangé-
liom szerint a kis mustármagot terebélyes fává neveli, meg-
áldotta gyarapító kegyelmével sz. munkátokat, és e diszes 
falak immár századokon át fennen fogják hirdetni a késő 
unokáknak az apák lángoló vallásos buzgalmát ! 

Hirdetni fogják igen; mert e nemes város amily nagy-
lelkűséggel felépítette a templomot, mint annak patrónusa, 
védnöke, ugyanoly nagylelkűséggel biztosított engem arról, 
hogy azt minden időben fenntartani, gondozni s a szüksége-
sekkel ellátni fogja. 

De hogy majdan, midőn én s ti, szeretett hiveim, ott 
fennt egy jobb hazában leendünk már, hogy az unokák tud-
ják, mit végeztek huzgó apáik, — hogy tudják, minő köte-
lességek rovattak reájok : felkérem a tisztelt polgármester 
urat, szíveskedjék hivatalosan és ünnepélyesen átnyújtani 
nekem azon okmányt, melylyel a város és tisztelt közönsége 
magát és utódait a templom és a mellette emelendő plébá-
niaház mindenkori jó karban fenntartására kötelezte." 

I t t felolvastatott a város közönsége által kiállított 
„biztositó-okmány" — melynek erejénél fogva a város kö-
telezi magát mind mostanra, mind jövőre nézve a templom 
jó karban tartására. 

Ez okmány felolvasása s átvétele után püspök ő nmlga 
következőleg folytatta beszédét : 

„íme tehát, nem lehet tartani attól, hogy e sz. hajlék 
valaha elhagyatva álland ; ninc3 okunk aggódni amiatt, 
hogy a hálás unokák ordödő szemeiket és gondozó kezeiket 
valaha le fognák venni e sz. falakról. 

Ugyanezért, midőn e biztositó-okmányt magammal 
elviszem, hogy a püspöki levéltárban eltegyem, a mennyei 
Atyát kérem, hogy jutalmazza meg buzgóságtokat lelki s 
testi áldásainak összegével ! 

De, ker. hivek, hogy e ház csakugyan Isten háza le-
gyen, amelyben az üdvösség kegyszerei kiszolgáltatnak, — 
a szomorodott szivü itt vigasztalást, a töredelmes bűnös ir-
galmat és bocsánatot találjon, a kánonok rendelete szerint 
szükséges azt az egyház szertartásai szerint ünnepélyesen 
Isten hajlékává felszentelni, ünnepélyesen felavatni. 

Isten kegyelméből nekem jutott a szerencse, hogy ezen 
szent ténykedést legünnepélyesebb módon teljesitsem. Egye-
sitsétek fohászaitokat az én imádságommal, hogy az egek 
Ura kedvesen vegye e neki szentelt hajlékot, és abban laká-
sát valaszsza mindörökre. 

De emlékezzetek meg ezentúl arról is, hogy ma lészen 
üdvössége e háznak; ma vonul be ide az Ur, mint egykor 
Zakeus házába, és ezért e hely mai naptól kezdve szent hely, 
hova csak áhitattal és szent érzelmekkel szabad közeledni. 
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Folytassuk tehát a magasztos szertartást, hogy a fel-
szentelés megtörténte után bemutathassam e szent falak 
közt érettetek az első sz. miseáldozatot, s az ég bő áldását 
reátok mindnyájotokra s maradékaitokra lekönyöröghes-
sem. Amen." 

E föpásztori beszéd után ő nmga folytatta a felszente-
lés további részleteit s befejezésül ünnepélyes sz. misét mon-
dott. Délután népünnepély, a tűzoltók részéről diszgyakor-
lat s este fényes fáklyásmenet volt a plebánia-lak elé a fő-
pásztor tiszteletére, kit a nép, miután az üdvözlő szónoklat 
után közte megjelent, ismételve szűnni nem akaró zajos él-
jenzéssel fogadott papsága körében. A 200,000 ftba került 
nagy, diszes félegyházi templom századokig fogja kirdetni 
ama lelkesek ügybuzgóságát, kik annak létrehozásában fá-
radoztak, k ik közt első sorban említendő főt. Agócs János, 
Félegyháza derék lelkipásztora. 

IRODALOI. 
Mily könyveket ajánl a mi állami censuránk ! 
De mindezeket még meg lehetne bocsátani, ha 

szerző csakugyan történetet ir vala ; pedig könyvében in-
kább csak csinált, mint irt történetet, vagy ha ugy tetszik, 
vakon követte protestáns tekintélyeit, kik őt a történet-ké-
szitésben megelőzték. E téren kivált esett áldozatul „ámitá-= 
soknak," s követett el tarka „handabandákat." 

Mint véres fonal vonul keresztül könyvén azon törek-
vés, kimutatni, hogy az egyházi nevelés káros befolyással 
volt a tudomány és erkölcsre; ahol csak lehet,gustussalosz-
togat vágásokat jobbra balra a papokra, barátokra; akik-
nek restsége, erkölcstelensége azt eredményezte, hogy a ta-
nítványok durvák és daczosak maradtak s hogy „köztük ha-
lálra verésig és agyoncsapásig ment a dolog." (31). 

A scholasticáról rémitőket mond; nem lehet csoda, 
mert mibenvoltát nem ismeri ; de a 34. 1. mégis megelége-
déssel constatálja, hogy „a hit tételei fölött gondolkozásra 
szoktatva az emberiséget, a tekintélyen alapuló egyház ural-
mát rontani kezdte!" Nagy érdem ez; hiszen dr. Kiss sze-
rint az egyház mindig csak a szellemek lenyügözésére tört ; 
a 15. §. ezt világosan megmutatja; hogy is ne ! mikor az 
ártatlan „természetet puszta roszra csábitó alkalomnak 
tartja." (34.) 

Egyebek közt felfödözi szerző, hogy a bolognai és sa-
lernói egyetemek először fejtettek ki „a középkorban az egy-
háztól és az egyházi érdekektől független világi tudomá-
nyosságot." (37) Mégis pár sorral alább bevallja : „hogy az 
egyetemek az egyházi befolyástól nem birtak menekülni." 

Sajnálattal kénytelen bevallani, hogy a középkorban 
a magyar városi iskolák „nem a papság ellenére keletkez-
tek," mint Némethonban, s hogy „maguk az egyetemek is 
papi vezetés alatt alakultak." (41.) 

Persze itt magyar viszonyokat érint ; hazai történel-
münkben művelt közönségünk jártasabb mint a külföldi-
ben, itt tehát veszedelmes dolog lett volna, vakmerően csak 
ráfogni valótlanságokat. Hanem hát a jó ur nem tudja azt, 
hogy a középkorban hazánk a művelődésben lépést tartott a 
külfölddel. Amit a magyar papságnál hazai történettudo-
mányunk nyomán mondott, ahhoz hasonlót mondhatott volna 
a külföldiről is ! Mily szépen dicséri a magyar papságot a 
40 1. : „Az egyházi rend különösen a középkor első felében 
megfelelt kötelességének annyira, hogy nálunk nem volt 
szükség azon fölszabadulási kísérletekre, melyek a papi ha-
talom ellen a középkor más népeinél a nemesség, polgárság 
s tudósok körében napirenden voltak." 

Még egy ilyen vastag ellenmondásba keveredik szerző, 
mikor a jezsuitákról szól. Miután bevallotta (98. 1.), hogy „a 

jezsuiták középiskolái épen ugy voltak szervezve nálunk is 
mint Europa más államaiban," elsorolja, mi mindenben ad-
tak a jezsuiták alapos oktatást, s azután igy szól : A jezsui-
ták kitünó eredménynyel tanítottak, minek oka jó előkészült-
ségök, buzgalmuk és helyes módszerükben keresendő." Igaz 
ugyan, ezeket Fraknói után mondja, de miután mondja, e 
szavakat magáéinak vallja. Mintha ezt soha sem hallotta 
volna, a 60. 1. ezeket meri írni : „A fegyelem a szellem gé-
pies idomitásában állott. A jezsuiták a növendékeket föltét-
len engedelmességre szoktatták, amiből természetesen kép-
mutatás származott. Iskoláikban a vallás lett volna minden-
nek eleje és vége, de ez csak külső látszat volt ; aki ajtatos-
ságát ki tudta mutatni, azt jatalmazták. . . . Legnevezete-
sebb tanítási eszközük volt a vetélkedés, a becsvágy termé-
szetellenes felköltése . . . kik társaikat föladták, azoknak bün-
tetését elengedték . . . A jezsuita föladatává tette, hogy ta-
nítványait pontosan kiismerje. E czélra a gyónás, árulkodás 
és a levelek ellenőrzése rendes eszközök voltak. A jezsuiták 
a szülék iránti szeretetet elnyomták, de annál buzgóbban 
igyekeztek az eretnekek iránti gyűlölséget tanítványaikba 
beoltani." 

Micsoda logica székel olyan főben, ki ilyen criticát 
mer leirni pár sorral utóbb, hogy ezeket mondta: „A jezsuita 
rend . . . tudományossága, s az iskolaügy körül kifejtett 
buzgósága és szorgalma által csakhamar oly nagy hirre tett 
szert, hogy még a reformátorok tanítványai is (Sturm J á -
nos) dicsérettel emlékeztek a rend didaeticai jártasságáról. . . 
A berendezés, szervezet, tisztaság náluk példányszerü volt, 
bánásmódjuk bizalomgerjesztő, betegápolásuk gondos és ba-
rátságos," — Érdemes a 23, és 37. §§-at elolvasni. Ezekben 
foglal vák az idézett mondatok. (Vége köv.) 

VEGYESEK. 
O eminentiája kegyelmes főpásztorunk a pesti kath. 

legény-egylet elnökévé, fővédnöki jogánál fogva, az elhunyt 
dr. Szabóky Adolf helyére Schiffer Ferencz segédlelkészt 
nevezte ki, kit Ráth József apát s fővárosi esperes, ő emja 
megbízásából, folyó hó 25-én hivatalába ünnepélyesen be-
iktatott. 

— 0 szentsége Majorossy János kalocsai kanonok urat,. 
Haynald L. bibornok-érsek ur ő emja oldalkanonokját, pá-
pai praelatussá nevezte ki. 

— Hogy értik a protestánsok az állam legfőbb iskola-
felügyeleti jogát, midőn az rájok vonatkozik, — kimondta, 
a legközelebbi konventen Hegedűs László, midőn azt ugy 
definiálta, „hogy mint eddig, ugy ezután is kiszolgáltatjuk 
az évi iskolai relatiókat s ezt a kötelességet beiktatjuk vagy 
az igazgató, vagy másnak teendői közé." Ezt a szövegezést 
még Molnár Aladár is kissé cynikusnak tartá s a konvent-
nek következő udvariasabb szövegezést ajánlott, mely azon-
ban ugyanazt mondja s azért a konvent által el is fogadta-
tott : „Az állami legfőbb felügyelet gyakorlása érdekében a 
fennálló törvény és szokás szerint minden igazgató az illető-
hatóság' utján az államkormánynak felterjeszti a statistikai 
adatokat, tanévi jelentéseket, melyekben a tanrend és fel-
osztás, a tanárok száma, képesitése é3 működési köre, az 
osztályonkinti óraszám, az oktatás eredménye, valamint az 
érettségi és egyéb vizsgálatokról szóló kimutatások foglal-
tatnak. Fölterjesztendő továbbá a megállapitott tanrend-
szerben minden lényegesebb változtatás, valamint az isko-
la körében évenkint történendő változás, tan-, és vezér-
könyvek és kívánatra maguk a tankönyvek is." 

f Gyászjelentést kaptunk Egerből ft. Ihász Gábor nyug. 
arany-misés áldozár, Bakonybélből ft. Császár Ármin 
perjel, aranymisés, érdemkeresztes áldozár haláláról. Az 
ö. v. f. nekik ! 

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

Nyomatott Budapesten, 1880. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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TARTALOM: Tudomány és vallásosság öszhangban képezi az igazi műveltséget. — Hefele püspök népies előadásit a con-
stanzi zsinatról. — Egyházi tudósítások Budapest. Krokodil könyek. Constanz. A német katholikusok X X V I I . nagygyű-
lése. — Irodalom: Mily könyveket ajánl a mi állami censuránk. — A Szent-László-Társulat XV. rendes közgyűlése. — 

Vegyesek. 

Tudomány és vallásosság' öszhangban 
képezi az igazi műveltséget. 

Méltóságos és főtisztelendő 
dr. S c h l a u c h L ö r i n c z , 

szatmári püspök ur elnöki beszéde, 
melylyel a Sz. László-Társulat XV. közgyűlését megnyitotta 

1880. szept. 30-án. 

Tisztelt Közgyűlés ! 
A szellemi irány, mely ma mindkét világré-

szen észlelhető, abban különbözik a letűnt évezre-
dektől : hogy mig azelőtt a müvelődésbeni haladást 
a tudományok fejlesztésében s a vallás-erkölcsi élet 
fokozásában keresték, ma ez utóbbira semmi súlyt, 
sem fektetnek, vagy legfollebb az., alárendelt s az 
ész fönségétől függő tényezőnek tekintik. Positiv 
tudás, a puszta tényekből s ezek csoportositásából 
levont valóságos meggyőződés, kizárván e mellett 
minden metaphysikai mozzanatot: ez az egyedüli 
tér, a melyen a műveltség utáni törekvésnek mo-
zognia kell; ez az egyedüli kör, melyben az fölta-
lálható. Az erkölcsi életet a tudomány fogja szabá-
lyozni s tökéletességre vinni — a vallás kizárásával. 

A világnézet is ezen fölfogás szerint módosul. 
Ezelőtt az eszményi legmagasztosabb röptében a 
túlvilágon kereste valósítását, s visszahatólag ter-
mékenyítette mindazt, ami nemes, szép és jó volt; 
ma az eszményiségnek kútforrása és határa az iste-
nitett természet, mint hajdan Görögországban, — 
azon különbséggel, hogy mig ott a szép iránti ér-
zékhez a tiszta erkölcs is járul t , nálunk a corruptio 
mételyezi az izlést, az eszményi pedig az önérdek-
nek s a hasznosnak szolgálatába állott. 

Ezen irány, mely egyedül a tudományban ke-
resi a haladásnak s igy a művelődésnek tényezőjét, 
csak akkor volna jogosult, ha az eszmét el lehetne 
szakitni a gondolkozó személytől, ha a tudós akár 

az elvont elméletek, akár az exact kutatások terén 
megszűnhetnék ember lenni, ha lehetséges volna a 
tudományt a szivélettöl elválasztani. De mivel lé-
lektanilag az emberben mint egészben az észt a szív-
től, a gondolatot az érzelemtől, a lelket a lelkiisme-
rettől függetlenné tenni nem lehet; — mivel a val-
lás egy egész élttrend, melynek keretében a tudós-
nak tudománya is mozog, a vallástalan embernél 
pedig maga a tudomány foglalja el a vallás helyét, 
vagy tán épen a vallástalanság az ö vallása, — 
azért meddő törekvés a művelődést elszakítani akarni 
a vallástól. 

Tudomány és vallás, s alanyilag véve tudo-
mányosság és vallásosság a két sarkpont, mely kö-
rül a művelődés forog. A vallásnak vezető, meg-O / O 
nyugtató és emelő áldásaira, mely az erkölcsöket 
nemesiti s finomítja, épen olyan szüksége van az em-
beri nemnek, mint a tudománynak kutató, felvilá-
gosító s oktató tevékenységére, mely a jellemeket 
teremti s az embert büszke öntudattal eltölti. A 
nemzedék, mely e kettőt szétválasztja s a legfőbb 
két erkölcsi tényezőnek kölcsönös hatását ignorálja, 
baladni fog ismeretekben, de hanyatlani fog a köz-
erkölcsiségben ; a skepsis, mely a tudomány terén 
uralkodik, átcsap az élet minden viszonyaira s bontó 
természeténél fogva bizonytalanná teszi mindazt, 
mit évezredek gyűjtöttek ; a tudomány tanit, de nem 
nevel, s igy az emberiség életében csak féltényezö, 
mely a vallás segedelme nélkül a művelődés ma-
gasztos munkájában önmagára hagyatva lehetetlen. 

S ezt annál inkább lehet állítani, mert a vallá-
sosságnak s tudományosságnak existentiája az em-
berben s igy az emberiségben nem csak lehetséges, 
hanem okvetlenül szükséges. A történelem a lélek-
tan, a mai állapotok ez iránt semmi kétséget nem 
hagynak fenn. 

25 



210* 

Tudós mindenki lehet, aki olvas, tanul, isme-
reteket gyűj t , s elmélkedve, összehasonlítva ezeket 
megemészti s értékesiti. Tudományt szerezhet min-
denki, a kinek tehetsége, kedve s alkalma van. A 
tudományosság tehát sem nem kiváltság, sem nem 
egyedáruság. A tudás vágya már az első emberrel 
mint emberrel született, de oly veleszületett attri-
bútuma a vallás érzelme is, s ez képezte az öszhang-
zatot az emberben, s az emberi nem életében is ak-
kor bomlott meg az öszhangzat, amint az egyik vagy 
a másik hanyatlott. A tudás vágya gyengült vagy 
tévutakra vetődött, amint egy felsőbb világosság 
elvesztésével vallásilag s erkölcsileg sülyedt; s fel-
éledt s fokozódott, amint az isteni kinyilatkoztatás 
mint haladási tényező az emberiség előtt tüzes osz-
lopként haladott. 

Ez képezte az eredeti ős boldogság állapotát, 
melyet az emberi nem legrégibb, legtiszteltebb ok-
mánya a szentírás oly egyszerű fenséggel rajzol, s 
melyben az emberiségnek kitűnő szellemei mindig 
hittek. Maga Rousseau a skepsis nagy apostola az 
elsatynyult emberiség újjászületését csak abban véli 
föltalálhatni, ha az az eredeti — szerinte a termé-
szetes — állapotra tér vissza. A hagyomány az el-
vadult népekben is fentartotta daczára az elborult 
léleknek egy eredetileg jobb s boldogabb állapot-
nak emlékét. 

Csak az ujabb kor tagadja meg a hagyományt 
s inkább a hypothesisek merészségével, mint az igaz-
ság látszatával állítja : hogy a tudás vágya eleitől 
fogva nem volt az emberben, hanem csak megszám-
lálhatlan korszakok után, midőn az állati evolutios 
a természet szolgai imádása minden stádiumait 
meghaladta, midőn már a vallási révedezések nem 
elégítették ki, lépett 'föl az emberi öntudatban a 
gondolat, hogy a vallás bűvköréből ki kell lépnie s 
azt tökéletesen mellőzvén, elhagyván, egyedül a tu-
dománynyal kell foglalkoznia. Igy ellentétbe he-
lyezte egj'mással a két művelődési tényezőt: a val-
lás érzetét s a tudás vágyát, mely emberemlékezet 
óta mindig együtt járt . A vallás piedestálja lett a 
metaphysikai kutatásoknak, ezek ismét nem szolgál-
tak másra, mint előkészíteni e positiv bölcsészetet, 
mely ma az összes tudományok felett uralkodni van 
hivatva. 

A katholikus felfogás abban különbözik az u j 
positivismustól : hogy az az embert egész nemes va-
lójában az ész és sziv minden tulajdonaival felru-
házva gondolja eleitől fogvà: mig a positivismus a 
szellemi fejlődést ugy gondolja mint Häckel a testi 

fejlődést: előbb moszat, azután állat, azután em-
ber; — előbb mámoros állapot, azután öntudatos 
haladás, előbb vallás, azután tudomány. Egy irány-
ban halad mindkettő s a végczélban találkoznak 
tudniillik a vallásnak s igy minden természetfölöt-
tinek kizárásában a tudományos törekvésből. 

Pedig jogosultan vethetjük föl a kérdést: ha a 
vallás ellentétben áll a tudománynyal, mikor s hol 
sziint meg amaz s kezdődött ez? S e kérdés nem 
csak ott jogosult, a hol az egyes ember lelki életé-
ről, fejlődéséről s hanyatlásáról, hanem s főkép ott, 
a hol az egész emberiségről van szó. Hol van az o O 
egyes emberben a válpont, a midőn megszűnik val-
lásos lenni s kezdődik vallástalanná válni? Vájjon 
e metamorphosis a tudomány behatása alatt me-
gyen véghez ? 

Lélektanilag s tapasztalatilag bizonyos, hogy 
a vallásosság s tudományosság megállhatnak s meg-
vannak az emberben egymás mellett. Vagy, — más 
szerve van a reflexiónak a vallásban, más a tudo-
mányban? S nem-e mindkettő az emberi léleknek 
tevékenységében nyilvánul? A vallás, sem a szív-
nek émelygó's ömledezése, sem az észnek ridegen 
számító productuma. A vallás egy életrend, a mely-
ben az ész s a sziv egyaránt megtalálják helyüket. 
A tudomány pedig, mely az észt a kedély életétől 
elszakítja — gyakorlatilag ineddö. A vallás s tudo-
mány szóvetségés társak, melyek daczára különböző 
utaiknak, egy végczél felé törekednek, s ez az : örök 
igazság. Hogy a két ut két táborra osztja az embe-
reket, kik egymás ellen törnek — nem változtat a 
dolgon. A valódi nagy szellemek mindig tartózkodni 
fognak alanyi benyomásaikat általános törvénynyé 
emelni, tudván, hogy az alanyi eltérések s tévedé-
sek az igazságot nem ronthatják le. A hit, mely nem 
az igazságon alapul : babonaság; a tudomány, mely 
nem az igazságot keresi : üres kutatás. 

O O 
Megfigyelendő jelenség ma, hogy a kik a val-

lást ellentétbe állit ják a tudománynyal, — a me-
taphysikának tudományos jogosultságát is tagad-
ják; pedig nem kellene feledni, hogy vallás, meta-
physika, s az exact tudományok is mindig együtte-
sen jelentkeztek az emberi művelődés haladásában; 
de nem is hiányzott a vallástalanság sem, azonban 
mindig mint abnormis tünemény, mely fel- s letűnt 
a nélkül, hogy valaha a műveltség tényezője lett 
volna. 

Ime a primitív vallások közé sorolt ind s persa 
vallási könyvekben valóságos encyclopaediája fog-
laltatik a metaphysikának, psychologiának, termé-
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szettannak s a morálvak; — igaz, az akkori fejlet-
len felfogáshoz mérten, de tagadhatlanul sokszor 
oly mélyen'átgondolva, hogy az u jabbkor positivis-
tái s materialistái, midőn a Vedák könyveiből átvett 
elveiket az ujabb találmányokkal s merés2 hypo-
thesisekkel felékesitik, valóságban eltörpülnek azon 
alakok mellett, melyeket az őskor történelme dicsőit. 

Valóban alig van a tizenkilenczedik század böl-
csészeiében elv, melynek rudimentái fel nem volná-
nak találhatók az ind, az aegyptiai, persa, a görög 
s más régi népek könyveiben vagy köllészetében. 
Tudósaink ássák Egyptom, ássák Babylon s egyébb 
régi városok romjait. Sok műkincset találnak ott, 
díszitik velük a palotákat, gazdagitják a muzeumo-
kat, utánozzák iparosaink s művészeink s csudáljuk 
mindnyájan, hogy az emberi szellem már akkor 
annyira haladt légyen, ugy hogy a tizenkilenczedik 
század finomított izlése sokban előnyt kénytelen 
adni az ezelőtt otrombának tartott , de ma divatos 
régiségeknek. De e romokból tudósaink kiássák a O O 
régi elfeledt Fetischeket is, mint a régiek által is 
gyanított vagy ismert természet erejének vagy erői-
nek személyesitését, — eldobják a Fetischt, mezte-
lenre vetkőztetik a rideg elvet, s „heureka" bemu-
tat ják mint u j találmányt s — imádják. Mi tehát a 
különbség a buddhista s a tizenkilenczedik század 
materialista bölcsésze között? 

Tanulmányozza bárki a bölcsészeti rendszere-
ket a Vedák könyveitől kezdve Hartmannig vagy 
Empedoclestöl Herbert-Spencerig s meg fog győ-
ződni, hogy mindazon kérdések, melyek ma a ku-
tató szellemeket foglalkoztatják, — az elmélet, mely 
mindent az erőre s anyagra vezet vissza, — a cos-
micus tünemények problémái, — a molecularis rend-
szer,- a monisinus,- a vitalismus és mechanismus,-
a végmegsemmisülés (nirwana) tana, hogy mind-
ezen kérdések egy vagy más alakban, legalább em-
bryoban már léteztek s tárgyaltat tak, tárgyaltattak 
akkor, midőn a vallás mélyen belenyúlt a népek 
bel- s küléletébe, tárgyaltat tak az emberiség ősko-
rában, tárgyaltattak a szellemi fejlődés minden stá-
diumaiban, s ezek mellett megállott, virágzott vagy 
hanyatlott a vallás; — a tudományosság (Gelehr-
samkeit) nem akadályozta a vallás virágzását, nein 
akadályozta annak hanyatlását világos bizonysá-
gául annak, hogy tudomány s vallás megállhat-
nak egymás mellett, hogy egymást ki nem zárják, 
hogy mindketten együtt járva eszközölhetik az egyes 
ember boldogságát, eszközölhetik az emberi nein 

O O ' 

haladását. 

A skepsis — mely közbevetőleg mondva nem 
lehet rendszer, legfölebb kiindulási pont a tudomá-
nyos kutatásban, — ma a tudományok sorából ki-
dobja a metaphysicát, s csak positiv tényekre kí-
vánja alapitni a tudományt; számokkal, statistikai 
adatokkal akarja bebizonyítani az inductio helyes 
voltát, alulról fölfelé épít, követ köre rak mint a 
kőműves, mindinkább leszoritja a tudomány teré-
ről a deductio rendszert, mely magasztos eszmék-
ből, nagyszerű elvekből indul ki. Ennek azután lo-
gikai következménye, hogy a metaphysica meddő 
speculatio,a vallás üres ábránd; — következménye, 
hogy a szellemi életnek évezredeken át az emberi-
ség kimondhatlan fáradságával szerzett eszméi, me-
lyek eddig mint tömör egész megvédették a tudo-
mányt az ellapulás ellen, lassankint elforgácsoltat-
nak, a nagy metaphysicai elvek hitelvesztettekké 
tétetnek, tudományos rendszerek, melyek fenkölt 
szellemeknek köszönik nevöket, halomra döntetnek 
s erővel leszoríttatnak a kimagasló tudós alakok, s 
helyükbe lépnek a tudományos középszerűségek s 
charlatanok. S mi tagadás benne, a kihivó s vállal-
kozó tudományos charlatanismus soha fényesebb 
napokat nem élt, mint ma. (Végeköv.) 

Hefele püspök népies előadása 
a c o n s t a u z i z s i n a t r ó l . 

Tartotta a német katholikusok ezidei nagygyűlésén. 

Nagytekintetű Gyülekezet ! Több mint ötven éve an-
nak, mióta felejthetetlen tanárom, a bold. Möhler profeszor 
által — mindenki ismeri nevét — felbuzditva, alkalmam 
nyilt a constanzi zsinat történetének kutforrásaival foglalkoz-
ni. Több mint ötven év folyt le azóta, s azért ily régi Con-
stanz-Í8merőnek bizonyára meg lesz engedve, hogy itt, e nagy 
gyülekezet előtt, a constanzi zsinatra vonatkozólag néhány 
észrevételt tehessen. Mondom csak néhány észrevételt, mert 
legkevésbbé sincs szándékomban ez egyházi gyülekezet mesz-
sze elágazó történetének teljes átnézetét nyújtani azon szűk 
korlátok között, melyeket ez óra s a körülmények előadásom 
elé vonnak. 

Az első pont, uraim, a melyre figyelmöket felhívni 
bátorkodom, az ezen zsinaton jelenvoltak roppant, mondhat-
nám, mesés tömege. A megjelent kardinálisok és püspökök 
száma ugyancsak mintegy 400-at tett, de a jelenvolt papoké 
általában, kiséretökkel és a szolgaszemélyzettel együtt, nem 
kevesebbre mint 18,000-re rúgott, s ez nem is csoda, ha meg-
gondoljuk, hogy maga az akkori mainzi érsek, gróf Nassaui 
János, nem kevesebb mint 500 kisérőt és 500 paripát hozott 
magával. Persze későbbi utódja, a b. e. Ketteler püspök, 
nem emberekben, és lovakban, hanem szellemében hozott 
volna magával ugyanennyi kisérőt. De a papok és kísérőik 
számánál még sokkal nagyobb volt az egyéb jelenlevők szá-
ma. Mert hiszen e gyülekezet nemcsak zsinat volt, hanem a 
világ béke-congressusa, azért volt ott jelen oly rendkívül 
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sok magas fejedelem, gróf és lovag, élükön az akkori német-
római király és későbbi császár, Zsigmond, mellette a pfalzi 
és szász világi választó fejedelmek s a különféle herczegek, 
őrgrófok, grófok, lovagok és urak majdnem megszámlálhat-
lan sokasága, közöttük számos tagja a Németországban je-
lenleg is uralkodó magas családoknak. Nem maradhatott el 
természetesen, hogy ily ember-caödületnél, mikor nemcsak 
Constanzban, de a környéken is 130,000 világi volt össze-
gyülekezve, nem maradhatott el, mondom, hogy méltatla-
nok is befurakodtak, nevezetesen több százra menő szeren-
cselovagok, játékosok, zenészek, lovászok és mindennemű 
alsóbb rangú szolgák, s hogy ily viszonyok közt természe-
tesen kihágások is fordultak elé. De nagy igazságtalanság 
volna, lia e miatt a zsinatot tennők felelőssé. 

Most már, tisztelt uraim és hölgyeim, egy másik 
pontra hivoro fel figyelmöket. Melyek voltak vájjon, ez a 
kérdés, melyek voltak ama feladatok, miket a constanzi 
zsinatnak megoldania kellett? Három ily feladat volt : 1. 
Az egyházi szabadság visszaállítása. 2. A Hus-féle s egyéb 
eretnekségek leküzdése. 3. Az egyház reformja főben és ta-
gokban. E három feladat közül a zsinatnak csupán az elsőt 
sikerült teljesen megoldania. Ez képezi a constanzi zsinat 
fő művét és elévülhetetlen érdemét. E feladatot Isten segít-
ségével szerencsésen megoldotta s ezzel az egyháznak min-
den időre kimondhatlan hasznot tett. Egy régi német köz-
mondás szerint a császárnélküli idő borzasztó idő ; de az 
akkori idő még borzasztóbb volt. Három pápa, vagy jobban 
mondva, három jogkövetelő kormányozta Jézus Krisztus 
egyházát, nem is mondom, kormányozta, hanem marczan-
o-olta. A három közül mindegyik kiközözitéssel sújtotta el-
lenfele párthiveit s több püspöki városban több püspök har-
czolt a püspöki székért : borzasztó idő volt. Barátaim, ha 
már-már csüggedünk a szenvedések láttára, melyek egy-
házunkat sutják, helyezzük magunkat vissza ama korba, 
midőn még súlyosabb szenvedések és szorongatások láto-
gatták az anyaszentegyházat, s vigasztaljuk magunkat a 
gondolattal, hogy a jó Isten még él (Bravo ;), hogy karja 
nem bénult, meg, s hogy szent jegyeséhez, az egyházhoz való 
szeretete nem hagyott alább. Isten akkoron segített, most is 
segiteni fog ! 

De hát, hogy történt az, hogy az anyaszentegyház 
ekkép szétmarczangolva és szétszakgatva lőn, szétinarczan-
golva, mint az Üdvezitő a hóhérszolgák által szétmarczan-
goltatott ? XI . Gergely pápa, ki a pápai széket Avignonból 
Kómába visszahelyezte, 1378 márcz. 27-én meghalt, mire 
halála után alig néhány nappal a Rómában jelenlevő kardi-
nálisok Délolaszországból az áltanosan becsült barii érseket, 
ki VI. Orbán nevet vett föl, választották pápául. E 16 kar-
dinális többnyire franczia volt; 11 franczia, 4 olasz és 1 
spanyol volt közöttük. Hatan, szintén francziák, Avignon-
bán maradtak vissza; a mi mutatja, mily nagy volt Fran-
cziaország befolyása a curiára. Természetes volt, hogy a ró-
maiak égő vágvgyal valamely romainak vagy legalább 
olasznak megválasztatását kivánták, s ebbeli kivánatuknak 
igazi dél-égalji módon a conclave körül nagy zajjal és lár-
mával élénk kifejezést is adtak, oly élénket, hogy a franczia 
kardinálisok a conclave befejezése után kinyilatkoztatták, 
hogy életökért aggódtak. Minthogy pedig az ily nyomás és 

zajongás alatt végbement választás nem szabadon történt-
nek tekintethetik, ugyanezen kardinálisok kevéssel utóbb 
uj választást rendeztek és VI. Orbánt újra megválasztván, 
neki régi szokás szerint meghódoltak, sőt a franczia kardi-
nálisok egy, Avignonban hátramaradt társaikhoz intézett 
iratukban a pápaválasztásnál történteket körülményesen 
elbeszélvén, egész határozottsággal a választás jogszerűsége 
mellett nyilatkoztak. De már kevéssel utóbb oppositió tört 
ki a választás ellen, még pedig első sorban a franczi' kardi-
nálisok részéről; hogy mi okból? mostanáig sincs teljesen 
felderítve, a találgatásokba való bocsátkozás pedig nagyon 
messze vezetne. Az oppositio azonban oly arányokat öltött, 
hogy a négy hű olasz püspök is elszakadt VI. Orbán pápá-
tól. A kardinálisok erre Montib'an gyűltek össze, Olaszor-
szágban, s ott 1378 szept. 22-én más pápát választottak, 
egy francziát, Róbert genfi grófot. Ez VII. Kelemennek 
nevezte magát s miután székét Avignonba áthelyezte, Fran-
cziaország, Spanyolhon, Navarra, Portugal és Skóczia ré-
széről elismertetett. Ekként beállott a szakadás; a jobb ér-
zelműek nagy fájdalmára és szomorúságára két pápa volt az 
egyházban. VI. Orbán, minthogy valamennyi kardinálisa el-
hagyta, 26 uj kardinálist nevezett. A két párt oly mereven 
állott egymással szemben, hogy az egyik vagy másik pápa 
halálával kínálkozó alkalmat sohasem használták fel egy 
egyetlen pápának megválasztására, hanem mindenik párt 
azonnal uj pápát választott. Igy állott 1406-ban egymással 
két követelő szemben : X I I . Gergely, állítólag velenczei 
származású, és X I I I . Bnnedek, egy spanyol. Különféle uta-
kat kerestek az egység helyreállítására. A párisi egyetem 
abban az időben harmadik nagyhatalom volt. mint ma-nap 
mondani szokás. Az első nagyhatalom a pápaság volt, a 
második a római császárság, a harmadik a párisi egyetem. 
Ez három utat ajánlott az egység helyreállítására. Elsőben 
is a viszalépés ú t já t : mind a két pápa egyidejűleg lépjen 
vissza. Azután a compromissum út já t : a követelők terjesz-
szék ügyöket valamely választott biróság határozata alá. 
Végre 3. a zsinat ú t já t : mondja ki ez a döntő Ítéletet, Mint-
hogy pedig a követelők önkénytes lemondására foganatba 
vett összes kísérletek sikertelenek maradtak, a mintkét rész-
ről való kardinálisok többsége e követelőktől elpártolt s 
1409 márcz. 25-ére egyetemes zsinatot hívott össze Pizába. 
E zsinatnak az lett volna fela'lata, hogy először az egyházi 
egységet helyreállítsa, az egyházat főben és tagokban refor-
málja. Ismeretes, hogy ez aránylag kis zsinat mind a két 
követelőt maga elé idézte, őket perbe fogta, mindkettőt le-
tette s uj pápát választott, V. Sándor, egy Candia-szigeti 
talált gyermeket. Ez derék, becsületes, istenfélő ember volt 
de az nem következett be, a mit Pizában felőle vártak ; ko-
rántsem lett egyetemesen elismerve. Most már három pápa 
volt. Midőn Sándor 1410-ben meghalt, kardinálisai X X I I I . 
Jánost választották. 

János, Zsigmond németrómai császár által szorongatva 
és nápolyi László által haddal megtámadva, utoljára is 
kénytelen volt egyetemes zsinatot egybehivni, mire nézve a 
rendszabályok már Pizában meghozattak, egyetemes zsina-
tot, mely azt a mi Pizában megkezdetett, betetőzze, s egyút-
tal arra is rá kellett állnia, hogy a zsinatot 1414 nov. 1-én 
Constanzban, egy német városban, fogja megnyitni. Meg is 
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•érkezett ide már okt. 28-án, s miután nagy ünnepiességgel 
bevonult, lakását a püspöki palotában vette. Constanz püs-
pök akkoron III . Ottó volt, a vogtbergi őrgrófok családjá-
ból. Az első ülés azonban nem, mint tervezték, nov. 1-én, 
hanem csak nov. 16-án tartatott meg s kizárólag az ügy-
rend megállapításával foglalkozott. Az első ünnepies ülést 
a helybeli székesegyházban tartották meg, még mindig vár-
ván Zsigmond németrómai császár megérkeztére, ki ez idő-
tájt Aachenben megkoronáztatta magát. Végre Ueberlin-
genen át megérkezett. Erre azonnal komolyan hozzá láttak 
a tárgyalásokhoz. Egyetemes óhaj volt, hogy mind a három 
követelő mondjon le a pápai koronáról; János pápa ezt az 
1415 márcz. 2-án tartott második ülésen ünnepélyesen meg 
is igérte, de ugyanazon év márcz- 20-án megfutott, támo-
gattatva Frigyes osztrák herczeg által, ki „Friedrich ohne 
Geld in der Tasche" néven ismeretes. A szökevény pápa 
Schaffhausenbe s később Francziaországba menekült. En-
nek következtében a 3. 4. és 5. ülésen meghozattak az 
ugynevezet constanzi határozatok, a zsinatnak a pápa fö-
lött való fensőbbségéről. Lényegök körülbelül oda ment ki, 
hogy a zsinat a pápa fölött áll 1) az öszszes hitdolgokban; 
2) mind azon pontokban, mik az egyházi egység helyreál-
lítására vonatkoznak, és 3, az egyháznak főben és tagokban 
való reformátióját illetőleg. Követséget követség után me-
nesztettek Jánoshoz, hogy rábírják az önkénytes visszaté-
résre, s miután ezt megtenni vonakodott 500, fegyveres által 
Freiburgban elfogatták, mint foglyot ide hozták s a szom-
széd Gottlieben várába zárták, egyúttal megindítván ellene 
a pert. 1418 május havában a 12. ülésen letették és Rudolf 
pfalzi választófejedelemnek adták át, ki őt előbb Ileidel-
bergben, azután Mannheimben őrizet alá helyezte. X I / . 
Gergely szintén lemondott s visszalépet; előbbi bíbornoki 
méltóságába. A makacs Benedekkel folytatott tárgyalások 
még két éven át húzódtak tovább. Zsigmond maga ment e 
végett Spanyolországba, de noha mindenki lemondásra in-
tette, még sem akart engedni s azért a 37. ülésen 1417-ben 
letétetett. Ö azonban ekkor sem vetette magát alá, s bár az 
egész világ elhagyta, egy barátja sziklavárában pápául vi-
selte magát. 1417 nov. 11-én az itteni kereskedő-házban 
(ez az u. n. zsinati terem) Colonna Ottó bibornokszerpap 
mint V. Márton pápául választatott. 80,000 ember, mondja 
Richenthal Ulrik krónikájában, volt akkor Constanz kör-
nyékén összegyűlve s ujjongott a felett, hogy a kath. egy-
háznak újra egy feje van. E választás után a szerencsétlen 
János alávetette magát s lábaihoz borulván, elismerte az uj 
pápát; mire szabadon bocsátva, Flórenczbe vonult, a hol a 
székesegyház mellett van eltemetve. Felhiva érzem magam 
itt abbeli nézetemet — kinyilvánítani, hogy ő korántsem 
volt az a rosz és gonosz ember, milyenül kortársai, a párt-
gyűlölet befolyása alatt, feltüntetik. 

Tisztelt uraim és hölgyeim ! A zsinat ekként fő fela-
datát, az egyházi egység helyreállítását, bevégezte s az egész 
kereszténység örvendett, hogy újra egy pápa alá jutott. De 
ha más részt a constanzi határozatok hatását tekintem, ugy 
azok csak a kor szükségét tekintve birhattak némi jogosult-
sággal, mint egyedüli gyógyeszköz azon borzasztó allapot 
megszüntetésére, midőn három követelő versengett a pápai 
koronáért. Mert nincs egyetemes zsinat pápa nélkül is a 

pápa ellen (Bravo!) s ha mindjárt még oly számos püspö i 

kökből és főpapokból álló gyülekezet volna is, lia a pápa 
nincs mellette. De épen ez volt a constanzi zsinat fő hibája, 
hogy azt, a minek csakis rendkívüli viszonyok közt lehetett 
érvénye, minden időre nézve érvényben akarta hagyni s az 
egyetemes zsinatot szükségesnek tartotta pápa nélkül és pápa 
ellen. (Bravo !) A constanczi zsinatnak nagy érdeme, hoo-y 
az egyházi egységet újra visszaállította. Mi örvendünk ez 
egyházi egységnek s azért jöttünk ide, hogy a felett örvend-
jünk, arról bizsonyságot tegyünk és abban magunkat erősít-
sük. Hiszen ez a czélja összejövetelünknek. (Bravo !) A fe-
lejthetetlen IX. Pius halála után ugyan sokan abban remény-
kedtek, hogy újra szakadás fog beállani, de a remény meghiú-
sult. Isten kegyelme csakhamar uj egyházfőt adott nekünk 
dicsőségesen uralkodó X I I I . Leó pápánkban, egy lumen 
de coelis-t. Adja Isten, hogy még sokáig uralkodjék, hogy 
az isteni segedelem oltalma alatt még sok, sok éven át le-
gyen hű őre Isten jegyesének, anyaszentegyházunknak ! El-
X I I I . Leó pápa ! 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, october 1. Krokodil könyek. — A szabad-

kőművesek nagymestere folytatja munkáját, ama chamae-
leon természettel, mely a szabadkőművesek sajátja. A múlt-
kor a felett jajveszékelt, hogy nálunk nincsen szabadelvü-
ség, mert nincsen polgári házasság és a szabad vallásgya-
korlat nincsen életbe léptetve, természetesen ugy, mint azt 
a szabadkőművesek óhajt ják; most megfordítja a stylust, 
beszél a vallási békéről, elmondja, hogy mily szépen megél-
tek békében a hazában a katholikusok a vallásfelekezetek-
kel, hogy mily szerencsések vagyunk mi, kik nem ismerjük 
a kulturharczot és épen ezért ő krokodil könyeket kezd hul-
latni, mert e béke meg van zavarva az alsó ház ügyetlen-
sége miatt, hol a rendőri codexnek a vallásfelekezetek közti 
viszonyra vonatkozó §§-ait oly módon fogalmazták, hogy 
annak értelmét az igazságügyminiszter sem képes eldönteni 
és most a püspöki kar a vegyes házasságokra vonatkozó ed-
digi gyakorlatról, mely minden vallásfelekezetet kielégített, 
kénytelnn eltérni. Ez fáj Pulszky Ferencznek, de ezért re-
ményű, hogy minden felekezet oly bölcsen fog eljárni, hogy 
ez a nemzet nehéz napjaiban nem fogja az egyetértést és 
összetartást megzavarni. 

A jelenlegi helyzet csakugyan megérdemli a könye-
ket, de nem a krokodil, hanem a valóságos benső könyeket, 
mert a liberalismus a katholicismusra oly helyzetet terem-
tett, hogy vagy le kell missiójáról mondani, amit nem te-
het, vagy üldözésnek, börtön és pénzbirságnak kell magát 
kitennie, ha, mint az kötelessége, küldetésének megfelelni 
akar. Soha nálunk a liberalismus világosabban be nem bi-
zonyította, hogy a szabad vallásgyakorlat az ő szájában, a 
mennyire az a katholicismusra vonatkozik, nem egyéb phra-
sisnál, mint a rendőri codexben. Ha a liberalismus a szabad 
vallásgyakorlatra vonatkozó szavait a katholicismusra is 
komolyan venné, akkor e czélra törvényeiben az utat habár 
csak lassan és részletenkint, de elő kellene készítenie : e he-
lyett azonban épen megforditva, egészen lassan és részleten-
kint oda működik, hogy mig a vallásfelekezeteket szabad-
jára hagyja, a katholicismust lenyűgözi, alkot törvényeket, 
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melyek a katholicismus tevékenységét megbénitják, ugy 
hogy a katholicismusnak, mely a nemzetet felnevelte, a li-
beralismus uralma alatt, szabadság tekintetében is irigyel-
nie kell a legutóbbi napokban keletkezett vallásfelekezet 
szabadságát; mert minden, az országgyűlés által, a vallási 
kérdésekben eddig hozott törvény csak a katholicismus sza-
badságát sújtja, és minderre a koronát felteszi a rendőri co-
dex, mely valóságos gúnyja a szabad vallás gyakorlatnak. 

Oly rövidlátónak törvényhozásunkat nem tudjuk kép-
zelni, hogy ne tudta volna, miszerint határozatával a val-
lási béke lesz koczkára téve, hogy határozatának oly követ-
kezményei lesznek, melyek egyértelműek a katholicismus 
üldöztetésével, ha tehát mégis meghozta határozatát, jele, 
hogy akarja a katholicismus üldöztetését; deákkor senki 
más nem felelős a béke megzavarásáért, mint azok, kik az 
ismeretes határozatot hozták, melyre épen semmi, de semmi 
szükség nem volt. A liberalismus tehát nálunk is bizonyí-
totta, hogy nem képes a nemzeteknek megadni azt, a mi cul-
turalis fejlődésük első feltételét képezi, a békét, és mig a ka-
tholicismus önmagában birja a nemzetek békés és igy biz-
tos fejlődésének elvét, a liberalismus csak a felforgatásban 
excellai, alkotva törvényeket, melyek, midőn a nemzetek 
békéjét feldúlják, létezésüket is koczkára teszik: és igy a li-
beralismus a nemzetgyilkosság bűnében vétkes akkor, midőn 
a vallási békét megháborgatja. 

Nem első eset, hogy mi e vétekkel vádoljuk és pedig 
nem ok nélkül a liberalismust. Midőn a rendőri codexet tár-
gyalták az országgyűlésen, mi következményére azonnal fi-
gyelmeztettünk, de a liberális sajtó, vagy hallgatott, vagy 
helyeselte a §§ sokat, és most, midőn látja, hogy mily követ-
kezménynek lett oka, most sir krokodil könyeket a felett, 
hogy a vallási béke meg van zavarva, hogy elérte azt amit 
akart, vagy helyesebben, a mit megakadályozni nem akart. 
De épen ezért a liberális sajtót sem lehet felmenteni a vétkes-
ség alól, könyeire sem lehet semmit adni, ő a bün terhét 
együtt viseli azokkal, kik oly helyzetet alkottak határoza-
tukkal, mely valósággal megérdemli a könyeket. Ha a libe-
rális sajtónak szivén feküdnék a vallási béke, ha annak ide-
jében felszólalt volna, ha hatalma öntudatában nem igno-
rálta volna a katholikus sajtó felszólalásait, kétséget nem 
szenved, hogy ma nem állanánk oly ponton, midőn csak egy 
pillanat választ el a vallásüldözéstől, a katholikus papság 
tömeo-es bebörtönöztetésétől. Az utólagos különben is több 

o o 
mint kétes értelmű felszólalás semmiféle józan eszű ember 
előtt nem fogja felmenteni a liberális sajtót a bünrészegség-
től, mert mindenkinek be kell látni, hogy azok, kik most 
utólagosan felszólalnak, akkor, midőn a törvényjavaslat el-
vagy el nem fogadásáról volt szó, épen oly jól ismerték a 
következményeket, mint ma ismerik. Csak az őszinte vallási 
béke szeretetére lett volna szükség és akkor a jelenlegi pon-
ton nem állanánk, de hogy épen ez hiányzott a liberális saj-
tónál, ezt épen utólagos felszólalása tanusitja. 

A békében kell a kéke felett őrködni, ne hogy ez meg-
zavartassék és nem a béke megzavarása után sopánkodni a 
már megzavart béke felett, nem a veszély pillanatában bán-
kódni a béke hiánya felett. Mert kérjük szépen, nem ok nél-
kül nevezzük mi krokodil könynek a szabadkőműves nagy-
mester panaszát. Nem a v allási békének, mint ilyennek meg-

zavarása felett hullat könyeket Pulszky Ferencz ; az ő kö-
nyeinek indoka a politikai borús láthatárban rejlik, neki 
egyetértés, összetartás kell nem az egyetértésért, hanem 
mert Keleten készül valami. Azért nem fektetünk mi súlyt 
az ő szavaira. Szerintünk, ha Pulszky Ferencz társaival 
egyetemben őszintén fájlalná a vallási béke megzavarását,nem 
lenne szabad sem ezen indokból egyszerűen kiindulni, sem a 
vallásfelekezetek bölcsességével elütni e kérdést, mert tud-
juk, hogy protestáns atyafiaink minő bölcseséget szoktak 
igénybe venni szemben a katholikusokkal. Ha ez a vallási 
békeszeretet őszinte lenne, akkor Pulszkynak fel kellett 
volna lépni azon inditványnyal, hogy a rendőri codexnek 
azon intézkedése, mely a vallási békét megzavarja, módosi-
tassék. Ez és csak ez mutatna őszinte hékeszeretetre, nem 
pedig oly phrasis, melynek semmi értéke sincsen. Mig a 
rendőri codexnek ismeretes intézkedése nem módosittatik, 
addig a vallási béke felett mindig a damoklesi kard függ, 
mert nem tudjuk elképzelni, hogy ne találkozzék eset, mi-
dőn a protestáns pap fel ne adná a biróságnak a kath. papot, 
ha ez protestáns gyermeket megkeresztel. És akkor? Vagy 
módosittatik tehát a rendőri codex § a ugy, hogy a mellett 
a kath. papság lelkiismerete is megfér, vagy nem ; ha igen, 
akkor lesz vallási béke, ha nem, nem. A kik tehát a vallási 
békét akarják, törekedjenek oda, hogy az országgyűlés a 
rendőri codex §-át megváltoztassa, ha pedig azt nem akar-
ják, akkor jobb, ha könyeiket maguknak meggazdálkodják, 
mert azok úgyis csak krokodil könyek. ^ 

Const anz. A német katholikusok XXVII. nagygyűlése. 
(Vége.) — Szept 16-án, a gyűlés utolsó napján délelőtt tar-
tatott az utolsó zárt ülés. Először is Schlösser plébános tett 
jelentést a Rafael-egylet működéséről, melynek czélja a ki-
vándorló katholikusoknak idegen földön útbaigazítást adni o O 
s támogatást nyújtani. Utána Rolfus plébános előterjeszté az 
iskolaügyi bizottság határozati javaslatait, melyek követ-
kezők : „1) A 27-ik katholikus nagygyűlés ragaszkodik az 
előbbi nagygyűlések által felállított elvekhez, melyek ki-
mondják az egyház jogát az iskolához, jogos igényét az is-
kolai alapítványokra, továbbá kimondják az iskola feleke-
zeti jellegét, a vallásoktatás kiosztását az egyház által és ez 
utóbbinak közreműködését a tanitók képzése- s kinevezésé-
nél. — 2) A nagygyűlés köszönetet s elismerést szavaz Pacht-
ler atyának törekvéseiért, hogy a gymnasiumok szervezete 
a helyes elvekre visszavezettessék; egyúttal fölötte óhajtan-
dónak jelenti ki, hogy a felső iskolák újjászervezése hasonló 
módon megvitattassék a hivatott szakemberek által." E ha-
tározati javaslatok vita nélkül elfogadtattak. Báró Schier-
stedt, jeles convertita, a Canisius-egyletet ajánlotta a nagy-
gyűlés figyelmébe. Ezen egyletnek, mely nem rég a kath. 
nevelésügy előmozdítására alakult, máris 60,000 tagja van. 
Végül kitüzetett a jövő nagygyűlés helye, első sorban Bonn, 
másodikban Strassburg, harmadikban Neisse vagy Boroszló. 

Délután volt az utolsó nyilvános ülés, mely szentséges 
atyánk XI I I . Ltó lelkes éljenzésével végződött. Követke-
zett a bucsú-lakoma. Említésre méltó, hogy a nagygyűlés 
lefolyását Bismarck ágense nagy figyelemmel kisérte. A 
nagygyűlés vezéreszmékül a következő pontokat fogadta eh 

I. Németország katholikusainak X X V I I . nagygyűlése, 
csatlakozva a megelőző nagygyűlések nyilatkozataihoz, uj-
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ból tiltakozik azon támadások ellen, melyek a sz. Atya leg-
főbb tanitói s jogható is joghatósági hatalma ellen intéztet-
nek, valamint a pápa világi hatalmának elnyomása és a sz. 
szék jogainak sokféle megsértése ellen. — Ez alkalommal 
egyúttal felhívja Németország összes katholikusait, adjanak 
a sz. Atyának a péterfillér önkénytes adakozása által eszközt 
s módot legfőbb pásztori hivatala kötelmeinek teljesítésére 
és az anyaszentegyház sokféle szükségleteinek kielégítésére. 

II . A nagygyűlés tiltakozást emel minden beavatko-
zás ellen az egyház belső lényébe oly kísérletek által, me-
lyek a szentségek szabad kiszolgáltatását akadályozzák, az 
isteni igazság hirdetését korlátolják és a papság nevelését 
es képezését az egyház kezéből kicsavarni igyekeznek. 

III. A nagygyűlés a legmélyebben fájlalja a szerze-
tes rendek föloszlatását, kiűzését és megszorítását, a melyek 
ugy az egyházra, mint a társadalomra legnagyobb fontos-
sággal bírnak és semmi által sem helyettesíthetők. 

IV. A nagygyűlés a legerélyesebben tiltakozik a Pro-
paganda megrablása ellen Rómában az olasz kormány által, 
mint oly sérelem és károsítás ellen, mely az egész katholi-
kus kereszténységet sújtja. 

V. A nagygyűlés hálával elismeri a centrum-párt kö-
rültekintő és határozott magatartását a porosz országgyű-
lésen és a német birodalmi gyűlésen. 

VI. A katholikus nagygyűlés szilárdan ragaszkodik 
a megelőzött nagygyűlések által fölállított elvekhez, melyek 
kifejtették az egyház viszonyát az iskolához s amannak jo-
gát ez utóbbira, valamint az iskolai alapítványokra, továbbá 
kimondották az iskola felekezeti jellegét, a vallásoktatás 
kiosztását az egyház által és ez utóbbinak közreműködését 
a tanítók képezésénél s kinevezésénél, amint mindez külö-
nösen a mult évi acheni nagygyűlés által kimondatott. Ezen 
•elvek által vezetve a nagygyűlés tiltakozik az állami tan-
monopolium ellen, a melyben az egyház s szülők jogainak 
súlyos megsértését látja. 

VII . A vallási élet legsúlyosabb károsításainak egyi-
két látjuk a felekezetnélküli iskolákban; mert nemcsak sok-
félekép károsítják az oktatást, hanem a vallásos nevelést 
valósággal lehetetlenné teszik. o o 

VIII . A nagygyűlés örömmel üdvözli a mult évben 
Achenben tartott nagygyűlésen alapított Canisius-egylet 
terjedését; benne s tagjainak imáiban fontos eszközt lát 
jobb iskolák létesítésére. 

IX . Németország katholikusai csodálattal tekintenek 
Belgium püspöki karára és az ottani katholikusokra azon 
nagy áldozatok miatt, melyeket az iskola szabadságáért való 
küzdelemben hoztak. 

X . A nagygyűlés hasonlókap teljes rokonszenvét nyil-
vánítja Francziaország katholikusai iránt azon súlyos küz-
delmekben, melyeket az egyházellenes kormány rájuk ho-
zott. A nagygyűlés részvéttel tekint a francziaországi vi-
lági s szerzetes papság szilárdságára, valamint oly sok fran-
-czia laicus hősi áldozatkészségére, a kik inkább feladták 
magas állásaikat, semhogy vallási meggyőződésök ellen 
Cselekedjenek. 

IRODALOM. 
Mily könyveket ajánl a mi állami censuránk! 

(Vége.) 

Azután meg mire vetemedtek ezek a jezsuiták ! Össze-
töreti velők 1669-ban Trotzendorf emlékszobrát; politikai 
fondorkodásokat, erőszakos térítéseket hány szemökre, lerom-
boltatja velők Port-Royalt 1660-ben (holott ez még 1709-ig 
állott); ellenlábasukká teszi a nemeslelkü Fénélont, kivel 
XIV. Lajos három fiát nevelteti ; pedig X I V . Lajosnak csak 
egy fia volt, s ennek nevelője volt Bossuet. Fénélon XIV. 
Lajos unokáit nevelte. 

Továbbá Fénélon soha sem „esett a pápa kárhoztatása 
alá." Van Swieten nem katholikus, hanem jansenista volt. 
Jansenius nem löweni, hanem yperni püspök volt. A közép-
korban a tanitói czéhnek tagjai állottak „egypár tisztességes 
ferenczrendi vagy dömés barát mellett bukott deákok, ki-
csapott papok s mindenféle kalandorokból." — Mily szép 
nyelvezet tankönyvben ! — A szentek közül csak a magya-
rok kapják meg a „szent" jelzőt. — A zsidóság (sic) mindig 
sokat adott iskoláira (47) ! A régi egyházi alapítványokat 
erővel iskolai czélokra tett alapítványokká akarja tenni; 
igy a 40. 1.: „A magyar papság, mely a királyok nagyszerű 
alapitványai folytán a közoktatás szükségeinek fedezetére 
(sic!) szolgáló roppant vagyon letéteményezve lett, liiven 
szolgálta legalább a magasabb tanügyet." De logicája s 
ébersége megint csütörtököt mond itt is ; mert a 47. 1. ezt 
i r ja: „Már az Árpádok alatt megkezdődött a külföldi egye-
temek látogatása, szent István e czélból alapítványokat tett 
Konstantinápolyban (!), Jeruzsálemben (! !) ; és nyugaton 
Rómában és Ravennában !" — Ugyan minő egyetemek vol-
tak ezen városokban sz. István korában? 

Még egy ilyen történelmi handabandát, azután elég le-
gyen e jóból, Az 50. 1. szóról szóra ez áll : „A fölszabadulni 
törekvő észnek legerősebb küzdelme vala az egyházzal, mely 
a kereszténység első hajnalától fogva vezére és tanitója volt 
a jó sokáig kiskorú népnek. Az egyház férfiai azonban jól 
töltötték be hivatásukat ; a rájok bizott népek fölnöveked-
tek, s nemzeti érzelemben, tettvágyban és gondolkozó erő-
ben gazdagon lerázták az eddigi mesterek tekintélyét. E te-
kintély megingatására szükség volt, mert annak egyedüli 
uralma alatt életteljes fejlődést gondolni nem lehetett." — 
Honnan tehát „a nemzeti érzelem, tettvagy és gondolkozó 
erőben gazdag nép ?" I t t tehát az a casus történt, hogy a 
középkorban a Dunába esett népek üstöknél ragadták s a 
partra dobták önmagukat. Pedig mégsem jutottak partra ; 
mert lám : „üres szertartások lettek uralkodókká, a biblia a 
nép kezéből kivétetett s az öngondolkozás és itélet helyett 
a papok tekintélye lett mindenben irányadó. A reformáczió 
gyökeresen segitett a bajon." — És megint minő pech ! 
Ezt mondja az 50. 1. — Az 54. en pedig a reformáczió el-
ső gyümölcseit árulva, kénytelen ezeket mondani : (Luther 
minden iskolában) „a szentírást tette főtantárgygyá. Ez 
egyoldalúság volt, s csakhamar meg is büntette magát. A 
nevelés egészen egyházivá lett (der alte Teufel los !) s kivá-
lóan az egyházért munkálkodott. A scholasticismus (notn-
bene a lutheránusok közt) ismét erőre kapott s a nevelés 
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lassanként belejutott a merev alakiság és szótudományos-
ság igájába." 

Hol itt a gyökeres segitség — ki nem látja ! Ámítás 
lappang itt vagy handabanda ! 

E gyökeresen segitő gyógyszer hatását még jobban 
festi az 58. 1. : „Ahol Írástudó egyházfi volt (a protestán-
sokról szól ám !) s ahol az emberek az egyházfit fáradsága-
ért jutalmazni akarták, ott előállottak a népiskolák. De ilyen 
helyeken sem nyilvános, hanem magán lakásokon tartattak 
s különösen falun a legnyomorultabb kunyhókban, hol az-
tán a gyermekek együvé szorultak az iskolamester gyerme-
keivel és barmaivall . . . A tanítóság (sic!) csak a harango 
zói állás függeléke volt." — „A fegyelem oly szigorú és ke-
mény volt, mint a latin iskolákban. Fegyelmi eszközök vol-
tak a verés, gunyolás, fenyegetés, szitok, testi hibák fölhá-
nyása stb. annyira, hogy mindenki megsokalta . . . Daczára 
e rémes fegyelemnek, az iskolában mégsem volt rend . . . Ele-
mi paedagogia alig létezett !" — Hát nem a reformáczió fé-
nyes napja ragyog-e az égen ! — No ennyire a jezsuiták 
ugyanabban az időben nem vitték! — Más irányban is édes 
volt a reformáczió gyümölcse. „A művészetek kifejlődését a 
XVI- ik században is (máskor is ?) akadályozza a reformá-
czió tul komoly és szigorú jelleme!" És sok egyéb ámitás és 
handabanda. 

S mindez megcselekedve a 3. kiadásban egy nagymit. 
vallás- és közokt. minisztérium ajánlásával ! Az egész könyv 
azt a benyomást teszi, mint egy a protestantismus mellett a 
eu ltusm iniszterium protestáns intézői által a miniszterinm hi-

vatalos ajánlásával szántszándékkal világnak eresztett kissé 
sületlen védirat. 

A dologban elég comicum is volna, ha dr. Kiss Aron, 
e könyv szerzője, nem volna a m. kir. áll. tanitóképezdében 
jelenleg is a neveléstörténet tanára, — ha könyve nem volna 
hivatalosan ajánlott s sok helyen elfogadott tankönyv, — 
lia a könyv nem volna éretlen ifjak és leányok kezében mint 
tankönyv — és — engedelmet kérek — talán a történetben 
nem egészen otthonos tanárok kezében mint vezérkönyv, és 
végre — s ez az egész históriában a legszomorúbb, — ha a 
szerző hátát nem födözné maga a minisztérium. 

Soraimból most már az olvasó megértheti, miért ta-
lálta e könyvet alkalmasnak „az állami tanitóképezdékben 
való használatra" a mi nagymélt. vallás- és közokt. minisz-
tériumunk mint az iskolai könyveknek censora ! — aea. — 

A Szent-László-Társulat XV. rendes közgyűlése. 
a kiadott programm szerint, lelkes felszólalások közt üdvös 
határozatok hozatalával folyt le f. hó 30-án a közp. papne-
velde földszinti termében. Az ülést szent mise előzte meg az 
egyetemi templomban. Isteni tisztelet után a Társulat tag-
jai a gyűlésterembe vonultak, honnét diszes küldöttség in-
dult ő mga, főt. dr. Schlauch Lörincz társulati elnök ur 
meghívására, kit, midőn a terembe belépett, a tagok lelke-
sült éljenekkel üdvözöltek. Az elnöki asztalnál, ő mlga ol-
dalán, megjelent a nm. püspöki karból főt. dr. Szabó Imre 
szombathelyi püspök ur ő mlga, kinek ékesszóló ajkairól a 
társulat tagjai nagy lelki élvezettel hallgatták a bölcse-
ség megjegyzéseit. Az elnöki asztalnál ott láttuk még főt. 

dr. Danielik János cz. p., főt. dr Kubinszky Mihály fsz. 
püspök urakat, főt. Markusz Gyula apátkanonok s alelnök 
ur ő nagyságát, Májer Károly és Balogh Sándor világi 
alelnököket s több katholikus egyházi és világi jelesünket. 
Ö mga a főt. püspök — elnök ur az ülést ama nagyszabású 
lelkesítő beszéddel nyitotta meg, melynek első részét mai 
számunk élán közöljük. Tartózkodunk a tudomány és érvelés 
szempontjából egyaránt remek beszéd részletes ismertetésé-
től, jól jegyezvén meg Danielik püspök, — midőn a nagy 
tetszéssel fogadott beszéd után elnök ő ingától annak kinyo-
matasát índitványozolag kérte, hogy az mély gondolatok s 
eszmékben oly gazdag, hogy egész commentárokat lehetne 
hozzá irni s eszmebősege miatt valóban igazi tanulmányo-
zást igényel. Ö mga, Danielik püspök ur indítványára s a 
közgyűlés kérésére, elnöki beszédét saját költségén ki fogja 
külön füzetben adni. Az elnöki beszéd után, a gyűlésben le-
tárgyalandó ügyek sorrendjében, mind tárgyilagos fontos-
ságuk, mind az általok keltett nagybecsű eszmecsere által 
kiemelkedtek a titkári jelentés, mely után Lonkay Antal lovag 
indítványára felolvastatott ő szentsége X I I I . Leó pápa ma-
gasztos szellemű levele, melylyel a tavali közgyűlésből hozzá 
intézett hódolati feliratra válaszolt, megköszönve a társulat 
szeretetadományát, kiemelve a vallásos iskolák pártolásá-
nak szükségességét s megdicsérve a társulatot hármas irány-
ban kifejtett munkálkodásaért ; — kiemelhető jelenség volt 
továbbá a csangó-bizottság jelentése s az actvv-bizottság javas-
latit, a hozzájok fűződött eszmecserével együtt. Májer Károly 
felolvasása a pápáknak Magyarország iránt gyakorolt jóté-
konyságáról az idő előhaladottsága miatt nagy sajnálatra el-
maradt, de ő mlga a szombathelyi püspök indítványára az is 
ki fog nyomatni s igy nemsokára élvezhetjük a magyar ke-
resztény philosoph minden bizonynyal remek tanulmányának 
szépségeit. A közgyűlés továbbá szokás szerint határozatai-
nak élén hódoló felirat és szeretetadomány küldésére kérte 
fel a mélt. és főt. elnökséget. A jegyzőkönyv hitelesítésére 
Lonkay Antal lovag és dr. Ruszicska János egyetemi tanár 
urak kérettek fel. Végül a főt. elnök püspök ur áldását adta 
a gyűlésre, melynek főbb mozanataira még visszatérünk. A 
titkári jelentés proclamáczió szerű felhívása a Társulat lel-
kesebb partolására, Danielik püspök eszméje a jótékonyság 
gyakorlatának szervezéséről, a csangó-bizottság és actio-bi-
zottság javaslatai, kell hogy behatóan foglalkoztassák a ka-
tholikus sajtót. 

VEGYESEK. 
— Sz. Januarius véréről írja az Aurora: „Olvassuk a 

(nápolyi) ,Discussione' f. hó 19-iki számában: Ma reggel,. 
9 óra tájban sz. Januarius védszentünk drága vérének erek 
lyéi a dóm kincstári kápolnájában a hívek elé tisítelet vé-
gett kitétetvén, a vér keményen s a kis edény egészen meg-
töltve találtatott; hanem 50 perez után, melyek ima közben 
folytak le, a vér folyékony lett s alábbszállt." 

— A Propaganda azon helyiségei, melyekben aquinói 
sz. Tamás müveit fogják nyomtatni, a melyek, mint nem 
régen jelentettük, e czélra átalakíttattak, következő fel-
iratot kaptak: Locus ampliatus — adornatus — ad — 
oíficinae — decorem — et operarum — commodum — an. 
M D C C C L X X X . — quo anno — providentia auspiciis-
que — Leonis X I I I . P . M. — opera omnia — Tlîomae 
Aquiuatis — magni Illius Philosophor, et Theologor. Prin-
cipis — cultu splendido — formis elzevirianis — et doctiss. 
commentariis subiectis — heic primun edi coepta sunt — 
Joanne Simeoni Card. Praefecto — Ignatio Mosotti Ant. 
Dom. Pont, a Secretis — sacro Consilii Christiano nomini 
propogando — Friderico Melandri ep. magistro et curatore 
typographei. 

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

Nyomatott Budapesten, 1880. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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TARTALOM: Tudomány és vallásosság öszhangban képezi az igazi műveltséget. — A Szent-László-Társulat XV. pen-
des közgyűlése. — Egyházi tudósítások Budapest. Mire lesz jó a protestáns zsinat. Esztergom. Mélt. és főt. Szabó József 
püspök ur ötvenéves áldozársága. Eger. Dixit laicus clero stb. Irhon. Főpásztori szózat az oktatás ügyéhez. — Irodalom : 

Statuta ab Em. ac Rev. D. L. Haynald édita. — Vegyesek. 

Tudomány és vallásosság öszhangban 
képezi az igazi műveltséget. 

Méltóságos és főtisztelendő 

dr. S c h l a u c h L ő r i n c z , 
szatmári püspök ur elnöki beszéde, 

melylyel a Sz. László-Társulat XV. közgyűlését megnyitotta 
1880. szept. 30-án. 

(Vége.) 

Nem kivánom itt a tudományosság criteriumát 
feláll i tani; annyit azonban bátran megjegyzek, hogy 
magasabb felfogású, nemesebb gondolkozású, — de 
épen ugy mély s széles tudományu férfiak már ir-
tózattal tekintik azon siralmas tévedéseket, azon 
mostruosus elfajulásokat, melyekre a mai positiv 
tudomány vetődött. Igen nehéz tekintélyekre hivat-
kozni; mert az ellenfél előtt igen kétes becsű lehet 
az, amit egy vagy más ember mond; azonban tán 
nem minden érdeknélküli s emlékezetreméltó Du 
Bois-Raymond azon felkiáltása, melyet a féktelen 
természetbölcsészet merényei elé dobott : „Ignora-
bimus", — s az, amit Virchov az 1877-ki termé-
szettudósoknak javasolt : , .Res t r ingamur .Mindké t 
tudós az ujabb materialisticus iránynak bsjnoka, — 
de átlátta, hogy minden képzelhető, sokszor nevet-
séges hypothesiseknek önkényes felállítása épen 
ugy árt a tudomány magasztosságának mint a. re-
alisticus törekvés az erkölcsök szentségének. Vache-
rot pedig dönthetleniil bebizonyította, hogy a posi-
tiv bölcsé^zetnek egyik főtétele, melyet Comte Ágost 
után a kulturbölcsészek egész serege követett s ari a 
hosszú lélekzetli rendszereket alapított, — tökélete-
sen hamis. Hamis t. i. az : hogy az ember szellemi 
életében előbb a vallás, azután a metaphysica, végre 
a positiv tudományok következtek egymásra, egy-
másból fejlődve, egymást felváltva, s valamint a fo-
kozatos haladásban mindinkább az ész jutot t ura-

lomra, ugy az elöbbeni átmeneti fokozatok elvesz-
tették minden jelentőségöket s jogosultságukat. 

A tudomány, ugy a vallás is, önmagukban hord-
ják jogosultságuknak criteriumát, s valamint a tu-
domány soha sem leend képes lerontani a vallást, 
ugy a vallás soha sem fog akadályul szolgálni a tu-
dománynak. Tévedések, tulhajtások mindkét téren 
lehetségesek ; de a tévedések sokáig nem tarthatók, 
a tulhajtások pedig bizalmatlanságot gerjesztvén, 
önmaguktól elenyésznek. A vallás rectificálja a tu-
dománynak a természetfölötti téren gyakorolt túl-
kapásait , — de a tudomány, mely pusztán a tapasz-
talati tényeken alapul, nem lehet tanú, nem lehet 
biró a vallás dolgában. Az atheus Littré tán érezte 
ezt, midőn irja : „A positiv bölcsészet oly rendszer, 
mely átölel mindent, mit a világról, mit az ember-
ről s a társadalomról tudunk ; de az egyszersmind 
oly általános módszer, mely magában foglalja mind-
azon utakat, amelyeken mindezen dolgokat tanul-
tuk. Ami ezeken tul van, legyen az anyagilag véve 
a megmérhetetlen űrnek végpontja, vagy szellemi-
leg véve a végnélküli okok lánczolata, mindez az 
emberi szellemre nézve teljesen elérhetetlen. Azon-
ban az, ami elérhetetlen, nem mondható nem léte-
zőnek. Mind az anyagi, mind az értelmi véghetetlen 
szoros kötelékkel van ismereteinkhez fűzve, s épen 
ezen kapcsolat (alliance) által válik positiv eszmé-
ve, — azt akarom mondani: hogy amidőn ezeket 
érintjük, amidőn nekik határt szabunk, ezen vég-
hetetlen nekünk kettős jellegben tűnik elő : való-
sága s elérhetlensége által. Ez egy Óceán, melynek 
hullámai part jainkat csapdossák, de melyhez nin-
csen sem bárkánk,sem vitorlánk; de melynek tiszta 
látása épen oly üdvös, mint félelmes.u 

Ilyenek a nagy széllemek, kik nagyságuk da-
czára mindig emberek maradnak ! A sejtelmek or-

28 
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szagát, ha érintik, megdöbbennek, — de a kevély-
ség nem engedi, hogy meghajoljanak a vallás előtt, 
ha tán jóltevö befolyása előtt nem is zárkózhatnak 
el. Csak a felületesség s a ledér hetykeség, vagy tán 
a tagadásban megrögzött fanatismus fog követ dob-
ni a vallásra, mely nemes magasztosságában évez-
redeken át állott a tudomány mellett az emberiség 
életében s ismét évezredeken át álland daczára min-
den felfedezéseknek és rendszereknek, általok nem 
sértve, annál kevésbbé ledöntve, mint a közművelő-
dés magasztos tényezője. Az ész gazdagodni fog, — 
de a szív sem leend szegényebb; mert az emberiség-
nek mindig szüksége leend oltárra. „Isten ellen, 
mondja Lamartine, csak Isten lehet elég erős.4 ' 

Az időnkint felmerülő kórtünetek, amidőn az 
ember megtagadja a vallást, nem lehetnek mérva-
dók a művelődés menetének megitélésében. — Át-
menetiek ezek, mint a ragályos testi betegségek kor-
szakai. Tán az isteni gondviselés tervében szüksé-
gesnek látott fejlődési feltételek. Necesse est, ut ve-
niant scandala. De az egészséges Organismus kilöki 
a kóranyagot, s az emberiség a vallásra támaszkod-
va ismét tovább halad. Baillet szerint 1623-ban csak 
magában Párisban 50,000 bevallott atheus volt ; 
pedig ekkor Bacon aiig lehetett ismeretes Franczia-
országban, Descartes csak 1630. tünt föl. Spinoza 
pedig majdnem harmincz évvel később lépett föl. 
— Miért nem tar tot t azóta az atheismus a tudomá-
nyos haladással lépést? Miért registrál azóta a tör-
ténelem a lefolyt 250 évben annyi, vallási s tudo 
inányos tekintetben kitűnő nagy szellemeket? Az 
atheismus orgiái után miért növekedett épen a ka-
t.holicismusnak ereje s b . folyása? 

A vallásnak van sajá t élete, a tudománynak is 
van sa já t fejlődési törvénye,egyik sem akadályozza 
a másikat, az életben minduntalan találkoznak, egy-
mást támogatva legnemesebb nyi lvánulásaikban ké-
pezik az embernek s ál talában az emberiségnek leg-
szebb kiváltságát, a műveltséget. S mennél inkább 
van valamely nemzetnél kifejlődve a tudomány, s 
mennél bensőbben nyilatkozik ezzel karöltve a val-
lásosság, annál magasabban áll a közművelődés. — 
Az erkölcsök elvadulását maga a tudomány nem ké-
pes feltartóztatni . Bizonyság erre Róma a Caesarok 
korában, s jelenségei mutatkoznak ma a vallásos ne-
velést elhanyagoló iskolákban, a vallást megvető so-
cialismusban és a vallás tökéletes ki ir tására törő 
communardoknál. — Az érzelmek finomságát csak 
a vallás képes teremteni, s mennél magasabb az esz-
mény, melyet a vallás kitűz, mennél inkább képes 

ez a szivet az eszményi felé emelni, azaz mennél szo-
rosabb viszonyba hozza az észt s a szivet, annál 
tökéletesebb, annál hathatósabb annak befolyása a 
közművelődésre. Ellenkezőleg mennél ridegebben 
zárkózik valamely vallás az ész és philosophemák 
korlátai közé, s mennél parlagabban hagyja a szi-
vet, annál csekélyebb annak befolyása a műve-
lődésre. 

S ezt szem előtt tar tva könnyű megítélni, mily 
viszonyban áll a katholikus vallás az általános mű-
veltséghez ; — de ehhez szükséges, hogy a pártat-
lan bíró ismerje alaposan az anyaszentegyházat s 
annak beléletét, ismerje s tanulmányozza a törté-
nelmet; be legyen avatva az európai s az oceánon-
tuli államok belviszonyaiba és népéletébe, s a mi fő : 
— legyen fogékonysága s érzéke magasabb szem-
pontból ítélni meg a jót , a szépet, a nemest. — S e 
tekintetben mi katholikusok nyilt homlokkal állha-
tunk a világ s a kor Ítélőszéke elé. Nem szükséges 
lármáznunk, nem legkisebb dolgainkból reclamot 
csinálnunk, nem tolakodnunk, nem megtagadnunk 
mástól a tudományos haladás lehetőségét, nem kell 
tóga alá rej tenünk gyengéinket, nem előkelő öntet-
szelgéssel lenéznünk másokat, nem kell meghamisí-
tanunk a történelmet, hogy dicsőséget kovácsol-
j u n k ; — elég oda muta tnunk Európa legműveltebb 
államainak civilisatiójára, s minden túlbecsülés nél-
kül mondha t juk : ez a katholicismus müve! (Él enk 
helyeslés, éljenzés.) 

A hatalmas Róma leigázta a kis Görögorszá-o o 
got politikailag, — szellemileg soha; mert nem volt 
képes soha tu la jdon műveltségét e kis nemzetre rá -
erőszakolni. A görögök soha sem tanul tak meg la-Ö ö O 
t inu l ; ellenben a rómaiak büszkék voltak Homer s 
Demosthenes nyelvén beszélhetni s Írhatni, Általá-
ban elismert történelmi tény, hogy amidőn a nép-
vándorlás okozta visszaesés után a 12. században 
Európa tudományos újjászületése eszközöltetett, azt 
az anyaszentegyház ültette Európa szivébe. Maga a 
protestáns Buckle ál l i t ja , hogy „a 12. században 
tünt föl minden most müveit népeknél a világosság 
hajnala " 

A katholikus egyház, ennek pápái, ennek tudó-
sai karolták fel a keletről átszivárgó görög művelt-
séget s mig a classicus tudományokban a görög szer-
zők vétettek mintául , addig a theologiában Plato s 
Aristoteles bölcsészete szolgált segédeszközül. Igy 
volt századokon át a katholicismus a műveltségnek, 
a finom ízlésnek hordnoka, mit tőle csak a történe-
lem meghamisításával lehet eltagadni, s ma is Olasz-



219* 

ország, F rancz i ao r szág s a kis Belg ium a t u d o m á n y , 
a művésze t , a finom izlés s az ipa r élén á l l anak , — 
s ezen országok ka thol ikusok . (Ugy van !) 

H a z á n k b a n is a tudósok a k a d é m i á j á b a n , a mű-
vészet , a festészet , a szobrászat csa rnoka iban , a tör-
v é n y h o z á s b a n he ly t fog la lnak az elsők közöt t ka-
t h o l i k u s egyház i és v i lág i fé r f ia ink , s tán némi ön-
érze t te l m o n d h a t j á k : je len közművelődés i m u n k á l -
k o d á s u n k nem csekélyebb m u l t u n k dicsőségénél . 
Lehe tséges volna-e ez, ha a ka tho l ika va l l á s ellen-
té tben á l l ana a műve lődés ha l adásáva l , v a g y ha re-
t r o g r a d i r á n y b a n működnék , m i a l a t t a v i l ág óriási 
l ép tekben ha lad ? A szerencsés szövetség, mely a 
k a t h . meggyőződés s a t u d o m á n y szeretete közt van , 
m i n d e n k o r r a b iz tos í tan i fog ja neki a kedély-é le t 
bensöségét s azon finomitó ha tás t , melye t 18 száza-
don át soha m e g nem t agado t t . N a g y dolgokró l ki-
cs iny lő leg csak azok szoktak szólani, kik azoknak 
m a g a s l a t á r a nem emelkedhetnek. (Nagyon igaz! ) 

A Sz. -László-Társula t is, az anyaszen tegyház-
n a k szintén, m i n t e m a g y a r hazának hű gye rmeke , 
b á r szerényen, de köz reműködn i k iván a közműve-
lődés ter jesztésében, s azon meggyőződésben va-
g y u n k m i n d n y á j a n , hogy amidőn kelet i rokona ink-
nak i sko láka t á l l í t unk s t e m p l o m o k a t épi t i ink , meg-
hozzuk nekik a műve lődés ke t tős eszközeit, s h o g y 
amidőn őket m e g n y e r j ü k a c iv i l i sa t iónak egyszer-
s m i n d m e g m e n t j ü k őket e hazának . Ez levén mű-
ködésünknek egyik fe lada ta , önöknek szives figyel-
m é t a mai ez i r á n y b a n i fon tos t á r g y a l á s r a fe lh iván , 
az ü lés t m e g n y i t o t t n a k n y i l v á n i t o m . ( H o s s z a n t a r t ó 
éljenzés.) 

A Szent-László-Társulat XT. rendes közgyűlése. 
(Kimerítő jegyzőkönyv. ) 

A Szent-László-Társulat, mint már jeleztük, szeptem -
ber 30-ikán tartá ezévi rendes közgyűlését, melyet az egye-
temi templomban Pellet József czimz. kanonok s papnevel-
dei aligazgató ur ő nagysága által tartott szent mise elő-
zött meg. 

Mise után a társulat tagjai a központi papnevelde 
földszinti nagy termében gyűltek egybe. A püspöki karból 
jelen voltak mélt. Szabó Imre szombathelyi püspök, Danielik 
János és Kubinszky Mihály püspök urak. A tagok ugy az 
egyházi mint a világi rendből szép számmal voltak s a vi-
dékről is többen megjelentek. Kevéssel 10 óra előtt dr Pa-
logh Sándor ügyvéd társulati alelnök üdvözölvén a megje-
lenteket, Lipthuy Kornél kir. táblai biró vezetése alatt 
Junikovics Alajos prépost hatvani plébános, dr Kerékgyártó 
Árpád egyetemi tanár, Kürcz Antal főgymnas. tanár és 
Orem János esperes ecseri plébános társulati tagokból álló 
küldöttséget kért föl, hogy ősi szokás szerint a társulat el-
nökét az ülésbe meghivja. 

A küldöttség begbizatásában eljárván ft. Schlauch Lő-
rincz szatmári püspök társulati elnök ur ő méltósága a köz-
gyűlés lelkes éljenzései között lépett a terembe s elfog-
lalván elnöki székét fönkelt szellemű, mélyen átgondolt s 
ragyogó eszmékben gazdag megnyitó beszédet tartott, meg-
dönthetlen érvekkel bizonyítván, hogy a vallás és tudo-
mány nem zárja ki egymást, hanem csak együtt véve képes 
e kettő az emberiséget boldogítani s a culturát előbbre vinni. 
Végül kimutatta, mily óriási befolyása van a katholikus val-
lásnak a műveltségre s utal e tekintetben Európa culturá-
jára. A közgyűlés a gyönyörű szónoki remekművet feszült 
figyelemmel hallgatta s annak egyes helyeit viharos tetszés-
nyilatkozatokkal kisérte. 

Elnök megnyitottnak nyilvánítván az ülést Danielik 
János püspök ur ő méltóságú köszönetet mondott a közgyű-
lés nevében elnöknek remek beszédeért, mely a legszebb 
eszmék és igazságok egész tárházát képezi s méltó tanulmá-
nyozásra, minélfogva indítványozza, hogy az ne csak az év-
könyvben közöltessék, de külön, önálló füzetben is adassék 
ki, melynek elárusitásából a begyülendő pénz a társulat 
czéljaira lenne fordítható. A közgyűlés az indítványt egyha-
gulag elfogadta, s elnök ur ő méltósága kijelenté, hogy a 
kinyomatás költségeit sajátjából fedezendi. A közgyűlés 
ezen nagylelkű ajánlatra lelkes éljenzéssel felelt. 

Következett Ágoston Antal titkár jelentése. A jelen-
tés mindenekelőtt kiemeli, miszerint X I I I . Leó pápa ő 
szentsége a multévi közgyűlésből hozzá intézett feliratra 
válaszolt s az abban kifejezett hódolatért valamint a fela 
jánlott szeretettadományért köszönetét nyilványitja meleg-
szavakban méltányolva a társulat működését, s a társulat el-
nökének és tagjainak apostoli áldását küldte. Ezután megem-
lítvén, hogy a multévi közgyűlés határozatai folytán a csán-
gó-bizottság s az actio-bizottság javaslatai a tanácskozás 
rendjébe föl vannak véve, áttért a társulat anyagi helyzeté-
nek ecsetelésére. A mult évben a társulat összesen 3738 frt 
60 krt fordított segélyzési czélokra, névszerint a keleti ka-
tholikusok s különösen a csángók szükségeire 2244 .frt 60 © O I 
krt, hazai czélokra 765 forintot, a katholika világegyház 
közszükségének fedezésére 699 frtot. Alapitótagul csak Ber-
tha János győri kanonok lépett be 50 forttal. A társulat 
nagyérdemű elnöke, Schlauch Lőrincz püspök ur ő méltósága 
a jelen évben ismételtem 500 frt nagylelkű adománynyal já-
rult a társulat czéljainak előmozditására.' Végrendeletükben 
is többen megemlékeztek a társulatról. Sajnálattal emliti föl 
továbbá a jelentés, hogy az adományok és tagdijak az utolsó 
évek alatt nem folynak be oly mérvben, mint kezdetben a tár-
sulat keletkezésekor nyilvánult lelkes felkarolás után várni 
méltán lehetett, s mint a társulat feladatánál és magasztos 
czéljánál fogva megérdemelné, összehasonlításokat tesz u 
külföld kath. egyleteivel sa társulat iránti buzgalom lanka-
dását egyrészt szegénységünknek tulajdonitja ugyan, de 
másrészt azon velünk született hajlamnak, hogy valamiért 
csak addig tudunk igazán lelkesedni és tenni mig az az uj 
ingerével bir. Ne elégedjünk meg azzal, hogy tagdijainkat 
pontosan befizetjük, de csináljuk czéljainknak, eszméinknek 
propagandát s ügyekezzék minden tag ujakat szerezni. 

A titkári jelentés felolvasása után Lonkay Antal szer-
kesztő hármas indítványt tett, hogy : a) XII I . Leó pápa ő 
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szentsége legkegyelmesb válaszlevele a multévi közgyűlés-
ből hozzá intézett hódolati feliratra egész szövegében felol-
vastassék ; b) hogy szeretetadományul a jelen közgyűlés is 
legalább 1500 frankot ajánljon föl a szent atyának ; c) hogy 
a közgyűlés ezúttal is kérje föl a mélt. elnök urat, hogy 
dicsőén uralkodó szent atyánk X I I I . Leó pápa ő szentsége 
előtt a társulat hódolatát s rendithetlen ragaszkodását a 
közgyűlés nevében feliratban tolmácsolni méltóztassék. 
Mindahárom inditvány egyhangúlag elfogadtatott. A köz-
gyűlés a szent atya levelének fölolvasását fenállva hallgatta 
s nevének emlitésénél lelkes éljenzésben tört ki. 

Dr. Balogh Sándor óhajtja, hogy a titkári jelentés a 
kath. lapokban közöltessék. Szabó Imre püspök ohajtotta 
volna, hogy a titkári jelentésben világosabban lett volna 
kifejezve s nem csak megemlítve szegénységünk, mert ez az 
oka. hogy a társulat iránti érdeklődés jelenben nem oly 
élénk, ő reméli s hiszi, hogy ez helyzetünk jobbra fordultá-
val ismét oly meleg lesz mint volt kezdetben. Danielik püs-
pök megjegyzi, hogy nálunk még nincs fegyelmezve a jóté-
konyság gyakorlása s azt tartják, ha sokat nem adhatunk, 
keveset inkább ne adjunk, holott sok kis adományból s nem 
egyes nagy adományból lehet nagy öszegeket gyűjteni. 

A felolvasott pénztári kimutatás mely szerint a tár-
sulat alapitványi tőkéi készpénzben 17,974 frt 7 krt, érték-
papírokban 21,250 frtot tesznek, tudomásul vétetett. — A 
számvizsgáló bizottság jelentése folytán a pénztárnoknak az 
1879. pénztári számadásra nézve a fölmentvény kiadatni 
határoztatott. 

Ezután az igazgató választmány újra megerősíttetvén 
kiegészítésére megválasztattak a következő tagok: dr Hor-
toványi József köz. és váltó ügyvéd, Mészáros Károly szent-
ferenczrendi áldozár, Molnár László képezdei tanár és dr. 
Séda Ernő terézvárosi káplány. 

A számvizsgáló bizottság tagjai újból meg válasz-
tattak. 

Kubinszky Mihály püspök ur ő méltósága, ki az idén 
már másod izben megjárta Romániát s Bukovinát, hogy 
személyes meggyőződést és tapasztalatokat szerezzen ottani 
vér- és hitrokonaink egyházi s iskolai ügyéről, terjedelmes, 
adatokban gazdag és érdekes jelentést olvasot fel a csángó 
ügyről, kimerítően ismertetvén azok szellemi, erkölcsi és 
anyagi viszonyait. A lelkes éljenzéssel fogadott jelentés fe-
lolvasása után előterjesztetett a tavali közgyűlésből kikül-
dött csángóbizottság javaslata, mely a következő 9 pontból 
áll: a) a jassyi püspök azon dicséretes és jóakaró szán-
déka, hogy Bákóban vagy Szabófalván a csángó nép szá-
mára kántor-tanitóképezde állittassék föl, a társulat által 
erélyesen támogatandó ; b) a társulat nyújtson segédkezet a 
csángó községekben népiskolák állitására s fentartására ; c) 
ezzel kapcsolatosan templomok épitésére, kijavítására és 
felszerelésére ; d) a bizottság czélszerünek tartaná, ha Jassy-
ban papnövelde állíttatnék föl a bukaresti mintájára, minek 
kivitele a társulat által támogatandó; e) addig is azonban, 
mig ez létesíthető, óhajtandó, hogy benszülött csángók a mi 
8eminariumainkban képeztetnének áldozárokká vagy f) ha 
a jassyi püspök jónak látná, hogy csángó papjelöltjeit a bu-
karesti seminariumban neveltesse, a társulat ezen czéljá-
ban őt a körülményekhez képest segélyezze ; g) a kath. fő-

rangú körökben ébresztessék föl a csángók vallási és isko-
lai ügye iránti érdeklődés ; h) kéressenek föl főrangú höl-
gyek, hogy támogatnák a Szent-László-Társulatot mise-
mondó ruhák ajándékozása által is a csángók javára. 

A fölolvasott jelentés és javaslat kapcsán érdekes és 
élénk eszmecsere fejlődött, mely alatt Szabó Imre szombat-
helyi püspök ur ő méltósága késznek nyilatkozott, hogy a 
jövő tanévtől kezdve Szombathelyen saját felügyelete alatt 
és költségén egy csángó fiat neveltessen vagy egy növen-
dékpapot képeztessen. A közgyűlés a nagylelkű ajánlatot 
harsogó éljenzésel fogadta s ő méltóságának ezért jegyző-
könyvileg köszönetét nyilvánitá. 

Lonkay Antal indítványára Kubinszky Mihály, püspök 
ur ő méltóságának, ki a csángók érdekében saját költségén 
ismételten fáradságos útra vállalkozott, a közgyűlés jegyző-
könyvileg köszönetet mondott. 

Ezután elnök határozatilag kimondá, hogy a bizott-
ság javaslata a közgyűlés által elvben elfogadtatott s a 
hivatal módozatainak végrehajtásával az igazgató választ-
mány bizatik meg. Az ad hoc csángó bizottság teendői be-
terjesztett javaslatával befejeztetvén annak további műkö-
dése megszűnik s fáradozásaiért a közgyűlés köszönete 
nyilvánittatik. 

Az actio-bizottság azon javaslatát, hogy kéretnének 
föl a nagyméltóságú ,főpásztorok, hogy egyházmegyéikben 
igazgatót méltóztatnának kinevezni, kik a helyi bizottságok, 
vagy a hol ilyenek nincsenek, a tagok és központi igaz-
gatás közti érintkezést közvetítsék és a a társulat czéljai-
nak előmozditásán közreműködjenek, — a közgyűlés egy-
hangúlag elfogadta. 

Most következett volna Majer Károly nöténcsi birto-
kos és társulati alelnök felolvasása, ki azonban tekintettel 
az idő előrehaladottságára, felolvasásának megtartását a 
jövőévi közgyűlésre kérte halasztatni. Elnök sajnálatát fe-
jezte ki, hogy értekező valóban kitűnő és érdekes értekezé-
sét, melybe tegnap alkalma volt bepillantani, elhalasztatni 
kivánja. A közgyűlés végre Szabó Imre püspök ur ő mél-
tósága indítványára elhatározta, hogy az értekezés, ha már 
szerző által fel nem olvastatott, nyomassák ki az évkönyv-
ben, mit a közgyűlés egyhangúlag elfogadott. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére lovag Lonkay Antal és 
dr. Ruzsicska János tagok kérettek föl. 

Végül dr. Balogh Sándor köszönetet mondott elnök 
ur ő méltóságának a közgyűlés tapintatos vezetéseérts kérte, 
hogy föpásztori áldását adná a közgyűlés tagjaira ; minek 
megtörténte után a gyűlés az elnök és a jelenlevő főpászto-
rok lelkes éltetése közt véget ért. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, october 5. Mire lesz jó a protestáns zsinat ? 

— A napokban folyt le a fővárosban a református convent, 
mely a zsinatelőkészitő munkálatokkal foglalkozott. Nem 
szóltunk akkor feltett szándékunkkal egyezőleg a convent 
lefolyásához, mert nekünk katholikusoknak oly természe-
tünk van, hogy mások belügyeibe nem avatkozunk, hanem 
tiszteletben tartjuk mindenkinek saját jogát ; most azonban 
kényszerítve érezzük magunkat, hogy, habár kelletlenül is, 
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hozzászóljunk ez ügyhöz, mert a convent lefolyása óta kezd 
a helyzet tisztulni és határozottabb körvonalakban kezd fel-
tűnni a czél, mely végett maguk a protestánsok is két részre 
szakadtak, némelyek óhajtván a zsinatot — mások ugyanezt 
•ellenezvén. A kérdés azonban ma már eldöntöttnek tekint-
hető a zsinatot érdekében, mert, ha léteznek is még egyesek, 
kik a zsinatot ellenzik, mások azonban, kik ezt eddig elle-
nezték, lemondtak az oppositióról és igy történt, hogy a 
convent, habár nem is egyhangúlag, kimondta, hogy az 
alkotmányozó zsinat 1881 október 31-ik napján, t i. a re-
formatio évfordulója napján, Debreczenben megtartassák. 

Ennyit kimondták Budapesten és ehhez nekünk úgy-
szólván semmi közünk, legfellebb várakozó állást foglalunk 
«1, hogy mi fog nyilvánulni a zsinaton. Debreczenben azon-
ban tovább mentek ; és mi nem bánjuk, hogy tovább mentek, 
inert a világos helyzetet jobban szeretjük a homályos, a ké-
tes helyzetnél, Debreczen ugyanis kifejtette azt, a mit a fő-
fárosi convent elmulasztott, ott megmagyarázták, hogy mire 
lesz jó a protestáns, illetőleg református zsinat. Már e kér-
dést megfejtésével egyetemben t. olvasóinkkal közölni, ah-
hoz hozzászólni jogunk van. A debreczeni ,Protestáns He-
tilap' ugyanis a conventet üdvözölve, hogy a zsinat megtar-
tását elhatározta, a többek közt igy ir : „Várjuk reménye 
ink teljesedésének sz. örömével várjuk, hogy a mint egygyé 
îesz a reform, egyház, azaz amint létesül az egy magyar re-
form. egyház: növekedik annak hatalma, tekintélye és súlya 
szemben az államhatalommal és a hazánkban most is csak-
nem középkori nimbuszával imponáló és ragyogó darussal. 
Eiberalisnak nevezik a mai kort és én megengedem, hogy 
az akar lenni, de nem hiszem el, hogy házankban oly öntu-
datos hatalom volna a liberalismus, hogy nekünk ez alakta-
lan valami elég oltalmat adna, és a fejlődésre kellően sza-
baddá tenné a tért, hogy minden téren hódításra törekvő 
államhatalomat, és az ennek támogatására nézve még a li-
berálisok által is oly nélkülözhetlennek vallott clerus befo-
lyását kellően mérsékelni és ránk nézve még mindig nélkü-
lözött teljes szabadság és igazi egyenlőség áldásait kivivni 
tudná. Aki ezt hiszi, keserűen fog csalatkozni." 

Aki még eddig nem tudta, a ,P. H. ' szavaiból most 
már tudhatja, hogy mire lesz jó a református zsinat. Ha-
talmi kérdés van itt felvetve és pedig szemben az állammal 
és a kath. clerussal, mert sem az első nem tett még eleget a 
protestantismus érdekében, sem az utóbbi nem abdicált még 
egészen a protestantismus kedveért. Hogy az államhatalom 
mennyire fog őrködni a felett, nehogy a fák az égig nyúlja-
nak még a protestáns zsinat esetében sem, az ami körünkbe 
nem tartozik, hanem igenis azt már nem hallgatjuk el, hogy 
mily ellenmondásba jön a ,P. H.' önmagával, midőn az el-
len az uralomra vágyó kath. clerus ellen fegyverkezik. Mi 
azt hisszük, hogy az állam majd csak megoltalmazza magát 
a protestáns hatalmi túlkapások ellen ; de másrészt ugy lát-
juk, hogy nagy ellenmondás rejlik abban, midőn a ,P. H.' 
egy lélekzet alatt kikel a clerus hóditásra törekvő vágya 
ellen akkor, mikor ő maga bevallja, hogy a zsinattól a pro-
testáns hatalom kiterjesztését várja. Azt csak értenénk va-
lahogy, ha a ,P. H.' a katholikus clerustól azt várná, hogy 
ez hatalmi terekvéséről lemondjon, ha ilyen léteznék, ha kö-
vetelné ezt azért, mert p. o. a protestánsok szerényen vissza-

húzódnának : de akkor debattirozni egy láthatatlan lény, a. 
kath, clerus hoditó vágya ellen, midőn e hóditási vágy 
protestáns részen létezik, és ezt nyiltan is bevallja, ezt meg-
valljuk nem értjük. 

Ha a ,P. H.' szavait különben felfogtuk, ugy azokból 
azt kell értenünk, hogy Debreczenben eljöttnek látják az 
időt harezot kezdeni a katholicismus ellen, hogy azt minden 
térről leszorítsák. Ezt a benyomást teszi reánk az a nyilat-
kozat, hogy ott a liberalismus eddigi működésével a katho-
licismus ellen nincsenek megelégedve. A liberalismus ugyanis 
amint mondatik, sem elég oltalmat nem nyújt a protestán-
soknak, — szegények igazán elnyomott állapotban vannak, 
hogy az ember szive megesik rajtok! — sem pedig kellően 
szabaddá nem teszi a tért a fejlődésre és nem hárítja el út-
jából az akadályokat, ami annyit jelent, mint hogy a libera-
lismus a katholicismust még nem tette annyira tönkre tör-
vényeivel, hogy abban a ,kerésztyén' szeretet örömét találná, 
mint hogy nem folytatja még egészen ugy a harezot a katho-
licismus ellen, mint azt Debreczenben óhajt ják: ennélfogva 
ezt a nemes munkát most majd maga a protestantismus fog-
ja kezébe venni s a zsinati egyesülés lesz az eszköz, mely a 
testvéri harezot hevesebben fogja eszközölni, ez fogja majd 
annak rendje és módja szerint eszközölni, hogy a fejlődés-
nek útjában álló akadályok elhárittassanak és a teljes sza-
badság és igazi egyenlőség áldásait kivánja. 

Mi nagy köszönettel vagyunk a ,P. H.' iránt, hogy 
szives volt feltárni a protestánsok egyesületének főczélját. 
A szeretet egyesíti őket a zsinatban, hogy majd a gyűlölet-
nek adjanak a szeretet egyesülésében kifejezést a katholicis-
mus iránt. Most már tisztában vagyunk a törekvés felől. 
Lesz egy protestáns zsinat, melynek czélja lesz a harezot meg-
kezdeni a katholikusok ellen, bizonyára azon fegyverekkel, 
melyekkel a protestantismus minden időben vivott a katho-
licismus ellen. És miért? Egy phantumért, egy nagy semmi-
ért, egy nem letező dologért, t. i. azon hatalomért, melylyel 
a katholicismus többé nem bir hazánkban, azon hatalomért, 
mely már a protestánsok birtokában van. Épen ezért, mint-
hogy ez igy van, szerintünk csak külszin az, hogy e hata-
lomért akarnának küzdeni a protestánsok. Nem a hatalomért 
hanem a már létező hatalom nagyobb kiterjesztéseért és a 
katholicismus teljes elnyomatásáért fogják e harezot meg-
kezdeni. Hogy ez hová fog vezetni, azt csak az Isten tudja ; 
de arra legyenek készen a protestánsok, hogy a katholiku-
sok e harezot, melyért a felelősség nem őket illeti, nem fog-
ják összetett kézzel nézni tétlenül. Az oroszlán csak alszik 
de ha felébred ! . . . . ^ 

Esztergom, szept. 30 M élt. és főt. Szabó József fölsz. 
püspök ur ötvenéves áldozársága egy hosszú, félszázados. 
Isten szive szerinti papi élet áldásos működésére vet ragyogó 
fényt. O méltósága e napot országszerte ismert nemes lelké-
nek sugallata szerint nem külső fény s tüntető lakmáro-
zás közt, hanem, mint mondá, csendesen, a B. Szűz kegyel-
meinek valamely szentélyében és szokott jótékonyságá-
nak gyakorlásával ohajtotta megülni. Ezen szerény' alázatos» 
nemes szándékáról szól ő emja főm. Simor János bibornok 
herczeg-primás úrhoz még f. é. juniusban intézett következő 
emlékezetes levele. Eminentissime ac Reverendissime Do-
mine Cardinalis ! Etc. Ut calamorum, quos nupernis diebus 
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ad scribendutn mihi donnre dignabatur, tandem et quo rae-
liorem usum capiam, primum quidem exarandis admovi vo-
tis, quae pro festo nominis Eminentiae Yestrae nuncupare 
filialis exposcit pietas, quae paucÍ9 hue redeunt : ut Deus 
omnium bonorum largitor tribuat Eminentiae Yestrae longi-
tudinem dierum cum omni benedictione et salute ! Deinde 
autem, quia benedicente Domino attigi aetatis meae septua-
gesimum sextum, sacerdotii vero quinquagesimum annum : 
sensu gratitudinis impellente animum constitui, aliquam 
fundationem facere, eamque benignae approbationi Eminen-
tiae Vestrae humillime substernere. Occasione quippe sa-
cerdotii iubilaris pro ratione adiunetorum soient solennita-
tes adornari, demonstrationes fieri, lautae epulaeparari ; haec 
ego praesentis temporis pauperiei minime convenire existi-
roo ; ideo potius ad b. Emin. Yestrae manus depono 3500 
flor. in cartis relutae urbarialitatis per Ven. Metropolit. 
Capitulum cum solita cautela administrandos, censumque 
capitalis ad cassam pauperum dispensandum. Ego vero sa-
crificium eucharisticum sine strepitu et pompa dum et 
quando in aliqua Ecclesia thaumaturga Deo offeram." Esz-
tergom 1880. 23-a Junii. 

O ernja, kegyelmes főpásztorunk, áldozárságának 
aranyáldozatát bemutatni készülő érseki-helyettesének eme 
kegyeletes sorok kíséretében jelentett nemes tettét követ-
kező nyilatkozattal hirdette ki nagy főegyliázmegyéjében : 
N. 2603. Illmus ac Ressimus D. Josephus Szabó cons. 
Episcopus Nilopolitanus, E. M. Strig. Custos-Canonicus 
in spiritualibus Vicarius et Causarum Auditor Gralis, in 
Pontificalibus Auxiliaris etc. etc quod Sacerdotii sui ju-
bilaeum attigerit, grati animi sensa erga Deum, qui ut 
in Ecelesiastico legimus, „dat sanitatem et vitám et be-
nedictionem", contestaturus, multis suis benefactis novum 
adiecit, relutae urbarialitatis Chartas in valore 3500 11. mon. 
conv. ea cum destinatione offerendo, ut huius summae capi-
talis census perpetuo cederet pauperibus, quibus qui subsi-
dia vitae sive eleemosynam tribuit, quasi ipsi Domino tri-
bueret. „Amen dico vobis, dicit Christus, quamdiu fecistis 
uni ex his fratribus meis minimis, mihi fecistis." — Latere 
quidem voluit pauperum benefactor, sed qui dicit : „Te au-
tem faciente eleemosynam, nesciat sinistra tua, quid faciat 
dextera tua", dixit etiam : „Sic luceat lux vestra coram lio-
minibus : ut videant opera vestrat bona, eglorificent patrem 
vestrum, qui in coelis est," — En causam, ob quam bene-
factum reticeri non debuit. Strigonii, die 27-a Junii, 1880." 

Adjon Isten egyházunknak s magyar hazánknak sok 
ily áldozárt és főpapot ; ő méltóságát pedig, a hőn szeretett 
és tisztelt aranymisés papot, a szegények és szűkölködők 
gondos vigasztalóját, fáradhatlan jótevőjét, az emberi kor 
legvégsőbb határaig éltesse ! O O o 

Eger. szept. 30. Dixit laicus clero stb. Ezt a régi köz-
mondást czáfolta meg — ki tudja már hányadszor — a ke-
gyelet azon szép ünnepe, melyet érseki városunk mainap 
tartott. Ma lepleztetett le ő cxclja, dr. Samassa József, ün-
nepelt főpásztorunk, életnagyságú arczképe a városház nagy 
termében. O excljának jótékonysága Eger iránt határt nem 
ismer. Kiváló fontosságú se város jövőjére nagyjelentőségű 
volt ő kegyelmességének azon áldozata, melyet a törvény-
szék helyiségének több ezer forinton való megszerzése s épí-

tési költségeinek nagyobb mérvű pótlása által a városnak 
hozott. Hálául ez áldozatokért a város ő exclja életnagy-
ságú arczképének lefestetésót határozta el, őt diszpolgárai so-
rába igtatta s az erről szóló diszokmány átadása alkalmából 
ő exclját fényes fáklyásmenettel tisztelte meg. Elkészülvén 
a kép, annak leleplezése mára tüzetett ki, mint ő excja szü-
letése napjának évfordulójára. A ki tudja, mennyire lelke-
sül Eger nagyszellemü érseke iránt, az, ha nem is mondjuk, 
tudja, hogy a város ez ünnep alkalmából diszbe öltözött. Az 
ünnepély színhelye, a városháza, városi és nemzeti zászlók-
kal volt diszitve. Megjelentek a városi képviselők, törvény-
szék, megyei hatóságok, állami hivatalnokok, a papság ve-
zéreltetve Lengyel Miklós cz. püspök, nprépost ur által, a 
lyceumi és főgymnasiumi tanári kar stb. s a város értelmi-
ségének nagy része, ugy hogy a terem zsúfolásig megtelt. 
Tavasy polgármester megnyitó rövid szavai után Zalár m. 
főjegyző következő emlékbeszédet mondott: 

Tisztelt képviselőtestület ! 
Midőn a tisztelt képviselőtestület határozatából s felhí-

vása folytán ez alkalommal szót emelek, teszem azt némi 
habozással, mert Eger városa a mai napon oly polgári ün-
nepet ül, melyhez bizonyára e város szűk határán tul is, ha-
zafias együttérzésből, sokan, nagyon sokan, mindazok csat-
lakozni fognak, kik a valódi érdemek iránt még nem szűn-
tek meg méltó tisztelettel viseltetni, s kik ennélfogva mind 
jobban érdeklődő rokonszenvvel és egyre fokozódóbb lel-
kesedéssel kisérik ünnepeltünk fényes pályáját, melyen — 
mint igazi magyar főpap — oly példásan és oly áldozatkész 
odaadással szolgálja a haza és emberiség szent ügyét . . . De 
épen ez teszi nehézzé feladatomat, s ezért kell — a rám bí-
zott tiszt súlya alatt a tisztelt közgyűléshez már előre is el-
nézésért esedezem. 

A boldog emlékezetű Bartakovics Béla halálával meg-
üresedett egri érsekségre Szepes akkori ifjú püspöke nevez-
tetvén ki, alig érkezik meg Egerbe, levél jön tőle a városi 
hatósághoz s benne egy szép összeg a szegények részére. 

Im ez a beköszöntő, melylyel — mielőtt még érseki 
székét elfoglalta volna — már sziveinkbe igtatá magát. 

De ez csak első lánczszeme azon szakadatlan és nagy-
mérvű jótéteményeknek és adakozásoknak, melyekkel első. 
sorban ugyan Eger városában, de ezen kívül széles kiterje-
désű egyházmegyéje számos más helyein, sőt az ország leg-
távolabb pontjain is minden alkalommal —ha tűzvész, vagy 
árviz, ínség, vagy járvány, vagy bármily más csapás nyo-
mán jajdul, vagy csak sóhajt is fol a szerencsétlenség — 
siet, hogy első érkezzék oda, a szenvedők könyüit letörleni, 
le különösen a titkos szegények szeméből, kiknek szemé-
ből, kiknek szemérembe elhaló bágyadt sóhaját csak a leg-
érzékenyebb szivek hallják s értik meg, s letörli a titkolt 
könyeket oly gyöngéd kezekkel, hogy nem a szégyen, hanem 
a megilletődés pirja marad hátra a sápadt arezokon. 

Igen, ő nem csak prédikálja a jót, hanem cselekszi is 
azt, és pedig oly határt nem ismerő szenvedélylyel s oly — 
hogy ugy mondjam — ős keresztényi pazarlással, hogy jel-
lemének ezen fő vonása, ezen szivjóság, ezen nagylelkűség, 
még ha egyéb jeles tulajdonságok nem diszitenék is, már 
magában is elég volna arra, nagyon is elég, több mind elég, 
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hogy neve ne csak Eger város polgárai által, hanem min-
denkoron tisztelet- és kegyelettel említtessék. 

Én nem fogom elszámlálni adakozásainak hosszú sorát, 
melyek százezrekre mennek, ez nem is volna lehetséges, mert 
azoknak egy nagy része hozzáférhetetlen titok. De egy jóté-
teményéről, egy — Eger városának tett ajándékáról, mely a 
mai ünnepélylyel szoros összefüggésben van, meg kell emlé-
keznem. Ez azon ezrekre menő, de tulajdonképen — ha kö 
vetkezményét tekintjük — számmal alig kifejezhető megbe-
csülhetetlen adomány, melylyel egy nagy veszélyt hárított 
•el Eger városáról s lehetségessé és biztossá tette a kir. tör-
vényszék itteni maradását. E nagyszerű ajándékozásnak ül-
j ü k ma hála-ünnepét, polgári egyszerűséggel, mint hozzánk 
illik, de igaz szivvel, mely régóta ég már a vágytól az ün-
nepelt férfiú művészi képmását látni e terembon, melynek 
mindenkor egyik legfőbb diszeül tekintendi azt a polgá • 
rok kegyelete. E vágy most nyer teljes kielégítést . . . Im 
a kép ! . . . 

De ezzel még nem értem beszédem végéhez, mert an-
nak, hogy e mai ünnepély hőse iránti tiszteletünk oly őszin-
te s oly élénk, és maradandó külső jelben is kifejezést keres, 
az elmondottakon kivül egyéb okai is vannak. 

Ki ne emlékeznék vissza a hatvanas évek politikai har-
•czaira, midőn a pártok elkeseredett küzdelmei — a helyett, 
hogy a zöld asztalnál sa választásokkal véget értek volna — 
a magán körökbe is egész szenvedélylyel átvitetvén, annyira 
megmérgezték a társas életet, hogy a különböző pártokhoz 
tartozók kerülték s ugy szólván lenézték egymást . . . 

E feszültség, e tulhajtottság végre megszűnt, mai 
napság ennek már nyoma sincs. Kétségtelen, hogy a pártok 
átalakulásai és csalódásai s több más körülmény, főleg pe-
dig a mindent enyhitő idő — a közeledésre előkésziték s 
mind fogékonyabbá tették a kedélyeket ; de ha a sokáig nél-
külözött béke és barátság csakugyan visszatért, nincs-e a 
társas élet széthúzó elemeinek egymással való kibékitésében 
nagy része ő neki is, a vendégszerető főpapnak, ki érseki pa-
lotájában, mint semleges téren, a különböző pártok embereit 
ép azon szándékkal Í3, hogy közelebb hozza azokat egymás-
hoz — egyforma szivességgel és nyájassággal fogadni egy 
alkalmat sem mulasztott el ? S nem lehet-e, nem kell-e ezt 
is, a helyes alapjára visszavezetett társas élet nevében, mint 
«gyík érdemét kiemelnünk ? 

Pedig ha palotája semleges tér is, ő maga távol van 
Attól, hogy semleges volna a politikában. Hogy is lehetne 
itt semleges ő, akinek egyházi pályája a politikai élet or-
szágútján visz keresztül ; aki oly nagy mértékben bírja a 
meggyőződés bátorságát s az elhatározottság rettenthetlen-
ségét, hogy egyenesen a classicus „ Justum ac tenacem pro-
positi virum"-ot juttatja eszünkbe ; aki már e téren oly fé-
nyes jeleit adta lelki függetlenségének, melyről csak legkö-
zelebb is oly szellem fensőbbséggel tett tanúságot az egri 
jogakadémia ügyében, a közoktatási miniszterhez intézett 
remek fölterjesztése 

De nagyon előre siettem . . . egy-két példáért, egy-két 
jellemző vonásért hadd térjek kissé vissza még! 

Mint országgyűlési képviselő a vallás- és közoktatás-
ügyi minisztérium osztálytanácsosául levén kiszemelve, mi-
után, a miniszter politikájával nem mindenben értett egyet, 

készebb volt a neki szánt állást veszélyeztetni, mintsem 
meggyőződéséből csak egy hajszálnyit is engedjen s ép ez-
zel, ezen önzetlen jellemét kitüntető férfias határozottság-
gal, nyerte meg Deák Ferencz barátságát, kinek aztán ren-
dithetlen hive lőn. . . . 

Midőn az egész világ belerohant a fusio csalóka vi-
zébe, ő nem tudott, nem akart az árral úszni ; emlékei, elő-
relátása s büszkesége ettől visszatarták — és a szárazon 
maradt. . . . 

A fusióba vetett remények csakugyan meghiúsultak s 
közgazdasági érdekeink idegen birvágy zsákmányául estek. 
De — hogy Dante poklának felirata egészen viszonyainkra 
illjék — még egy volt hátra, az : hogy gyászt kelljen ölte-
nünk a monarchia külpolitikája miatt, mely Magyarország 
keleti érdekeit egy szörny-szövetség kedveért feláldozá. Az 
alsó-házban keresztülhajták az ügyet, s a főrendek közt, azt 
hitték, többé szó sem éri. De ott volt az egri érsek, aki hall-
gatni nem szokott, ha szólni kötelesség. És felszólalt és pál-
czát tört felettök, s hűség, bölcseség volt minden szava. 
Mily ünnepélyes jelenet ! milyen nagy példa ! mily loyali-
tás ! . . . Igen, loyalitás . . . mintha a mindenre igent mondó 
kormányférfiak tanácstalanságából kikelendő vész előérze-
tében megrázkódó trón érczoszlopa szólalt volna meg — a 
vészes igenre azt kiáltva: nem! 

Ha a szellemek mai elveteinedettségében, e meggyő-
ződés s kötelességérzet nélküli léha zűrzavarban, mindenki 
hallgat a főbbek között (hisz nincs többé magyar aristocra-
tia /) az érsek példája után most rajtatok a sor, ti emeljétek 
föl szavaitokat, ti — püspökök, ha az Isten tanácsosai vagy-
tok ; mint fölemelték a próféták, midőn megfenyegették a 
királyok rosz uton járó tanácsosait . . . vagy hintsetek ha-
mut fejeitekre s hullassatok vérkönyeket a pusztuló ország 
fölött ! . . . 

Mi pedig, polgárok ! az Esterházyak és Telekesyek e 
méltó utódának, a kötelességteljesítés e példaképének buz-
ditó képmása előtt tegyünk fogadást : hogy mindenkoron, a 
haza jó és rosz napjaiban — ha ugyan lesz még jó napunk 
is, — mindig hiven s mindig egyenlő buzgósággal teljesít-
jük hazafi kötelességeinket, s e fogadással fejezzük be a mai 
ünnepet, melyet hazafi érdemnek szentelénk. 

Irkon. Főpásztori szózat az oktatás ügyében. — Irhon 
érsekei és püspökei az armaghi érsek elnöklete alatt, a du-
blini Maynoth-collegiumban egybegyűlve, következő nyilat-
kozatot intéztek az ir néphez : 

„Mi, Irhon érsekei és püspökei, az egyházat érdeklő 
kérdések tárgyalása végett zsinatba gyűlve, kötelességünk-
ül ismerjük a fenforgó viszonyok közt ujolag ismételni-
azon intelmeket, melyeket a püspökök Irhon katholikusai-
nak az oktatás ügyében már annyiszor adtak, s hogy ne vél-
jék, miszerint az egyetemekről szóló ujabb törvényhozás jo-
gos kérelmeinknek eleget tett s megszüntette volna e fontos 
ügyre nézve régóta táplált aggodalmainkat: figyelmeztet-
jük hiveinket, hogy mi sem történt, mi a királyi collegiu-
mok veszedelmes jellegét, melyet a szent szék, mint a hittel 
és erkölcsökkel komolyan és bensőleg ellenkezőt, már több-
ször kárhoztatott, megszüntette volna, s hogy következéské-
pen az ezen intézetek által követett oktatás-rendszer ezután 
is az egyház kárhoztatása alatt áll és kell is állnia. A par-
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áment 30,000 lírát szavazott meg azon collegíumok fentar-
tására, melyek népünk hitét folyton veszélyeztetik, mi alatt 
egy fillérnyi segélyt sem ád a katholikus egyetemre vagy 
Irhon katholikusainak egyéb fensőbb oktatási intézeteire. 
A dublini Szentháromság-collegium, mely oly jelentékeny 
kormánysegélyben részesül, folyton határozottan ellensé-
ges indulatunak mutatja magát a katholikus Irhon hitével 
szemben. 

A királyi egyetem, uj útra lépve, elhatározta ugyan, 
hogy oly vizsgálati rendszert és pályadijakat léptet életbe, 
miket katholikus tanulóink is hasznukra fordithatnak, mint-
hogy a vallásos szellemben adott külön oktatást nem fogja 
gátolni. De a mennyire mai napig tudhatjuk, a tervezet ko-
rántsem foglalja magában abbeli jogunk elismerését, hogy 
kath. ifjuságunk oktatásában részt vehessünk. Ez intézke-
dés a katholikusokat egyenlőtlen helyzetben találta s abban 
meg is hagyja. Azért valamint a múltban, ugy most is, kö-
telességünknek tart juk inteni híveinket, hogy kerüljék e ve-
szélyes intézeteket és küzdjenek továbbra is, hogy az oko-
zott karokat jóvátehessük s visszaszerezzük azt az egyenjo-
gúságot, mely bennünket a tanügy terén többi hitfelekezetli 
polgártársainkkal ,együtt megillet. 

IRODALOM. 
-f- Statuta ab Eminentissimo et Bever endissimo Domino 

Ecclesiarum Colocensis et Bácsiensis Archiepiscopo Ludovico 
S. B. E. Cardinale Haynald pro Archidioecesi sua a die 4-a 
Junii 1867. usque finem anni 1879. tűin e eonferentiis dioe-
cesanis, tum peculiaribus occasionibus sparsim édita, nunc 
vero pro faciliore eleri curati usu in unum collecta." 

Ezen czim alatt megjelenendő nagybecsű s fölöttébb 
tanulságos műre hirdetik az alulirt kalocsai érseki nyom-
dászok a következő előfizetésre való felhívást : A kalocsai 
bibornok-érsek ur ő eminentiája közelebb kiadta egy kötet-
ben mindazon rendeleteket, határozatokat, tanácskozmányi 
döntvényeket, melyek 1867. junius 4-ike, tehát azon idő óta, 
midőn ő eminentiája a kalocsai érseki széket elfoglalta — 
egész 1879-ig bezárólag az egyházmegyei körlevelekben 
megjelentek. A gyűjtemény teljes czime a fenti. Magában fog-
lalja e gyűjtemény mindenek előtt azon gyönyörű latinság-
gal irt beszédet, melyet ő eminentiája mindjárt érseki szé-
kének elfoglalása alkalmával megyei papságához intézett ; 
továbbá azon négy megyei tanácskozmány döntvényeit, me-
lyek különböző időkben tartatván, majd az 1898-diki, az 
egyházat oly közelről érdeklő országgyűlési 38-dik, 48-dik 
és 53-dik, törvényczikkek, majd az 1869-dik és 1870-dik 
években tartott vatikáni zsinat, vagy a későbbi orszá-
gos és megyei viszonyok folytán felmerült, néha nagyon is 
fontos kérdések fejtegetésével és megoldásával foglalkoztak ; 
magában foglalja végül mindazon rendeleteket, melyeket a 
a főpásztor az egyházmegyei kormányzat, a lelkipásztorko-
dásban kifejtendő buzgalom, a papság élete, a szent mise, 
szentségek, egyházi szertartások, böjt és önmegtartóztatás, 
a házasság, temetés és a holtak kiásatása, az anyakönyvek 
s azok kivonatai, az iskolák és tanitók, a katonák, a papság-
anyagi viszonyai, az egyházi javak kezelése, a társulatok s 

egyéb ájtatos dolgok stb. tárgyában különböző időkbeü, a 
szükséghez képest főmegyei papságához kibocsátott. Függe-
lékül hozzácsatoltattak még az öt évre szóló felhatalmazvá-
nyok (facultates quinquennales pro foro interno et externo) 
és a tartalomjegyzék. Kitűnik ebből, hogy e gyűjtemény 
korántsem bir kizárólag specialis jelleggel, hanem hogy oly 
dolgokat is tartalmaz, melyek az egész ország papságát 
közelről érdeklik. A mit különben azon körülmény is bizo-
nyit, hogy megjelenése után csakhamar több megyéből kap-
tunk megrendeléseket ; bár azoknak — fájdalom ! eleget 
nem tehettünk, mivel a művet első sorban Kalocsamegye 
papsága számára készíttetvén ő eminencziája csak annyi 
példányban nyomattatta, a mennyire épen jelenleg szüksége 
volt. Hanem az imént érintett két körülmény arra birta 
alulirottakat, hogy a kalocsai bibornok-érsek ur ő eminen-
cziája kegyes engedélyét kérjék ki a mű uj kiadására, me-
lyet saját költségükön eszközölni készek, lia a hazai papság-
ból annyian előjegyeztetnék magokat, hogy a nyomdai 
költségek fedezésére kilátásuk lehet. A mű nagy nyolczad-
rét alakban jelennék meg s legalább 20—24 ivre terjedne. 
Előjegyzési ár boritékba fűzve 2 forint oszt. ért., mely a 
mű megküldése alkalmával utánvét utján szedetnék be. 
Tisztelettel kérjük a hazai ft. papságot, hogy november hó 
végéig a megrendelést megtenni szíveskedjenek. Kelt Ka-
locsán, 1880. szeptember hó 8-án. Malatin és Holmeyer 

érseki nyomdászok. 

VEGYESEK. 
-f- A magyar főt. püspöki kar m. hó 25. és 26-án tar-

tott értekezletére vonatkozólag folyton érkeznek hozzánk tu-
dakozódások. Ezekre ezúttal csak azt felelhetjük, hogy az 
ok, mely az értekezletet szükségessé tette, mindenki előtt is-
meretes ; czélja pedig az értekezletnek az volt, hogy ut és-
mód találtassák, mikép lehet a fennforgó nehézségek között, 
ragaszkodva az egyház isteni elveihez, az — eddigi, egész-
ben véve békés állapotot az elmérgesedés ellen megvédeni. 
Egyébiránt a főt. püspöki kar megállapodásai soha sem ké-
peztek titkot. A ki ismeri főpásztoraink lelkiismeretes egy-
házi szellemét, bölcs hazafiságát s ritka eszélyességét, körül-
belül magától tisztában lehet, és pedig előre, főpásztoraink 
értekezleteinek iránya felől. Most még csak annyit mond-
hatunk, hogy egyöntetű föpásztori instructióban fogunk a 
legújabb értekezletben megállapitott irányeszmékről is hite-
lesen és hivatalosan értesülni. 

= Felkérettünk a következő sorok közlésére. — A jöt. 
plébános urakßgyelmebe\ Csernyei Gyula keresetképtelenné 
vált néptanító neje, mint végzett kitűnő munkamesternő, — 
ki azért is megérdemli a pártfogást mert több év óta beteg-
férjét ápolja, — oly vidéki helyen óhajt letelepedni, hol 
rendszeres tanítónő nincsen s azért vagy a község önkényt 
némi kedvezményeket ajánlani kész, vagy másként szerény 
de biztos megélhetés végett magán kézimunka-iskola feu-
tartására alkalom volna. A szegények gyermekei ingyen 
oktatásban részesülnének. Ily megélhetési mód nyújtása ál-
tal nevezettnek könyebbé tétetnék ügyszeretetből gyakorolt 
eddigi tevékenységét a neveiészeli irodalom terén is tovább 
folytatni. Szives értesítés e czim alatt kéretik nevére : Bu-
dapest VIII. Or-utcza 7. 

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

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



<2SC- 
^Megjelenik e lap heten-"/' 

kint kétszer : 
I szerdán és szombaton. 
; Előfizetési dij : 
; félévre helyben s posta- : 
j küldéssel 5 f r t . 
; Szerkesztői lakás-. Buda- ; 
i pest, VIII., Stáczió-utcza ; 
! 55., hova a lap szellemi : 
I részét illető minden kül- j 

^ demény czimzendö. ^ 

gTS&- N26"\9 

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

HARMINCZKILENCZEDIK ÉVFOLYAM. 

sySgv. ^30,9 
^Előfizethetni minden kir .^ 

postahivatalnál ; 
: Budapesten a szerkesztő-
• nél, és Kocsi Sándor 
: nyomdai irodájában, mu-
; zeum-körut 10. sz. alatt, 
; hova a netaláni reclama-
; tiókis, bérmentes nyitott 

y levélben, intézendôk. 

GAbi r&s- \a 

Budapesten, october 9. 29. II. Félév, 1880. 

TARTALOM : A szépség rövid elmélete és a szentirás szépsége. — Titkári jelentés. — Egyházi tudósitások : Budapest. 
Impia frans. Bécs. Aquinoi sz. Tamás bölcsészete a bécsi egyetemen. Felsö-Szilésia. Hires búcsújáró hely. Münster. A cen-
trum-ünnepély. — A kath. alapok kezelésének ellenőrző bizottsága. — Irodalom: A magyarországi jogtanodák kérdésé-

hez. — Vegyesek. 

A szépség rövid elmélete 
és 

a szentirás szépsége. 
Görögország Plátó szája által adja nekünk a 

szépnek legelső definitióját, mely ngy látszik a gö-
rög művészetnek szabálya és charaktere volt. „A 
szép az igaznak fénye." Ez a formula, melynél az em-
beri szellem annyi századok óta jobbat, találóbbat 
alig gondolt ki. Találóbb-e ennél, hogy csak egy pár 
példát emlitsünk, Hegelé? „Das sinnliche Schei-
nen der Idee."1) A Jouífroyé? „A spirituális termé-
szet, az energiável és könnyűséggel nyilatkozó erő"2) 
Vagy a Lamennaisé? „Az igaznak nyilatkozata, ki 
az ő egységében képezi a forrást, a honnan szárma-
zik a véges lények határtalan különfélesége."3) 
Stöckl Albert szerint szép az a mi tökéletes, ha 
ugyan az, ezen tökélyénél fogva szellemi élveze-
tet ad.4) 

A szépségnek régtől fogva és igen helyesen két 
nagy formáját t. i. a szépet és fenségest különböz-
tették meg. Szép lesz egy teljesen bevégzett ösz-
hangzó tárgy, melynek szemlélete édes, szelid öröm-
mel tölti el a lelket. Szép tehát egy rózsa, egy szo-
bor, egy görög templom, stb. Fenséges lesz pedig 
az oly nagyszerű, rendkívüli tárgy, melynek látása 
bennünk a végtelen eszméjét felkölteni alkalmas. 
Fenséges tehát a tengeri vihar, az éj sürii villám-
lása, a Chimborasso stb. Csakhogy a szépnek határa 
végtelen, mert nem csak a physikai, de az értelmi 
és morális világnak is vannak szépségei és igy a 

*) Bougot, Essai sur la critique d' art, chap. 13. 
2) u. o. — 3) U. o. 
4) „Schön ist dasjenige, was in sich vollkommen ist, in 

sofern es uns, wenn es unserem geistigen Blicke gegenüber 
tritt, um seiner Vollkommenheit willen wohlgefällt, und uns 
dadurch einen geistigen Genusz gewährt." Stöckl, Aesthe-
tik. §. 2. 

physikai, értelmi és morális világrendnek megfele-
löleg meg kell különböztetnünk a physikai, értelmi 
és morális szép osztályát, és ismét ezen osztályok 
mindenikében a szépségnek már emiitett két for-
máját. 

Lehet tehát szép, mint fenséges a természet, az 
eszme, az érzelem, a cselekedet. De mind ezen kü-
lönrendii szépségek egyben, és pedig a moralisban 
egyesülnek. A különféleségben megvan a rejtett 
egység, meg a tökéletes harmónia. Hisz e nélkül a 
szépről magában, — nem beszélhetnénk ! A physi-
kai szépség csak jegye a belső szépségnek. A morá-
lis, — spirituális szépség az alapja és princípiuma 
a szép egységének. 

Mind ez a különböző szépség pedig egy szóval 
reális szépségnek neveztetik. És mindezen tul van 
egy magasabb rendű szépség t. i. az ideális, eszmé-
nyi. „Az eszmény — hogy Cousin philosoph sza-
vaival szóljunk — nem székel az egyénben, nem az 
egyének összeségében Az eszmény, a mint kö-
zeledünk felé, azon mértékben távozik. Véghatára a 
végetlenben, vagy is Istenben van, vagy jobban 
mondva az igaz és absolut eszmény nem más mint 
maga Isten."5) 

Plátó, az oly kitűnő szónok mint philosoph, 
ritka lelki nagyságánál fogva pogány létére is ké-
pes volt felemelkedni a legmagasabb rendű szépség 
eszméjére. „Animus maximo particeps est divinae 
naturae. Divina autem natura pulchra est, sapiens, 
bona et quidquid tale dici potest," mondja Dialógu-
saiban. A honnan azon következtetést vonja, hogy 
a beszédbeli szépség is eme legfőbb, eme lényegénél 
és természeténél fogja szép lénytől származik. — 
Igen, Isten a szépség ama három nagy rendjének 

5) Cousin V. „Du vrai, du beau, du bien." VII, leçon. 
29 
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princípiuma. Ö az igazi absolut ideal. Ö a szépség 
két nagy formájának is „typusa és forrása."6) 

A szép és fenséges, a mint mondottuk, a reális 
szépség két formája. A szép szükséges, okvetlen kel-
léke egy müdarabnak, melyben annak kezdettől vé-
gig, tetejétől aljáig, az egészben mint a részletek-
ben nyilvánvalónak kell lenni. A fenségessel azon-
ban másként áll a dolog. Ennek lényege, charaktere, 
hogy csak bizonyos kózönkint, vonásonkint mutat-
kozik. — Mutatkozik egy szóban, egy érzelemben, 
egy eszmében. Ez tehát csak mintegy futólagos, tü-
nékeny — mig a szép állandó, folytonos jellemű. 
Es igy maga a fenséges nem alkothatna sem egy 
müdarabot sein egy beszédet. A fenségesben a rhe-
torikus ismét megkülönbözteti a gondolat és érze-
lem fenségét. A gondolat fensége jelenkezik egy 
nagy eszmében, legyen az egyszerűen kimondva, 
vagy pedig Oazda0on felekitve. Az érzelem tcnsc_,c 
pedig a sziv nagy, mély indulatainak érzelmeinek 
hü kifejezésében. Ilyen p. o. az a hires „qu'il mou-
rû t ," — hogy meghaljon,7) melyről Voltaire azt 
mondá, hogy az egész antik világban nincsen párja. 
Ilyen Virgilnél: „Aude hospes contemnere opes, et 
te quoque dignum finge Deo, rebusque veni non 
asper egenis,"8) mely szavak egy sz. Benedekhez, 
vagy sz. Berriardhoz méltók lennének. — De nekünk 
nincs szükségünk arra, hogy profán Íróknál keres-
sünk példákat a szépre és fenségesre, midőn azzal a 
sz. irók oly bőven rendelkeznek. Magok a tárgyak, 
melyekkel a héber iró foglalkozik, bizonyára a leg-
magasztosabbak. Isten végetlen nagysága, hatalma, 
bölcsesége, jósága és kifürkészhetlen utai, képezik 
az ö tárgyát. És a sz. iró mindig tárgyához illő 
sz. komolysággal és méltósággal szól. A gondolat-
fenség példájául szokták idézni a teremtés történe-
tének ama helyét, melyben a legtalálóbb rövidség-
gel és egyszerűséggel fejeztetik ki a legnagyobb 
eszme, és mely már Longin által a fenséges példá-
jaként magasztaltatott. „Mondá Isten, legyen vilá-
gosság, és lőn világosság/'9) Máskor ezt az eszmét 
o o " 0 0 / 
bővebben kifejtve, és a képek egész gazdagságával 
felékesítve találjuk, mint a következő sorokban. 
..Ki mérte meg marokkal a vizeket? És ki mérte 

6) U. 0. 
7) Az öreg Horatiusnak hírül adják, hogy két fia meg-

öletett, a harmadik futásnak eredt. A fiu gyávaságán bo-
szankodó öregtől Julia kérdé. „Mit akarsz, hogy legyen egy-
maga három ellen?" — „Hogy meghaljon," volt a felelet. 

Jul ie: Que vouliez vous qu'il fît contre trois? 
Horace : Qu'il mourût. 
8) Virgil. Aeneis. X I I I . 364. 
9) I. Mózes 1, 3. 

meg az egeket arasszal? Ki tartotta föl három ujjal 
a föld nehézségét ? Es ki mérte meg fontban a he-
gyeket, és a halmokat mérlegben ? — Emeljétek fel 
a magasba szemeiteket és lássátok ki teremtette eze-
ket. O előhozza számszerint azok seregét, és mind-
nyájokat néven szólitj cl j cLZ ö erősségének, nagy ere-
jének és hatalmának sokasága miatt egy sem ma-
radt el.10) Igy Jóbnál a XXXVIII. fejezetben, me-
lyet a ki olvasni akar, látni fogja, hogy Isten böl-
cseségének és hatalmának eszméje magasztos és a 
tárgyhoz teljesen méltó képeket és kifejezéseket 
szolgáltatja az irónak. 

De egy kissé nehezebben megy a dolog, midőn 
a sz. iró Isten végetlen tulajdonságainak általános, 
elvont fogalmát akarja kifejezni. Ilyenkor a szellem 
egészen elmélyedni, mintegy elnyeletni látszik a 
végtelen érzete által, hasztalan küzdve, hogy talál-
jon utat, módot a kibontakozásra. „Uram, a te irgal-
masságod az égig ér, és igaz voltod a felkőkig. A 
te igazságod mint az Isten hegyei, Ítéleteid nagy 
mélység."11) „Talán megfogod az Isten nyomdo-
kait : és a tökéletességig feltalálod a Mindenhatót? 
Magasb ö az égnél, s mit fogsz cselekedni? Mélyebb 
a pokolnál, s honnan ismered meg? Mértéke hosz-
szabb a földnél és szélesebb a tengernél."12) És e 
sokkal ismertebb szavakban. „Hova menjek a te lel-
ked elől, és hova fussak szined elöl? Ha fölmegyek 
az égbe te ott vagy, ha leszállok a pokolba jelen 
vagy. Ha szárnyaimul veszem is a hajnalt és a ten-
ger végső határain lakom, oda is a te kezed visz en-
gem, és jobbod tar t engem."13) 

íme a sz. iró a fentidézett példákban mily sú-
lyos erőfeszítéssel tör a végtelen nagyságú tárgy 
felé, a nélkül, hogy azt elérné, alkalmazván képe-
ket a tárgy fenségénél bizonnyal alantabbakat, de 
mindazonáltal olyanokat, milyeket csak a lángész 
képes a természet ezerféle szineiés alakjai közül ki-
választani. A gondolatfenség ragyogóbb példáira 
nem találhatni Dante, Shakespeare — a fenséges e 
két hatalmas képviselőjének müveiben. 

De nem kevésbé, sőt tán még inkább tündö-
kölnek a sz. irők az érzelem fenségében. A csodálat, 
öröm, és fájdalom érzelmeinek soha profán iró élén-
kebben, ragyogóbb képekben,merészebb figurákban 
alakot nem adott, mint a sz. irók némelyike. Hall-
juk csak Dávidot, midőn az egész természetet öröm-

«) Izai XL. 12. és 26. 
» ) X X X V . zsolt. 6. 
12) Job XI . 7. 
13) C X X X V I I I . zsolt. 6 - 9 . 
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re, Isten dicsöitésére hivja fel. „Imádjátok az Urat 
sz. tornáczában, rendüljön meg orczája előtt az egész 
föld. Mondjátok a pogányok között, hogy az Ur or-
szágol, ki összeszerkeszté a föld kerekségét, mely 
nem fog ingani, igazságban itéli meg a népeket. Vi-
gadjanak az egek és örvendezzen a föld, induljon 
meg a tenger, és a mi azt betölti ; örüljenek a me-
zők és mind ami azokon vagyon, örvendezzen az er-
dők minden fája az Ur szine előtt, mert eljö a föl-
det Ítélni. Megitéli a föld kerekségét igazságban és 
a népeket igaz volta szerint."14) Egy magasztos, 
lelki örömtől mámoros költö énekel itt utólérhetle-
nül fenségesen. De nem csak az öröm, hanem a fáj-
dalom érzelmeinek is fenséges mintáit találjuk asz. 
Íróknál. Ki szólott valaha oly mély, rettentő fájda-
lom hangján, mint a sz. arab patriarcha Jób a kő-
vetkező sorokban. „Összegyűjtötte haragját ellenem 
és fenyegetvén engem, fogait csikorgatta rám, ret-
tenetes szemekkel tekintett rám az én ellenségem. 
Kitátották rám szájokat, és gyalázván, arczul ver-
tek, kinaimmal jóllaktak. Isten a gonoszhoz rekesz-
tett engem, és az istentelenek kezébe adott. Én egy-
kor ama gazdag hirtelen megrontattam ; nyakon ra-
gadott, összetört engem, s mintegy jelül tőn magá-
nak. Körülvett engem dárdáival, összesebzé ágyé-
kaimat, nem kiméit, és kiontá a földre bélemet. Se-
bekre sebet ejte rajtam, rám rohant mint egy óri-
ás."15) Igy a VI. fejezet kilencz első versében. De ki 
győzné leírni a s-z. könyvek, főleg Dávid, Izaias és 
Jób szépségeit? Ezen itt idézett példák elegendők 
arra, hogy a fenséges characterét megismerjük. Ez, 
mint fentebb mondottuk, futólagos, csak itt ott je-
lenkezhetik a műben. Képtelenség csak gondolni is 
oiy irott müvet, mely elejétől végig fenséges lenne. 
A széppel másként áll a dolog. Egy müdarab vagy 
beszéd lehet, söt kell, hogy legyen egészben, mint 
részleteiben szép. A fenséges a műben hiányozhat, 
a szép nem. Azért a szónoknak soha sem arra kell 
törekednie, hogy beszéde fenséges vonásoktól csil-
logjon, hanem hogy egészben mint részleteiben szép 
legyen. A fenségesre születni kell, annak használa-
tát elsajátitani nem lehet. 

Még a szépre kellene példát idéznünk. 
Egy müdarab lehet részleteiben vagy egészben 

szép. Nincs helyén itt idéznünk egy egészében szép 
darabot, hanem idézünk egy szép részletet. A korin-
thusiakhoz irt levélben különösen szép a szeretet 
rajza. „Szóljak bár emberek és angyalok nyelvén, 

») XCLV. zsolt. 9 - 1 3 . 
15) 6, 1—9. 

ha szeretetem nincs, olyanná lettem, mint a zengő 
érez, vagy pengő czimbalom. Legyen bár jövendölő 
tehetségem, és tudjak minden titkot és minden tu-
dományt, legyen bár oly teljes hitem, hogy a he-
gyeket áthelyezhessem, ha szeretetem nincs, semmi, 
sem vagyok. Osszam el bár a szegények táplálására 
minden vagyonomat és adjam át testemet ugy hogy 
égjek, ha szeretetem nincs, mit sem használ nekem. 
A szeretet tíirö, kegyes, a szeretet nem irigykedik, 
nem cselekszik roszul, nem fuvalkodik fel, nem nagy-
ravágyó, nem keresi a magáét, nem gerjed haragra, 
nem gondol roszat, nem örül a hamisságon, hanem 
az igazságon örvend, mindent elvisel, mindent el-
hisz, mindent elszenved" stb. Soha ennél halandó 
szebben nem beszélt. Mi más ez, mint „az igaznak 
fénye." Találóan mondja sz. Pálról Krizosztom, „hogy 
ö egy ég, melyen az igazság napja tündököl." 

Egy kassa-egyJiázmegyei áldozár. 

Titkári jelentés. 
Felolvastatott a Sz.-László-Társulat szept. 30-lci közgyűlésén. 

Mélt. és Ft . Püspök-elnök Ur ! 
M. T. Közgyűlés ! 

Nem fogom hosszasan igénybe venni a mélyen tisztelt 
közgyűlés becses figyelmét; jelentésem rövid lesz, csakis 
azon mozzanatok elősorolására fog szorítkozni, melyek a 
multévi közgyűlés óta, részint ennek határozataiból folyólag 
évközti működésünkből kiemelkedve, mai tanácskozásaink 
tárgyát képezendik, részint pedig kötelességszerüleg a mé-
lyen tisztelt közgyűlésnek becses tudomására hozandók. 

S e részben mindenekelőtt és első helyen kell jelente-
nem, miszerint kath. anyaszentegyházunk dicsőén uralkodó 
legfőbb pásztora, X I I I . Leó pápa ő szentsége, a multévi 
közgyűlésből hozzá intézett hódolati feliratra f. évi február 
16-ikán kelt apostoli levélben kegyeskedett válaszolni, s a 
kifejezett hódolatért, valamint a felajánlt 1500 franknyi 
szeretetadományért köszönetét nyilvánítva s a társulatnak 
az iskolák és templomok segélyzését czélzó feladatát és tö-
rekvését elismerő meleg szavakban a legkegyesebben mél-
tányolva, a társulat elnökének és összes tagjainak apostoli 
áldását küldte. Ö szentségének ezen válaszát a választmány 
hódoló fiúi tisztelettel fogadta s az egyház fejéhez való ren-
dithetlen hűségének és ragaszkodásának jegyzőkönyvileg is 
kifejezést adott. A pápai elismerés bizonyára ujabb buzdí-
tásul fog szolgálni mindnyájunknak, hogy czéljaink elérésé-
ben fáradhatlan kitartással működjünk, s az egyház fejének 
apostoli áldása erősiteni fog bennünket, hogy nem lankadva, 
törekvéseink biztos sikerének reményével folytassuk a mun-
kát, melyet egyházunk s hazánk, a vallás és a keresztény 
művelődés szolgálatában magunkra vállaltunk. 

A mult közgyűlés négy tagból álló bizottságot kül-
dött ki kebeléből ft. Kubinszky Mihály püspök ur ő méltó-
sága elnöklete alatt, hogy „a csángó ügyben tanácskozzék a 
teendők iránt, a jassyi püspöktől a fennálló viszonyokra és 
ezekből folyólag a szükséges teendőkre nézve magának tá-

29* 
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jékozást szerezzen és a tovább teendő intézkedések iránt a 
m. t. közgyűlésnek javaslatot nyújtson be." Ezen bizottság 
megbízatásában eljárt s teendő előterjesztése a közgyűlés 
mai tanácskozásainak egyik programmpontját képezi. 

Ugyancsak a multévi közgyűlésen az actiobizottság 
részéről inditvány tétetett a társulat működési képességének 
hatványozását s e czélból eshetőleg a szervezet módosítását 
illetőleg. Ezen inditvány tárgyalás és jelentéstétel végett az 
igazgató választmányhoz utassittatott, mely azt 1879. de-
czember 4-iki ülésében behatóan s minden oldalról megvi-
tatván a következő javaslatot terjeszti a m. t. közgyűlés 
elé: „Kéressék föl tiszteletteljesen a nagyméltóságú püs-
pöki kar, hogy méltóztatnék az egyházmegyék székhelyén 
egy-egy igazgatót kinevezni, ki magát a megyebeli plébá-
nosokkal érintkezésbe tevén oda hasson, hogy az egyes egy-
házközségekben, alapszabályaink keretében, fiókegyletek 
alakuljanak, vagy ahol ez nem lehet, ott legalább tagok 
gyűjtessenek. Ezen egyházmegyei igazgatók teendői köré-
hez tartoznék a központi elnökséggel érintkezni, az ered-
ményről jelentést tenni s a tagdijak és adományok beszol-
gáltatását közvetíteni." — Ezen javaslat tehát a tavalyi ha-
tározat értelmében szintén fölvétetett a programmba s a 
mélyen tisztelt közgyűlés bölcs elhatározása fog dönteni 
felette. 

Az utolsó közgyűlés óta lefolyt 11 hónap alatta tár-
sulat 3738 frt 60 krt forditott hármas czéljának megfelelő 
segélyzésekre, és pedig a keleti katholikusok, különösen 
csángó testvéreink egyházi és iskolai szükségeire. 2244 frt 
60 krt, hazai czélokra 795 frtot, a katholika világegyház 
közszükségeinek fedezésére 699 frtot. 

Alapitó tagjaink sora ez évben csak egy egyel szapo-
rodott : dr. Bertha János győri kanonok ur ő nagyságával, 
ki 50 frtot küldött be alapitványképen. — Társulatunk 
nagyérdemű elnöke, Szatmár tudós püspöke, ismét jelenté-
keny segélyösszeggel járult czéljaink előmozdításához s az 
idén is 500 frtot adományozott a társulatnak. Ugy hiszem, 
a m. t. közgyűlés helyeslésével találkozom, midőn ő méltó-
ságának ezen hálára lekötelező, nagylelkű áldozatkészségét 
jelentésemben nyilvánosságra hozni el nem mulasztom. 

Végrendeleteikben ismét többen megemlékeztek társu-
latunkról, név szerint : néhai Schnausz György kurtakeszii 
plébános 20 frt, néhai Hamvay Károly beeli plébános 
a csángó alapitvány gyarapitására 10 frt, a társulat egyéb 
czéljaira szintén annyit, Jedinák János varannói plébános 
10 frt. Petrovics József rozsnyói kanonok 10 frt, gróf Zichy 
Domonkos püspök szőlődézsmaváltsági kötvényekben 400 
ftot, Máczy Imre fiiesperes szentpéteri plébános 10 frtot, 
Németh Mihály egri kanonok 90 frtot, Bogyai Bartalos 
Béla abaujmegyei szolgabíró 100 frtot, Némethy József 
nagyprépost szatmári kanonok 100 frtot hagyományozott a 
társulatnak. Legyen áldott emlékczetök a nemeskeblü jóte-
vőknek, kik utolsó intézkedéseiben sem feledkeztek meg 
társulatunk magasztos czéljairól. 

A társulat bevetelei a lefolyt évben nem voltak oly 
kedvezők, mint a megelőzőkben. Általában az adományok s 
tagaijak az utóbbi évek alatt nem folynak be oly mérvben, 
mint kezdetben, a társulat keletkezésekor várni alapos 
okunk lehetett, midőn a közlelkesedés, mely ügyünket or-

szágszerte felkarolta, a legszebb reményekre jogosított. A 
társulat nem részesül oly hatható? támogatásban, milyenre 
feladatánál és magasztos czéljainál fogva méltán és joggal 
számithatna. Az érdeklődés évről évre lankad iránta, s lia oly-
kor-olykor hevesebb érverésben felis lüktet, — mint két év 
előtt, midőn az alapitóknak egész diszes sora lépett jelenté-
keny összegekkel sorainkba — a lelkesedésnek ezen fellob-
banása csak muló, a jövő pillanatban már újra a közöny lép 
nyomába. 

Pedig a Szent-László-Társulat ma is ugyanazon czé-
lokért küzd, ma is azon feladatok megoldása képezi műkö-
désének keretét, melyeket keletkezésekor zászlójára tűzött. 
Vagy talán megváltoztak, jobbra fordultak a viszonyok 
Keleten, s katholikus testvéreinknek, különösen pedig a 
csángóknak nincs többé szükségök segélyünkre? Hazánkban 
már nincs többé szegénységgel küzdő, mások támaszára 
szorult katholikus egyházközség, hogy templomát vagy is-
koláját felépithesse, a meglevőt fenntarthassa? Vagy talán 
a pápának visszaadta Európa államait, szent Péter öröksé-
gét, melyeket tőle a forradalom politikája elrabolt, s az 
egyház feje nincs többé a katholikus hívek szeretetfilléreire 
utalva, hogy fedezhesse az egyház közszükségeit? 

Nem ! Nem változott semmi ! A Szent-László-Társu-
lat létezésének szüksége ma ugyanaz, mint volt akkoron, 
midőn alapításának első eszméje az előrelátó, nagynevű 
Lonovics lelkében megfogamzott; sőt e czélok, e feladatok 
megoldásáért küzdeni ma még sürgetősb és parancsolóbb kö-
telességünk, — s ha e kötelesség teljesitését ma elmulaszt-
juk, a közel jövőben, ki tudja, talán már holnap elkéstünk 
vele; mert vannak dolgok a társadalmi téren ép ugy, mint 
a politikában, melyek halasztást nem tűrnek, s az ez által 
elkövetett hiba többé helyre nem hozható. A viszonyok 
kényszerét soha sem szabad bevárni, mert akkor már nem 
mi vagyunk cselekvésünk szabad intézői, hanem a viszonyok 
kényszerítő hatalma szabja meg cselekvésünket, korlátozza 
akaratunkat s óhajainkat. 

Nem akarom összehasonlítani a magyarországi katho-
likusok adakozásait közczélokra Európa nyugati államaival, 
mert ezen összehasonlítás nagyon kedvezőtlenül ütne ki re-
ánk nézve; nem merem fölhozni,hogy mily óriási összegeket 
adakoznak a kath. Francziaországban, a kis Belgiumban, sőt 
még Angliában is katholikus egyházi és vallási czélokra, mily 
roppant összegeket fordítanak a katholikus hívek önkénytes 
adakozásaiból a chinai és afrikai missíókra ; mert ezekkel 
szemben az, amit mi teszünk saját testvéreinkért ide haza 
és csángó vér- és hitrokonainkért közvetlen szomszédunk-
ban, elszomoritóan csekélynek, megszégyenítően törpének 
mondható! Afrika és Oczeánia, ahol vajmi kevés katholikus 
van, 1876-ban többet adakozott a Jézus-szentgyermekségi 
társulat czéljaira, mint amennyivel Magyarország katho-
likusai a mult évben a hazai szegény templomokat és isko-
lákat segélyző, a csángók egyházi és iskolai ügyeit felka-
roló Szent-László-Társulat czéljainak előmozdítására já-
rultak ! 

A németországi Szent-Bonifaczius-Egylet szegény tem< 
plomok és iskolák segélyezésére alakult, tehát ugyana-
zon czéljai vannnak, mint a Szent-László-Társulatnak. S a 
Szent-Bonifáczius -Egyletnek 1879-ben 613,372 márka, az 
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1878. évi maradványnyal együtt összesen 868,762 márka 
bevétele volt. 1879-ben 431 lelkészi állomást vagy iskolát 
segélyzett 541, 473 márkával, tehát csupán egy év alatt 
többet fordíthatott segélyzésekre, mint amennyit tesz a 
Szent-László-Társulatnak összes bevétele s kiadása együtt-
véve tizenhat évi fennállása óta ! 

Tagadhatlan, az igaz, hogy mi szegények vagyunk, 
hogy az idők mostohaságának igen nagy része van abban, 
ha nem tudunk felmutatni oly fényes eredményeket, mint a 
Nyugat gazdag nemzetei; de másrészről valljuk meg őszin-
tén, hogy az, mit teszünk, fölöttébb csekély s nem felel meg 
távolról sem annak, mit minden megerőltetés nélkül tehet-
nénk és tennünk kellene: valljuk meg, hogy azon ellanka-
dás, melyet társulatunk ügyei iránt oly sajnosan tapasztal-
nunk kell, nagyrészt a velünk született hajlamban leli okat, 
hogy minden vállalkozásunkban csak addig tudunk vala-
miért igazán lelkesedni és tenni, mig czélunk s feladatunk 
az újság ingerével bir; ha egyszer már megszoktuk, nem 
térődünk vele. 

Azt hisszük, hogy ha pontosan befizettük évi tagdi-
jainkat, fölösleges a társulatért többet fáradoznunk. Pedig 
ezzel csak az anyagi kötelezettségnek tettünk eleget, holott 
még van erkölcsi kötelezettségünk is, mely abban áll, hogy 
czéljainknak, eszméinknek propagandát csináljunk, másokat 
is csatlakozásra buzditsunk ; mert ha mi, a társulat egyes 
tagjai, nem törekszünk sorainkat tovább és tovább terjesz-
teni, tagjaink számát folyton ujakkal szaporítani : hogyan 
várjuk ezt azoktól, kik ezen egyletnek czéljait, feladatát 
nem ismerik, sőt talán még létezéséről sem birnak tudo-
mással ? 

Tőlünk függ, hogy e társulat megizmosodjék, felvirá-
gozzék ; buzgólkodjunk, cselekedjünk tehát s ne feledjük, 
hogy soha sem lehet felesleges, soha sem lehet kevés, amit 
az egyes tesz, és soha sem lehet sok, amit valamennyien 
teszünk. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, october 8. Impia fraus. — A protostantis-

musnak keletkezése első perczétől fogva tápláló kenyere 
volt a katholicismus rágalmazása. |E rágalmazási ösztön kö-
vetkeztében rémképeket alkottak maguknak, azokat leraj-
zolták szóval és tollal, és bemutatták a világnak, mint ka-
iholicismust, holott ez minden egyéb volt, csak nem katho-
licismus. A ,nagy' ősök példájának utánzói ma sem hiányoz-
nak, a kenyérkereset ilyen forma üzleti felhasználása ma 
is virágzó állapotnak örvend és bizonyára az a legbuzgóbb 
protestáns, aki a katholicismust mennél feketébb színben ké-
pes feltüntetni, nehogy a valóságot az ekklézsiában valami-
képen felismerjék. A protestantismusban ma már nem arról 
van szó, vagy csak elvétve, hogy valaki higyje amit Luther, 
és Calvin vallási igazságként hirdetett ; mindezeket a szabad 
vizsgálódás már kiküszöbölte a liiendők sorozatából és ezért 
nem is tapasztaljuk, hogy protestáns lapok valaha, vala-
mely, akár Luther, akár Calvin által felállított hittételt tü-
zetesen fejtegetnének, hiszen világosan meg van mondva, 
hogy tiszteleteseik magok sem hiszik amit a gyülekezetnek 
hirdetnek : hanem igenis arról van szó, hogy a katholicismus 
iránti gyűlöletet fenntartsák, ha lehet még növeljék. Ebből 

lehet c»akis megfejteni, hogy miért vannak telve lapjaik 
folytonosan azon irányzatos czikkekkel, melyek a katholi-
cismus meggyülöltetésére vannak szánva, ezért vagyuuk 
kénytelenek többször mintsem óhajtjuk e helyen a protes-
tantismussal foglalkozni. 

Erkölcsi kényszer okozza ma is, hogy ismét a protes-
tantismussal foglalkozunk, mert szó nélkül nem hagyhatjuk, 
ha a katholicismust valamely fanaticus protestáns ugy tün-
teti fel mint a csalót, mintha a katholicismus az emberi-
ség ámítására törekednék. IIa protestáns embernek nem tet-
szik hinni a mi dogmáinkat, az az ő dolga; ha ő neki a bold. 
Szűz szeplőtelen fogantatása, a pápa tévmentessége nem tet-
szik, mi katholikusok nem kényszeritjük arra, hogy azokat 
elfogagja; de ahlioz már jogunk van, hogy követeljük, hogy 
az egyházat mint csalót ne tüntesse fel, ha valamit mint hit-
czikkelyt kihirdet; ahhoz jogunk van, hogy tettét semmi-
féle, tehát „pia fraus"-nak se hirdesse, mert az egyház nem 
csal, tévútra nem vezet senkit. Hogy az emberiség egy jó 
része tévútra van vezetve, az bizonyos, de azt nem a katho-
licismus, hanem a protestantismus követte el; ő követett el 
az emberiséggel valóságos impia fraus-t, és mi válaszul a 
pia frausra, leszünk bátrak valamit felemlegetni erről az 
impia frausról Ígérve, előre is, hogyha épen a szükség ugy 
hozza magával majd többel is fogunk szolgálni. 

Ha ugyanis a protestantismus befolyását tekintjük 
akár vallás- erkölcsi, akár történeti, vagy más tudományos, 
akár művészeti, vagy társadalmi téren, mindenütt az impia 
frausra bukkanunk ; mert a helyett, hogy a protestantismus 
e czélokat előmozdította volna, vagy előmozdítaná, mind-
ezeknek inkább akadályul szolgált és az emberiség a protes-
tantismusban csak egy óriási csalódással lett gazdagabb. A 
mi nevezetesen a vallás-erkölcsi tért illeti, a vallásosság és 
erkölcsiség a protestantismus következtében rohamosan ha-
nyatlott mindenütt hol a protestantismus tűzzel vassal pusz-
tította a katholikus vidékeket. Senki hitelesebb tanuja nem 
lehet állításunknak, miut épen maga Luther, ki keservesen 
panaszkodott, hogy az ő evangéliumától, már t. i. attól a 
megtisztított evangéliumtól, mely nem ismer sem pápákat, 
sem szenteket stb. az emberek napról napra roszabbak lesz-
nek. Az erkölcstelenség valóságos mételyként terjedt az em-
berek közt, mint ezt Döllinger is történeti adatokkal napnál 
fényesebben igazolta. A papismus, a protestantismusnak ez a 
réme, mely az állítólagos pia frausokat szokta elkövetni, 
soha nem ismerte azon bűnöket, melyek a megtisztított evan-
gélium fényénél elkövettettek ; és igy az emberek látták, hogy 
mily impia fraust követett el velük a protestantismus, mi-
dőn mint vallás- és erkölcsjavitó lépett fel. De hát, hogy is 
javíthatta volna azon protestantismus a vallást és erkölcsöt, 
melynek feje a legpiszkosabb beszédet tartotta az asztali 
szónoklataiban? Mit mondjunk a történetről ? Nem a pro-
testantismus dicső vívmányai köze tartozik-e a történet 
meghamisítása is ? Vagy kik ferdítették el a középkori tör-
ténelmet annyira, hogy, ha az igaz lenne, amit arról irnak, 
akkor a középkorban valóságos barbár csordák éltek volna ? 
Kik hamisították meg a pápák történetét? Kik fogják a ka-
tholicismusra a spanyol inquisitió rémeit ? Kik találták fel 
a Bertalan-éjet és tudják be bűnül a katholicismusnak ? stb. 
stb. Nem valóságos impia fraus ez, amit a protestantismus e 
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téren elkövetett és elkövet még ma is, daczára annak, hogy 
mind e rágalmak a történeti kutatás következtében rágal-
maknak bizonyultak be? Ha a protestantismus annyira irtó-
zik afraustól, miért emlegeti mindazokat még ma is? Azok-
tól, a kik a katholicismus ellen telve vannak a fraus emle-
getésével, megvárhatnánk, hogy bennük az emberiség leg-
alább a tudomány és művészet terén nem csalatkozott; de az 
impia frausnak itt is nyomára akadunk, mert a protestan-
tismus alatt a tudomány és művészet is hanyatlott. Luther 
maga panaszolja, hogy scientiae lacent et frigent ; a protes-
tantismus semmisitette meg a művészét remekeit és az esz-
ményi térről lelépve, a művészetet lehetetlenné tette volna, 
ha csak a katholicismus meg nem menti. Nagyszerűt, eddig 
soha nem látottat ígért a protestantismus a világnak, és a 
helyett ami nagyszerű volt, annak megsemmisítésén mun-
kálkodott, és az emberiség látta, hogy benne e téren is csa-
latkozott. Ugyanez mondható a társadalmi életre nézve is. 
A tekintélyt, természetesen azt a gyűlölt pápai tekintélyt 
megtámadta, minek vége az lett, hogy ez a gyűlölet minden 
tekintélyre kiterjesztetett, a rend felbomlott, a forradalmak-
nak eddig soha nem hallott és nem ismert táp nyújtatott. 
Ime ilyen a képe annak a protestantismusnak, mely pia 
frausról tud beszélni a katholicismusban. 

Akiknek ennyi és ennél több hallgatni való okuk van, 
azoknak sokkal bölcsebb lenne nem beszélni. Az is régen 
meg van már mondva, hogy a kinek üvegből van házfedele, 
nagyon bölcsen cselekszik, ha kővel nem dobálózik, mert be-
törik házteteje. Mi is ezt a bölcsességet ajánljuk mindazok-
nak, kik folyton az egyházban keresgélnek, hogy legyen mit, 
habár igaztalanul is szemére lobbantani: szerezzék meg ezt 
a bölcseséget és akkor, mi, a mi nagy örömünkre, fel leszünk 
mentve, hogy az impia fraust részletezni folytassuk. ^ 

Bécs. Aquinói sz Tamás bölcsészete a bécsi egyetemen, 
névszerint ennek hittudományi karában, a folyó iskolai év 
kezdetétől be van hozva, mint kötelező tantárgy. Mint a 
,Wiener Abendpost' közié, a vallás- és közoktatásügyi mi-
nister philosophico-theologiai propoedeutika név alatt az uj 
tantárgynak évenkint heti 7 órát rendelt szenteltetni. E 
propaedeutikának tárgyai : Logika, Criteriologia, Metaphy-
sica — (Ontologia, Cosmologia, speculativ Anthropologia 
és természeti Theologia) — végül erkölcs-bölcsészet. Ezen 
tantárgyak az emiitett heti 7 órából 4-el az első éves hit-
tanhallgatókra kötelezők. A propaedeutika másik leczkéjé-
nek tárgya a keresztény bölcsészet történelme, mely a hittu-
dományi tanfolyam összes hallgatói számára collegium pu-
blicum az emiitett heti 7 órából 3 órával. Ezen előadások 
tartásával az 1880/1-iki tanévre dr. Müllner Lőrincz se-
gédlelkész bizatott meg. Bécs tehát, m. t. szerkesztő ur, 
megelőzte Budapestet, pedig hát ott az ily tanfolyamra 
bizonyára épen oly ha nein nagyobb szükség van*) s az erre 
szükséges tanerőkben sem szűkölködik a magyar, sőt maga 
a budapesti papság sem, levén köztük tudtommal, kik Ro-
mában vagy Innsbruckban végeztek bölcsészettudományi 
tanfolyamot aquinói sz. Tamás szellemében. 

*) Ez igaz ; de azért, ne féljen t. barátom, hogy elmaradunk ; mert 
a mi halad, az el nem marad s a budapesti egyetem theologusainak tu-
dományos kiképeztetése felett nagy tekintély nagyszabása tervvel vir-
raszt, Szerk 

Felsö-Szilézia. Hires búcsújáró hely Felső-Sziléziában 
a boroszlói egyházmegyéhez tartozó sz. Anna-hegy. Mig a 
béke az egyház és a porosz állam közt fennállott, e helyre 
gyakran százezernél több hivő szokott volt egybeseregleni}  

s bár a kormány jelenleg mindenféle akadályokat emel, e 
nagy szám most sem igen szállott alább. Bizonyság erre, 
hogy az idén is szent kereszt felmagasztaltatása ünnepén 
50,000-nél többen gyűltek össze Felső-Szilézia minden ré-
szeiről s a szomszéd Lengyelországból, főleg olyanok, kik-
nek plébánosaik elhaltak s kik jelenleg pásztor nélküli nyá-
jak — és ki tudja, meddig fognak még azok maradni. 

Valóban nagyszerű volt látni e jó népet, a mint napo-
kon keresztül zúgolódás nélkül tűrte a rosz időjárás kelle-
metlenségeit. A szakadó esőben folyton imádkozott, hango-
san énekelte kedves dallamu szent énekeit, s örömmel hall-
gatta papjai predikáczióit, kik, sajnos, a hivek nagy számá-
hoz képest épen nem voltak elegendő számmal. Mindössze 
tizenöt lelkész hagyhatta el parochiáját, hogy a szegénye-
ket lelki szükségleteikben segithesse. De ezek aztán kettő-Ĉ  Ö 
zött buzgósággal fáradoztak, hogy a mennyire lehet, vala-
mennyinek eleget tegyenek. Többen közülök csak éjjeli ti-
zenegy órakor hagyták el a gyóntatószéket. Istenem, mikor 
is múlnak el már rólunk a sanyargatások napjai ! 

Ez esztendő gyászos ránk nézve ; egyházmegyénkből 
35 pap halt el, s most már százötvenháromra megy azon pa-
rachiák száma, melyek pásztorok nélkül vannak, melyek hi-
vei szentegyházunk üdveszközeit életökben s halálukban 
nélkülözni kénytelenek. Mily fájdalom ! S most is, mi alatt 
e levelet írom, monsign. Peschko boroszlói kanonok halálá-
ról értesülök a lapokból. A tisztes főpap 75 éves korában 
hunyt el ; negy vennyolcz éven át fáradott ernyedetlenül az 
Ur szőllejében, ki bizonyára gazdag jutalmazója leszen. 
Nemrég mult, hogy ő szentsége XI I I . Leo pápa, házi fő-
papjai közé kegyeskedett felvenni. 

A boroszlói káptalannak most már csak következő tag-
jai vannak : Gleich, segédpüspök, dr. Laemmer, kanonok s a 
dogmatika tanára az egyetemen, dr. Lorinser, dr. Karker, 
Montbach és dr. Wiek. A régóta kiközösített dr. Künzertől 
hiába várjuk, hogy „laudabiliter se subiiclat." Egyébként 
mi, sziléziai katholikusok, nem csüggedünk ; szivesen szen-
vedünk az egyház dicsőségeért; készek vagyunk harczolni 
az Ur harczait. 

Aug. 18-án ment végbe Boroszlóban egesz Szilézia ka-
tholikusainak országos gyűlése, a mint az összes német ka-
tholikusok nemrég Constanzban tartották meg nagygyűlé-
süket. Ismételten akarjuk kormányunknak emlékezetébe hoz-
ni, hogy nekünk katholikusoknak nemcsak kötelességeink 
de — jogaink is vannak. Suum cuique. 

Münster. A centrum-ünnepély rendkívül sikerültnek 
mondható, mert egész Westfalia részt vett benne, és pedig 
imposans módon, azon 300 bizalmi férfiú által, kik egész köz-
ségeket és városokat képviseltek s kikhez Münsterből s a 
környékből több ezeren csatlakoztak. Fényesen constatálta 
az ünnepély, mely két napig tartott, hogy a német katholi-
kusok a nép minden rétegében rendületlenül támogatják a 
centrum által kifejtett tevékenységet. Három fő gyűlés tar-
tatott, melyeken a centrum vezérei gyújtó hatású beszéde-
ket tartottak. Volt iparosgyűlés, bizalmi férfiak gyűlése s vé-
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gül népgyűlés. I t t lehetett látni, mily erő rejlik az összetar-
tásban s mily hatalmat képes kifejteni az egyleti élet szerve-
zettsége. Az iparos-gyűlésben kiemelkedett Schorlemer-
Alst, a ,parasztok királya' és Reichensperger Ágost beszéde. 
Amaz az általa szervezett ,földmives egylet' mintájára or-
szágos iparos-egylet felállítását ajánlotta. Én, úgymond, 16 
taggal kezdtem, s most a földmives egyletnek már 18,000 
tagja van s valódi hatalommá lőn. Reichensperger kifejté, 
hogy az ipar legfőbb ellensége a gép és tőke. Az iparszabad-
ság a gép, a váltószabadság a tőke rabjaivá teszi az iparo-
sokat. — A bizalmi férfiak gyűlése következő négypontu 
határozatot fogadott el : 1. A westfáli katholikusok mára 
egybehívott gyűlése jelenti, hogy teljesen helyesli a cen-
trumpárt által ugy a (porosz) országgyűlésen, mint a (né-
met) birodalmi gyűlésen kezdettől fogva követett magatar-
tást. A gyűlés örömtelt megelégedéssel elismeri , hogy a 
centrumpárt minden tanácskozás alá került kérdést elfogult-
ság s elővélemény nélkül tisztán szakszerüleg fejtegetett és 
lelkiismeretes vizsgálat alapján eszerint hozott határozatot. 
Különösen helyesli a gyűlés a legújabb egyházpolitikai tör-
vényjavaslattal szemben követett eljárását : a centrumpárt 
itt, amennyiben az egyházi alapelvek csak megengedték, ki-
mutatta készségét, hogy a törvényhozás utján is a sajná-
latra méltó helyzet szeliditése eléressék. A gyűlés azonban 
egyúttal fölhasználja ez alkalmat, hogy ismételve és a leg-
nagyobb határozottsággal követelje az ez idő szerint fennálló 
egyházpolitikai törvények eltörlését. — 2. A gyűlés a leg-
élénkebben fájlalja, hogy a monarchia összes felsőbb iskola-
ügyében a katholikus lakosság egyházi érdekei nem találnak 
megfelelő tekintetbevételre. Különösen pedig a westfáliai 
katholikusok panasza azon folytonos kísérletek ellen fordul, 
melyek oda irányulnak, hogy a münsteri akadémiát mindin-
kább kivetkőztessék katholikus jellegéből. A gyűlés jogo-
sultnak tartja magát a történelmi fejlődés alapján és az ösz-
szes jogalap nyomán követelni, hogy csak római-katholikus, 
az egyház iránt hű tanárok hivassanak meg az akadémiá-
hoz ; hogy általában az akadémia teljesen s egészen katholi-
kus intézethez illő elbánásban részesüljön. — 3. A nagy-
gyűlés a katholikusok szent kötelességének nyilvánitja, hogy 
minden törvényes eszközzel biztosittassék az egyháznak be-
folyása az összes népoktatásra azon terjedelemben, amint 
azt az egyháznak isteni Alapitója által rábízott küldetése 
teljesítésére követelnie kell. Kiváltképen pedig kijelenti a 
gyűlés, hogy a vallásoktatás kiosztása és vezetése kizárólag 
az egyházat illeti meg, és hogy el kell törölni mindazon állami 
intézkedéseket, melyek az egyház szabad működését e téren 
gátolják. — 4. A gyűlésnek, amidőn örömét fejezi ki a kölni 
dóm befejezése fölött, egyúttal ki kell jelentenie teljes hozzá-
járulását a jelen viszonyok közt a rajnai elvtársakáltal a dóm-
ünnepély tekintetében elfoglalt tártózkodó állásponthoz. 

A nagy népgyűléshez hasonló imposans gyűlést, mint 
a ,Germania' levelezője irja, Münsterben alig láttak. Szól-
tak határtalan lelkesedést keltve Schorlemer-Alst, Reichens-
perger Péter, Heereman, Windhorst, szokott szikrázó humo-
rával s ragyogó ékesszólásával. Beszédéből kiemelkedik a 
következő rész, melyben a német katholikusok zavartalan 
összetartását constatálta és az ultramontanismust definiáltai 
A megtapsolt beszéd eme része igy szól : 

„ TJraim, a jelenben e helyütt folyó ünepély elvitázhat-
lanul meggyőz mindenkit arról, hogy az egyetértés sziklaszi-
lárdan áll fenn köztüuk folytonosan ; hogy elleneink számítá-
sai szánandó kudarczot vallottak. (Általános helyeslés.) Mi 
tehát a régi hűség szerint fogjuk folytatni tovább is csele-
véseinket s küzdendünk a szent érdekekért, mindaddig, mig 
diadalra nem jutunk. (Bravo !) — A régi közmondás azt 
tar t ja : tanulni kell az ellenségtől. S ezért olvasom én szive-
sen az ellen sajtóját is hogy azokból megtanuljam azt, am. 
saját érdekeink hasznára van. Egy itteni lapban olvasom : 
„Münsterben, az éjszaki Rómában, a napokban a westfaliai 
csapatok egybegyűltek az ultramontanismus táborkara kö-
rül." Uraim ! Az ultramontanismus nyílt bevallása s szilárd, 
törhetlen bizonyítéka a feltétlen meghódolásnak az egyházi 
téren, annak tekintélye előtt, aki hitvallásunk szerint, az egy-
ház kormányzatára rendelve van. (Bravo !) Ezen tekintély 
elismerése a mi hitünk alapjához tartozik; és ne is tegyen 
senki szemrehányást nekünk azért, ha nyíltan s érthetően 
kimondjuk, hogy mi vallásunk alapjához, kötelességünkhez 
képest, szilárdan ragaszkodunk. Az Istentől rendelt tekin-
tély előtt való tökéletes meghódolásuuk azonban az egyházi 
téren épen nem akadályoz bennünket abban, hogy az állam 
tekintélyét az ő terén, nem kevésbbé ismerjük el, hogy nem 
kevésbbé vetjük annak alá magunkat. — De egyszersmind 
mindig készek is vagyunk a kormány támogatására ott, ahol 
igaza van. Mi ezzel tartozunk a világi fensőbbségnek. Azon 
támogatásnak azonban, melyet az államkormány nyer tő-
lünk, a meggyőződés szabad cselekményének kell tekintet-
nie. S épen ebből következik azon további kérdés, hogy 
mindenütt egyszersmind bátran állunk szembe az állam-
mal, ahol meggyőződésünk szerint a helybenhagyást meg 
kell tagadnunk; bátran, habár azon tiszteletadással is, mely 
a fensőbbségét megilleti. (Bravo !') Uraim ! semmi egyebet 
nem tettünk mi tiz év lefolyása alatt. Folyton meg voltunk 
győződve, s ezen jelen ünnepély ismét bizonyság arra néz-
ve, hogy a hatholikus nép egyetért velünk; hogy eljárásun-
kat helyesli, hogy hűn ragaszkodik hozzánk." (Helyeslés.) 

A kath. alapok kezelését ellenőrző bizottság 
II . rendes ülését, a kitűzött napon, f. hó 2-án, a vallás- és 
közoktatásügyi minisztérium palotájában megtartotta. Ezen 
ülésről következő jelentés érkezett hozzánk ; 

Jelen voltak : kivéve ifj. Szögyényi Lászlót, az összes 
bizottság. 

Tárgyak. 
1. Az 1880. évi szept. 20 án tartott ülés jegyzőkönyve 

felolvastatott és tudomásul vétetett. 
2. Az albizottság által beterjesztett ügyrend tárgyal-

tátott, elfogadtatott, és ő felségéhez jóváhagyás végett fel-
terjesztetik. 

3. Báró Sennyey Pál, biz. tag oda nyilatkozott, hogy 
a bizottság, mint ideiglenes kisegítő intézmény, az alapok 
jogi természetének s a vele összekötött kérdések végleges 
megoldásának nem praejudikálhat, s ezek iránt egyéni né-
zetét fentartja, továbbá, hogy a bizottság hivatásának lét-
jogát és határát abban látja, hogy a felügyelet és ellenőrzés 
valóságos és komoly legyen. Ezen nyilatkozat oly elveket 
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foglalván magában, melyeket a bizottság is magáévá tesz, 
jegyzőkönyvbe vétetett. 

4. Felolvastattak : a biz. elnöki levél és az arra adott 
miniszteri válasz, melyben a kért 1879. évi zárszámadások 
ugy az 1880 és 1881. évi költségvetések, a vallás- és tanul-
mányi alapra vonatkozólag megküldettek, s melyek bírála-
tára és véleményadásra albizottság küldetett ki, dr. Hay-
nald Lajos, b. Sennyey Pál, b. Bánhidy Béla, Prileszky Tádé 
és Rudnyászky Ferencz személyében. 

IRODALOM. 
X A magyarországi jogtanodák kérdéséhez, külö-

nös tekintettel a fenálló jogakadémiákra s a tervezett egye-
temekre. A felsőbb tanügynek egy barátjától. Eger, 44 lap. 
Ara 50 kr. Szolcsányi Gyula bizományában. 

Nagy figyelemmel, folyton tartó érdeklődéssel olvas-
tuk el e füzetet, mely épen most igen alkalomszerűen jelent 
meg s alaposan szól a jogtanodák kérdéséhez. Vajha közok-
tatásunk közép- és felsőbb szaka hasonló alapos megvilágí-
tásban részesülne ! Hogy t. olvasóinknak fogalmuk legyen, 
mily gazdag tartalma van e magvas kis füzetnek, idézzük a 
fejezetek tárgymutatóját, mely következő : 

Stabilitás szükséges-e vagy folytonos változtatás? 
A vidéki jogtanodák képeznek-e culturalis szükségle-

tet s a kormány által eltörölhetők-e ? 
Van-e szüksége minden civilisált államnak, s igy ha-

zánknak is, nagyszámú jogvégzett emberekre? 
Túlságosan sokan_ adják-e magokat hazánkban a jogi 

tanulmányokra ? 
Való-e, hogy hazánkban a jogi pálya tetemes számú 

fiatal erőt von el egyéb fontos pályáktól ? s hogy a jogi 
pálya sokkal több egyént vonz hazánkban magához, mint a 
mennyit tisztességesen ellátni képes? 

Szaporodik vagy fogy-e a jogakadémiai hallgatók 
száma, mióta a négy évi folyam a jogakademiákra is ki lett 
terjesztve, s az ügyvédi vizsgára bocsáttatás ajogtudori ok-
levéltől tétetett függővé? 

Való-e, hogy a jogakadémiákon a jogi szakképzés nem 
áll a kor szinvonalán ? s hogy a tudományos színvonal és a 
tanulóifjúság iránti követelmények ott nem érik el az egye-
temi szinvonalat? 

Döntő lehet-e a jogtanodák fentartása vagy megszün-
tetése körül a hallgatók száma ? 

Hazánkban aránylag sokkal több-e az ügyvéd, mint 
más államokban? 

Rendkívül nagy-e a jogtanodák száma hazánkban ? 
Állami u j egyetem helyett állitsuk fel egy prot. egye-

temfélét. 
Hol állittassék fel a kath. egyetem ? s hol a prot. 

egyetem ? 
Ez utóbbi kérdésre nézve igénytelen véleményünk az, 

hogy a mi a protestáns egyetemet illeti, azt hagyjuk a pro-
testánsokra ; a mi pedig az uj kath. egyetem felállítását 
illeti, megvalljuk, hogy Eger, azon esetre, ha ily egyetem 
felállítása csakugyan tervbe vétetnék, igen sokat birna felmu-

tatni, a mi miatt igényt tarthatna arra, hogy tekintetbe vétes-
sék. De az igények tekintetében nem áll egyedül, s vélemé-
nyünk szerint, jó ugyan ezen igényeket is szellőztetni a még 
nem létező, de létrejöhető kath. egyetem iránt ; azonban csak 
ugy, ha első teendőnknek tart juk már harmadfélszáz év óta 
létező kath. egyetemünket, ezen jogelv szerint: accessorium 
non tollit principale, a hozzá tapadt minden acatholicum-
tól lassanként megtisztítani. Allitson az állam magának a 
kolozsvárin kívül akár Pozsonyban akár Szegeden, most nem 
vitatjuk hol, annyi egyetemet a mennyit b í r ; állítsanak a 
protestánsok is fel egyetemet s nem bánjuk, számarányuk-
nak és a budapesti kir. kath. egyetemnek adni szokott ál-
lami segély összegének megfelelő arányban kapjon az is al-
lami segélyt: — csak azt ne adjuk fel, a mi a mienk s az is 
marad minden állami segélyezés daczára. Ez a mi egyéni 
véleményünk. 

VEGYESEK. 
X Főt. i f j . dr. gróf Zichy Ferencz ur ő mgát a szent 

atya szolgálattevő titkos kamarását, f. hó 4-én, épen szent-
emlékü nevenapján, avatta fel magas egyházi rangjába főt. 
lipovnoki Lipovniczky István püspök ur ő exlja. A ,Religio' 
ő méltóságát, ki e lap t. olvasóit, a magyar katholikus 
papság e díszes részét, két ízben volt szíves a szent atya 
trónja előtt méltóságteljesen képviselni, kiváló örömmel s 
hálás érzelmekkel üdvözli ezen legújabb emelkedése alkal-
mából, azon forró óhaj nyilvánitásával, hogy Isten ő mgát 
a magyar papság dicsőségére sokáig, igen sokáig éltesse ! 

— Köszönet. Nagyságos Berger Ev. János ur, a tudo-
mány-egyetem e. i. rectora, a tudomány- és műegyetemi ol-
vasókört látogatásával megtisztelvén, ez alkalommal 50 f r t -
tal az olvasókör alapító tagjai közé lépett, mely nemes te t -
teért a nagyságos rector urnák az olvasókör bizottsága mély 
köszönetét nyilvánítja. 

— A magyarországi kath. legényegyletek ftdő elnökei 
ezennel felkéretnek miszerint statisztikai kimutatások czél-
jából, az egylet alapítási évét és napját, a felvett tagok je-
lenlegi folyó számát, valamint a most látogató tagok számát 
alolirottnak tudtára adni kegyeskedjenek. — Schiffer Ferencz, 
bpesti belv. segédlelkész, a pesti kath. legény-egylet elnöke. 

Kegyeletes adakozás. 
A Szent-László-Társulat részére adakoztak: 

Szabó György, kilitii esperes plébános . . . . 2 f r t — kr. 
Szeidl Károly, szálási plébános 2 „ 
Andocsi szent ferenczrendi zárda . . . . , 2 „ 
Neumayer Károly, karádi plébános . , . . . 2 „ 
Hermann Péter, ságvári plébános . . . , . 2 „ 
Razgha Lajos, tabi plébános 2 „ 
Somogyi György, nagyberényi plébános . . . . 2 „ 
Pehám Máté, kapolyi lelkész 2 „ 
Czupy Bálint, ádándi plébános 2 „ 
Kommandinger Kálmán, kőröshegyi plébános . . . 1 „ 
Pápateszérről — 72 kr. 
Apa János, gamási plébános 1 „ 
Lechner Sándor, gesztii plébános 1 „ 
Starck Zsigmond, osztojani plébános . . . . 1 „ 

összesen : 22 fr t 72 kr. 
A veszprém-egyliázmegyei iroda utján. 

(Ezen összeg átvételét a Sz.-L -T. a ,K. Hetilap'-ban nyugtázza.) 

A szerkesztő postája. 
X-nek. A legkedvezőtlenebb esetben is marad valami. Hogy meny-

nyi, attól függ, mily sikere van az előfizetési felhívásnak és mennyivel 
támogatja a válalatot valamely Maecenas. Csak rajta ! Szíves Ígéretének 
beváltását várom. 

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

Nyomatott Budapesten, 1880. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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TARTALOM: Sanctissimi Domini Nostri Leonis Papae XI I I . Epistola encyclica. — Piry Czirjék atya. — Egyházi tu-
dósítások : Budapest. A tizenötös katholikus ellenőrző bizottság. Skóthon. A katholikus egyház Skócziában. Németalföld. 
A németalföldi sz. Gergely-egylet első nagygyűlése. — Irodalom : Az esztergomi bazilika műkincseinek leirása. — Egy-

ház- zenészeti jegyzeteim. Irta. Bogisich M. — Vegyesek. 

SANCTISSIMI DOMINI NOSTEI 
L E O N I S 

DIVINA PROVIDENTIA 

P A P A E X I I I . 
EPISTOLA ENCYCLICA 

AD PATRIARCHAS, PRIMATES, 
ARCIIJEPISCOPOS KT EPISCOPOS UN1VEKSOS 

CATHOLICI OKlilS 
GRATIAS! ET COMMUNIONEM 

CUM APOSTOLICA SUDE HAEKNTES. 

VENERABILIBUS FRATRIBUS 
PATHIAliCHIS PK1MATIBUS ARCHIEPISCOPIS 

ET EPISCOPIS U:-;lVEKSIS CATHOLICI ORBIS 
I.RATIAM ET COMMUNIONEM 

CUM APOSTOLICA SEDE HABENT1BUS. 

LEO PP. XIII. 
VENERABILES F R A T R E S 

SALUTEM ET APOSTOLICAM BENED1CTIONEM 

Grande munus christiani nominis propagandi, 
beato Petro principi Apostolorum eiusque Succes-
soribus singulari modo dernandatum, Romanos Pon-
tifices irnpulit, ut sacri Evangelii nuntios ad varias 
orbis terrarurn gentes diversis temporibus initten-
dos curarent, prout res et consilia miserentis Dei 
postulare viderentur. — Quamobrein sicut Augu-
stinum ad Britannos in culturam animorum legave-
runt, Patri t ium ad Hibernos, Bonifacium ad Ger-
manos, Villebrordum ad Phrisios, Batavos, Belgas, 
aliosque persaepe ad alios: sic etiam apostoliéi mu-
neris apud Slavoniae populos obeundi facultatem 
CYRILLO et METHODIO, viris sanctissimis, con-
cesserunt; quorum constantia tnaximisque laboribus 
perfectum est, ut illi Evangelii lumen aspicerent, 
et ab agresti vita ad humánum civilemque cultum 
deducerentur. 

Cyrillum et Methodium, par Apostolorum no-
bilissimuin, si hominum fama, beneficiorum memor 
celebrare Slavonia tota nunquam desiit : non mi-
nore certe studio colere Ecclesia Romana consuevit, 

quae et utrumque eorum, quamdiu vixerunt, inul-
tis rebus honuravit, et alterius demortni cineribus 
carere noluit. Inde iam ab anno MDCCCLXIII Sla-
vonici generis Bohemis, Moravis et Croatis, qui so-
lemnia in honorem Cyrilli et Methodii celebrare 
quotannis die nono mensis Mártii consueverant, in-
dulgentia Pii IX iinmortalis memoriae decessoris 
Nostri permissum est, ut deinceps diem quintum 
mensis Iulii festum agerent, horariasque preces ob 
Cyrilli et Methodii memóriám persolverenr. Neque 
multo post, quo tempore Concilium magnum ad Va-
ticanum haberetur, perplures Episcopi ab hac Apo-
stolica Sede suppliciter petiverunt, ut eoruindem 
cultus et stata solemnitas ad universam Ecclesiam 
propagaretur. Verum infecta ad hanc diem re, et ob 
temporum vices mutato per eas regiones reipubli-
cae statu, opportunus Nobis oblatus videtur locus 
iuvandi Slavoniae populos, de quorum incolumitate 
et salute solliciti magnopere sumus. Igitur cum pa-
ternam caritatem Nostram nulla in re ab iis deside-
rari patimur, tum latius proferri augerique religio-
nem volumus hominum sanctissimorum, qui Slavo-
nicas gentes sicut olim, disseminata fide catholica, 
ab interitu ad salutem revocarunt, ita nunc sunt 
caelesti patrocinio potenter defensuri. Quo autem 
magis emergat, quales sint, quos orbi catholico ve-
nerandos et colendos proponimus, placet rerum ge-
starum históriám breviter attingere. 

Cyrillus et Methodius fratres germani, Thessa-
lonicae amplissiino loco nati, Constantinopolim ma-
ture concesserurit, ut in ipsa urbe Orientis principe 
humanitatis artes addiscerent. Nec latuit scintilla 
ingenii, quae iam turn elucebat in adolescentibus ; 
nam uterque plurimum brevi profecerunt; at Cyril-
lus maxime, qui earn scientiarum laudem adeptus 
est, ut singulari s honoris caussa Philosophus sppel-

30 
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laretur. Non longo intervallo monachum agere Me-
thodius coepit; Cyrillus autem dignus est habitus, 
cui Theodora imperatrix, auctore Ignatio Patriar-
eha, negotium daret erudiendi ad fidem christianam 
Chazaros trans Chersonesum incolentes, qui idoneos 
sacrorum administros Constantinopoli irnplorave-
rant. Quod ille munus non gravate accepit. Itaque 
Chersonam in Tauris adlatus sermoni vernaculo il-
lius gentis, ut quidam ferunt, aliquandiu operam 
dedit; eoque tempore sibi contigit optimis auspi-
ciis, ut S. Clementis I. P. M. sacros cineres inveni-
ret, quos quidem haud difficile agnovit cum ex per-
vagata maiorum memoria, tum ex anchora, quacum 
ipsa inartyrem fortissimum Traiani imperatoris ius-
su in mare praecipitem actum, et deinde conditum 
fuisse constabat. — Tam pretioso thesauro potitus, 
in Chazaroruin urbes sedesque penetravit, quos 
praeceptis suis edoctos et Dei numine instinctos, 
multiplici superstitone deleta, ad Iesum Christum 
adiunxit. Recenti christianorum communitate op-
time constituta, continentiae simul et caritatis me-
morabile documentum edidit, cum oblata ab indi-
genis dona omnia recusavit, excepta servorum, qui 
christianum nomen profiterentur, manumissione. 
Mox Constantinopolim rediit alacer, atque in mona-
sterium Polychronis, quo se iam Methodius recepe-
rat, Cyrillus ipse secessit. 

Interim res apud Chazaros prospéré gestas ad 
Rastilaum Moraviae principem fama detulerat. Is, 
Chazarorum exemplo incitatus, de aliquot operariis 
evangelicis Constantinopoli arcessendis cum impe-
ratore Michaele III. egit, nec difficile, quod volebat, 
impetravit. Igitur tot iam factis nobilitata virtus, 
proximorumque iuvandorum in Cyrillo etMethodio 
perspecta voluntas eífecit, ut ii Moraviensi expedi-
tioni destinarentur. Cnmque iter per Bulgáriám in-
stituissent christianorum initiatam sacris, nulloloco 
praetermittunt amplificandae religionis opportuni-
tatem. In Moravia vero, effusa obviam multitu-
dine ad imperii fines, summa voluntate et celebri 
laetitia excipiuntur. Nec mora fuit, quin imbuere 
christianis institutionibus anirnos aggrederentur, et 
in spem caelestium bonorum erigere; idque tanta 
vi, tam operosa industria, ut non longo intervallo 
Moravorum gens nomen Iesu Christo libentissime 
dederit. Ad eam rem non parurn scientia valuit di-
ctionis slavonicae, quam Cyrillus ante perceperat, 
multumque potuerunt sacrae utriusque Testamenti 
litterae, quas proprio populi sermone reddiderat. 
Quare omnis Slavorum natio plurimum homini de-

bet, quod non fidei christianae solum, sed etiam ci-
vilis humanitatis ex illo beneficium acceperit: nam 
Cyrillus et Methodius principes inveniendi fuerunt 
ipsas litteras, quibus est sermo ipsorum Slavorum 
signatus et expressus, eaque de causa eiusdem ser-
monis auctores non immerito habentur. 

Ex tam remotis disiunctisque provinciisrerum 
gestarum gloriam secundus rumor Romam nuntia-
verat. — Atque ita cum Nicolaus I. P. M. fratres 
optimos Romam contendere iussisset, ii sine cun-
ctatione imperata facere instituunt; romanumque 
iter alacriter ingressi, reliquias S. Clementis secum 
advehunt. Quo nuntio_ Hadrianus II., qui in locum 
Nicolai demortui fuerat suffectus, Clero populoque 
comitante, obviam magna cum honoris significatione 
progreditur hospitibus illustribus. Corpus S. Cle-
mentis magnis extemplo prodigiis nobilitatum, so-
lemni ducta pompa, inlatum est in Basiiicam iisdem 
vestigiis paternae domus martyris invictissimi Con-
stantiniano tempore excitatam. Deinde Cyrillus et 
Methodius de munere apostolico, in quo essent san-
cte laborioseque versati, ad Pontificem Maximum, 
assidente Clero, referunt. Et quoniam fecisse contra 
instituta maiorum religionesque sanctissimas argue-
bantur, quod sermonem Slavonicum in perfunctione 
munerum sacrorum usurpavissent, caussam dixere 
rationibus tam certis tamque illustribus, ut Ponti-
fex totusque Clerus et laudarint h mines et proba-
rint. Tum ambo, dicto ex formula catholicae profes-
sions sacramento, iuratique se in fide beati Petri 
et Pontificum Romanoruin permansuros, Episcopi 
ab ipso Hadriano creati consecratique sunt, plures-
que ex discipulis eorum variis sacrorum ordinum 
gradibus initiati. 

Erat tarnen provisum divinitus,ut Cyrillus Ro-
mae conderet vitae cursum anno DCCCLXIX die 
XIV. Februarii, virtute magis quam aetate matu-
rus. Elatus est funere publico magnificoque appa-
ratu, eo ipso, quo Pontifices Romani soient, et in 
sepulchro, quod sibi Hadrianus extruxerat perho-
norifice compositus. Sacrum defuncti corpus, quia 
Constantinopolim asportari populus romanus non 
pertulit, quamvis parentis moestissimae desiderio 
expetitum, deductum est ad sancti Clementis, atque 
huius prope cineres conditum, quos Cyrillus ipse 
quotannis venerabandus asservarat. Cumque vehere-
t.ur per Urbem inter festos psalmorum cantus, non 
tam funeris quam triumphi pompa visus est popu-
lus romanus libamenta honorum caelestium viro 
sanctissimo detulisse. 
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Haec ubi acta, Methodius iussu auspiciisque Pontifi-
cis Maxinii ad consueta apostoliéi muneris officia in Mora-
vian! episcopus remigravit. In ea provincia factus forma gre-
gis ex animo rei catholicae inservire maiore in dies studio © 
institit; factiosis rerum novarum auctoribus, ne catholicum 
nomen opinionum insania labefacerent, fortiter resistere ; 
Suentopolcuin principem, qui Rastilaum exceperat, ad reli-
gionem erudire; eumdemque officium deserentem admonere, 
increpnre, demum sacrorum interdictione punire. Iiis de 
caussis invidiam excepit teterrimi atque impurissimi tyran-
ni, a quo actus est in exilium. Sed aliquanto post restitutus 
tempestivis adhortationibus impetravit, ut mutati animi in-
dicia princeps ederet, pristinamque consuetudinem novo vi-
tae modo redimi intelligeret oportere. Illud vero est mira-
bile, quod vigilans Methodii Caritas, praetervecta Moraviae 
fines, sicut superstite Cyrillo Libernieos et Servios attige-
rat, ita nunc Pannonios complectebatur, quorum principem» 
Cocelum nomine, ad religionem catholicam informavit, et in 
officio retinuit ; et Bulgaros, quos ipsos cum rege eorum Bo-
goriinfide christiani nominis confirmavit; etDalmatas, qui-
buscum caelestia partiebat communicabatque charismata ; 
et Carinthios, in quibus ad unius veri Dei notitiam cultum-
que traducendis plurimum elaboravit. 

Sed ea res molestiam homini peperit. Etenim quidam 
ex novella christianorum societate, quia strenue actis rebus 
virtutique Methodii inviderent, apud Joannem VIII . Ha-
driani successorem, insontem postularunt de suspecta fide 
violatoque more maiorum, qui in sacris obeundis sermonem 
graecum aut latinum unum adhibere consueverunt, praete-
rea nullum. Tunc Pontifex incolumitatis fidei disciplinaeque 
veteris studiosissimus, Msthodio Romam evocato diluere 
crimina, seseque purgare imperat. Is ut semper erat ad 
parendum alacer conscientiaeque testimonio f'retus, anno 
DCCCLXXX. cum coram Joanne et Episcopis aliquot 
Cleroque urbano adfuisset, facile vicit, eam prorsus fidem 
et se retinuisse constanter et ceteros diligenter edocuisse, 
quam praesente et approbante Hadriano declaratam, ad se-
pulcrum principis Apostolorum iureiurando confirmarat ; 
quod vero ad linguam Slavonicam in sacris peragendis usur-
patam, se justis de caussis, ex venia ipsius Hadriani Ponti-
ficis, nec sacris litteris repugnantibus, iure fecisse. Qua per-
oraiione ita se qualibet culpae suspicione liberavit, ut in 
re praesenti complexus Methodium Pontifex, potestatem 
eius archiepiscopalem, expeditionemque Slavonicam libenti 
animo ratam esse iusserit. Insuper, aliquot delectis Epis-
copis, quibus Methodius ipse praeesset, et quorum opera 
in administranda re Christiana iuvaretur, perhonorificis 
commendatuin litteris in Moraviain cum liberis mandatis 
remisit. Quas res omnes postea Summus Pontifex confirma-
tas voluit per litteras ad Methodium datas, cum scilicet 
huic rursus subeunda inalevolorum invidia fuit. Quare se-
curus animi, cum Pontifice Maximo cunctaque Ecclesia 
romana arctissimo caritatis fideique vinculo coniunctus 
adsignatum sibi munus explere multo vigilantius perseve-
ravit ; nec diu desideratus est egregius operae fructus. Nam 
cum primum ipse per se ad catholicam fidem Borzivoium 
principem Boheinorum, deinde Ludmillám uxorem eius 
adhibito quodam sacerdote, perduxisset, brevi perfecit, ut 

in ea gente christianum nomen longe lateque vulgaretur. 
Per eadem tempóra Evangelii lumen in Poloniam invehen-
dumcuravi t ; quo cum ille per mediam Gallaeciam pene-
travisset, sedem episcopalem Leopoli statuit. Inde, ut non-
nulli tradiderunt in Moscoviain proprii nominis digressus, 
thronum pontificale Kiowense constituit. Cum his haud sane 
arescentibus laureis in Moraviain reversus est ad suos, iam-
que sese abripi ad humánum exitum sentiens, ipsémet sibi 
successorem designavit, Clerumque et populum supremis 
praeceptis ad virtutem cohortatus, ea vita, quae sibi via in 
caelum fuit, placidissiine defunctus est. — Uti Cyrillum 
Roma, sic Methodium Moravia decedentem luxit, amissum 
quaesivit funere eius modis omnibus honestato. 

Horum factorum, Venerabiles Fratres, periucunda No-
bis accidit recordatio ; nec mediocriter commovemur, cum 
retro longe respicimus optimis initiis splendidam Slavoni-
carum gentium cum Romana Ecclesia coniunctionem. Et -
enim duo isti christiani nominis propagatores, de quibus 
loquuti sumus, Constantionopoli quidem ad ethnicos popu-
los discesserunt ; sed tamen eorum missionem ab hac Apo-
stolica Sede, catholicae unitatis centro, aut omnino imperari, 
aut, quod plus vice simplici actum est, rite sancteque appro-
bari oportuit. Revera hie in Urbe Roma ab iis est et sus-
cepti muneris ratio reddita, et ad accusationes responsum ; 
hie ad sepulcra Petri et Pauli in fidem catholicam iuratum, 
consecratioque episcopalis accepta una cum potestate sacri 
imperii, retento ordinum discrimine, constituendi. Demum 
liinc est usus slavonici sermonis in ritibus sanctissimis im-
petratus; atque hoc anno decimum expletur saeculum, ex 
quo Joannes VIII . P. M. ad Suentopolcuin Moraviae prin-
cipem ita scripsit: „Litteras slavonicas quibus Deo lau-
des debitae resonant, iure laudamus, et in eadem lingua 
Christi Domini Nostri praeconia et opera ut enarrentur iu-
bemus. Nec sanae fidei vel doctrinae aliquid obstat, sive 
missas in eadem slavonica lingua canere, sive sacrum Evan-
gelium vel lectiones divinas Novi et Veteris Testamenti 
bene translatas et interpretatas legere, et alia horarum offi-
cia omnia psallere." Quam consuetudinem multas post vi-
ces sanxit Benedictus XIV. per apostolicas Litteras anno 
MDCCCLIV. die X X V . Augusti datas. — Pontifices au-
tem Romani, quotiescumque opem rogati sunt a principibus 
viris, qui populis praeessent Cyrilli Methodiique opera ad 
christiauos ritus traductis, numquam commiserunt, ut sua 
desider. retur in adiuvando benignitas, in docendo humani-
tas, in consiliis dandis benevolentia, in rebus omnibus, qui-
buscumque possent, eximia voluntas. Prae ceteris vero Ras-
tilaus, Suentopolcus, Cocelus, sancta Ludmilla, Bogoris in— 
signein Decessorum Nostrorum caritatem pro re et tempore 
experti sunt. 

Neque Cyrilli ac Methodii interitu constitit aut re-
misit paterna Romanorum Pontificum pro Slavoniae populis 
sollicitudo; sed in tuenda apud eos sanctitate regilionis con-
servandaque prosperitate publica semper enituit. Revera ad 
Bulgaros Nicolaus I. sacerdotes, qui populum instituèrent, 
et Episcopoä Populoniensium et Portuensium ab Urbe Roma 
misit, qui recentem christianorum societatem ordinarent: 
item Bulgarorum crebris de sacro iure controversiis is ipse 
responsa peramanter reddidit, in quibus vel ii, qui minus 
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Ecclesiae Romanae fa vent, summám prudentiam collaudant 
atque suspiciunt. Ac post luctuo3am dissidii calamitatem, 
laus est Innocentii III . reconciliasse cum Ecclesia catholica 
Bulgaros, Gregorii autem IX., Innocentii IV., Nicolai IV., 
Eugenii IV. in reconciliata gratia retinuisse. — Similiter 
erga Bo3nienses et Erzegovinenses, pravarum opinionum 
deceptos contagiis, insigniter eluxit Decessorum Nostrorum 
Caritas scilicet Innocentii, III . et Innocentii IV., qui evel-
lere ex animis errorem ; Gregorii IX, Clementis VI, Pii 
II , qui sacrae potestatis gradus per eas regiones stabiliter 
firmare studuerunt. Nec exiguam, nec postremam curarum 
suarum partem Innocentius III , Nicolaus IV, Benedictus 
XI , Clemens V. in Servios contulisse putandi sunt, a qui-
bus fraudes, ad labefactandam religionem astute compara-
i s , providentissime continuerunt. — Dalmatae quoque et 
Liburnici ob fidei constantiam, vicissitudinemque officiorum 
a Ioanne X, a Gregorio VII , a Gregorio IX , ab Urbano 
IV. favorem singularem et gravia laudum praeconia adepti 
s u n t . — Denique ipsa in Ecclesia Sermiensi, saeculo sexto 
barbarorum incursionibus deleta, posteaque sancti Stepbani 
I. Hungáriáé regis pio studio restituta, multa sunt Gregorii 
I X et Clementis XIV. benevolentiae monumenta. 

Quapropter agendas Deo grates esse intelligimus, quod 
idonea Nobis occasio praebeatur gratificandi genti Slavo-
rum, communisque ipsorum utilitatis efficiendae, non mi-
nore certe studio, quam quod est in Decessoribus Nostris 
omni tempore perspectum. Hoc scilicet spectamus, hoc 
unice cupimus, omni ope contendere, ut gentes Slavonici 
nominis maiore Episcoporum et sacerdotum copia instruan-
tur ; ut in professione verae fidei, in obedientia vera Iesu 
Christi Ecclesiae obfirmantur, experiendoque quotidie ma-
gis sentiant, quanta vis bonorum ab Ecclesiae catholicae 
institutis in coavictum domesticum omnesque reipublicae 
ordines reduudet. Illae quidem Ecclesiae plurimas et maxi-
mas curarum Nostrarum sibi partes vindicant; nec quic-
quam est, quod optemus vehementius, quam ut earum pos-
simus commoditati prosperitatique consulere, cunctasque 
perpetuo concordiae nexu Nobiscum habere coniunctas, quod 
est maximum atque optimum vinculum incolumitatis. Reli-
quum est, ut adspiret propositis Nostris et incoepta secun-
det dives in misericordia Deus. Nos interim apud ipsum 
deprecatores adhibemus Cyrillum et Methodium, Slavoniae 
magistros, quorum sicut volumus amplificari cultuin, ita 
caeleste patrocinium Nobis adfuturum confidimus. 

Itaque praecipimus, ut, rato die quinto mensis Iulii, 
quem f. r. Pius IX. coustituit, in Kalendarium Romanae 
atque universalis Ecelesiae inseratur, agaturque quotannis 
festum sanctorum Cyrilli et Methodii cum ritus duplicii 
minoris Officio et Missa propia, quae sacrum Consilium le-
gitimis ritibus cognoscendis approbavit. 

Vobis autem omnibus, Venerabiles Fratres, manda-
mus, ut has Litteras Nostras publicandas curetis, et puac 
in iis praescripta sunt, cunctos ex online sacricolarum, qui 
divinum Officium ritu Ecclesiae Romanae celebrant, servare 
iubeatis, in suis quisque Ecclesiis, Provinciis, civitatibus, et 
locis Regularium. Denique volumus, Vobis suadentibus et 
cohortantibus, in universum rogari atque orari Cyrillum et 
Methodium, ut, qua valent apud Deum gratia, Oriente toto 

rem christianam tueantur, imploranda catholicis hominibus 
constantia, dissidentibus reconciliandae cum vera Ecclesia 
concordiae voluntate. 

Haec, ut supra scripta sunt, ita rata et firma esse iu-
bemus, non obstantibus sancti Pii V. Pontificis Decessoris 
Nostri aliisque Apostolicis super Breviarii et Missalis Ro-
mani reformatione editis Canstitutionibus, statutis quoque 
ac consuetudinibus, etiam immemorabilibus, ceterisque con-
trariis quibuscumque. 

Caelestium vero munerum auspicem et praecipuae 
Nostrae benevolentiae pignus, Apo^tolicam benedictionem 
Vobis omnibus, Venerabiles Fratres, cunctoque Clero et 
populo singulis Vestrum commisso peramanter in Domino 
impertimus. 

Datum Romae apud sanctum Petrum, die X X X , Sep-
tembris Anno MDCCCXXX, Pontificatus Nostri anno 
Tertio. LEO PP. XIII. 

Az egyházi és hazafiúi érdemekben gazdag sz. feren-
czieket főt. Piry Czirjék volt tartományi rendfőnökük, 
nagynevű, országosan ismert és tisztelt rendtársuk halála 
által lesújtó, fájdalmas veszteség érte. Benne a rend szel-
lemi és szivtulajdonokban, üdvös munkálkodásban, érde-
mekben egyik leggazdagabb .legkiválóbb tagját vesztette el. 
Piry Czirjék János született vasmegyei Püspökiben, régi 
nemes családból, 1810. apr. 15-én. Hazafisága tehát ősi, ve-
leszületett erénye volt. Tanult a kőszegi gymnasiumban. 
Tizenöt éves korában felvétette magát sz. Ferencz rendjébe. 
1831. jul. 29-én ünnepelyes szerzetesi fogadalmat tet t ; 1833. 
april 16-án áldozárrá szenteltetett. Rendjében úgyszólván 
minden hivatalt viselt; volt gymn. tanár is, tartományi rend-
főnök két izben. Ft . Dank Agáp atya után a rend egyete-
mes definitorává akarták kinevezni, de ő e tekintélyes, vi-
lágegyházi állásról önként lemondott s itthon, lángoló sze-
retettel szeretett hazájában akart tovább élni és maghalni. 
Az 1860. évi esztergommegyei zsinat őt tudományos mű-
veltsége és tapintatos életbölcseségére való tekintetből, az 
egyházmegyei könyvbirálók diszes testületébe választotta 
be, — oly kitüntetés Magyarország primási széke részéről, 
melyben az érsekmegye területén rendházakkal bíró szerze-
tesek közöl csak a sz. Ferencz-rend e jelese és a kegyes ta-
nító-rendiek minap 'elhunyt és szintén országos gyásztól ki-
sért nagynevű tagja, dr. Szabóky Adolf részesült. 

Piry Czirjék atya életéből három jellemző vonást óhaj-
tunk kiemelni ezúttal, koszorút fonva belőlük s kegyelettel 
letéve azt sirja fris hantjára a mindenki által szeretve tisz-
telt ifjú lelkű aggastyánnak, kinek mosolygó, mély tekin-
tetű szemeibe oly őszinte tisztelettel pillantottunk be, min-
den előérzet nélkül, épen halála előtt való napon. Piry Czir-
jék atya kiváló helyet foglalt el köztünk, mint termékeny 
iró, mint lelkes szónok és mint hazáját csaknem rajongásig 
szerető hazafi. Egyházi beszédei közül több megjelent a „Ma-
gyar Egyli. Szónok" 1861 — 62-iki folyamában és a ,Kath. 
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Lelkipásztorában. Kéziratai közt rendtársai bizonyára a 
kiadottakon kivül még sok jeles sz. beszédet fognak találni. 
Ünnepélyesebb alkalmakkor mondott beszédei közöl külön-kü-
lön füzetben megjelentek : 1. Egyházi szent beszéd sz. Má-
ria szeplőtelen fogantatásának hitágazati kihirdetése nap-
jára 1855. május 6-án. — 2. Egyházi beszéd Kálmán Za-
charias aranymiséjére 1858. — 3. Egyházi beszéd Sallay 
Ferencz aranymiséjére 1861. — 4. Szeráfi szent beszédek a 
japáni vértanuk szentté avattatása emlékére. 1863. — 5. 
Egyházi beszéd a sz. antali Kálvária fölszentelése alkalmára. 
1867. — 6. Sz. beszéd Paulovics Dömjén arany miséjére. 
1869. — 7. Gyászbeszéd néhai gróf Batthyányi Lajos első 
magyar miniszterelnök ünnepélyes eltemetésekor. Pesten 
1870. juniushó 9-én — 8. Egyházi sz. beszéd Gángó József 
aranymiséjére. — Vegyes irodalmi dolgozatai : ,A betegek lá-
togatásáról' Religio 1856. ,A magyarországi trinitariusokról.' 
U, o. stb. ,Sz. Ferencz kérése.' Egyh. Lapok 1868. ,A szent-
ferenczrendiek győri zárdájáról 1260—1768-ig. IT. o. 1868. 
,Bosnyákországról egyházi tekintetben'. U, o. 1869. — A köl-
tészet terén is fellépett alkalmi költeményekkel, milyenek : ,Az 
•esztergomi bazilika felszentelése alkalmára.' 1856. — ,Sci-
tovszky János, bibornok- primás aranymiséjére.' 1879. — ,0 
•es. kir. felsége Erzsébet királynénak születésnapja alkalmá-
ra.' Yégül felemlitendő, hogy jeles magyar szerzetesünk neve 
nemzeti irodalmunk történetében a Piry-Codex által is meg 
van örökitve, mely árpádházi szent Erzsébet legendáját tar-
talmazza s melyet az elhunyt hazafias indulattal a magyar 
tudományos akadémiának ajándékozott. 

Piry Czirjék atya nemes jellemében rendkivül erős 
vonásokkal domborodott ki a hazafiság, a haza forró szere-
tete. Mint már emiitettük, csaknem rajongásig ment e sze-
retet — és mégis józan s ment volt az minden kérkedéstől, 
minden oktalan tüntetéstől. Mások hazafiságukból a közélet 
piaczán olcsó áruczikket csinálnak ; némelyek a hazafiságot 
a politikai párttusák küzdelmébe helyezik : s mindezek ren-
-desen a hazafiságra, melyet e szó valódi, nemes értelmében 
nem birnak, mások lenézése sőt rágalmazásával kizárólagos 
privilégiumot tartanak. Piry Czirjék atya e nagy erényt 
lelkében, szerzetesi czellájának magányában, Isten oltárai-
ról vett szent tűzzel ápolá, nem a világ piaczán, nem gyáva 
-önérdekből, hanem kötelességből, mely a veszélyek napjain, 
midőn a szorongatott hazafiság a templomok szentélyében 
sem talált mindenkor biztos menedéket, bátran, merészen lé-
pett elő, bizalmat, reményt, erőt öntve a csüggedőkbe. Lelki 
-erőre nézve a magasztossal határos jelenet volt az, melynek 
főtényezője főt. Piry Czirjék atya vala, midőn Bathtyányi 
Lajos hamvait egy csoport bus de bátor szerzetes bevitte a 
kolostorba s letette a templom sirüregébe. Méltó a legkitű-
nőbb magyar festő ecsetjére ! 

Ilyen volt Piry Czirjék atya, mint pap, mint szerzetes, 
— örökké élő czáfolata, — ki tudja hányadik, — azoknak, 
kik katholikusban, papban, szerzetesben kevesebb hazafiságot 
keresnek mint magukban lenni hisznek. Temetése az el-
hunytnak megfelelt azon állásnak, melyet magyar társadal-
munkban elfoglalt, melynek minden osztálya megvitte ravata-
lához tiszteletét és fájdalmát .Gyászoló rendtársai, kik gyász-
jelentéssel testvérileg megtiszteltek, vigasztalódjanak, s fo-
gadják köszönetül e néhány szál virágból font emlék-koszorut 

drága halottuk sirhalmára. Czirjék atyát nem vesztették el 
egészen. Szelleme köztük él s fényt dérit az egész szerzetre. 
E fény világánál a világ nemcsak tisztelni tanulta, de sőt, 
— ki hinné ! — meg is irigyelte a szerzetesi életet . . . „Ok 
— a szerzetesek — boldogok egymás közt, mert ideáljaik-
nak élhetnek. Nem kénytelenek részt venni a földi élet ocs-
mány tusaiban. Szemök zavartalanul csügghet az égen és 
háborítatlanul társaloghatnak egy magasabb világ géniu-
szaival ! Megérdemlik, hogy tiszteljük és irigyeljük őket !" 
(Magyarország, okt. 10-én.) Breznay. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, october 12. A tizenötös katholikus ellenőrző 

bizottság. — Amit az ország katholikusai várva vártak, 
hogy t. i. legyen legalább egy ellenőrző bizottság addig is, 
mig egyszer véglegesen el fog dőlni, hogy nem mást, hanem 
egyedül a katholikusokat illetik ugy a vallási és tanulmá-
nyi, mint az egyetemi ahipitványok, e várva várt bizottság 
ő felsége, a katholikus érziiletü király kegyességéből, mint 
tudjuk, már egy pár hónapja, hogy kineveztetett. E kineve-
zés óta a bizottság nem csak megalakuló ülését tartotta 
meg, hanem azonfelül már egy ujabb ülést is tartott. Alig 
hisszük, hogy az országban most fontosabb bizottság létez-
nék, és ha a katholikusok várva várták e bizottság kine-
veztetését, ugy nem kevéssé bizonyos az is, hogy figyel-
mük a bizottság most már megkezdett működésén csügg 
azon érdeklődéssel, melyet ily fontos intézmény természeté-
nél fogva megkövetel és épen azért a legnagyobb érdeklő-
déssel fogad minden, bármily csekély és szükkörü tudósí-
tást, mely a bizottság üléseiről a nyilvánosság előtt meg-
jelenik. 

Ily örömmel és érdeklődéssel fogadtuk mi a 2-ik ülés-
ről közlött tudósítást. Nem is mulaszthatjuk el, hogy üdvöz-
letünket kifejezzük a nagy tekintélyű bizottságnak ama va-
lóban bölcs intézkedéseért, hogy a tanácskozásai folytán fel-
merült egyes nevezetesebb momentumok felől a kath. kö-
zönséget értesíteni jónak látja, illetőleg nem engedi, hogy 
tendentismus tudósítások által a katholikus közönség tév-
útra vezettessék, hanem alkalmat ád a közönségnek némi 
tájékozásra. Mi ugy vagyunk meggyőződve, hogy a kath. 
hivek, kik oly nagy érdeklődést tanusitanak a bizottság mű-
ködése iránt, amint egyrészt megérdemlik, hogy tájékoztas-
sanak, ugy másrészt hálásan is fogadják a bizottságnak 
irántuk tanúsított figyelmét; de ezáltal a különben is létező 
érdeklődés, minden kétségen kivül nem csekély mérvben fo-
koztatik, bizonyára magának az ügynek nem hátrányára, 
hanem előnyére, a mennyiben mind jobban kitűnik, hogy a 
katholikus hivek solidaritásban vannak a bizottsággal és 
evvel együtt éreznek ott, hol kath. ügyről van szó. 

A mondottak után nem is kételkedünk kinyilatkoz-
tatni : a kath. közönség is örömmel vette a bizottság 2-ik 
üléséről vett tudósítást, örömmel vette, hogy már az ügy-
rend elkészült, mert ebből meggyőződik, hogy a fontos mű-
ködés immár kezdetét veszi a katholikusok tulajdonát ké-
pező vagyon megőrzése tekintetében. Az ügyrend elkészi-
tése és elfogadása mellett, mely csak ő felsége megerősíté-
sére várakozik, mi bizonyára rövid időn be fog következni, 
a 2-ik ülés még egy fontos nyilatkozatról is nevezetes, me-
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lyet Sennyei báró tett és melyhez a bizottság is hozzájárult. 
E nyilatkozatban a nagytekintélyű báró u ra bizottságot ki-
segitő ideiglenes bizottságnak nevezvén, kimondta, hogy a bi-
zottság az alapok és alapítványok jogi természetének nem 
praejudikál, hanem czélját és határát az alapok komoly el-
lenőrzésében találja. 

E fontos nyilatkozatot bizonyára az egész ország ka-
tholikusai megelégedéssel fogadják és mi nem tehetjük, 
hogy annak fontosságát ki ne emeljük. A báró ur minde-
nekelőtt is csak ideiglenesnek tekinti a bizottságot, mert be-
látja azt, hogy helytelen, miszerint katholikus vagyont egy 
felekezetnélküli kormány kezeljen akkor, midőn mindenféle 
vallásfelekezet önmaga kezeli saját vagyonát; belátja, hogy 
ez ideiglenességet, ,állandóság'-nak kell'felváltani, ami ter-C5 O ' 7 O » ' 

mészetesen máskép nem történhetik, mint e vagyonnak 
kiadásával a katholikusok kezébe, hogy a katholikusok füg-
getlenül, minden kormányi beavatkozástól kezelhessék saját 
vagyonukat; és a mint ezt a báró ur belátja, ugy bizonyára 
rajta is lesz, hogy ez ideiglenesség is megszűnjék, hogy a 
katholikusok oly allapotba jussanak, melyben ne csak az el-
lenőrző, hanem a kezelő szerep is őket illesse, e módon bizo-
nyára majd többet lehet tenni a katholicismus érdekében, mint 
a mennyi eddig történt idegen kezelés alatt. Hogy a báró ur 
nyilatkozatának további szavaiban kijelentette, miszerint a 
bizottság nem praejudicál az alapok és alapítványok jogi 
természetének, ez csak arra mutat, hogy katholikus ember 
mily gyöngéd mások roszakaratával szemben is. Báró Seny-
nyei e szavakkal azt akarta mondani : vannak emberek, kik 
jogunkat e vagyonhoz kétségbe vonták, mi megmutatjuk, 
hogy nem félünk, midőn ti a jogra hivatkoztok és hogy tel-
jes bizalmunkat kifejezzük azon forum iránt, melynek fel-
adata a jog és jogtalanság felett dönteni, mi a pressiónak 
még letezését is kerüljük és azért mi katholikus férfiak nem 
mondjuk ki, hogy e javak és alapítványok kath. jogi ter-
mészetűek. Csak azon erős és benső meggyőződés, hogy e 
vagyon kath. jogi természetű és hogy bíróság e kérdésben 
máskép nem is Ítélhet, mint a katholikusok javára, adhat-
ták a báró ur szájába a jelzett nyilatkozatot; mi a katholi-
kusok megnyugtatására szolgálhat, hogy ily nagynevű ál-
lamférfiú velük egy gondolatban vau, velük együtt érez. 

A báró ur nyilatkozatában még egy pont van, melyet 
ki kell emelnünk, a hol ugyanis kimondatik, hogy az ellen-
őrzést a bizottság ,komolyan' veszi. Mi e felett soha sem 
kételkedünk, oly nagynevű férfiakból álló testület, minő az 
ellenőrző bizottság, feladatát csakis komolyan foghatja fel és 
játékot önmagával űzetni nem tűri meg, lenne az bárki is, ki 
ilyesmit megkísérlem akarna. Ámbár ez önmagától értetik, 
mindamellett is örvendünk, hogy ezt kijelentve látjuk, mert 
e nyilatkozat a bizalmat a legfőbb fokra emelni képes a bi-
zottság iránt és még azokba is bizalmat önt, kik avval ne-
talán nem birtak volna. E nyilatkozat megerősít bennünket 
amaz eddig is táplált nézetünkben, hogy a bizottság nem 
fog megelégedni csak azon okmányokkal, melyeket a kor-
mány tetszése szerint fogna a bizottság elé terjeszteni, mert 
ily hézagosan benyújtott okmányok mellett a kezelés mi-
kéntje felől, annak egész terjedelmében magának meggyőző-
dést nem szerezhetne, hanem megköveteli, hogy az összes 
okmányok beterjesztessenek áttekintés, illetőleg használat 

végett, mert csak igy léphet fel a bizottság szükségessé 
válható correctimmával. A kezelés minden ága, továbbá a 
kiadás és bevétel, a bérletek stb. kell, hogy a bizotsság előtt 
ismeretesek legyenek ; és minthogy mi igy fogjuk fel a báró 
ur nyilatkozatát, azért örvendünk kijelentésének, azért ta-
lálunk abban garantiát, hogy a kezelés egészen más lesz 
ezentúl, mint volt eddig. Tudjuk, hogy sok uehézséggel kell 
majd a bizottságnak e tekintetben megküzdeni ; de mi egész 
nyugalommal tekintünk a jövő elé, mert tudjuk, hogy oly 
nagynevű férfiak, mint minőkből a bizottság áll, csak egész 
munkát képesek véghez vinni, mihez ezennel Isten áldását 
kivánjuk. ^ 

Skóthon. A katholihus egyház Skócziában czim alatt 
nem rég egy füzet jelent meg itt, mely érdekes adatokat 
tartalmaz a katholicismus haladásáról Skócziában, s rész-
letes kimutatásokat azon segélyadományokról, melyekben a. 
protestáns kormány a kath. oktatást részesiti. A mi külö-
nösen az utóbbit illeti, a füzet sorban elészámlálju mind 
azon „ nyilvános iskolákat," melyek 1877-ben rendes állami 
segélyezésben részesültek, s e sorrendben nem kevesebb mint 
112 katholikus iskola fordul elő. Az összegre vonatkozólag-
felemliti a füzet, hogy a kath. iskolák 1875 márcz. 31-től 
1879 márcz. 31-ig 13,509 livre 11 shilling 4 pencze, azaz 
összesen 337,739 franknyi segélyt nyertek, mi a megelőző 
évhez viszonyitva, 125,299 franknyi többletet mutat. Azon-
felül az u. n. paroehiális bizottságok, vagyis az állami segé-
lyezésnek egyes presbyterián parochiák élén álló kezelő-
közegei, ugyanez évben 102 katholikus növendéket része-
sítettek ösztöndijakban. — Érdekesek amaz adatok közt az, 
melyeket a különféle szerzetesrendekről közöl. Ezek szerint : 
a jezsuiták a Szent-József-misiót látják el Glasgowban,. 
hol collegiumuk is van a Garnet-hill-negyedben. A passio-
nisták a sz. Mungoról, a ferencziek a sz. Ferenczről nevezett-
missióval vannak megbizva, ugyancsak Glasgowban. A la-
zaristák Lanarkban vezetik a missiót. A maristáknak két 
házok van Glasgowban, melyek egyike nevelő-intézet, száz. 
növendékkel. A ferenczrendi nővérek Glasgowban hét isko-
lában 3,500 leánykát tanitanak. Ezenfelül külön nevelő in-
tézeteik is vannak a polgári osztályúak számára s egy ma-
gasabb leánynevelőjök Bothwellben. Van házok Greenoch-
ban is. Az Irgalom-nővéreknek egy házok van Glasgowban 
s egy nevelő-intézetök, szintén a polgárosztálybeliek szá-
mára. A szeretet-nénék Smyltumban házzal, Lanarkban 
házzal és magasabb leánynevelő-intézettel birnak. A „Sze 
gények kis nővérei"-nek egy házok van Glasgowban. Ez ada-
tok annál figyelemreméltóbbak, minthogy Glasgow, 600,000 
lakójával, jelenleg első városa Skóthonnak. Edinburg, a régi 
főváros, mind lakosság mind fontosság tekintetében alább 
áll nála. Hasonlóképen az edinburgi érseki, — valamint a 
többi négy püspöki megyében is számos szerzetes és szer-
zetesnő működik a lelkipásztorkodás és tanitás terén. A ka-
tholikus hierarchiának 1878 márcz. 8-án történt visszaállí-
tása csak ujabb lendületet adhatott ez apostolkodásnak. Je -
lenleg Skóthon kath. lakosságának száma 326,714-re megy 
mig a püspöki egyház csak 55,000 lelket számit, tehát a 
kath. lakosságnak mintegy hatodrészét. A kath. hitélet és 
tevékenység sokféle művei szilárd szervetetet adnak e lakos-
ságnak, mely előtt a protestantismus tisztelettel hajol meg. 
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Jtllemző a katholicismus állására e protestáns országban, 
hol a népesség többsége presbyterián, hogy a missiók, me-
lyek az 1878 előtti három vicariatusban léteztek, jelenleg 
is, a kath. egyházmegyék felállítása után, fennmaradtak s a 
papok, püspökeikkel együtt, megannyi missionáriusok. 

Németalföld, okt. 4. A németalföldi sz. Gergely-egylet 
első nagygyűlése mult hó végén tartatott Utrechtben. Ennek 
az egyletnek czélja ugyanaz, a mi a német, svajczi és fran-
czia sz. Czeczilia-egyleté, t. i. a valódi egyházi zene müvelése. 
Az emiitett nagygyűlésről szándékozom néhány szóval meg-
emlékezni. Első tekintetre csekélynek látszhatik az ügy, 
melynek a sz. Gergely-egylet keletkezését köszöni és műkö-
dését szenteli, azonban közelebbről tekintve a dolgot, ennek 
az egyletnek rendkivül fontos feladata van. Nem cseké-
lyebbről van szó, mint az egyházi zenének egész Németalföl-
dön teljes reformjáról. Ez lesz egyike a kath. restauratio 
azon nagy műveinek, melyek az u. n. reformatio romjaiból 
emelkednek fel. Utrechtből, ez ősi püspöki városból, a kath. 
Németalföld fővárosából, indult ki, valamint az összes mű-
vészetek terén, ugy az egyházi zene terén is az ujjáalkotás 
üdvös mozgalma. Főt. Schaepmann érsek kezdeményezésé-
nek köszönhetjük mindannak feléledését, mi a képirtók dü-
hét kikerülte ; most is a Gergely- és Palaestina-féle egyházi 
zene feltámasztása első sorban az ő érdeme. A mi profán, 
tiszteletlen, szinházias a templomi zenébe befurakozott, azt 
teljesen ki kell küszöbölni. Egy ifjú áldozárnak, ki aregens-
burgi szigorú irányú iskolában szivta magába a valódi egy-
házi zene helyes elveit, jutott osztályrészül a feladat az ut-
rechti főszékesegyház énekkarát ugy beiskolázni, hogy most 
már mintául szolgálhat az egész németalföldi egyháztarto-
mány számára. És ezen feladat megoldása nt. Le Blanc ál-
dozár urnák fényesen sikerült. Palestrina „Papae Marcelli'1 

czimü miséje és Yittoria, Yiadana, Mettenleiter, Haller s 
más szerzők 4—7 hangú darabjaiból összeállított concert oly 
minden várakozást fölülmúló sikert mutatott fel, hogy a va-
lódi egyházi zene jövője nálunk biztosítva van. Sok protes-
táns volt a zeneelőadásokon jelen és Hol Richard, e hírneves 
utrechti zeneigazgató és szerző megvallá, hogy ő ilyesmit 
még soha nem hallott s hogy nt. Le Blanc ur, ki ezt a sikert 
23 férfi és 32, zenészetileg iskolázatlan fiúból álló karral 
nem egészen 2 évi gyakorlat alapján vivta ki, egyike a leg-
jelesebb ének-mestereknek, kiket ismer. Fölöslege» említeni, 
hogy a lelkesedés a hallgatóság ezreiben határtalan volt. 
Lans, Verzyk, van der Heuvel, le Graaf és Banning urak 
beszédei és felolvasásai az egyházi zenéről és énekesekről 
szintén nagy tetszést arattak; hatásuk pedig maradandó lesz. 
És mindezt egy főpásztor bátor, nagylelkű initiativájának 
•és egy csüggedést nem ismerő szakértő áldozár fáradozásai-
nak köszönhetni. Szivünk mélyéből óhajtjuk, hogy a valódi 
egyházi zene ugy nálunk, mint az egész kath. egyházban — 
vivat, floreat, crescat ! 

IRODALOM. 
Az esztergomi bazilika műkincseinek leírása. 
Dr. Dankó József, pápai praelatus ő méltósága szakértő 

magyarázatával, 50 fényképes táblán, Magyarország bíbo-
ros herczegprimása, főm. Simor János ő emja közmondásos-
sá vált munificentiája folytán pazar fényű kiállításában épen 

e hó elején hagyta el a sajtót. Minthogy e monumentális 
műből ő emja parancsára csakis 60 példány nyomatott s igy 
a nagy közönség köréből keveseknek fog kijutnia szerencse 
azt láthatni s közelebbről megismerhetni, sietünk e művet 
legalább főbb vonásaiban megismertetni. 

Az egész mű két ivrétü kötetből áll, melyek egyiké-
ben van a magyarázat, másikában a műlapok. A szöveg 
finom velin-papiron két hasábra van osztva, latinul és ma-
gyarul van fogalmazva s a második kötetben fényképezett 
hasonmásokban bemutatott nao-y becsű műdarabokat ismer-ői 
teti régészeti, müitészeti szempontok szerint. A mű nagy tu-
dományit szerkesztője, ki e dolgozata által az egyházi raű-
archaeologia és művészeti kritika terén is elévülhetlen érde-
meket kötött nagytiszteletü nevéhez, a műkincsek fényképeit 
igen tapintatosan s a szemlélőre nézve igen tanulságosan há-
rom osztályba sorozta. Elül jönnek a nemes érez és elefánt-
csontból való műdarabok : kelyhek, monstrancziák, erek-
lvetartók, keresztek, pázstorbotok, különféle edények stb. 
Következnek a szövött vagy kötött műdarabok: misemondó-
ruhák, infulák, pluvialék, oltárteritők, kendők stb. Utoljára 
tette a kéziratokat ; régi missalékat stb. A műdarabok sor-
rendjét azok kora szerint állapította meg a műértő praela-
tus, ugy hogy a műlapok egymásutánja egyúttal az illető 
korszakok ízléseinek változásáról ad szembetűnő képet. Ezen 
műtörténelmi osztályzás a tudós szerkesztő kanonok urnák 
bizonyára óriási fáradságot okozhatott, minthogy egyes mű-
darabok korát az irattár hosszadalmas átkutatása után lehe-
tett s kellett megállapítani. A fényképek Beszédes Sándor 
esztergomi műterméből valók s némely műdarabot többszö-
rösen, több oldalról tekintve, tüntetnek fel. Szóval e mű 
méltó ugy főm. Simor János bibornok herczeg-primás feje-
delmi bőkezűségéhez, mint Dankó József praelatus ur tudo-
mányos hirnevéhez ; Magyarországnak pedig s Esztergom-
nak minden tekintetben dicsőségére válik. 

Egyház-zenészeti jegyzeteim. Töredékek uti naplóm-
ból 1880. julius 8. — aug. — Irta Bogisich Mihály, buda-
pest-belvárosi káplán, a magyar tudományos akadémia le-
velező tagja. Budapest. Különnyomat a ,M. Á'-ból. 1880. 
8-ad rétü 72 lap. 

Mai számunk ,egyházi tudósítások' czimű rovatában 
közöljük leírását az egyházi zene restaurácziója végett Né-
metalföldön szervezett sz. Gergely-egylet első közgyűlésének. 
E tudósítás Önkéntelenül is hazánk egyház-zenészeti vi-
szonyaira irányozta vissza figyelmünket s azt az óhajt saj-
tolta ki belőlünk, vajha legalább már ott volnánk e téren, 
hová a protestáns fenhatóság alatt élő csekélyszámu német-
alföldi katholikusok eljutottak ! Azon meggyőződésre már 
eljutottunk, hogy, ha elismerjük általában az egyházi művé-
szetek re6tauratiójának szükségességét, s ha a műarchaeolo-
gia kalauzolása mellett a képzőművészetek s a velők rokon 
művészeti ágak minden terén már meg is kezdtük a régi 
tiszta, valódi egyházi stylhez való visszatérést, akkor az egy-
házi zene, az egyházi művészet'e legfenségesebb ágának elha-
nyagolása kiáltó következetlenség és mentlietlen mulasztás. 
E meggyőződés, hála Istennek,"már tettek által is kezd életjelt 
adni magáról. E tények közé tartozik Bogisich Mihály te-
hetséges egyházi zenészünk egyházi és állami főhatóságaink 
támogatása mellett külföldön tett utazása, melynek tapasz-
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talatait röviden a fenczimzett füzetben irja le szerző. Kiin- Monitum. — Etsi praeter Litanias. SS. Nominis Jesu, B. JVL 
dul benne a sz. Czeczilia-egylet keletkezésének történetéből, V. Lauratanas nuncupatas, et Sanctorum quae in libris li-
előzőleg érinti az egyházi zene elfajulásának történetét s tnrgicïa habentur, nullae aliae a S. Sede approbatae fuerint, 

. , ° , ,. . , , , , , , . . . . , quaedam tamen typis passim evula;antur, quae m honorem 
röviden vazolja a jobbrafordulas lassú de biztos menetét. a l i c u i u s S a n c t i v e l ^ysterii Fidelibus recitandae proponun-
Hosszasabban időzik a németországi Czeczilia-egylet Augs- tur, atque in libris praesertim pietatis vulgo di deoozione 
burgban tartott ezévi nagygyűlésével, azután elmondja, continentur, noununquam etiam auctoritatis ecclesiasticae 
mint tapasztalt egyházzenészeti szempontból Würzburgban, sanctione munitis. Iiinc S. Rituum Congr. sui muneris esse 
Mainzban, Kölnben, Aachenben. Bennünket a füzet összes Juxit Rmos Locorum Ordinaries admonere, ne sinant alias 

, , . , . , . . , . . . . , , , . , Latanias publice recitari nisi praedictas, vel alias, si quae 
tartalma erdekei, de különösen tanulsagosnak tartjuk azon a g R u f I n q u i s i t i o n e r e c o g n i t a e e t approbatae fuerint; ac 
lapját, melyen a kölni énekkar összeállításáról es evi kolt- s i m u i c a v e a n t s u a i I 1 approbationem pro impressione subne-
ségeiről szól. Mert szerintünk a theoriából már elég ; most ctere iis libris, in quibus Litaniae inveniantur apostolica 
már nekünk is a tettek terére kellene lépni, itt pedig a ner- sanctione carentes. L>ie 16 Junii 1880. 1). Card. Bartolinius 
vus rerum gerendarum nagy szerepet játszik. E tekintetben S- K C" Praefectns; Piac. Ralli, S. R C. Secretarius 

. „ , .. , . . m i —Jezsuita preaikaczió protestáns nallgatosaq előtt !... 
azonban szerző kővetkező szavai : „A nálunk teljesen par- N á ] u n k e g y p r o t f 8 t a n 8 l a p vezérczikket irt s irtó háborúra 
lagon heverő egyházi zenét, minden anyagi aldozat nélkül, a hivta fel az országot minden jezsuita ellen, mikor meghal-
meglevő szellemi s anyagi erőkkel, egy évtized alatt Né- lotta, — vagy talán csak képzelte, — hogy két szál franczia 
metország fenséges egyházi zenéje mellé emelhetjük," — jezsuita megfordult fővárosunkban Az amerikai protestan-
mindenkit megnyugtathatnak, a ki azon véleményben volna, s o k n e m ^ .vaskalapos rajongók. Mint a ,Catholic Sentinel' 

, ,, , , , , , , , . „ . .... utan az ,Univers'közli, Weninger J . t. atya, a nagyevü ame-hogy ez az elmaradhutlan atalakulas valami rendkívüli al- -, • • • „ „ „ , „ , < „ Q „ T a- MI I ° J rikai nussionarius, nem regen lroyban, Indiana allamban 
dozatokba fog kerülni. Adja Isten, hogy a „zenedus" Ma- tartott missiót. A methodista felekezet praedikátora felke-
gyarországban az egyházi zene a maga tiszta valóságában reste s kérte tartana az ő hivei számára is sz. beszédet. A 
mennél előbb feltámadjon! Szerzőnek ennek létesítésében félszázados jezsuita hitszónok kapva-kapott az alkalmon és 
minden esetre tetemes osztályrész jutott ki. Macte ! elfogadta a felhívást. Kitűzött napon a methodista predi-

kator felhivasara egeszen uj hallgatosag gyúlt össze a ki» 
Bekiildetettek: 1) Egyházi beszéd, melyet Szent 1st- kath. templomban és a legnagyobb figyelemmel hallgatta 

ván Magyarország Első apostoli Királyának ünnepén Bécs- m e g a jezsuita sz. beszédét. Weninger atya szokott ékesszó-
ben a tiszt. Ivapuczinusok templomában 1880 ik évi Kisasz- lássál e z e n tételről szólt : ,A kath. egyházon kivül nincs üd-
szony hava 22-én mondott Fekete Fidél, kapuczinus-rendi vösség.'Remélni lehet, folytatja az amerikai lap, hogy a je-
áldozár, tatai zárdafőnök. Bécs 1880. 8-ad rét 15. A jeles les hitküldér szavai, tanulékony szivekbe esvén, számos ké-
beszéd két részből áll, n. m. I. A vallás szükséges az teíyt és előitéletet oszlattak szét. 
uralkodónak, hogy országlása áldásos legyen, azért iparko- _ Kérelem és értesités. A Jézus sz. gyermeksége mű-
dott sz. István az Isten országát önmagában megalapítani. vének magyarországi igazgatósága f. évi október hó végéi* 
— II. A vallás szükséges a nemzetnek, hogy az államban eszközlendi zárszámadását. Az igazgatóság ennél fogva, 
békén és boldogul élhessen, ez okon igyekezett sz. István felkéri a sz. gyermekségi művének helyi igazgatóit, vala-
alattvalóinál az Isten országát, a valódi vallásosságot ter- m ; n t e magasztos mű lelkes pártolóit, jótevőit, hogy az e 
jesztem. czélra már begyűjt ött, vagy jó szivvel szánt adományokat 

2) Isten igéje szentbeszédekben. Szerkeszti Fábián legfelebb f. hó 25-ig küldjék be, és pedig akár egyenesen 
János, érsekújvári plébános. V*. évfolyam. 10. füzet. Tarta- salzburgi főigazgatósághoz: (D. Ilager Edmund O. S. B, 
lom: 1. Pünkösd után X X . vasárnapra. 389. 1. 2. Pünkösd Salzburg:) vagy pedig a magyarországi igazgatósághoz; 
után XXI . vasárnapra. 396. 1. 3. Püskösd után XXII . va- (Lováky Antal bdpest terézvárosi káplán úrhoz: )Az ösz • 
sárnapra. 404. 1. 4. Pünkösd után XXI I I . vasárnapra. 410. szes évi bevételről szóló tüzetes kimutatás november közepi? 
5. Pünkösd után XXIV. vasárnapra 417. 6. Lelkipásztori táján a kath. lapok hasábjain fog megjelenni, s azonkivüí 
beköszöntő. 423, 7. Mindenszentek ünnepére. 431. külön lenyomatban az illetőknek megküldetik. Azon főt. 

lelkész urak, kik plébániáikban ez áldásos társulatot meg 
H i v a t a l o S. akarják honosítani, a társulat kiadványai megszerzése végett 

jí . , . . „ , . , , , szíveskedjenek Lováky Antal bpest-terézvárosi káplánhoz 
„O császári és apostoli k.ralyi felsege, í. evi oktober f o r d u l n i ;

 J
a h o l kiadványok magyar nyelven kaphatók. 

hó 6-án kelt legrf. kéziratával, Szabó Imre szombathelyi, dr. __. , . . . „ , 7 , r . . , • . , r> , - , .», r -1 p . Kegyeletes adakozas. Schlauch Lorinez szatmari, es dr. Uulanszlcti Aanaor pécsi „ - . r _ , , „ . , , , , 7 , 7 , , , . , , , r ., XIII. Leo papa o szentsege reszere adakoztak: 
püspöknek, az egyház es tudomány teren szerzett erdemeik 1 1 O J . , , , , . . . A papateszeri plébános és hívek 7 frC. 
elismeréseül, a belső titkos tanacsosi meltosagot díjmentesen Nagykanizsai hivek 10 
legk. a d o m á n y o z n i m é l t ó z t a t o t t . " Budapesti Közlöny, okt. 12. Király István, csökölyi esperes-plebános 2 l ° J í j Vass Ferencz, górgetegi plébános . . . . . 1 „ 

TT T P V P Q P I T Oswald Péter, m. ladi plébános 1 „ 
V Í j u I Í j U £i A . Németh Endre, csokonyai plebénos 1 n 

+ Esztergom. Fm. Simor János bibornok, herczeg- ^ ^ '. '. . \ ' 9 

primás ő eminentiája 40,000 frtot tett le e napokban, hogy Gáboi- Lajos, nagybajomi p'ebános 1 n 

az általa 1862-ben Győrszigeten alapított leány-iskola és ^ u n w S o r , t á w l h ' î è b à n o s \ l 
z á r d a k ö l t s é g e i t ö r ö k i d ő k r e b i z t o s í t s a . Szép Ferencz, kadarkuti plébános . . . . . 1 „ 

Nemes Károly, hárshágyi plébános 1 „ 
— A litániákra vonatkozólag következő figyelmeztetést Összesen • 29 IVb 

iidott ki a S. Rituum Congregatio (Acta S. Sedis N. 146.) A veszprém-egyházmegyei iroda utján. 

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

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



à er 
yMegjelenik e lap heten 

kint kétszer : 
szerdán es szombaton. 

Előfizetési clij : 
félévre helyben s posta-

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

demeny czimzendő 

cTZ^ 
i S> 

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

HARMINCZKILENCZEDIK ÉVFOLYAM. 

ep)^ 
Előfizethetni minden kir. 7 

postahivatalnál ; 
Budapestenaszerkesztő- | 

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

) levélben, intézendôk. 

Budapesten, octota 16. 31. II. Félév. 1880. 
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— Irodalom : Az ujabb spiritismus. — Vegyesek. 

A lelkipásztorság1 köréből. 
Országos miseriákkal küszködünk. E kifejezés 

mindent magában foglal, ami háborgat, üldöz, ke-
serit. Az uj hazafiaknak (nem az u j magyarokat 
vagyis a czigányokat értem, kik a falu végén és roz-
zant hidak alatt közönyösen húzzák ki a nyarat,) 
de az izraelitákat, (zsidóknak nevezni őket már meg-
bélyegző) igazán országos szerep jutot t a keresztény 
nép lealjasitásában. „A papot hiába fizetik önök." 
De azt nem mondja, hogy őmeg drága pénzért méri 
a vizet. Különös, hogy a franczia l'eau de vie"-nek 
mondja a pálinkát. Ha ezt megtudja ami zsidónk, 
jó t állok érte, e cziinen fogja árulni a szeszmoslékot, 
mely annyi szegény ember fejét kábitja el. Tudja 
is ö azután, hogy szaporodott föl a kétségbeejtő 
adósság, elég azt tudnia, hogy mindene a zsidóé 
már, kinek kegyelméből lakik saját ősei házában. 

Már nem lehet tovább hallgatnunk, nem lehet 
a türelmet vétekké aláznunk, midőn a lelkipásztor-
kodó papság existentiáját látjuk leglényegesebb 
alapjaiban megtámadva, és pedig egyenes szabadal-
mazott uton a zsidóság által, nem csak az égbeki-
áltó, alattomos uzsorában, de a legvakmerőbb csa-
lások ezerféle cselszövényeiben kicsinytől kezdve a 
család végső tönkrejutásáig. Épen most foly a fen-
sőbb biróságok előtt egy monstre-pör, melynek rész-
leteibe pillantván, meggyőződtem róla, hogy ha ily 
nyilt lopás történhetik müveit és jogismerö birto-
kosnak a zsidókkal mindig jó lábon állott bizalmá-
ban, barátsággal, komasággal, mindennapos, köz-
vetlen társalkodással föleresztett viszonyai mellett: 
Ur Isten ! mily állapotban lehet itt a szegény em-
berek önkaszálta szénácskája? Érdekes tudni, vagy 
legalább észrevenni, hogy kerülnek a részletenkint 
befizetett összegek a kiadások rovatába. 

Bár minden egyes embernek az volna állandóan 
bevett jo szokása, hogy időszakonként összegyűlt 
tartozásának letisztázása előtt soha ne szaporítaná 
a rovást, melynek már napjainkban nincs értelme, 
ott hevervén zsidó korcsinárosaink asztalán a nagy 
pecséttel bélyegzett számadó-könyv, melynek hite-
lessége minden biróság előtt, elismertetik és végre-
hajtás utján is érvényesittetik. A szegény nép any-
nyira elvan fásulva vallás-erkölcsi nézeteiben, hogy 
p. o. ha papi járandóságokkal van több évről hát-
rálékban (olyanok is léteznek, kik tizenkét év lefo-
lyása alatt sem fizettek semmit) azonnal kész hamis 
esküt letenni. A zsidó leltára ily végzetes eljárás-
nak, vagy merénynek soha nincsen alávetve. Ott 
mindig az adós huzza a rövidebbet, azon különb-
séggel, hogy egy egy ujnyitereszt neki Mojses gazda 
a hosszából; de ezen fogás csak arra szolgál, hogy 
a köteléket annál biztosabban vonhassa szorosabbra. 

Számon kértem, közel négyszáz párbérfizető 
család közt alig találkozott tizenöt, akik kisebb na-
gyobb fonadékban nincsenek a zsidó markához eny-
vezve. „Nézze kelmed édes barátom, a pap már csak 
különb ember kendnél, s mégis itt a neve ni, i t t 
az én könyvemben s akár mikor, ha nekem ugy tet-
szik, megidéztethetem.u Ez ugyan a szomszédban 
történt, hogy közbevetőleg legyen mondva. Hét, 
nyolez ezer forint figurái már nyilt követelés az 
anyakönyvben (!?) E czimet nagyságának köszöni. 
Ezen tartozás annyiban hasonlít is a párbérhez, hogy 
kamatokat nem Ítélnek meg a hátrálékok után. 
Csakhogy ismét annyiban végnélkül különbözik, 
hogy ott a kamatok már jóelőre be vannak tőké-
sítve; mig a nép átkától kisért papi járadék után, 
ha bepöröli a lelkész, legalább egy harmadát a köz-
vetítő emészti föl, ha pedig évek jönnek közbe, a 
becsületes emberek esküszik le egy részét várakozás 
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fejében. Egy kis városi paptársam irja nekem a na-
pokban : „Ismered-e a pandúr gazdálkodást? Hogy 
tudja az a bört nyúzni! A hátam is borsódzik tőle." 

Ne legyen a papnak se rokona, se kiválóbb 
háztartása, (könyve lehet szekér számra, azt nem 
irigyli senki), ne legyen ellene semmi legkisebb gya-
nú, mintha jövedelméből még idegenek is részesül-
nének; ne merjen száz mérőszámra eladni gabonát, 
habár maga szántott is; termése oly szerényen le-
gyen összerakva, hogy a közönség szeme meg ne 
akadjon rajta, takarmányának legalább felét ipar-
kodjék fedél alá rejteni, mert már csomag gyufát 
is találtak a szénakazalon, eszerént a biztosítások-
ról se feledkezzék meg. A templomban lelkiismere-
tes fizetésre, vagy mértékre való intést be ne fog-
laljon mondókájába; érdemeire, fáradozása vagy ön-
magát kimeritő jótékonyságára ne hivatkozzék: an-
nak nincs becse. „Ha nem volna miből, nem tenné-
nek a papok semmit." Oda irányul az általános tö-
rekvés, hogy semmink ne legyen, a közóhajtás pe-
dig: hogy annál több jót tegyünk. E kivétel alatt 
csakis anyagi javak értendők, mivel a szellemi jó-
val már csak kevesen táplálkoznak. 

Ilyen a lelkipásztorkodó papság helyzete. 
Én nem tudom, az „Egy plébános" aláiratu 

czikk szerzője hol mérité tapasztalatait, midőn gö-
gösséget, elkapatást, basáskodást, nagyzás, kevély-
ség ördögét s több ily fényes megnevezéseket hord 
föl a .Religio' I. félévi folyamában közviszonyaink 
hanyatlásában a legszükségesebb gyógyszerekről 
elmélkedvén : de ellenében váltig fentartom a több-
ség gyakorlati bizonyítékait arra nézve, hogy en-
gem ugyan semmi rémlátás nem izgatott soha; ná-
lamnál még szomorúbb tapasztalásokkal bíró lelki-
pásztorok vannak, kik hogy nem kiáltanak, nem 
nyilatkoznak, mert talán inkább könyeznek, vagy 
megszokták a veszekedést, de bizonyosan mindnyá-
jan érzik, hogy népeink szivét idegen befolyás ra-
bolja el az egyháztól ; mert azok egy része semmi-
kép sem akar, a másik rész pedig nem képes fizetni. 

Aki oly ideális képeket formál a falusi lelké-
szek helyzetéről, mint az „egy plébános pályatárs," 
idylli helyzetének kell lenni. Erre azt mondhatjuk, 
hogy térdig érő virágok közöl könnyű a kórót vi-
rágnak nézni. De menjen csak elhanyagolt, vásott, 
erkölcstelen nép közé, s tapasztalja személyesen, 
mint gúnyolja öt ki, mint sérti meg kegyetlenül 
egy a buzakazal tetején pipázó paraszt, ha öt azért 
meg meri szólítani, mint veszi föl szent hajléka kör-
nyékét egy javithatlan korhely szomszéd éktelen 

káromkodása naponként, s nincs elüljáró, nincs 
tisztviselő, aki megfenyítse. Legyen csak valaha 280 
régi jogosnak bocskorban, legyen verekedésben fel-
nőtt korcs csőcseléknek papja, és lássa, Űrnapján 
mint függesztik ki a vörös zászlót azon házra, mely-
nek kapujában ősidőktől oltár szokott pompázni, s 
mint gyalázza meg önmagát egy eretnek képviselő-
jelölt kedveért a kath. község, megsemmisítvén a 
szent ünnepet ; lássa saját szemeivel, mint gázol-
tatja le a község a szegény templom egyik évi ter-
mését, hogy a másikat ne kelljen az ő általuk hasz-
nált uton beszállítani s mindezt makacsságból: ak-
kor azután álljon a főtisztelendő plébános ur levett 
kalappal a válutra, és süvegelje meg békeszerető hí-
veit, kik neki csak a végrehajtással fizettek valamit. 
Kíván-e még többet? 

Önmaga alatt — ugyhiszem — senkisem ipar-
kodik a fát levágni. Mi lehet becsesebb, mint híve-
inkkel nyugalomban, szerető, bizalomteljes egyetér-
tésben élni. De hol az a pap a föld kerekségén, aki 
minden nyavalyás természetű emberhez tudna kel-
lőleg alkalmazkodni. Hát azért vagyunk-e speculum 
gregis, hogy mint a boldogult H. spirituális annyi-
szor mondá: „Alles mitinacholjunk" ? Egy adoma 
van a tollam alatt. B. plébánoshoz jött egy öreg 
hive a kolerajárvány ideje alatt s ezen kérdést in-
tézte hozzá: „Főtisztelendő ur, hogy van az, hogy 
mink halunk, a papok pedig nem halnak?!" Hát ez 
csak ugy van édes öregem, hogy ha minden község-
nek volna tiz-huz papja, azok is halnának, de igy 
egyetlen egyre később kerül a sor. „Ertem uram." 
Ennek az egynek határozott alakba öntött mintá-
nak kell lenni. 

Lépjünk át az úgynevezett müveit osztályhoz. 
Szerencsétlen még a gondolatja is ezen végzetes el-
nevezésnek. S. Géza főt. ur megelőzte főpásztorát 
egy a M. K. tárczájában közlött társadalmi czikké-
vel, de a szatmári püspök ó mlga igazán remekelt 
a közműveltség kellékeinek ragyogó föltüntetésében 
és meghatározásában a sz. László-Társulat közgyű-
lésén. I t t nem lehet semmit hozzáadni, ez egy val-
lásbölcsészeti örökbecsű mozaik. Ugy kellene lenni 
szervezve a kath. családok közéletének, hogy ezen 
mérteket annak tagjai legalább megközelítsék. Ha-
nem mily megrendítő a nagy távolság családaink s 
a ker. kath. hit s erkölcsi elvek között. Ezeknek 
kezelője, őre a lelkipásztor. El lehet mondani : Vae 
victis ! Az áramlat mindig ellenünk van. Minden 
uton módon csak levonni a pap jellemébó'l, megrö-
vidíteni igazságos illetékeiben, s ez által arra kény-
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szer i teni , hogy a v i lág i t i sz tv ise lők e lő t t m a g á t 
megalázza . K ikapn i egyesek á l ta l gonosz aka ra tbó l 
kész pénz gyanánt , á r u l t r á g a l m a k b ó l p i q u a n t e 
„cs ipke b o k r o k a t " s ezek töviseivel a k ö n n y e n h i v ö 
n é p o r r á t s zu rká ln i . E s mi re való volna a fa lu korcs-
m á j a , ha o t t úgyneveze t t t i tkos m e n d e m o n d á k a t 
n e m v i t a t n á n a k . „ H a l l j u k a j övő v a s á r n a p i prédi -
k á c z i ó t ! " S c sakugyan , a m i t még edd ig senki sem 
lá to t t , a zsidó u r is m u t a t j a m a g á t a t e m p l o m a j t ó n 
k ivü l . Mi lehet e z ? „Reszket-e m a j d a pap, ha s a j á t 
bo t l á sá t kell népe e lő t t i g a z o l n i a ? " H a j d a n a po-
g á n y o k s á r b a t ipo r t ák az apostolok hosszú r u h á i t , 
s csak akkor ve t ték észre, hogy a r u h a nem teszi az 
ember t , midőn a h i t t e r j e sz tők a j k á n ú j r a megszó-
lamlott . a Szent lé lek. 

Fe jezzük be e czikket egy c lass ikus l a t i n s á g u 
k e b e l b a r á t u n k következő megjegyzésével : „Qu id est 
nos t r i s t e m p o r i b u s fac i l ius immo e tcopios ius , q u a m 
bilosurn rancorem coocipere, dein i n contumel ias et 
i n iu r i a s e rumpere , demurn et iam ad vu lne ra et cae-
des p rog red i . Hae sun t opera t iones e t eflectus i rae 
h o m i n u m , quae si semel exarser i t , non acquiesci t , 
donee i n i m i c u m , a quo laesum se a r b i t r a t u r , humi-
l iet , denigre t , to t i m u n d o inv i sum redda t , si e medio 
su f fe r r e ali is a d i u m e n t i s non succedi t . " Küzdelme-
ink a napok számáva l csak szaporod tak . Hi tegeté-
sek, áská lódások , egyem s m e g t á m a d á s o k a föl lá-
zad t vér k i fo lyása i a t á r sas é le tben. Azt sein lehet 
t u d n i , mi re v i r a d u n k . Oly rohamosan jö t t ek az ese-
mények , hogy a félelem, melyet a t öp rengés csak 
n a g y o b b í t a n i szokott, m á r megszűnt , in idön a vész-
felhők f ö l ö t t ü n k összegyülekeztek. 

A t u l a j d o n j o g . 
II. 

Bebizonyítottuk, hogy a tulajdon, s jogczimei, melyek 
szerzik s gyarapítják, a természeti renden alapszanak; a 
communismus tehát, mely a tulajdonjog eltörlésével a javak 
közösségét behozni törekszik, a természeti renddel ellenke-
zik ; s mivel ezen nyugszik a tarsadalom, azért ennek leg-
nagyobb ellensége a communismus. 

De az előadottakból természetszerűen az is követke-
zik, hogy miután a magántulajdonnak forrásai a munka, 
takarékosság s örökség, ezek pedig Dem minden embernél 
egyenlők, a velők szerzett s gyarapított javak sem lehetnek 
mindenkinél egyenlők. Avagy nem nagyban különböznek-e 
mindhárom jogczimnek feltételei u. m. testi szellemi képes-
ségek s erők, ügyesség, szorgalom, érdem, jellem, mértékle-
tesség, a természet adományai s a külviszonyok kedvező s 
kedvezőtlen alakulásai ! Milől az következik, hogy vala-
mint a tulajdonjog forrásai a természeti rendnél fogva nem 
egyenlők, ugy a javaknak nem egyenlő feloszlása az embe-

rek közt a természetjogon alapszik. Az anyagi javak ezen 
egyenlőtlenségében minden társadalmi nyomornak kutfor-
rását látja a socialismus ; s azért a társadalomnak oly nemű 
újjászervezését követeli, melyben a magántulajdon ugyan 
fönállhat ; de a javak mostani egyenlőtlensége szűnjék meg 
s azoknak oly felosztása eszközöltessék, hogy senkisem le-
gyen kénytelen nyomorban élni. 

A socialismus ezen alaptételében megegyeznek ugyan 
a socialisták mindnyájan, de a kivitel módozataira nézve 
nagyon eltérnek egymástól. 

1. Saint-Simon a birtokviszonyokat aként szeretné 
módositani, hogy minden ember tehetsége szerint, s minden 
tehetség munkaja szerint részesüljön az előállított javakban, 
miáltal ezeknek egyenlőtlensége csakhamar meg fog szűnni ; 
sőt a munkásosztályok számarányukhoz képest a legbefo-
lyásosabbak lesznek a társadalomban. (Catechisme des In-
dustriels, 1822.) 

2. Fourier a magán gazdaságokat, műhelyeket s gyá-
rakat beszüntetni, s ezek helyett közös gazdászati egylete-
ket életbe léptetni akar. Minden egylet, négyszögű mértföl-
dön, 2000 munkásból álljon, és nagy közös nemzeti épüle-
ben (phalanstère) lakjék. Ezen egyleteknek vagy phalanste-
riumoknak tagjai a közös telken, a mezei munkákat közö-
sen vigyék véghez; azonkivül műipari munkával is fog-
lalkozzanak. Az előállított javak ugy osztassanak fel az 
egylet tagjai közt, hogy a munkára aránylag nagyobb rész 
essék mint a tőkére ; de a külöuös tehetség is jutalmat 
nyerjeD, s az egyletek egymással összeköttetésben álljanak : 
a vétel s eladás általok nagyban s azért olcsobban történjék. 
Minden egylet gondoskodjék a maga betegeiről, ügyefo-
gyottairól menházak, — saját tagjairól pedig takarékpénz-
tár s hitelintézetek által. Minden egyletnek van egy igaz-
gatója, unarque, az összes egyleteknek pedig egy kormány-
zója, omniarque ! Az ezek alatt műkötő tisztek olyanok le-
gyenek, kik az évi választásokon a szavazatoknak 7/8 részét 
nyerik. Ily szervezés mellett mindenkinek módjában áll 
azon munkát végezni, melyre kedve van ; miáltal az megszű-
nik teher lenni, sőt valóságos élvezetté válik ; a nagyobb 
mennyiségű termékek sokkal kevesebb munkával állittatnak 
elő, mivel a ki jó kedvvel dolgozik, ugyanazon időben több 
s gyümölcsözőbb munkát végez ; szóval a közjólét csakha-
mar boldogitani fogja az emberiséget. (Theorie des quatres 
mouvements, 1808.) 

3. Louis Blanc az elvet ,jog a munkára' tűzte zászla-
jára, s a társadalomnak olyatén szervezését követeli, mely 
nemcsak a munkából való könnyebb megélhetést biztosítja 
mindenkinek, hanem a hol az állam is köteles minden em-
ber képességének megfelelő munkát adni s fizetni. Szerinte 
ugyanis minden munkásnyomornak oka a szabad verseny-
ben rejlik, mivel a tőke agyonnyomja a munkást ; ennélfogva 
az állam köteles, mint nagy munkaadó, álladalmi iparműhe-
lyeket felállitani, melyekben minden ember munkát s na-
gyobb bért kap, mint a magános gyárosok fizetnek ; minek 
folytán ezek is kénytelenitve lesznek felemelni a munkadi-
jat, s igy segitve lesz a munkásokon. Mivel azonban kor-
mányok s nagybirtokosok az ily munkaszervezéshez önkényt 
hozzájárulni vonakodnak, azért a társadalmi forradalom 
által őket arra kényszeríteni kuli, hogy létesülhessen a tár-
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sadalmi munkásállam, ebben fekszik minden remény a jövő 
iránt. (Organisation du travail 1850.) 

Minden socialistikus elméleteknek azon közös czél-
jok van, hogy a javak egyenlőtlensége megszűnjék, mert 
csak igy leend segitve a szegény munkásosztályokon. Ámde 
ez gyakorlatilag kivihetetlen. Mihelyt ugyanis a socialis-
mus most vázolt javaslatai a munkásoknak módot adnak 
tulajdont szerezhetni, ennek 'egyenlőtlensége azonnal bekö-
vetkezik. Avagy nem áll-e minden munkás szabadságában 
keresetét elfogyasztani ; vagy ennek egy részét félreteni, 
megtakarítani? s ime evvel máris megvan a javak egyenlőt-
lensége. De a munkást kényszeríteni, hogy megtakarított 
filléreit ismét visszaadja a nemzeti műhelyek rendelkezésére, 
a legnagyobb zsarnokság lenne, mely az önrendelkezési jo-
got csirájában elfojtaná, s a takarékossági ösztönt véglege-
sen kiölné. Mert : 

a. Eltekintve attól, hogy igazságtalan volna az ál-
lami iparműhelyekben a munkásoknak egyenlő dijat fizetni ; 
akár többet akár kevesebbet dolgozott ; — a socialisticus 
elméletben minden önálló törekvés ösztöne, minden munka-
ágban való haladás lehetetlenittetik, mivel egyrészt munká-
jának gyümölcseit saját kénye-kedve szerint nein-élvezheti 
a munkás, másrészt pedig léte biztosítva van az államtól 
akár serényebben akár lanyhábban dolgozzék. — A mi pe-
dig a socialisták munkásállamát illeti, ebben az állampolgá-
roknak minden szabad öntevékenysége akadályozva van, 
mivel benne mindnyájan csak állam-munkások volnának, és 
senkinek sem engedtetnék meg, hogy saját érdekében vala-
mely vállalatba bocsátkozzék ; s ha ezt tenni merészelné, azt 
feladni s a szerzeményt büntetésül visszaadni kényszeríttet-
nék. A socialisttcus munkás-állam egyéb sem volna, mint 
nagy dologház ; s a kényszer, mely abban napirenden volna, 
a képzelhető legtürhetlenebb helyzet lenne. 

b. Ide járul hogy a fennevezett socialisták s társaik 
elméletei a munka, a tulajdon s a társadalom újjászer-
vezéséről csillogó képzeletjátékok ugyan, de alkalmazásuk-
ban teljesen kivihetetlen utópiáknak bizonyulnak be. Avagy 
feltéve, hogy egyenlő munkafelosztással egyenlő munkabér 
is járna, váljon evvel a javak egyenlősége helyre volna-e 
állitva? Hisz a munkáscsaládok viszonyai a legkülönbözőb-
bek: az egyiknek sok gyereke van, a másiknak egysincs; az 
egyikben mindenki viruló egészségnek örvend, a másikban 
szüntelenül betegeskednek, s azért az egyiknek többre van 
szüksége a másiknak kevesebbre. Váljon ki fog ebben hatá-
rozni. Egy egész sereg hivatalnokra lenne szükség, hogy 
minden egyes család életszükségletei kijelöltessenek, s ez 
mégsem sikerülne igazság szerint. Mennyi panasz, irigység 
s pörlekedés keletkeznék, mig az általános egyenetlenség s 
harcz az egész munkás államot halomra döntené. 

c. Ez pedig onnét van, mivel a socialismus végelem-
zésben a communismus hamis elveiből indul ki, miszerint t. 
i. az emberek a munka feltételeire nézve, milyenek a termé-
szeti tehetségek, erők sat. teljesen egyenlők, s azért a munka 
gyümölcseiben is egyenlő részök van. Ezen elmélet, mint 
fentebb láttuk, a természetjoggal ellenkezik, melyszerint az 
emberi természet adományai különféleképen vannak felosztva 
az emberek közt, s azért a javak egyenlőségét behozni soha-
sem fog sikerülni. Minden ily kísérlet oda fog visszavezetni, 

honnét kiindult, a javakközösségre, communismusra ; példa 
reá Erancziaország. 

Ide vonatkozólag szépen mondja Perin : „Valamint a 
társadalmi osztályoknak ugy a munkának is meg van a 
maga rangfokozata, sőt ez amazokénak alapját képezi. A 
munka, épugy társadalmi szolgálat, mint egyéni érdek. Mind-
nyájan egyformán kötelesek e szolgálatra, de nem mindnyá-
jan teljesitik azt egyformán. Nem szabad elfelejteni, hogy 
az ember nemcsak anyagi, hanem szellemi s erkölcsi téren 
is dolgozik. A nemessebb munka, mely az ember felsőbb 
tehetségeit veszi igénybe, sem kevesebb fáradsággal sem 
kevesebb áldozattal nem jár, mint az, mely az anyagi erőt 
foglalkoztatja; sőt talán még többet igényel. Vannak oly 
emberek, ki a munkára okot s neki irányt adnak ; s vannak 
olyanok, kik azt végrehajtják. Némelyek a munkában többé 
kevésbé jelentékeny tehetséget fejtenek ki, mig mások az 
emberi tehetségeknek csak minimumát fordítják rá. Néme-
lyek vagyonukat hozzák a munkához, mely ezt fejleszti s 
föntartja: mig mások csak karjaikkal működnek közre." 
(Les lois de la société ehr. t.;II. 1. IV. chap. V. 226,227.) 
Ebből újra az következik, hogy a^nunka természeténél fogva 
a javak egyenlőtlenül fognak megoszlani az emberek közt. 

(Folytatjuk.) Dr. Surányi J. 

ACTA SANCTAE SEDIS. 
Ex. S. Congregatione Concilii. 

REINTEGRATE IN PAROECIAM. 

Die 21 Junii 1879. 
Compendium Facti. Nonnulli incolae loci F. cum Syn-

dico Communitatis ac Sub-Praefecto districtus, Episcopum 
adiverunt expostulantes, ut Parochum C. removeret, eo quod 
animi eius asperitas, et sua agendi ratio contra seipsum con-
citaverat plebis suae curae commissae aversionem. 

Antistes, ut par erat, curavit pro sua sollicitudine et 
prudentia, ut Parochum obsecrationibus atque increpationi-
bus ad bonam revocaret frugem et charitatÍ3 semitam. Ve-
rumtamen his in irritum cessis, die 12 Novembris 1873 de-
cretum edidit sequentis tenoris : „Per has nostras praesentes 
litteras te . . . . ab officio Parochi removemus, mandamus-
quae a Paroecia abscedere infra octo dies a praesentium 
communicatione, teque ab offieiis parochialibus, sive priva-
tis interdieimus, donec rebus in melius conversis, Nobis vi-
deatur in Domino te fore in officio redintegrandum. Pen-
dente hac temporanea tui remotione, nostrum erit Paroeciae 
consulere per idoneum administratorem, qui tui vices sup-
pleat, cuique propterea congruam portionem Praebendae re-
dituurn adsignabimus . . . . Haec omnia decernimus säum 
sortiri debere effectum, sub poena suspensionis, ipso facto 
per te ineurrenda." 

Alio autem decreto diei 2 Januarii 1874. Ordinarius de-
putavit spirituálém Paroeciae rectorem et administratorem 
beneficii parochialis presbyterum Joannem. Fiscus regius ad-
ministrationem bonorum usurpavit, ex quo Episcopus oeco-
nomuin spirituálém nominavit, reputans Paroeciam vaeavisse. 

Ordinarius iste diem obiit supremum ; at Parochus 
aqud successorem institit, ut in Paroeciam redintegraretur: 
qui etsi tractu temporis in Parochi votis concessit, tamen ut 



Paroeciam repeteret, noluit, ob populi aversionem adhuc 
perseverantem. Qua tamen minime obstante aversione, nec 
non episcopalis Curiae dispositione, Parochus C. apud S. C. 
C. recursum habuit, conquestus de spolio ac gravamine sibi 
ab Episcopo demortuo illato, per decretum 1873, una petens 
redintegrationem in paroeciam. 

Quapropter Episcopus ad rem interrogatus per S. C. 
C. iam relata confirmavit, adiecitque sese aliquamtum in-
duisisse Parochi desideriis et promissis, eo praecipue consi-
lio ut regii oeconomi arbitrium cessaret super paroeciali be-
neficio, quod reapse non vacat. Attamen diuturna plebis 
aversio obstitit ne Parochus in Paroeciam rediret. Tune Epi-
scopus suadere sategit Parocho ut oeconomus poneretur, qui 
«ius nomine Paroeciam administraret. Attamen neque id 
•consilii Parocho arridens, causa plenis comitiis tractanda 
fuit proposita. 

DISCEPTATIO SYNOPTICA. 

Jura Parochi. Decretum remotionis sive suspensionis 
ab officio parochiali vitio nullitatis laborare facile depre-
henditur. Nam Parochi posita, ex iure, inamovibilitate, ne-
que coërcitio ad tempus, neque totalis privatio valet infligi, 
nisi trina, vel saltern una, quae trinae aequivaleat, praeces-
serit monitio. Cap. Sacro 48 de Sent. Excomm. Cap. Romana, 
Cap. Statutum eod. in tit. 6. Quas formas, uti substantiales, 
•omnino servandas esse innuit S. C. C. singillatim in una S. 
Severina 4. Április 1878 et in Placentina Restitutions et Re-
habilitations tn Paroeciam diei 14 Junii 1846. In casu trina 
monitio, neque una pro tribus, nullimode decretum remo-
tionis praecessit; ideoque nulliter emissum fuisse decretum, 
ob formae canonicae spretum dicendum est. 

Quod magis confirmatur eo quia Episcopus, propria 
auctoritate, legem Parocho indixerit indefinite abessendi a 
residentia ; dum Episcopis liceat tantum permissum dare 
Parochi s abessendi a Paroecia ad très menses (Reif fenst . de 
resid. Paroch. lib. 3. tit. 4 n. 77. Fagnan. in. Cap. relat. n. 
21, Barbos. part. 1. de Offic. Paroch. n. 58). Peccat praete-
rea decretum in hoc quod Episcopus sibi reservavit ius 
oeconomum nominandi, qui a Parocho eligendus erat ab 
Episcopo adprobandus iuxta resolutionem S. C. C. in Ianu-
en. 10 Septembris 1735. 

Neque praetereundem est, aversionem populi haud 
-existere ; nam paucis exceptis cum Syndico et provinciáé 
Sub-Praefecto, caeteri fideles de Parocho ne obmussitarunt 
quidem. 

Insuper hac tempestate, difficilene est, quod fideles Ec-
clesiae ministri, propter iustitiam persecutionem patiantur? 
Et re quidem vera etiam Curia Episcopalis in decreto edi-
cere coacta est, licet omnium mendarum tibi attributarum reus 
non appareas ; et Sub-Praefectus solummodo questus sit, 
quod Parochus publice praedicaverit, venit usurpator ut bona 
Ecclesiae raperet et religionem profligaret ; Ecclesia pace caret 
et religio sectatores amplius non habebit. Quod tamen Paro-
chus negat, quodque crimen minime constitueret. 

Posita etiam populi aversione, decretum sustineri non 
posset, eo quod sit indefinite latum. Nam ceu Doctores ha-
bent Parochum removeri nequire, nisi per pravos mores, 
etiam quum agatur de plebis aversione, ita ut credunt quod 

per indefinitam suspensiouem Parochi remotio fieri non pos-
sit. Secus obtenta suspensione, tamdiu expectaretur, quam-
diu ex hac vita decesserint Parochi, quod idem ac priva-
tionem redoleret. De pravis Parochi moribus ne vestigium 
quidem habetur in actis; quinimo Episcopus ipäe ait : quod 
infelix Parochus haud destituitur quibusdam bonis quali-
tatibus. 

Quod si odium plebis adhuc perseveret, et redintegra-
tio in Paroeciam concedi nequeat tamen congrua esset as-
signanda pensio, vel priori dimisso beneficio, de alio provi-
dendus esset ; ut ex Can. Valet dist. 81 tradunt Innocentius 
in Cap. Veniens de renunciat. et in Cap. 1 n. 8 de elect, cum 
aliis apud Bellett. disquisit, Cleric, part, 1 § 15 n. 19, Do-
ctrina haec firmatur per S. C. C. in llerbipolen. 22 Decem-
bris 1860; in qua etsi gravis aversio parochianorum, et cul-
posus moribundorum neglectus obiiceretur, tamen Parochum 
providere iussit de alio beneficio. (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, october 15. Jézus szentséges szivének nevé-

ben ! — Tisztelt olvasóink bármit is mondhatnak felőlünk, 
de azt nem mondhatják, hogy sok kérelemmel alkalmatlan-
kodunk, különösen nem mondhatják azt, hogy pénz tekinte-
tében alkalmatlanok lettünk volna, azért meg lesz nekünk 
is engedve legalább ez alkalommal, hogy t. olvasóink ke-
resztény szeretetére apellálva alamizsnát kérjünk tőlük. 
Igen, czélunk a kérelem, kérünk és mennél előbb kérünk, nem 
a magunk, hanem a Jézus szentséges szivének, szive szerete-
tének nevében ; kérünk alamizsnát, szegény katholikus mis-
sionariusok, szegény katholikus liivek és szegény árva ka-
tholikus gyermekek részére, kik mindannyian éhségtől gyö-
törtetve azon a ponton vannak, hogy éhen kell hallniok, ha 
a keresztény szeretet segítségükre nem siet azon gyorsaság-
gal, melyet a helyzet megkövetel. 

Perzsia katholikusai az éhhalálnak néznek elébe, ha 
csak a világ katholikusai nem sietnek fillércikkel legalább 
a legvégső szükségen segiteni. Szívszaggató hangok hivnak 
bennünket könyörületre, hogy az Urnák e tőlünk ugyan 
távol fekvő nyáját, mely azonban velünk ugyanazon hit-, 
remény és szeretettel van összekötve, végszükségében segé-
lyezzük. A perzsia apostoli delegatus a consulatus utján fel-
szólítást intéz mindenkihez, hogy a mennyire ki-ki teheti, 
járuljon az éhinség enyhítéséhez. Az újév ota Perzsiában 
uralkodó éhinség, úgymond, tökéletesen felemésztette a ka-
tholikusok és a megtért nesztorianusok összes élelmét és va-
gyonát ; a nemeslelkü, áldozatkész missionariusok szükséget 
szenvednek, az általuk nevelt és gondozott árvák szintén a 
legnagyobb szükségben vannak, a melynek enyhitésére ed-
dig kézhez juttatott összeg csak annyi, mint egy csepp a 
tenger vizében, és azért Jézus szentséges szivének nevében 
könyörög, hogy különösen árváira való tekintetből, a kik 
tehetik irgalmasságot gyakoroljanak. A sz. apostoli delega-
tus ur csak azt fájlalja, hogy ő maga is betegség és apostoli 
munkája által kimerül ve, nem irhát minden katholikus szer-
kesztőnek, amint szeretné, hogy őket alamizsna gyűjtésre 
felszólítsa. 

Mi, ime megelégszünk, hogy véletlenül, vagy jobban 
mondva az isteni gondviselés által e felszólításhoz hozzáju-
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tottunk és azért nem is késünk e helyen, mint az isteni gond-
viselés eszköze, csekély tehetségünkköz képest közremű-
ködni, hogy katholikus testvéreink nyomorán, a mennyire 
tehetjük, mi is segitsünk. Sokkal gyengébbek ugyan a jelen 
sorok Írójának szavai, hogysem azokra való tekintetből bár 
mily csekély sikert is Ígérhetne felszólalásának ; épen azért, 
mint emlitém, nem szavaimra, hanem a Jézus szent szive 
iránti szeretetre támaszkodva bátorkodom kérő szavaimat 
én is a főt. apostoli delegatus szavaihoz csatolni; e szent sziv 
szeretetére való tekintettel reménylem csak is, hogy nem 
fognak szavaim mint a pusztában kiáltóé sikertelenül el-
hangzani, hanem mindnyájan sietni fogunk, hogy e szent szív-
nek adakozásaink állal mennél nagyobb örömet okozzunk. 

Tisztelt olvasóink előtt bizonyára nem szükséges fel-
sorolni azon indokokat, melyek ösztönül szolgálnak, hogy 
a fennemlitett végzetes körülmények közt viszhangra talál-
janak a kérelem szavai. A keresztény szeretet ott hol szük-
ség van, nem fontolgat sokat, hanem cselekszik és a magyar 
katholikus papság híveivel egyetemben, ott hol keresztény 
szeretet gyakorlásáról van szó, mindig első sorban szokott 
Jenni, hogy tetteivel világoskodjék és igy bizonyítja be, hogy 
ő a szeretet vallásának szolgája ; nem kell tehát jelenleg sem, 
hogy adakozásra buzdittassék. Az első keresztények példá-
jára hivatkozunk, kik anima una és cor unum voltak et ha-
bebant omnia communia ; nem kell felemlíteni, hogy e pél-
dához hiven sz. Pál apostol a korinthusiakat alamizsna nyúj-
tásra szólitotta fel a jeruzsálemi szegény hívek részére; nem 
szükség magának az Üdvözítőnek szavait idézni, quod uni ex 
minimis istis fecistis, WííAijfecistis : mind ezek sokkal mélyeb-
ben vannak tisztelt olvasóink elméjébe és szivébe vésve, 
hogysem ezekre kellene figyelmüket fordítani, hogy sem 
előttük fV-jtegetni kellene a keresztény szeretetnek alamizs-
nában nyilatkozó értékét Isten előtt; hiszen ők igen jól tud-
ják, hogy az irgalmasság cselekedetei közt helyet foglalnak 
e szavak : éhezőknek ételt adni ! Es mily éhség ez, melyről 
épen a szó, a leyvégsö, hol sok, hol nem egyesek, hanem ez-
rek éhhaláláról van szó. Azoknak mondjuk ezt, kik tudják, 
ismerik a keresztény szeretettörvényeit, qui in domo Domini 
meditantur die et nocte, kik felfogják, hogy mit jelentenek 
a keresztény szeretet törvényei és azért bizunk is bennük, 
hogy mint máskor, ugy most is megfogják nyitni erszényü-
ket a szűkölködők részére. 

Tudjuk jól, hogy hazánkban sem lehet, kivált ez év-
ben, bőségről beszélni ; de hála Istennek nincsen éhség sem, 
nem áll közülünk senki sem azon a ponton, hogy a holnap meg 
nem hozná, a mire szüksége van ; és ha léteznek is, kiknek 
talán annyiok van, a mennyi épen szükséges, de vannak szá-
mosan, a kiknek sokkal többjük van, mint a mennyi saját 
szükségletük fedezésére igényeltetik : és ha többel birunk, 
mint a mennyire szükségünk van, a keresztény szeretet tör-
vényei szerint avval úgyis segiteni tartozunk a szűkölködő-
ket. Ez utobbiakhoz fordulunk nevezetesen kérelmünkkel és 
nem az előbbiekhez, nem is azt kérjük, hogy minden feles-
leget ide adjunk, hanem hogy csak valamit adjanak azok-
nak, a kiknek semmijük nincsen, akik éhen halnak meg, ha 
azok, akik a szükségesnél többel birunk, a feleslegből irán-
tuk irgalmat nem gyakorolnak. Jézus szent szive iránti sze-
retetből azonban nem csak azok tehetnek valamit a perzsa ka-

tholikus testvérek és az árvákért, kik vagyonnal bírnak, 
hanem azok is, habár más módon, akik evvel nem birnak, ha 
fáradságot nem kiméivé gyűjtenek hiveik közt, bármily cse-
kély legyen is az. A sok helyen összegyűjtött csekély összeg-
összetéve szép összeget tehet ki. Lássunk tehát hozzá, a sze-
retet meg fogja mutatni, hogy mily uton ; lássunk hozzá, men-
nél előbb, mennél buzgóbban; tegyünk, gyűjtsünk, a meny-
nyit tudunk, hogy megmutassuk a világnak, miszerint mi a 
perzsa katholikusokat saját testvéreinkül ismerjük el, hogy 
bebizonyítsuk miszerint mi tudunk Jézus szent szive iránti 
szeretetből buzogni éhező paptársaink és az árvákért; és az a 
Jézus gazdagon fogja megjutalmazni tettünket, kinek ügye-
ért buzogtunk. Még csak annyit, hogy a .Religio' főt szer-
kesztőjének igéretét bírjuk, hogy az e czélra beküldött ösz-
szegeket lapjában külön nyugtázni és rendeltetése helyére • 
fogja küldeni. ^ 

Belgium. Okt. 1 A rémület benyomása alatt írok ön-
nek. Hová jutunk? Hová vezet még bennünket a szerencsét-
len iskola-törvény? Egy éve már, hogy a gyűlölet és vissza-
vonás magvait hinti népünk közé. A mai nappal már — vé-
res áldozatai is vannak. 

Ismerik a brüggei jeleneteket. Ezek jelezték, hogy a 
helyzet komoly. A mai nap Heule-lez-Courtraiban végbe-
ment esemény a dolgok olyatén fordulatának kezdete, mely-
nek következményei beláthatatlanok. Am viseljék érte a 
felelősséget Isten és a történelem előtt azok, kik ama sze-
rencsétlen törvényt és az annak folytán kikerülhetetlenekké 
vált gyűlöletes rendszabályokat megszavazták. 

Az esemény a következő: 
Ma reggel egy rendkivüli biztos érkezett Heulebe, 

hogy, kormány-rendelet alapján, az iskola-testvéreket a jó-
tékonysági egyesület egy iskolájából kiűzze. Két csendőr 
volt vele, hogy gonosz munkája végrehajtásában támogassa 
A rendkivüli biztos és két segédje egyedül mentek- be az 
iskolába. A nyitott ajtónál roppant négtömeg gyűlt egybe,, 
de csendesen viselte magát. Mikor a három végrehajtó ki-
lépett, e derék falusiakat látta maga előtt, kik eljöttek, hogy 
a testvérek iránti ragaszkodásukról s vallásuk iránti szere-
tetökről tanúbizonyságot tegyenek. Erre, minden felszólítás-
s a nélkül, hogy a tömeg részéről csak legkisebb ellenállást is-
tapasztaltak volna, a két csendőr szuronyt szegezve rájok 
rohant s tüzet adott. Egy Cocquet nevű csizmadia azonnal 
halva rogyott össze, mig egy derék családapa, Duych, oly 
súlyosan megsebesült, hogy életéhez kevés a remény. E lá t -
ványra a nép elkeseredése leirhatlanná lőn ; rá akart ro-
hanni a két csendőrre s a rendkivüli biztosra, s bizonyára 
legyilkolja vala őket, ha a község lelkésze közbe nem lép s 
le nem csillapítja hiveit. 

A község fel van háborodva, s holnap az egész ország 
viszliangozni fog az elkeseredés és átok felkiáltásaitól. 

Hát a kormány nem elégszik meg többé a törvények 
és királyi rendeletek utján való üldözéssel ? Még véres ül-
dözést is akar? E kérdés forog itt szájról szájra. 

Egy bizonyos. Az izgatottság, hála a kormány rend-
szabályainak s főleg ama gyűlöletes enquêtenek, melyről egy 
genti radikalis nem átallotta kimondani, hogy „a boszu 
rendszabálya," az egész országban nőttön nő. Mindenütt el-
fojtott elkeseredés forrong, mely csak azt várja, hogy kitör-
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Lessen. Távolítsátok el a papokat, e tiszteletreméltó papo-
kat, kikkel a sajtó egy idő óta oly botrányos módon bánik, 
s kik az enquête padjain inkább vádlottakként mint tanuk-
ként jelennek meg; távolítsátok el a papokat, s az elkesere-
dés mennél előbb ki fog törni s a polgárháború készen leszen. 
Hála Istennek, ha a nép gyenge, a papság pedig ismeri kö-
telességét. Megmutatta akkor, mikor teljes erejével ellenál-
lott a geuseök erőszakoskodásának, mely meg akarta rontani 
az ifjúságot ; megmutatja most is, midőn a szeretet tanácsait 
sugallja barátjainak, kik türelmetlenül szenvedik a szabad-
kőműves kormány jogtalankodásait. 

De nem mernék megesküdni, vájjon lesz-e elég ereje 
-és hatalma mind végig visszatartani nyers flamand népünket 

Aggódva kérdezzük, mi lesz ennek a vége. Nem lá-
tunk más gyógyszert bajainkra, mint azt a védő hatalmat, 
melynek hivatása a győztes párt gonoszságainak ellenállani, 
s mely bizonyára nem fogja magától elutasítani e dicső és 
szükséges hivatást akkor, midőn arról van szó, hogy meg-
védje egy keresztényellenes többség tamadásai ellen Bel-
gium ama nagyobb felét, mely egyedül igazán monarchikus, 
s melv egyedül lesz támasza a királyságnak súlyos viszonvok 
közt. Még remélünk s azt kiáltjuk a királynak : „Felség, ha 
hű alattvalóinak megvédésére s a közelgő vihar eltávozta-
tására alkotmányosan nem kormányozhat, legalább uralkod-
jék. Mert a helyzet tűrhetetlenné lett." 

A király legfőbb reményünk. Isten világosítsa meg ! 
Brandenburg. Az itteni dóm Jeáptalana — szellemtelen 

formalitás, valóságos majmolása, hogy egyenesen kimondjuk, 
a katholika egyház káptalani intézményének. Mint a kath. 
egyház történelme tanusitja, Brandenburg városa, a hason-
nevű hajdani német határőrvidék (Mark) főhelye, a keresz-
tény vallásnak ide behozatala óta püspöki székhely és a 
szomszéd vidékek számára a hittérítés központja vala. Mint 
minden püspöki városban, ugy itt is, székesegyházi kápta-
lan volt, mely épen sz. Mihály főangyal napján alapíttatott. 
Az u. n. reformáczió a püspökséget megszüntette, de fenn-
tartotta a káptalant, azaz a káptalani javadalmat és a káp-
talan alapításának emlékünnepét, sz. Mihály napját, melyen 
a porosz király által kinevezett ,kanonok urak', egyszer egy 
esztendőben, összejönnek, — ha jönnek, — hogy a zsíros jö-
vedelmet, 4000— 10,000 márkáig, zsebre rakják és azután 
ismét egy évig ne lássák egymást mint kanonokok. A porosz 
király a brandenburgi protestáns káptalanba össze-vissza 
kinevez, a ki neki tetszik : tábornokot, minisztert, superin -
tendenst, rendőrfőnököt, közigazgatási hivatalnokot, főbb 
tábori lelkészt, szóval mindazt, ki neki hű szolgálatokat tett 
és kinek más téren tett hű szolgálatait életfogytiglani ingyen 
— jövedelemmel akarja megjutalmazni. Érdekes látvány 
ezt a káptalant sz. Mihály napján együtt látni. A kanonok 
urak, hacsak valami nem akadályozza, rendesen megszoktak 
jelenni e napon. Templomba is el mennek; mert ez a dis-
t r ibu te napja. Mindenikük állásának megfelelő ruhában 
jelen meg: a tábornokok sarkantyús csizmában. A társada-
lomban elfoglalt állásuknak megfelelő ruhájok fölé fekete 
talarist öltenek; fejökre veres biretumot tesznek ; kezökre 
fehér keztyűt húznak. Igy jelennek még élükön a dékánnal, 
utána párosan a többiek, sz. Mihály napján a dómban, és 
elfoglalják helyöket a stallumban, mire ének, imádság, pre-

dikáczió és ismét ének következik, mely dolgokat mind má-
sok végzik ; azután következik a lakoma és a mi fő, a jö-
vedelem felosztása. Az ez évi káptalani ülést a ,Germaniá'-
nak következőleg írták le : „Brandenburg szept. 29. A f ő -
tisztelendő székesegyházi káptalan' ma tartotta ezévi ülését. 
Harançrzugàs és orçmna szó mellett vonultak be, kanonoki O Ö o 
ruhában, legeiül a dékán, Klützow titkos tanácsos és a be-
lügyministerium néhai államtitkára, utána párosan : Stülp-
nagel tábornok-kanonok, báró Knesenbeck nvugalmazott © 7 J D 
tartományi tanácsos, Bredow-Briesen altábornagy-kanonok, 
Mádai rendőrfőnök-kanonok, Brückner fősuperintendens, 
Thielen tábori prédikátor. A következő kanonok urak, u. m. 
Selchow nyugalmazott miniszter, Eulenburg nyugalmazott 
miniszter és Köpke a lovaskatonai akadémia igazgatója 
kéjutazáson voltak s igy a káptalan gyűlésén jelen nem le-
hettek. Bezárta a menetet az újonnan kinevezett főt. kano-
nok, Schwerin tábornok, Metz jelenlegi parancsnoka, teljes 
katonai egyenruhában, rajta talárissal, bíborpiros biretum-
mal fején és pengő sarkantyúval csizmáján. Miután né-
hány szakaszt az erre hivatott énekesek elénekeltek, Rüb-
nitz prédikátor a káptalan patronátusa alatt levő falvak 
egyikének lelkésze sz. beszédet mondott, melyben kiindulva 
abból, hogy a főt. káptalan hajdan fellegvára volta pogány 
Vendországban (Wendenland) az evangéliumnak, azt eről-
ködött bebizonyítani, hogy a főt. káptalannak most is az a 
magasztos hivatása van, hogy az egyház hajócskáját az idők 
szirtjei közt, kételyek és hitetlenségen keresztül segitse kor-
mányozni és Kristus keresztje iránt szeretetet segitsen kel-
teni." Az uj kanonokot is üdvözölte a káptalan nevében és 
azon reményt fejezte ki, hogy a várparancsnok ur áldáso-
sán fog működni Krisztus egyháza érdekében. Miatyánk, 
áldás és ismét ének zárta be a templomi ünnepélyt, a men-
nyiben ünnepélynek nevezhető az 50—60 személyből álló 
közönség összejövetele. A kanonok urak számára követke-
zett még az ünnepélyes lakoma és a zsiros kanonoki jövede-
lem felvétele. Re bene gesta azután ismét szétoszlott a főt. 
káptalan. Következő ülés . . . . esztendőre." 

IE0DAL0I. 
= Az ujabb spiritismns. Schneid Dr. Math. Der 

neuere Spiritismus, philosophisch geprüft. Eichstaett, 1880. 
August Hornik. 

A spiritismus azon ellenségek közt, melyekkel az egy-
háznak ujabb időben harczolnia kell, nem az utolsó helyet 
foglalja el. A szoros értelemben vett spiritismus 1848-ban 
keletkezett ; de tulajdonképi eredetét az életmagnetismus 
vagyis mesmesismusban birja ; a spiritismus ezen utóbbinak 
csak magasabb fokozata. Az állat-vagy életmagnetismus el-
méletének megalapítója Mesmer Ferencz orvos vala (sz. 
1734-ben, meghalt 1815-ben), ki az állítólagos életdelejessé-
get gyógyításokra használta. A magnetismus rendkívüli je-
jelenetei nagy feltűnést okoztak, anélkül azonban, hogy va-
laki azokat a szellemvilág befolyásának tulajdonította vol-
na ; csak későbben történt, hogy egyes delejezők a szellemek-
kel léptek összeköttetésbe; erre leginkább Swedenborg, az 
ábrándjairól ismeretes tévtanitó, adott alkalmat. A modern 
spiritismus hazája Észak-Amerika, honnan ezen szellemi 
mozgalom nemsokára olyannyira elterjedt, hogy napjaink-
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ban a világnak majdnem minden részében találkoznak hi-
vei ; legtöbb spiritista Amerikában van, hol számuk millióra 
megy. A mozgalmat elősegiti a sok folyóirat, melyekkel a 
spiritismus rendelkezik. Jelenleg Amerikának busznál több 
spiritista folyóirata van, ezek közül a Boston-ban megjelenő 
„Banner ofhight"-nak 30,000-nél több előfizetője van. Ezen 
nagy elterjedésnél fogva, mely a nép minden rétegébe átha-
tolt, a spiritismus oly világhatalommá lett, melyet a tudo-
mány többé nem hagyhat figyelmen kivül. A spiritismus tü-
neményeinek valódiságát, általában véve most már észsze-
rüleg kétségbe vonni nem lehet ; nagy fölületességet árulna 
el az, ki ezen tüneményeket mind a priori minden vizsgálat 
nélkül csalásnak vagy szemfényvesztésnek tartaná. Zöllner, 
a lipcsei egyetem tanára, tanártársaival együtt 1877-ben 
decz. havában szoros vizsgálat alá vévén a Slade által előidé-
zett spiritista tüneményeket, azon meggyőződésre jutott, 
hogy azok a valódiság minden criteriumával birnak ; már 
Slade előtt tudományosan képzett férfiak, kik azelőtt a ma-
terialismus hivei valának, ugyanazt vallották. Különben ez 
már a dolog természetéből következik, mert lehetetlen, hogy 
az egyenes csalás és szemfényvesztés annyi időn át fenntart-
hassa magát, különösen, ha a magnetismus és spiritismus 
nagy elterjedését tekintetbe vesszük. Lehetséges ugyan, 
hogy valamely tévedés századokon át fennmaradjon ; lehet-
séges, hogy egyes események, melyek soha sem történtek, 
sok századokon át igaznak tartassanak ; de erkölcsileg nem 
lehetséges, hogy ugyanazon nemű tünemények, melyek majd-
nem egy századon át gyakoroltatnak, pusztán csak és mindig 
a csalás és szemfényvesztés művei lehessenek ; lehetetlen, 
hogy mindazon milliók, kik ezen tünemények valódiságát 
hitték, a csalás áldozatai lettek volna. A spiritismus ezen 
oknál fogva tudományos kérdéssé lett, melyet a tudomány 
férfiainak meg kell fejteni. Schneid a keresztény bölcselet 
alapján törekedik a spiritista tüneményeket megmagyarázni. 

Szerzőnk könyvét két részre osztja ; az elsőben hét fe-
jezeten keresztül a spiritismus történetét, tüneményeinek 
valódiságát, a spiritismus tanát és a keresztény valláshoz 
való viszonyát tárgyalja. A második részben azon különböző 
magyarázatokkal foglalkozik, melyekkel a tudósok a spiri-
tista tüneményeket megfejteni akarták ; valamennyit czá-
folja, egynek kivételével, mely szerint a magnetismus (ki-
válóbb tüneményei szerint) és spiritismus a gonosz szelle-
mek műve és azonos a magiával ; kimutatja, hogy a kath. 
egyház mindig ezen meggyőződésben volt és hogy nem ka-
tholikus hittudosók is azt vallják. Az utolsó fejezetben a 
spiritismus becséről értekezik, melyet némelyek a materialis-
mus ellenében a spiritismusnak tulajdonitani akarnak ; csak 
indirecte engedi meg, hogy a spiritismusból is valami jó 
eredhet, mert az isteni gondviselés a roszat is jó végre for-
dítja s a pokol is kényszerítve van Isten és egyházának di-
csőségét hirdetni. 

E könyvnek főérdeme világosság és alaposság, ami 
különösen ilyen nehéz tárgynál megbecsülhetlen ; figyelmet 
érdemel az is, hogy Schneid a scholastikai bölcselet*) elveit 
használja tételeinek bebizonyítására. Érvelései általában, 
igen sikerültek, de nem pártolhatjuk azon nézetét, mely 
szerint a szellemek hatalmában állana, a testeket állagaik 
és esetékes tulajdonságaikra nézve megváltoztatni, azokat 
megsemmisíteni és másokat létrehozni (128 1.) Ezen állitás 
a szellemekre túlságos hatalmat ruház; habár a megsemmi-
sítést Schneid nem veheti a szoros „annihilatio" értelmében, 
mert erre teremtői hatalom szükséges volna. Az sem látszik 

*) Schneid a phil. sehol, érdekében már több munkát irt, melyek 
czimei a következők : „Aristoteles in der Scholastik," „Die sehol. Lehre 
von d. Materie und Form.und ihre Harmonie mit den Thatsachen der Na-
lur" és „Die Körperlehre des Joli. Duns Scotus." 

megengedhetőnek, hogy a szellemek lényegileg megváltoz-
tathassák a testeket. A szellemek is a természet törvényei, 
a meglevő elemek és erők által korlátolva vannak; nem te-
hetnek semmit ami a természettörvény ellen volna; de mint-
hogy mint tisztán szellemek sokkal nagyobb ügyességgel, 
belátással és erővel birnak, sok dolgot mívelhetnek, ami 
látszatra vagy emberi ismeretünkre nézve a természettörvé-
nyeket fölülhaladja. „Matéria corporalis, mondja sz. Tamás, 
non obedit Angelis bonis seu malis ad nutum, ut daemones 
sua virtute possínt transmutare materiam de forma in for-
mám ; sed possunt adhibere, quaedam semina quae in ele-
mentis mundi inveniuntur ad huiusmodi effectus implendos, 
ut Augustinus dicit III. de Trinit. (c. VIII.) . . . . Illae verő 
transmutationes corporalium rerum, quae non possunt vir-
tute naturae fieri, nullo modo operatione daemonum secun-
dum rei veritatein perfici possunt ; sicut quod corpus humá-
num mutetur in corpus bestiale, aut quod corpus hominis 
mortuum reviviscat. Et si aliquando aliquid tale operatione 
daemonum fieri videatur, hoc non est secundum rei verita-
tem, sed secundum apparentiam tantum." S. th. I. qu. 114. 
a. 4. Különben emliteni sem kell, hogy Schneid sem akar a 
szellemeknek valódi csodatevő hatalmat tulajdonitani. Fon-
tos és érdekes tartalmánál fogva a szóban levő könyvet 
mindazoknak, kik bölcsészeti vagy hittudományi tanulmá-
nyokkal foglalkoznak, melegen ajánlhatjuk. A könyv kiállí-
tása igen csinos. -f-

VEGYESEK. 
— A szent atya brevék utján következő intézkedése-

ket tett: A chicagói püspökséget érsekségre emelte és ide 
áttette mgr Feehan Patrik nashvillei püspököt. Kansas 
Cityben uj püspökséget állitott fel, mely a sz. louisi tarto-
mányhoz tartozik. Az altoni és peoriai megyéket a chicagói 
érsekség alá rendelte. Masucci Theophil, eddig konstantiná-
polyi apostoli praefectust syrai püspökké nevezte ki. Corri-
gan Mihály newarki püspököt, ő emja Mac Closkey, new-
yorki bibornok-érsek corajutorává rendelte, cum iuresucces-
sionis. Cleary Jakab irhoni áldozárt kyngstoni püspökké ne-
vezte ki Canadába. 

—• A deficites politika aspiratiói. Egy fővárosi lap kö-
vetkezőleg referál. A Kölnische Zeitung legújabb számának 
budapesti levelében a következőket olvassuk: „A magyaro-
kat a pénzügyi viszonyok kedvezőtlen alakulása nem na-
gyon nyugtalanítja, mert általános a nézet, hogy a keleti 
kérdés megoldása az országtól még számtalan anyagi áldo-
zatokat fog követelni s a pénzügyek rendezését a keleti kér-
dés megoldása előtt nem lehet várni. Miután itt Magyaror-
szág létkérdésének eldöntéséről van szó, a pénzügyi szem-
pontok annál kevésbé jöhetnek tekintetbe, mert szükség ese-
tére még mindig fenmarad az 500 milliónyi értékű egyházi 
javak saecularisatiója ; e rendszabály lehetségessé fogja tenni, 
azt, hogy Magyarország pénzügyi kötelezettségeinek telje-
sen megfelelhessen. A magas clerussal való béke kedveért a 
hirlapok az egyházi javak saecularisatiójáról mélyen hall-
gatnak; de a közönség körében annál többet beszélnek er-
ről, s az emiitett rendszabályt kikerülhetetlennek mondják 
az esetre, mihelyt a keleti bonyodalmak uj pénzbeli áldoza-
tokat fognak követelni Magyarországtól. Nem is szenved 
kétséget, hogy az állam, hogy magán segíthessen, a komoly 
veszedelem pillanatában, ez eszközhöz fog nyúlni, mert semmi 
más nem álland rendelkezésére." 

— A kölni dómnak négy harangja van, suly szerint, 
következő rendben : az u. n. Kaiserglocke 500, a régi nagy 
harang 220, a régi közép 150, a legkisebb, mely 1418-ban 
készült s azóta már többször, ez évben utoljára átöntetett, 
39 „métermázsa sulyu. 

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

Nyomatott Budapesten, 1880. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-köi'ut 10. sz. alatt. 
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Keresztény és modern jogelvek. 
Odáig jutot tunk már — mondja b. Moy egyik 

jogbölcsészeti jeles munkája bevezetésében — mi-
szerint azt se tudjuk többé, hogy mi a jog? s váj-
jon nem az anarchia-e ama szép ideál, mely után 
kell törekednünk? Habozva ingadozunk a történel-
mi — magát conservativnak képzelő — iskola kö-
zött, mely a múltnak törvénye alatt akar visszatar-
tani, és a haladás iskolája közt, mely a jövö törvé-
nyével akar boldogítani minket, egy oly jövöével, 
melyet minden párt saját szenvedélye, gyűlölete és 
kívánsága szerint a legtarkább szin- és alakban 
képzel magának. Maga a társadalom látszólag jövö 
nélkül van s az ö természetes védői zavartan és le-
verten állnak mellette. Az általános szavazatjog 
mely „universál-gyógyszerként" feldicsértetik, nem 
sokára senkit sem fog vakítani többé. Bizonyos te-
kintetben nem is más az, mint Lamenais „általános 
emberi ész systemája" a jog és politika kérdéseire al-
kalmazva. Azonban ép oly kevéssé mint az igazság 
nyughatik a jog is csupán emberi véleményen s 
engedheti magát a szavazatok száma szerint alakí-
tan i . Ott van az, ahol van: s a szavazatok száma mit 
sem változtathat raj ta . Fenn áll az, az észszel fölis-
mert benső szükségesség által, melyen ami akara-
tunk nem változtathat semmit se. S hogy föltalál-
hassuk azt, a zűrzavart okozó hamis bölcseleti rend-
szerek keretén kivül kell foglalnunk álláspontot s 
az emberi természet megdönthetetlen — soha el nem 
évülő —• szükségleteihez kell szorosan tartanunk 
magunkat ; mert ami szükségleteink azok, a melyek 
törvényt szabnak nekünk és a viszonyok, melyek 
ami valódi szükségleteinknek megfelelnek azok, a 
melyek egyedül megilletnek s megnyugtathatnak 
minket. Ha ezen viszonyaink igazságon alapszanak, 

akkor azok a jövő szükségleteinek is —ép ugy mint 
a jelennek — megfognak felelni: mert minden, ami 
igaz, kölcsönösen segiti egymást s az igazság kifej-
lődése soha sem szünetel. Ellenben, mig ami viszo-
nyaink hamis, fonák elvek szerint fognak alakít-
tatni, addig a társadalom soha sem érezheti jól ma-
gát s az elégedetlenség állandó kútfejét fogja ké-
pezni a forradalomnak. Hogy tehát a forradalmak 
önkényét elzárhassuk, vissza kell térnünk az igaz-
sághoz. ') 

Mint már egyik korábbi fejtegetésben megvolt 
jegyezve (Rel. f. é. I. 25. sz.), az ember — az öt kör-
nyező lények közepett — csak ugy tar that ja fenn 
magát, ha azon törvényekre támaszkodik, a melye-
ket amazoknak követniök kell, minthogy azokon az 
ő létök ép ugy mind az ö léte nyugszik. S ez az oka 
amiért a jog, melyen a társadalom alapszik, szük-
ségkép erkölcsi törvényre kell hogy támaszkodjék, 
mely egyeseket kötelez. Ezen erkölcsi törvény pe-
dig nem egyéb, mint lényünk alapelemeinek egy-
másközötti szükséges, kölcsönös viszonykifejezése, 
e viszonyok pedig nem mások, mint a melyek a te-
remtés összegét uralják, vagyis ama hármas tör-
vény, melynek az emberi társadalom körében : az 
igazság, a rend és a méltányosság felelnek meg. A jog 
alapelvei tehát, amint azok az egyes emberek egy-
másközötti kölcsönös viszonyaik, vonatkozásaik 
szükségleteiből erednek csakugyan : az igazság, a 
rend és az igazságosság. 

Az igazság, mely a világ, az összteremtés első 
törvénye, s melyen azért mindennek e világon, te-
hát a törvényhozásnak is kell alapulnia : egyszer-
smind ami lelkünk-szellemünk legfőbb java és az 
emberi társadalom első és legerősb kapcsa. Az igaz-
ság tápláléka a szellemnek, melyet azért egymással 

„Das Recht auszerhalb der Volksabstimmung." 
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való érintkezéseinkben mindenek fölött óhaj tunk és 
keresünk. Nélküle az emberek egymásközötti társal-
gása, közlekedése semmi biztonsággal, semmi becs-
csel sem birna. Nemcsak önmagában nagy jó az, 
hanem egyszersmind mód és kellékeszköz minden 
egyéb jó elnyeréséhez. Ami egész életünk, kell, hogy 
eszünk által szükségkép vezéreltessék, ez pedig, kell, 
hogy az igazság által fölvilágositassék. Ki nem lát-
ja át mindezekből, hogy az igazság minden szük-
ségleteink közül a legnélkülözhetlenebb, vagyis lé-
tünk alapeleme s hogy azért minden törekvésünk-
nek az igazságra kell irányozva lennie? És hogy 
valamint az egyesek, ugy az egész társadalom ösz-
szes rendje az igazságon alapszik. „Veritas libera-
bit vos.tó (Ján. 8, 32.) S ha már, mint fenntebb em-
iitök, ami szükségleteink azok, a melyek törvénye-
ket szabnak nekünk: akkor az első törvény, ugy az 
erkölcsiség, mint a jogra nézve, vagyis mint benső, 
mint külső életünkre nézve — nem más, mint igaz-
nak lenni, nem hazudni és az elismert igazságnak 
makacsul ellent nem állani. Az eszes lényre nézve 
főkérdés, — melytől egész magaviselete f ü g g : — „a 
legfőbb jó- és annak elnyerésére szolgáló eszközökről szóló 
kérdés. A felelet ezen kérdésre, nem csak arra nézve, 
ki azt felteszi magának, hanem más emberekre nézve 
is, ak ik között él, valamint az egész társaságra nézve, 
a melynek kebelében van, a legnagyobb fontosság-
gal bir ; mert ez i ránytűül szolgál nekik, mit vár-
hatnak azok tőle, s ez a mérvadó, mely szerint ön-
maora kiván megitéltetni másoktól és amitől ő maga 

o o o 
teszi sorsát függővé. Szükséges ennélfogva, hogy e 
tekintetben mindenkinek eszméi, elvei s meggyőző-
dései ismeretesekké váljanak, s azért mindenkinek 
kötelessége is a társadalom irányában magát e te-
kintetben kinyilatkoztatni . A társadalom maga ré-
széről pedig csak az emberek közti eszmék, elvek és 
törekvések közössége által áll fenn, s ha tudnia kell, 
hogy tagjaitól mit várhat, akkor ezeknek is maguk 
részéről kell tudniok, mit várhatnak ők a társada-
lomtól. Innét a szükség egy nyilvános iránytűre, 
mely szerint a társadalom bánásmódja az ő tagjai 
i ránt meghatároztassék. Ezen i r ány tű t magok azon 
javak muta t ják meg, melyeket a társadalom elérni, 
vagy fenntar tani hivatva van, ez pedig soha sem 
állhat ellentétben azzal, ami után az egyesek — 
mint legfőbb jó u tán törekszenek, sőt a társadalom-
nak leginkább azon kell lennie miszerint őket ezen o 
legfőbb jó utáni törekvésökben előmozdítsa és fön-
tar tsa : a vallási igazság tehát nyi lván az, mely az 
összes társadalmi rend alapját képezi, mert ez tanit 

ki minket a legfőbb jóról és annak elnyeréséhez való 
szükséges eszközökről. íme! ez azon befolyás, me-
lyet az igazság a jogra gyakorol. Különben jó lesz 
még ezt is megfontolni : a jog, az emberiség köré-
ben való létünk szükséges föltételeinek fog la la t j a ; 
de vájjon ezen lét maga szükséges-e? Ki á l l i tha t ja 
ezt? Ami létünk esetleges s csak az absolut örökké-
való lény egyedül szükséges. Az ember jogai tehát 
azok előtt, kik a vallási igazságot tagadják, igen 
gyarló lábon fognak ál lani ; mert ha létünk nem 
szükséges, akkor annak föltételei sem azok, s igy 
csakhamar vége lenne minden jogainknak, ha azok 
nem az isteni akaratban lelnék támaszukat és gyöke-
rüket. Lehet-e azért nagyobb elvakultság, mint azt 
mondani : liogy az államnak a vallási igazságok iránt 
közönyösnek, a törvényhozásnak istennélkülinek kell len-
ni? „Isteni igazsággal ellentétes jog nincs és nem 
létezhetik." 

A jogtan és az ebből kifolyó jogélet egészséges 
volta tehát elvitázhatlanul attól függ:, hogv az a Oy 
vallástól és a moráltól el ne szakitassék. Bármely 
oldalról is t ek in t jükannak jogkörét, mindenüt t több 
egymással érintkező oly pontot veszünk észre, hol a 
jog és morál szükségkép találkoznak egymással s 
d iczára külső nyilatkozatuk különbségének a leg-
bensőbb egyeség és szoros összeköttetésre vannak 
utalva. 

Ezeket előre bocsátván, vizsgáljuk a jog-fogal-
mának régibb és ujabb fölfogását, miszerint a két is-
kola közötti különbséget megítélhessük. 

Meyer szerint,2) ezen szavak: jog, jogrend, va-
lamely jog vagy jogok ; különösen a jogos és jogta-
lan (iustum et iniustum, fase tnefas) , valamint ama 
kifejezések : „joggal birni, jogot gyakorolni, vagy 
jogot sérteni, jogtalanságot szenvedni, vagy jogta-
lanságot elkövetni": oly neműek, melyek az emberi 
társaság körében általán minden magyarázat nél-
kül megérthetők és az eszmék, melyek azokhoz köt-
vék, az észértelemmel ép ugy összevannak nőve, 
mint az erkölcsiség eszméi. Ami csak azt bizonyitja, 
hogy azok ami szellemi természetünkben gyökerez-
nek. Valamint minden lényeges eszméknek, ugy 
ezeknek fölismerése önmaguk ál ta l lesz világos s 

O O 
nem szorul bővebb magyarázatra , — s csak akkor 
válnak azok homályosakká, ha ra j tuk bölcsészeti 
reflexiókkal akarunk keresztül hatolni s számot adni 
rólok magunknak. Mindenek előtt ezen kifejezés 
yjog, és valamely jog vagy jogok-1, megkülönböztetendő 
egymástól. A jog, egyértelemben a jogrend, vagy 

2) „Die Grundsätze der Sittlichkeit und des Rechtes."-
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fogszabá ly lya l , közönségesen a n n y i t j e l en t m i n t 
t ö r v é n y t v a g y bizonyos t ö rvények , szerződések stb. 
Összegét, me lyek va l ame ly t á r s a d a l m i szövetség-
v a g y tes tü le tben , m i n t á l t a l ánosan é rvényes s kül -
ső leg kötelező s zabá lyoku l el v a n n a k ismerve, ille-
tő leg észszerűen e l i smerendök, — s ezen é r te lemben 
m o n d j u k : „ te rmésze t i , egyházi , po lgá r i , r óma i s tb . 
— jog . " A joghoz ezen é r te lemben m i n t e g y t a r t a l -
m a k é p t a r toznak az egyes jogviszonyok, azaz jogok, 
j o g i g é n y e k , jogképességek , az azoknak megfe le lő 
jogkö te lességekke l . G o n d o l j u n k m a g u n k b a n bizo-
nyos esetre a lka lmazva va lami t , m i n t a j o g n a k 
v a g y i s a j ogszabá lynak m e g f e l e l ő t : ezt i smét jog-
nak ( iu s tum) , annak e l lenkezőjé t ped ig j o g t a l a n n a k , 
( i n i u s t u m ) szok tuk nevezni, mely k i fe jezéseknek tá-
gasb , morá l i s vona tkozásban , a „ m e g e n g e d e t t " (fas) 
és m e g n e m e n g e d e t t (nefas) felel meg. S tek in te t te l 
a j o g n a k i ly t á rgy i l agos é r te lmére , mely a t e rmé-
szetes j o g é r z ü l e t n e k l eg inkább megfelel , ö n t u d a t o s 
h a t á r o z o t t s á g g a l szoktuk m o n d a n i : „ a m i igaz, az 
igaz s a n n a k igaznak kel l m a r a d n i . " S ezen ér te-
O o 

lemben a j og egyszersmind correlativ a jogszabá ly-
hoz s ennek object iv je l legében részesül , vagy i s av-
val közösen obiectiv je l lege t n y e r ; mer t u g y vi 

szonyl ik hozzá, m i n t Tjszabályzott'-L a „szabályozóhoz." 
A m e n n y i r e t ehá t a jogszabá ly , te rmészet i , v a g y posi-
t i v : a n n y i b a n maga a jog is az u t ó b b i é r te lemben 
véve , v a g y természet i - v a g y posi t iv- jog. (Folytatjuk.) 

Gyurikovics Mátyás. 

ACTA SANCTAE SEDIS. 
Ex. S. Congregatione Concilii. 

KEISTEGRATIO IN PAROECIAM. 
(Vége.) 

Jura Episcopi. Si tamen documenta a Curia exhibita 
perpendes, darum fiet quod Parochus amplius haud posset 
curae animarum prospicere. Unde querebantur incolae in 
recursu exhibito Ordinario, quod frustraneum eius factum 
esset minÍ8terium et inutile, eo quod fideles aegre divinorum 
rituum celebrationem prospicerent ab eo peractam, qui par-
vam aut nullám habere fidem ostendit. Syndicus autem mu-
nicipii illius praevidens ex Parochi agendi ratione scandala 
et ütés probabiliter orituras, scribebat Antistiti ut Paro-
chum removeret. Sub Praefectus provinciáé quoque Epi-
scopo suadebat Parochi remotionem, attenta populi aversa-
tione, eo censilio ut ulteriores simultates et lites vitarentur. 

Vicarius Foraneus autumat parochianos et Parochum 
quaerere ad invicem, ut inter sese omnino iurgia et iniuriae 
foveantur. Ecclesia, ait ille, deserta est, neque ullae amplius 
fiunt eleemosyae : altaria luminibus carent, neque lampas 
pro SSmo Sacramento adest. 

Quamobrem Ordinarius necessitate coactus curare de-
huit, ut oeconomum in Paroecia poneret, et Parochus longe 

proficisceretur, donee rebus in melius conversis visum fuerit 
in Domino eumdem in officio reintegrandum fore. Jam vero 
8Ícut pro Ecclesia salus animarum suprema lex est, atque 
hue suas curas, suasque cogitationes intendit, novum hinc 
et inusitatum haud est, ut coadiutores et Vicarii in Paroe-
cia deputtntur, quoties proprius Parochus, gravi de causa, 
bonum animarum operari haud valeat, iuxta Trid. Sess. 21 
cap. 6 de réf. Cuius rei, ob inimicitias exemplo sunt resolu-
tiones S. C. C. in Regien. 1573 dub. 2, Militen. 15 Octobris 
1644, Alerien. 30 Julii 1757. Igitur cum Parochus bono 
animarum in sua Paroecia incumbere haud amplius valeret, 
cumque absonum a iure non sit, ut Parochus ad tempus re-
moveri possit, constituto interim idoneo vicario, qui anima-
rum curam gereret, latum ab Episcopo decretum sustinen-
dum esse videretur. 

Idque eo magis quia propria agendi ratione Parochus 
odium plebis in se concitaverit. De i 11 o enim finitimus pa-
rochus loquens, ait : eius esse ingenii, ut aerumnis enutriri 
videatur: easdemque sollicite perquirat, si desint. Pervicax, 
inexorabilis in propriis tuendis iuribus. Spiritum sacrificii 
ignorât, et prudentiae omnino expers est ; ita ut saepe in in-
iuriam eius vertantur iura. Et oppidani in suo recursu que-
rebantur de Parochi indifferentia quoad religionem, de pro-
positionibus anticatholicis, de arbitraria omissione et spretu 
sacrarum functionum, de immunditia et neglectu ss. supel-
lectilium. Querebantur insuper quod puerorum posthaberet 
eruditionem, quod lampas nunquam arderet, et nulláin im-
penderet curam pro infirmis. Asseruerunt tandem eius assue-
tas preces tum antea, tum post Missam, murmurationes esse 
étmaledicta; aequitatem et iustitiam laedere in exercitio 
iurium parochialium. 

Quae autem accusationum capita, si omnia vera stride 
non sunt, tamen famam iustitiae et pietatis amisit Parochus 
ita, ut erga eum nimia dicenda sit Curiae indulgentia in 
tanto tempore expectando. Nam si infra annum inimicitiae 
sedari nequiverint ac verosimile sit, eas diutius protrahi 
posse, ne Parochum perpetuo a sua Ecclesia abesse contin-
gat, neve damnum obveniat animarum saluti ex absentia 
proprii pa8toris, modis omnibus iste, licet innocens, est in-
ducendus ad libere parochiam resignandam vel immutan-
dam cum alia iuxta Fagnan. in Cap. Clericos n. 26 et sed. 
de cleric, non residen. et iuxta S. C. C. in Tiburtina Indulti 
diei 1 Septembris 1737 sub § Si vero. 

Ergo si tanto rigore iura clamant procedendum esse 
in parochos, etiam innocentes, ob odium plebis, quid dicen-
dum erit de parocho isto, qui tale odium plebis in se acuit, 
quod probabiliter cessaturum haud est? 

Hisce adnotatis duo proposita fuere diluenda 
DUBIA 

I. An decretum diei 13 Novembris 1873 sit confir-
mandum vel infirmandum in casu. 

Et quatenus negative ad primam partem, affirmative 
ad secundam. 

II. An et quomodo providendum sit in casu. 
Resolutio. Sacra C. Congregatio sub die 21 Junii 

1879, re discussa, respondere censuit : Ad primum : Affir-
mative ad primam partem, negative ad secundam : et Epis-
copus praefigat Parocho terminum, quo paroeciae renun-

32* 
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ciet ; eoque renunciare renuente, procedat ad paroeciae pri-
vationem, praevio proceasu saltern summario. In utroque 
autem casu eidem Parocho providere curet de aliqua pen-
sione vel beneficio sine cura animarum et amplius. 

Ad secundum : Provisum in primo. 

tanár, báró Atzél Lajos Németságról, SchaefFer Antal pá-
pai kamarás, esperes, zádorlaki pleb., országgyűlési képvi-
selő', Altmann Ede pÓ3takezelő, németsági segédjegyző, 
Kresz Lipót m. kir. pénzügyi fogalmazó Temesvárott, Nagy 
Zakar hódmezővásárhelyi káplán, Bozóki Szende sz. fer. 
rendi növendékpap Baján, Tóthfalusi Béla nagymarosi ká-
plán, Pösclil Péter locsmándi pleb., Bácsmegyei József kir. 
járásbiró; Kardos Lázár kéthelyi, Csurda József nemes vidi, 
Rádi István sámsoni segédlelkészek; Huszár János bese-
nyői káplán, Gazdagh Venczel ghymes-kosztolányi kántor-
tanító, Martincsek János kistapolcsányi káplán, Mattya-
sovszky Miklós gr. Forgách Károly tiszttartója Ghymesen, 
Kajczy Rudolf kir. törvényszéki s járásbirósági végrehajtó 
Aranyos-Maróthon, Schőn Ferencz a kistapolcsányi járás 
szolgabirája Aranyos-Maróthon ; Nagy Géza, Misata István, 
Ambrus László, Füleky Lajos, Gajzágó Boldizsár, Honfy 
János, Katona József, Kőrös Szilárd, Rusvay Mihály, Se-
beczky Károly, Szamkó Kálmán, Szonderlich József, Voj-
narovszky József egri növéndék papok ; Ivolena András 
kosdi plébános, Gedeon János tarczali plébános, Molnár Ist-
ván sándorujfalusi pleb., dr. Vajda Gyula k. r. áldozár s 
egyetemi magántanár. Összesen 41. 

A titkár jelentette, miszerint bold. Bogijai B irtalos 
Béla abaujmegyei volt szolgabiróés szepsii lakos a társulat-
nak 50 forintot hagyományozott. 

A budapesti kath. tanítóképezde, a Mária intézet, a 
sólyomkői, a nyirlugosi, a nagyfügedi, láposbányai, sze-
pesbélai, vitkai r. kath. elemi iskolák, a budapesti első 
gyermekmenhely, a krisztinavárosi szürkenánikék, a besz-
terczebányai irgalmas nővérek intézeteinek szegény tanulói 
és növendékei számára ingyen elemi tankönyvek, a tiszaná-
nai olvasókör részére, végül a bukurasti r. kath. elemi is-
kola s az ottani plébánia hivei számára tan-, ima- s egyéb 
könyvek adományoztattak. 

Pénztári bevétel 1880. uj év óta a jelen gyűlés nap-
jáig 55,382 frt 63 kr. 
kiadás . 53,746 frt 50 kr. 

Maradvány 1,636 frt 13 kr. 
Az ügynökség kimutatása szerint juniustól szeptember 

végéig eladatott 205,487 példány könyv, 12,113 egyéb 
nyomtatvány, 3912 szentkép. Az ügynökség bevétele ez idő 
alatt 18,169 frt. 98 kr. 

A jegyzőkönyv hitelesitése Szalag István és dr. Czo-
bor Béla választmányi tagok kérettek föl, s ezzel az ülés vé-
get ért. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, october 19. A pénzügyi bizottság tárgya-

lása. — Az országgyűlés egyik igen fontos kereke van mű-
ködésben. A pénzügyi bizottság tárgyalja a jövő évi költ-
ségvetést, a mi annyit jelent, hogy közös mindnyájunk zse-
bének érdekéről van szó és a t. bizottság a felett határoz, 
mélyebben nyuljon-e minden ember fia zsebébe a jövő évben, 
mint ez évben, vagy sem, — ,kivegye-e onnan azt is a mi nin-
csen benne, vagy megengedi kegyesen, hogy a nagy semmit 
zsebében megtarthatja. A kilátás ez utóbbira nem igen ke-
csegtető, de ha még kecsegtető lenne is, vigasztaló épen nin-
csen benne, mert a nagy semmivel csak semmibe lehet men-

A Szent-István-Társulat 
folyó hó 14-én tartott választmányi ülése. 

Elnökölt : Dr. Tárkányi Bíla, apát-kanonok, társulati 
alelnök. 

Elnök mindenelőtt a legszivélyesebben üdvözlé a nyári 
szünidő után ma először összegyülekezett igazgató-választ-
mányt. 

A legbensőbb részvéttel emlékezett meg dr. Szabóky 
Adolf elhunyt választmányi tagról, ki mindjárt a Társulat 
keletkezése után négy éven át annek ügybuzgó titkára volt, 
és bár utóbb más téren kifejtett föláldozó munkássága, mely 
nevét az egész országban tiszteltté és emlékét áldottá tette, 
elvonta a Társulattól, mindamelett nem kételkedik, hogy az 
egész választmány helybenhagyásával találkozik, midőn 
indítványozza, hogy az elhunyt jeles férfiú iránti kegyele-
tünknek jegyzőkönyvileg adjunk kifejezést, és fölállitandó 
síremléke költségeihez Társulatunk részéről 50 frtal járul-
junk. — Egyhangúlag elfogadtatott. —Továbbá kegyelettel 
emlékezett meg egy másik nem rég elhunyt választmányi 
tagról, ft. Piry Czirjékröl, ki élte végnapjaig buzgón részt 
vett a Társulat ügyeiben. Elnök inditványára e jeles és 
buzgó tagunk iránti részvétnek szintén jegyzőkönyvileg 
adatik kifejezés. 

Elnök bemutatta az 1881-ik évre kiadott társulati 
Naptárt. Ezzel be van fejezve az 1880-ki tagilletmény, mely 
Aeneas Sylvius életrajzát, IX. Pius pápaságának III. befe-
jező kötetét, s a Társulat irodalmi és vagyoni állásáról sza-
mot adó 1880-ki Evkönyvet nyújtotta tagjainak ; alig szük-
séges említenünk, hogy ez utóbbi foglalja magában Ipolyi 
Arnold püspök ő exja nagygyülési classicus beszédét, s a mi 
ennek buzditó hatása alatt keletkezett, Tarkányi Béla apát-
kanonok és társ. alelnök nagylelkű ajánlatát, ki száz darab 
aranyat tűzött ki „Magyarországon a kereszténység első 
korszakát szent István kereszteltetésétől szent László király 
haláláig" czimü, művelt közönségünk számára Írandó pálya-
műre, melynek beadási határidejét a mult közgyűlés jövő 
1881. évi decz. 18-ik napjára tűzte ki. 

Jövő évi tagilletményül a választmány hátározata 
folytán Cantű Caesar „Az utolsó 30 év" és Soos Mihálytól 
„A keresztény álláspontja a természetben" czimü mű III . 
befejező kötete van munkában. 

A beállott iskolai év kezdetére a nyomdabizottság 
jóváhagyásával huszonöt rendbeli tankönyveknek és táblá-
zatoknak részint uj kiadását, részint újra nyomatását ren-
delte el az igazgatóság, összesen 240,000 példánybau ; ezek 
közt uj a „II. tótmagyar olvasókönyv" Zelligertől, s a győr-
egyházmegyei horvát középkáté. 

Az utolsó vál. ülés óta negyvenegy uj tag jelenkezett. 
Névszerinti Bartosik Antal nyitrai főgym. tanár, Szitár 
Mihály jászkarajenői plébános, a jászberényi alvégi r. kath. 
Olvasókör, Lendl Antal rábaszentmártoni pleb. Czigler 
József rábakereszturi pleb., dr. Wurster József pécsi hit-



ni ; de hogy kecsegtető kilátás sem létezik, azt a pénzügy-
miniszter ur elég világosan megmondta, mert hát 24 milli-
ónyi deficitet helyezett kilátásba, melyet megszüntetni a 
pénzügyi bizottság bizonyára nem fog. Evvel azonban mi 
rie törődjük, majd kiszámítják azt fináncz kapaczitások, 
liogy a 24 millió deficit tulajdonképen nem is deficit, hanem 
tiszta fölös jövedelem épen ugy, mint mikor jövedelemnek te-
kintetik az az 5 millió frt, mely az állami birtokok eladásá-
ból befoly ; igen, elérjük még azt az időt, hogy az a 24 millió 
f r t deficit jövedelemként fog szerepelni oly forma argu-
mentatio szerint, hogy a kölcsön vett 24 millió frt befolyt 
a hitelezőtől az állampénztárba és igy fine finali jövedel-
met képez. 

E 24 milliomos deficites jövedelem mellett, a mi már 
hivatalosan van constatálva, mégis meglepő tünetek voltak 
•észlelhetők a pénzügyi bizottságban. E bizottság, ámbár 
tudja hivatalos uton, hogy mily állapotban van financziánk, 
mégis a helyett, hogy a kormányi előterjesztéseket redu-
•cálná, azokat teljes készséggel megszavazza; sőt tovább megy 
még a kormány előterjesztéseinél és követeléseinél is. Ért-
hető lenne a bizottság eljárása akkor, ha az ország nem vol-
na annyira kimerülve anyagilag, mint tényleg kimerülve 
van ; még némileg az is magyarázható lenne, lia megszavazná 
a már tényleg létező institutiók költségeit : de az már épen 
felfoghatatlan, hogy a létező viszonyok daczára egészen uj 
kiadások megszavazására határozta el magát. Igaz, hogy az 
-eddig- mggszavazott többlet kulturális czélokra fog fordit-
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tatni, nevezetesen uj tanszékek felállítására is az egyetemen ; 
-de bár mennyire óhajtjuk is, hogy nemzetünk kulturája 
fejlődjék, az anyagi kényszerhelyzetet mégsem lenne sza-
bad figyelmen kivül hagyni; vagy ha csakugyan szükséges 
az uj tanszékek felállitása, mit még képviselő egyetemi ta-
nárok is tagadtak, akkor oly módot kellett volna választani, 
.hogy ez által az uj megterheltetés elkerültessék, amit pedig 
meg lehetett volna tenni. E pontnál bennünket különben az 
a körülmény is aggaszt a pénzügyi kérdésen kivül, hogy is-
mét egy lépés történik előre egyetemünk dekatholizálása 
czéljából; hogy léteznek már in petto nem katholikusok, 
kiknek részére az uj tanszékek szerveztetnek és a pénzügyi 
bizottság szavazatával e czélt előmozdította. 

A sem pénzügyileg, sem erkölcsi szempontból nem 
helyeselhető kiadás-emelések sorozatából főleg ki kell emel-
nünk ama követelését is a bizottságnak, mely szerint az, az 
állami elemi iskolák szaporítását hozta inditváuyba. Min-
denki tudni fogja, hogy mik azok az állami iskolák, minő 
gyümölcsöt teremtek már eddig is. A bizottság tárgyalásá-
ból fájdalommal kellett azon meggyőződést szerezni, hogy 
ezeknek az állami, vulgo közös, világosabban vallástalan is-
koláknak száma a mult évben mintegy negyvennel szaporo 
dott és a szaporodás folytatását követeli a bizottság a he-
lyett, hogy az eddig elért eredmények következtében a még 
létezők megszüntetését is követelné és az állam pénzét oly 
czélra rendelné fordittatni, hol az a nemzetre üdvösen ka-
matozna. Mert nem elég az, valamely iskola létjogának bi-
zonyítására, ami a bizottságban felemlittetett, hogy ezek az 
állami iskolák a magyarságnak nagy szolgálatot tettek; mi 
ugy tudjuk, hogy nemzeti szempontból legalább a katholikus 
iskolák ellen semmi kifogás nem emelhető, mert a katholi-

kusok a nemzettel mindig egyet éreztek és éreznek ma is, 
amit, hogy egyebet ne említsünk, bebizonyitottak avval is, 
hogy nem egy helyen, a más nyelvű hivek, rövid idő alatt 
magyar nyelvüekké változtak át ; e feltételen kivül azon-
ban, melyet mi az iskolától az országban megkövetelünk, az 
iskola létjogának bebizonyítására szükségeltetik, hogy az 
vallásos is legyen, amit az állami iskolában nélkülözünk és 
minthogy ezt nélkülözzük, azért nem vagyunk barátjai az 
állami iskolának. Az államnak, a nemzetnek vallásos polgá-
rokra van szüksége, hogy kötelességeiket lelkiismeretből 
teljesítsék, ezt pedig állami iskolában, honnan a vallásos élet 
ki van küszöbölve, meg nem szerezhetik: azért csak fájlalni 
tudjuk, ha tapasztaljuk, hogy valamint pénzügyi bizottsá-
gunk hajlandó megszavazni bármily összeget e czélra, ugy a 
kormány hajlandó e czélt előmozdítani. Mindenki,ki e czélra 
a pénzt megszavazza, habár indirecte is, közreműködik a 
nemzet fiainak elvallástalanitásán és felelős e vallástalan-
ságról ugy Isten, mint a történet előtt. 

Mielőtt befejeznők megjegyzéseinket a pénzügyi bi-
zottság eddigi tárgyalása felett, még egy pontot kell felem-
litenüuk, t. i. a különböző vallásfelekezeteknek az állam ré-
széről nyújtott segélyt. Ismeretes, hogy az állam költségve-
tésében a felekezetek részére évenkint felvesz bizonyos ösz-
szeget. Ezen összeg az állam pénzügyi helyzete miatt egy 
pár évvel ezelőtt leszállittatott. A mostani költségvetésben 
azonban az eredeti összeg visszaállíttatott azon eredeti in-
dokolással, hogy az állam pénzügyi helyzete ezt megengedi, 
(lásd 24 millió deficit); a pénzügyi bizottság azonban nem 
látván ily rózsás állapotban a pénzügyi helyzetet, a feleme-
lést, illetőleg az eredeti összeget nem szavazta meg. E pon-
tot, bármennyire óhajtanánk is megjegyzéseinket hozzá fűz-
ni, elég legyen jelenleg egyszerűen constatálni. Hogy mi lap-
pang alatta, azt talán nem oly sokára meg fogjuk tudni. Ta-
lán megtudjuk már akkor, mikor a vallás- és közoktatás-
ügyi minisztérium költségvetése fog a házban tárgyaltatni ; 
mert hogy tisztán a pénzügyi helyzet követelményének meg-
felelőleg és nem más indokból válaszolt volna a pénzügyi 
bizottság tagadólag, daczára a miniszter-elnök kétszeri fel-
szólalásának, válaszolt ugy akkor, midőn más tekintetben bő-
kezűnek tanúsította magát, azt mi képzelni nem tudjuk. 
Jelenleg azonban legyen elég csak ugy a távolról rámutatni 
a történt eseményre és „avval fejezni be e levelet, hogy a 
pénzügyi bizottság bőkezűsége, sem pénzügyi, sem vallás-
ügyi szempontból nem olyan, hogy ezt helyeselnünk lehetne. 

Róma. Hergenröther bibornok németországi utazásáról 
a ,Kur. Poznanski' római levelezője következőleg i r t : Né-
hány nap előtt érkezett ide vissza Hergenröther bibornok 
Bajorországban és Ausztriában tett útjából. Ezen utazást 
egyesegyedül egészségi szempontból tette a tudós bibornok 
ur, mert ezévi juniusban már naponkint visszatérő lázban 
szenvedett, melyen az orvosok véleménye szerint csak liosz-
szas utazás leendett képes segiteni. Az orvosok e vélemé-
nyét teljesen igazolta az utazás ; mert ő eminentiája teljes 
jó egészségben s erőben tért vissza, a mire ugyancsak szük-
sége is lesz a bibornok urnák, tekintve azt a rengeteg mun-
kát, mely reá a pápai levéltárban vár. Csacska lapok sok 
mindenfélét összevissza írtak bizonyos politikai mÍ3sióról, 
melylyel állítólag XII I . Leó kedvelt német bibornokát 
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megbízta, volna Biztosithatom önöket, hogy ezekben a hí-
rekben egy csepp igazság sincs, mert a bibornok nruak 
egészsége megerősítésén kivül semmi más czélja nem volt. 
Annyi igaz, hogy ő eminentiáját magas rangú porosz hiva-
talnokok keresték fel ugy Regensburgban, mint útközben s 
végre Salzburgban és Gasteinben, hol a bibornok ur néhány 
napig időzött. Ezen látogatásokkal azonban semmiféle u. n. 
tárgyalás vagy plane formulázott javaslat nem volt össze-
kötve. Az illető urak csupán tapogatózni jöttek az iránt, 
mily engedményeket várhat még a porosz kormány a szent 
széktől. Egyikök sem mulasztá el felpanaszolni a pápai Cu-
ria kemény Non possumus-á t ; mire a bibornok ur természe-
tesen nem mulasztotta el megadni a megfelelő választ, t. i 
hogy a Curia az engedményekben már elment a legvégsőbb 
határokig, ugy hogy minden további lépés saját méltósága 
elleni sérelem és az egyház megkárosítása volna. Egy ily 
beszélgetés alkalmával az illető porosz titkos tanácsos felki-
áltott: „Adják meg önök nekünk azon kiváltságokat, me • 
lyekkel a bajor kormány rendelkezik, és mi meg leszünk elé-
gedve." A bibornok válasza ez volt: „Ön feledi, hogy én 
sok évig laktam Bajorországban s igy az ottani viszonyo-
kat jól ismerem. Mondhatom önnek, hogy a bajor kormány 
keveset kapott, de sokat usurpált. Ezelőtt ez még megjárta, 
de a mostani körülmények közt az egyház az ily usurpa-
tiókat nem tűrheti, legkevésbbé akatholikus kormány ré-
széről. Egyébiránt a bajor püspökök a kormány számos jog-
talan praetensiói daczára végtelenül szabadabbak, mint a po-
rosz májusi törvények alatt élő püspökök." A titkos taná-
csos urak beszélgetései aztán rendesen azzal végződtek, hogy 
. . . . a porosz kormány méltósága nem enged több conces-
sion A bibornok pedig meggyőződött arról, hogy a porosz 
kormány mm gondol komolyan az egyházzal való kibékülésre, 
és ezen értelemben tett jelentést ő szentségének e félhivata-
los beszélgetésekről. Gasteinben valaki azt a tanácsot adta 
ő emjának, hogy egyenesen Puttkamer miniszterrel talál-
kozzék ; de a bibornok kijelentette, hogy a porosz kormány 
jelenlegi hangulata mellett az ily találkozásnak semmi czélja 
nem volna. 

Németország. A sziléziai katholikusok nagygyűlése a 
kölni dóm-ünnepélylyel egyidőben, csaknem egy s ugyan-
azon napon tartva, egyik legimposansabb nyilvánulása azon 
történelmi jelenségnek, mely a németországi katholikusok-
nak az alkalmatlan időre kitűzött kölni dóm-ünnepélyekkel 
szemben elfoglalt „méltóságteljes tartózkodásáéban lelte 
praegnans kifejezését. Bismarck rendezett vagy engedett 
rendeztetni, felhasználva a hatalmas császári ház pompáját, 
Kölnben, a katholicismus egyik legdicsőbb templomának be-
fejezése alkalmából, a német katholikusok politikai össze-
tartásának szétrobbantására ,nemzeti ünnepélyt' ; de a német 
katholikusok magában Kölnben,azután Münsterben, most pe-
dig Boroszlóban tartott gyűléseik által meghiúsítottak min-
den machinatiót s összetartásuknak s a ,kölni ünnepély'-lyel 
szemben föltett méltóságteljes magatartásuknak oly tanúbi-
zonyságait adták, melyeknek hatása nem fog elmaradni. 
Bismarck a katholikusok parlamenti vezéreiben, előbb a 
halhatatlan Malinckrodtban, most pedig a fáradhatlan Wind-
horstban, — ki a német birodalmi gyűlés lefolyt ülésszaka 
alatt minden parlamenti tagot messze túlszárnyalva nem 

kevesebbszer mint 195-ször hallatta hatalmas szavát, — 
minden tekintetben méltó, legyőzhetlen ellenfelekre talált. 
Windhorst a sziléziai katholikusok nagygyűlésén kétszer 
szólott. Második beszéde kimerítő felvilágosítás volt a cen-
trum feladatáról és helyzetéről. Megvilágította a parlamenti 
fractiónak programmját, melyhez következetesen ragaszko-
dik ; megmagyarázta magatartását, melyet a kormánynyal 
s a parlament többi pártjaival szemben elfoglalt; megfelelt 
a minden oldalról emelt vádakra is és azután igy fejezte be 
nagyhatású beszédét: 

„Mindezen magyarázataimnak szükségképeni eredmé-
nye az, hogy a culturharcznak meg kell szűnni. Vájjon, és 
mikor fog ez bekövetkezni, nem tudom ; erről valami bizo-
nyosat előre akarni mondani, vakmerőség. Ezekben a dol-
gokban jobban mint a világiakban mutatkozik Isten ujja. 
Különösen azt is szem előtt kell tartanunk, hogy, habár 
a culturharcz külső egyházi viszonyainkban nagy rombo-
lást vitt véghez, — a tegnapi gyűlés első szónoka felsorolta 
Szilézia romjait, — el kell ismerni, hogy sok jót is eszkö-
zölt ; mert igen sok embert vallásos érzületre téritett s az egy-
házhoz visszavezette, sokkal bensőbb élet ébredt fel és itt is 
bebizonyult, hogy csak akkor ismerjük valaminek becsét, 
midőn az veszélyben van, hogy elveszitjük. (Bravo.) Ugyan-
az arra is szolgált, hogy a velünk szemben álló ellenfélnek 
levette szeméről a hályogot és megmutatta nekik a kath, 
egyházat ugy a mint az van. Meg vagyok győződve, hogy 
Németországban egy század sőt több idő óta nem uralko-
dott oly világos tudata annak, micsoda jelentősége van a 
kath. egyháznak, mint most. (Bravo.) Es ezen tudat végte-
len fontossággal bir ; csak azt nem kell gondolnunk, hogy 
midőn az isteni gondviselés egy kis mustármagot letesz a 
földbe, már holnap a fának mindjárt elő kell állania. Er» 
erősen hiszem, hogy már mi is meg leszünk lepetve az ered-
mények által, melyek e harczból az egyházra fognak háram-
lani. E mellett nem szabad továbbá azt gondolni, mintha 
az egyház csak bizonyos vidékekhez volna kötve. A kath. 
egyház maiestaticus mozgalmát világtörténelmi álláspontjáról 
kell tekintenünk. (Ugy van); és ezen világtörténelmi állás-
ponton már sokszor a németek voltak hivatva egyházi bo-
nyodalmakat végig harczolni. Uraim, mi ismét ily helyzet-
ben vagyunk, és ha méltók vagyunk eszközül szolgálni ily 
harczban, akkor kiváló okunk van esdve kérni Istent, hogy 
segitsen, hogy jó uton járjunk. (Bravo.) Egyébiránt nem 
tagadhatni, hogy a jobbrafordulásra és pedig a nem sokára 
bekövetkező jobbrafordulásra lényeges jelenségek észlelhetők. 
Mindenekelőtt meg vagyok győződve, hogy az államfő az 
egyházi békére komolyan és erélyesen törekszik. Nem von-
hatom azt sem kétségbe, hogy a culturharcz bevégzésének 
szüksége a kormány-körökben is mindinkább világos lesz és 
azon szellemek, kikről szólottam, (kiket felidéztek) kik a ki-
békülést akadályozzák, remélhetőleg nem sokára meg lesz-
nek kötözve ; — mi legalább igyekezni fogunk megtenni, a mi 
erre szükséges." (Nagy derültség.) 

Angolország. Az angol protestantismus czélja — ha 
czélja van egyáltalán — „a türelmes és észszerű deismus." 
E jellemző szó nem tőlünk ered, irja a ,Catholic Times', ha-
nem a Standardban található, a canterburyi egyház-látoga-
tás (canonica visitatio) alkalmából irt czikkben. Ugyanis a 
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canterburyi érsek, ki a valláseltéréseket (dissenterismust) 
megszüntetni óhajtja, és a westmünsteri dékán, ki azokat 
összeegyeztetni akarja, igen e két férfiú theologiája e kényel-
mes axiómában leli kifejezését: „a türelmes és észszerű 
deismus." 

Mi tagadjuk e kifejezés helyességét és nem fogadjuk 
«1 azt találónak semmi szin alatt. „Türelmes" — keresz-
tény eszme nem lehet, ha a keresztény eszme kizárja azt, 
mintha benne valami volna, a mi csak türelemre érdemes. 
„Észszerű", ez sem lehet keresztény, — ha az észszerüség 
abba helyeztetik, miszerint a sokféle ellenmondások igazsá-
gon alapulnak. Mi pedig a „deismus"-t illeti, e kitétel a ki-
nyilatkoztatás elvetését hordja magában, — mi, protestáns 
keresztényben, anomalia. 

Tény, miszerint az angol protestantismus inkább hajlik 
a közönbösség, mint a deismus felé. A legtöbb protestáns 
feladta a protestantismust. De lemondtak a komoly vizsgá-
lódásról is. 

A sokféle felekezetekkel viselt harcz és az egyházban tá-
madt szakadárokkal való viszály teljesen elfoglalja őket; a 
reménytelen küzdés, a püspöki panaszok és a lelkésznek egy-
mástól eltérő beszédei, főleg pedig a canterburyi habozás és 
kapkodás ellankasztja tevékenységöket és mintegy odakiált-
j á k : „kíméljetek meg a versengésektől és éljetek békében, 
nem vitatkozva a tanokról." A westminsteri dékán csak nem 
régen mondá, miszerint a „tanok" kitétel eretnekség, és hogy 
« kifejezést: „tan" kell elfogadni. E különválasztás erős és 
beláthatlan következményű. A „tan" egyszerűen valamely 
történeti tény elfogadását jelenti, nevezetesen : a megváltás 
megtörténtetét, ugy hogy a socinianus és a katholikus között 
-egy beláthatlan ür tátong, mely miatt csak az ábrándozó 
nyugtalankodik. E tétel továbbá a protestantismus theoriá-

jának (tanának) fölforgatását vonja maga után, mely eddig, 
legalább a theoriában, mint „tiszta tan" szerepelt. Mire való 
volt a reformatio, az angol egyház keletkezése vagy a non-
•conformismus ? Mire valók a westminsteri dékán avagy Spur-
geon ur? Minek tartattak zsinatok, minek Íratott meg a 39 
czikk? Mi haszna a „Prayer-booknak" és mit érnek a gyű-
lések handabandái ; mi czéljok van a theologiai felolvasá-
soknak? Szóval mire szolgálnak a templomok, papi-rend és 
„isteni tisztelet ;" mire a milliónyi theologiai munka és az 
ezernyi eretnekség? Mindezeknek keletkezése nélkülözi a 
jogosultságot. A westminsteri uj Credo tulajdonképen „Non 
Credo," — a kereszténység történelmének teljes megtaga-
dása. A dékán ugyanis azt mondja: a kereszténység tanokat 
nem ismer. Ha ez áll, legjobb a keresztény egyház történel-
mét megsemmisíteni. (Vége kör.) 

Köln. A dóm-ünnepély, bármennyire örvendjenek is a 
katholikusok Isten e nagyszerű szentélyének befejezésén, 
sehogysem lehetett örömünneppé. Fájdalmassá tette az ün-
nepélyt különösen a főpásztor kényszerű távolléte a szám-
kivetésben. Fájdalmas benyomást tett már maga a császár és 

-császári ház üdvözöltetése Baudry fólsz. püspök által. „Egy 
magas korú áldozár, irja a „Köln. Volkz." szemtanú refe-
rense, ,állami forrásokból' (melyek t. i. saecularisatio által 
lettek államiakká) kapott jövedelmétől megfosztva, házából 
kiutasítva, már évek előtt kényszerítve a májusi törvények 
-által, hogy általános helynöki hivataláról lemondjon, kör-

nyezve férfiak által, kik az ő, mint a ,szájkosár-törvény' 
áldozatának sorsát osztják, — üdvözölte ő felségét a császárt, 
midőn ez legtökéletesebb, legdicsőbb katholikus templo-
mába lépett Németországnak, bizonyára azon hő óhajjal, 
vajha más lehetne szerencsés helyén lehetni ! Tudósító, ki e 
jelenségnek legközelebbről tanujá volt, e pillanatot soha 
sem fogja feledni." — O mga, főt. Bandry fólsz. püspök ur 
teljes tisztelettel és hódolattal ugy szólott, hogy beszéde fáj-
dalmas tiltakozásnak vehető a főmegye főpásztorának jog-
tipró távoltartása ellen. Üdvözlő beszéde ez: 

Cász. kir. Felségek ! 
A székesegyházi káptalannak van szerencséje császári 

és kir. felségteket az ő Istenházában — érsekünk távollété-
ben — legalázatosabban és Legtiszteletteljesebben üdvözölni. 
Felségtek részesülnek a legjóságosabbtól azon magas szeren-
csében, hogy ma a zárkövet helyezhetik ezen nagyszerű Is-
tenházára, mely most egész tökélyében szemeink előtt ma-
gaslik, mint méltó hely az Ur tiszteletére s szolgálatára és 
egyúttal a mi német keresztény művészetünk díszére. A 
befejezés ünneplésére felséged a mai napot tűzte ki, azon 
napot, melyen több éven keresztül jó kívánságainkat és imá-
inkat az Ur előtt felségednek Istenben boldogult fivéreért, 
IV. Frigyes Vilmos királyért bemutattuk. 38 év előtt tette 
le az alapkövet ő felsége a boldogult király ezen dóm to-
vábbi kiépítésére, a melyen több évszázad szinte tétlenül s 
részvétlenül repült el. Áldás legyen ezért az ő, nekünk örök-
ké drága emlékén ; benső köszönet különösen csász. s kir. 
felségednek is a nagy kegyért, melylyel a mi templomunk 
protectora a magasztos művet ótalmazni és rég óhajtott 
czéljához segíteni meg nem szűnt. Vajha teljesülnének azon 
remények és óhajok, melyeket majdnem négy évtized előtt 
IV. Frigyes Vilmos az alapkőletételnél lelkesült szavakban 
a mi dómunk befejezéséhez kötött vala ; igen, vajha mielőbb 
elérkeznék a forrón óhajtott nap, mely az egyháznak a békét, 
a dómnak pásztorát vissza adná ! Isten tartsa, óvja s áldja 
meg felségteket és az egész királyi házat !" 

Vilmos császár néhány nehezen érthető szóval vála-
szolt, melyeknek záradéka ez volt : Fogadja köszönetemet 
az irántam, a császárné, nőm és házam iránt kifejezett üdv-
kivánatokért, és legyen meggyőződve, hogy mint min-
dig, ugy az egész nemzet által ma örömmel megült napon, 
a zavartalan Isten-békének uralkodása mindenütt a biroda-
lomban szakadatlan gondjaim és mindennapi imáim czélja 
marad." 

IRODALOM. 
= Megrendelési felhívás ily czimű munkára : Egyiptomi 

és szentföldi naplóm, vagy az 1876-diki osztrák-magyar za-
rándoktársulat élményei Kelelen. Közli Czobor Gyula, bpest-
terézvárosi segédlelkész. — Nemzeti irodalmunk azon ága, 
melyet az uti rajzok képviselnek, az utóbbi két évtizedben 
szapora termelést tüntet fel ; de fájdalom, mig az angol, fran-
czia, német és olasz irodalomban tekintélyes könyvtárt alkot-
nak a szentföldi uti-rajzok, addig a magyar irodalomban alig 
rendelkezünk egy két művel. E tapasztalati tény indokolja 
tehát ezen uti-rajz megjelenését. Hogy édes hazánk honpol-
gárai is, ha már nem is testi, de legalább lelki szemeikkel 
láthassák az Igéret-Főldjét, s hogy egyúttal a több oldalról 
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hozzám intézett sürgető felhívásnak eleget tegyek, elhatá-
roztam jelen sok időt, nagy munkát és fáradságot igénybe 
vett művemet sajtó alá bocsájtani, melyben kiváló gondot 
fordítottam a magyar, habár gyér adatok gyűjtésére. Rövid 
tartalma következő : Alexandria, Kairó, a gizeh-i pyrami-
sok, Heliopolis, Matarieh, Benha, Zagazig, Szuez, a Vörös-
tenger, Köves-Arábia, Szúr pusztája, Sina hegylánczolata, 
Mózes forrásai, Izmaila, a szuezi csatorna, Port-Szaid, Jaffa, 
Ramleh, Száron siksága, Juda hegysége, Abu-Gós, Jeru-
zsálem, Jerikó pusztája, Jerikó, a negyvennapi böjt pusz-
tája, Jordán és siksága, Holttenger, Mar-Szába, Betánia, 
Betlehem, hortus conclusus, Salamon tavai, fons signatus, 
Beit-Dzsála, sz. Fülöp kútja, keresztelő sz. János szülőhelye 
és pusztája, Emmausz, Nébi-Számuel, Anatot, El-Bireh. 
Bétel, Dzsifna, Mukna rónasága, Szikem. Szamaria, Dzséba 
Betulia, Dzsenin, Jezrael, Ezdrelon siksága, Szunam, Nairn, 
Megiddo térsége, Názáret, Jaffieh, Tábor hegye, a galileai 
tenger, Tiberiás városa, Ivafarnaum romjai, a kenyér sza-
porítás hegye, a nyolcz boldogság hegye, Kána, Kaifa, Kar-
mel, Beirut, Cziprus, Ródus, Smyrna. Szira, Korfu, Trieszt. 
Tehát Egyiptom, a pyramisok és koptok hazája, hagyomá-
nyos helyei miatt a Szentföld előcsarnoka és Palesztina,a meg-
váltás fenséges drámájának színhelye, képezi uti-rajzom anya-
gát, melyet személyes tabasztalataim nyomán művelődés-
történeti, ethnographiai stb. szempontból feldolgoztam. Mig 
állandó tekintettel voltam az ész követelményeinek kielégí-
tésére, nem maradtam közönyös a szív és kedély nemes vá-
gyai iránt sem : szóval előadásomat — a tanulságos irány 
mellett — a vallásosság szelleme lengi át. Czélom továb-
bá honfitársaimban a Szentföld megismertetése mellett, 
mely emlékeiben oly érdekfeszitő, a maga egészében oly 
fenséges zarándoklási vágyat ébreszteni, s ez okból kézi-
könyvet adni, melynek nyomán bizton, fennakadás nélkül 
és rendszeresen lehessen a Szentföldet beutazni. A munka 
körülbelül Karácson táján vagy 38 tömör nyomatú ivből 
álló kötetben térképpel fog megjelenni. Arát — tömeges 
pártolás reményében — 1 frt 50 krra szabtam. Növendék-
papoknak 1 frt 20 krért adom. Az előfizetést legczélszerübb 
pénzutalványon, a megrendelést jelen iven vagy pedig le-
velezési lapon eszközölni. — Megrendelhető szerzőnél (Bu-
dapest, terézvárosi plébánia). T. gyűjtőknek pedig 10 pél-
dány után egy tiszteletpéldánynyal kedveskedem. 

Kelt Budapesten szent Jeromos napján 1880. 
Beküldetettek a Mittelmüller czégtől Salzburgból : 

1) Pastoral, bearbeitet für angehende und wirkliche Selsor-
ger von Dr. Andreas Gassner, Pastoral-Professor an der 
theologischen Fakultät zu Salzburg, Redacteur des „Salz-
burger Kirchenblatt." 1. Heft. Salzburg. Nagy 8-ad rétü 
160 lap. 

A jeles „Salzb. Kirchenzeitung" szerkesztőjének eLel-
kipásztorkodástana a jobb Pastoralisok közé tartozik. Me-
legen ajánljuk t. olvasó közönségünk figyelmébe. 6 füzetben 
fog megjelenni, tiz-tiz iven 80 kr. áron. 

2) Fromme Sagen und Legenden aus Sahburg. Gesam-
melt und herausgegeben von Nicolaus Huber, Verfasser der 

„Literatur der Salzburger Mundart." Salzburg 1880. 16-od 
rét. 116 lap. 

3) a) Schneeiveischen. Ein Bild aus dem österreichi-
schen Volksleben, b) Eichener Hirtenstab — goldener Hir-
tenstab. Aus dem leben eines groszen Papstes. Zwei Er -
zählungen für das Volk und liebe Jugend von Hermine C-
Proschko. Salzburg, 1880, 16-od rét. 105 lap. 

Érdekes, tanulságos, szép elbeszélések. Németajkú he-
lyeken kitűnő népies olvasmányul válnak be. 

VEGYESEK. 
— Az olmützi érsek és a brünni püspök terjedelmes j a -

vaslatot terjesztettek fel a bécsi cultusminiszteriumhoz az-
iránt, hogyan lehetne az u. n. vallásalapi adó terhein segí-
teni. A bécsi kormány tudvalevőleg a papság szegényebb 
sorsú tagjainak évi segélyt nyújt, hanem az erre megkíván-
tató összeget nagy kegyesen a jobbmódu papság zsebéből 
veszi el a fentnevezett adó czimén. 

— San Domingo köztársaság jelenlegi elnöke, Merino 
Arthur, mint az ,Univers' amerikai lapok tudósítása után ír-
ja, kath. áldozár. 

— A svajczi Pius-egylet ezévi közgyülétén a sajtóra 
vonatkozólag következő üdvös határozatokat hozott: 1. A 
Pius-egylet minden tagja kötelezi magát semmi szin alatt 
nem járatni liberális lapot. 2. Az egylet minden tagja leg-
alább egy katkolikus conservativ lapot fog járatni s igye-
kezni fog tőle kitelhetőleg, hogy uj előfizetőket szerezzen. 
3. Az egylet minden tagja kötelezi magát soha semmiféle 
szin alatt nem segíteni a liberális lapokat, ellenben minder» 
kitelhető mpdon előségiteni a kath. conservativ közlönyöket. 
4. Az egylet minden, megfelelő képességgel bíró tagja köte-
lezi magát, hogy legalább egyszer havonta egy alapos czikket 
vagy értekezést ir, vagy tudósítást küld be. 

— Figyelemre méltó dolog, hogy a Határőrvidék be-
keblezése folytán a Horvátországra eső rész után 35 kép-
viselőt fognak választani a zágrábi országgyűlésbe. Ha te-
kintetbe vesszük, hogy ezek közül 20—25 schismatikus lesz; 
s hogy a horvát országgyűlésben már most is 20 — 22 schis-
matikus ül, világos, hogy a ,katkolikus horvát nemzet' or-
szággyűlésén schismatikusok fognak uralkodni, mert övék 
lesz a majoritás. Szép remények ! A pápa encyclikájára a ka-
tholikus szlávoknak nagy szükségök van. 

— Az eichstátti papnövelde, melyet b. e. Reisach bibor-
nok, előbb eichstätti püspök, kezdett emelni, most már egyike-
a legkitűnőbb papnevelő intézeteknek. Tanárai közül európai 
hirnévvel birnak : dr Stöckl, dr Morgott, dr Schneid, mind-
nyájan kitűnő bölcsészek. Hittanhallgatók, még Schweizbői 
és Belgiumból is, a f. isk. év kezdetén 107-en vannak, köz-
tük csak 31 bajor, a többi külföldi. 

— Alsó-Ausztriában a neuklosteri cist. r. apátság, 
melyet 1444-ben IV. Frigyes császár alapitott, mely a val-
lási háborúk alatt s utoljára. 1848-ban is igen sokat szenve-
dett, a modern állam terhei alatt, egy részt az illetékes 
tényezők gyengesége folytán is, elvesztette önállóságát s a 
szentkereszti apátságba kebeleztetett be. 

Éhező perzsiai hitrokonainknak. 
Pántocsek József, pozsonyi kanonok 20 f r t . 
Novákovics János, pápai kamarás Bpesten 5 frt . 
Szemerényi Károly, tardoskeddi esp.-pleb. 5 frt . 
Kncsovszky L. nagyváradi hittanár 2 frr. 

Összeg 32 frt. 

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

Nyomatott Budapesten, 1880. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-köi'ut 10. sz. alatt. 
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TAETALOM: Keresztény és modern jogelvek. — A tulajdonjog. — Praecedentiae. — Egyházi tudósitások : Budapest. 
Válasz egy panaszra. Róma. Nina bibornok lemondása az államtitkárságról. Fáris. Guibert bibornok párisi érsek levele 

Irodalom : A kath. hit-papságához a fogadalm templom tárgyában. Angolország. Az angol protestantismus czélja. 
tudomány legsikerültebb encyclopaediája — Vegyesek. 

Keresztény és modern jogelvek. 
Mindenek előtt a. jogról — mint jogrend — s 

jogszabályról fogunk szólani, melyben ama másik 
jog is mint „szabályozott" leli magyarázatát. Wal-
ter1) ezt mondja : „A jog és a jogfogalom alapja az 
emberrel veleszületett jogérzület és lelkiismeret, 
mely az emberi cselekvények és viszonyoknak az 
igazsággali összeegyezését kivánja. E mellett azon-
ban nem lehet megállapodni, hanem szükséges, hogy 
egyszersmind az obiectiv,va.gy is az embereken kivül 
álló alapot is — a melyen az igazság nyugszik — 
felkutassuk: ez pedig nem más, mint az emberek 
fölött álló erkölcsi világrend ; a jogérzület és lelki-
ismeret pedig nein más, mint épen azon közegek, 
melyeket Isten adott az embernek, hogy általok 
ama láthatatlan erkölcsi világrendet fölismerhes-
se s vele összeköttetésbe léphessen. A szellem, a 
lélek szemei ezek, melyek a földi szem által el nem 
érhető érzékfölötti világba behatolnak. A jog és 
igazság tehát végalapjukban nein mások, mint az 
Isten tökéletességeiből kifolyó törvényei az erköl-
csi világrendnek, melyek magokat mint olyanok — 
tehát mint Isten akarata és az emberek fölött álló 
hatalom, a lelkiismeret organuma által az emberek-
nek kinyilatkoztatják." Ugy van, — előbb a lekiis-
ineretet kell megkérdeznünk, hogy a jog fogalma, 
valódi jellege és forrása körül tájékozhassuk ma-
gunkat . Csak ennek világánál fog a jog tisztán fel-
tűnni előttünk — hasonlóan az erkölcsiséghez — 
mint az eszes természet föltétlen követelménye, mint 
az Isten által megalapított világrend alkatrésze ; 
vagyis nem más lesz az, mint az erkölesi rend maga, 
nem ugyan egész kiterjedésére, hanem különösen az 

„Naturrecht und Politik im Lichte der Gegen-
wart." §. 60. 

igazságosságra nézve, melynek föladata az emberisé-
get — társadalmi életében, Isten szentsége és böl-
csessége szerint rendezni, s ezen rendben fenntartani. 

A jogrend ezen erkölcsi alapjára s fensöbb 
forrrására nézve az egész jogtudomány —; mennyi-
ben az a kereszténységtől még végkép el nem sza-
kadt — egyetért; sőt már a régi pogány bölcsek is 
elismerték ez igazságot ; igy Cicero ezt mondá: „Lex 
nihil est aliud, quam a nomine Deorum tracta ra-
tio." Es más helyen: „Jussa et vetita populorum 
vim non habere ad recte facta vocandi et a peccatis 
avocandi, quae vis non modo senior est quam aetas 
populorum, sed aequalis illius — coelum atque ter-
ras tuentis et regentis Dei." (De leg. I.) Csupán a 
modern jogelmélet, mely — mint más alkalommal 
kimutattuk — már a 16 — 17-ik század naturalis-
tico-deisticus bölcsészetéből származott s melyet, 
sajnos, a mai keresztényellenes liberális párt is 
zászlajára irt, — j u t o t t odáig: hogy a jog minden 
transcendentalis eredetét tagadni s azon tételt meri 
felállítani, liogy az állam legfólb s egyedüli forrása a 
jognak s hogy csupán az államban és általa van reá-
lisáivá a jog fogalma; amiből az következnék, hogy 
nincs semmi jog azon kivül amit az állam ad s ga-
rantirez, és az csak addig marad az, mig az állam-
nak tetszik, és hogy az az állami majestás elleni lá-
zadás volna, ha valaki oly jogot akarna fenn tar-
tani, melyet az állam eltörült. Ezen elv fegyverével 
a divatos liberalismus minden jogot — mely neki 
nem tetszik — lábbal tiporhat. Ily jogalap előtt 
nincs többé természeti törvény, hanem csupán po-
sitiv emberi jog, iniböl azután az következik, hogy 
sein az egyesek, sem a társadalom jogéletében semmi 
tartós, semmi állandó, változhatlan sincsen, s végre 
— mint a fentebbiekből is kitetszik — ezen elmélet 
által, a jog teljesen elszakittatik a moráltól. 
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Mellőzve itt ezen modern atheistikus jogtheo-
ria vészes következményeinek bővebb fejtegetését,2) 
csupán az ujabb — a keresztény tantól végkép még 
el nem szakadt jogtudósokkal szemben akarjuk a 
felvett kérdést elemezni s kimutatni azon különbsé-
get, mely a régibb s az ujabb iskola között létezik. 
Amint tehát fentebb megemlítettük már, a jogrend 
erkölcsi alapjára és forrásának szentségére nézve a 
keresztény jogtudomány tökéletesen egyetért. Azon-
ban sokkal nehezebb a megegyezés azon kérdésre 
nézve: minő viszonyban áll a jog — fentebb kije-
lölt fogalma és lényegére nézve — az erkölcsiség-
hez ? Vagyis más szavakkal: vájjon a jog, hogy 
egyátalán jog legyen, szentségének — mint lénye-
ges jellegének — föltételeül nem szükségei e még 
más valamit fentebb jelzett alapján és forrásán 
kivül, ami által az ő eredeti rokonságát az erköl-
csiséggel, — azaz hogy eredetileg az erkölcsi esz-
méből származik — bebizonyítani képes legyen ? 
Nem arról van itt szó, vájjon a jog fentebbi iga-
zolása nem elegendő-e arra, hogy valamely külső, 
formális működését gyakorolhassa, vagyis magát 
mint jog viselhesse a világban s elismerését köte-
lesség gyanánt követelhesse, midőn t. i. vagy nem 
mutatható ki a jogtalanság benső jellege, vagy ahol 
magasabb erkölcsi tekintetek ily condescensiót kö-
vetelnek, — hanem arról van itt szó: vájjon össze-
egyeztethetö-e az a jognak obiectiv, igazi fogalmával 
és eszméjével, vagyis — mint fentebb mondottuk, 
vájjon a jog, miszerint jog legyen és az maradjon, 
nemcsak eszményi forrása s távoli alapjára nézve, 
hanem folytonosan, mint a lelkiismeretben rejlő hata-
lomJ az erkölcsiséggel kiengesztelhető s vele össze-
nőve van-e ugy, miszerint az megszűnnék joggá lenni, 
ha ezen kapcsát, összeköttetését tettleg föladná? 
Mert valamely dolog fogalmának meghatározása, an-
nak obiectiv eszméjéből kell, hogy származzék, ha-
csak nem akarjuk, hogy a fogalom változékony be-
folyása által,ennek benső igazsága önkényt szándé-
kosanelrejtessék, elalanyitassék s meghamisittassék. 

Ezen kérdéssel függ össze azon szemrehányás 
is, mely az ujabbkori jogászok által a régibb is-
kola ellen emeltetett, t. i. hogy az a jogfogalom 
megfejtésében, kizárólag az ember jogérzületéböl, 
az igazságosság erényéből indult ki, ami által ama 
végkövetkeztetésre kelle jönnie, hogy az, ami az 

' ) Jól raondá b. Heereman f. é. apr. 10-én a porosz or-
szággyűlésben : „Pillanatnyi fölfogások és érdekek határoz-
tak — úgymond — és azon vészes eszmének hódoltak : hogy 
a jog az állam kifolyása. Ez az ujabb hor legforradalmibb 
eszméje 

igazság erényével megegyez — a „justum", és a 
jog — fljus" — ugyanaz, s hogy igy az a jogot csu-
pán subiectiv — alanyi oldalról fogta volna fel s 
annak obiectiv értelmét végkép mellőzte. Mert, hogy 
valami az igazságosság erényének megfeleljen, ahhoz 
még benső hangulat is szükséges, — mig a jog ob-
iectiv értelemben attól egészen független.3) Ezen 
ellenvetésre azonban a ,Religio1 folyó évi I. 47. és 
48 ik számában „Az emberi törvényhozás alapja és 
forrása" czimü fejtegetésekben kellőleg meg van 
felelve. 

Tényleg nem lehet tagadani, hogy a jog fogal-
mának meghatározására nézve, a régibb s az ujabb 
fölfogás között, épen nem lényegtelen különbség 
létezik, és pedig igen fontos oknál fogva, t. i. azért, 
hogy mig az előbbi, a keresztény értelemben vett 
természetjogi államfogalmával összhangzatban van, 
az utóbbi — ugy látszik a Hegel-féle pantheistikus, 
vagy legalább más hasonló irányra támaszkodik az 
állam eszméjének construetiójában, mely a világi 
hatalom istenitését vonja maga után. 

El kell ismernünk, hogy némely ujabbkori jog-
tudósok — Stahl, Bluntschli, Trendelenburg, Ulrici 
stb. elvetve Hegel pantheistikus jogeszméit a ke-
resztény jogfogalomhoz visszatérni iparkodtak ; és 
ezen nemesebb irányban mozgó ujabbkori jogphi-
losophia maga részéről, a világrendező személyes 
Isten valósitott eszméjét, mint tárgyilagos ethost, el is 
fogadta, mi által tagadhatlanul újra a keresztény 
állásponthoz fordult vissza ; azonban mégis egyidejű-
leg a régibb keresztény fölfogástól annyiban eltávo-
zott, a mennyiben Hegel gondolatainak nyomait, 
mint haladást tartá fenn, s azokat a modern jog és 
államtudomány megállapítására felhasználta. Blun-
tschli4) ezen haladást abban találja, hogy általa az 
állami és a magán jog között egyrészről, valamint 
az állam és egyház közt más részről — élesebb el-
különítés jöt t létre, — mire nézve, némi fenntartás 
mellett, vele egyetérthetünk. Ezen oldalról az obiec-
tivitás s valóság-, a subiectivitás s idealitással szem-
ben, mely a morálnak tulajdona, — mint a jognak 
character is t ics ismertető jele leginkább szokott 
hangoztatni. S nem is ebben rejlik legkivált a ré-
gibb jogiskolától való eltávozásuk, mert ez is obie-

3) Ide szögellik ki dr. Stahl („Geschichte der Rechts-
philosophie") azon alaptalan állitása, hogy aquinói sz. Ta-
más tanában az erkölcs és a jog közötti különbség, tekintet-
tel a törvényre és az életre, teljesen hiányzik. Mely ellenve-
tést újra fölmelegité Schulte is, amióta az ó-katholikusok 
karvezérévé lőn. 

4) Bluntschli: »Allgem. Staatsrecht" I. B. 1857. 



ctivitást vindikál a jognak, hanem az.on különböző, 
elütő értelmezésben, melyet ezen szavaknak adni 
szoktak. „A jog — mondja Stahl5) — az obiectiv 
ethos: a külső életalakulás, . . . fövonása a folytonos 
valősulás. A jog nein puszta szabály (norma) hanem 
rend is, vagyis a valósított — folyton követett sza-
bály. Nem is alapszik a jog erkölcsi hatálya — mint 
a morálé — közvetlenül az erkölcsi eszméken, ha-
nem ezen külsőleg már fennálló renden. E szerint a 
jog egyrészről az akarat követelménye — ethikai 
parancs, — más részről pedig magamagát gépsze-
rűen fenntartő intézmény. E kettős természet a jog-
nak sajátsága." Ezen jogelmélet — mint lá t juk — 
a morált s a jogot ketté szakít ja; mi által egy oly 
elv adatnék fel, melyet minden körülmények között 
fenn keli tartani. A jog ezen fogalmával a legszoro-
sabban van összekötve a modern állam fogalma, 
melynél fogva a jog és az állam, mint egységes, az 
egész emberiséget átkaroló s magát mindenütt ér-
vényesitö Organismus vétetik föl. Nem hagyhat juk 
ugyan minden elismerés nélkül ezen ujabb jogtu-
dománynak azon érdemét : miszerint fentebbi elmé-
lete mellett sem feledkezett meg a positiv-egyházi 
jogrendről, és az isteni jogot az emberi törvénynek 
ellensúlyául felállítani, valamint ál tál ján ezen theo-
riának tudományos kifejtésében, mindenféle clausu-
lák s fenntartásokkal meg akar óvni attól, nehogy 
az állam az ö külső jogrendjével önczélnak tekin-
tessék; s e végből nem is mulaszt ja el az egyedek, a 
család, a testületek jogait is — az ál lammal szem-
ben — hangsúlyozni: mindazonáltal mégis, ha a 
bölcsészet egykoron ösi jogát ezen tudományos rend-
szertől követelni fogja, aligha lesz vele megelégedve. 
Mert mindenek előtt az elvet kell neki tekintetbe 
vennie, ez után kérdezősködnie, meggyőződve lévén 
arról , miszerint csak ebből lehet mind a theoreti-
cus, mind practicus consequentiák fölött uralkod-
nia. A mai jogelmélet tárgyilagos megítélésénél te-
hát kiváltképen azt szükséges t u d n u n k : nincsen-e 
itt, akár tudva — akár nem tudva — egy oly elv 
föladva, melyet minden viszonyok közt fenntar tani 
szükséges. Azért nem csodálkozunk, ha korunk 
egyik legjelesb keresztény bölcsésze dr. Stöckl ezen 
u jabb jogelmélettel épenséggel sincs megelégedve, 
mondván :6) „A modern atheisticus jogtan ellen, 
ujabb időben protestáns talajon is reactio támadt, 
mely nevezetesen Stahl által van képviselve. Ez a 

5) Stahl : „Philosophie des Rechtes" II. B. 
6) Dr. Stöckl : „Das Christenthum und die groszen 

Fragen der Gegenwart." II. köt. O o 

jogot az isteni világrenddel új ra megkisérlé össze-
köttetésbe hozni s annak transcendentális eredetét 
visszaállítani. Azonban ez is csak a félúton álla meg, 
amiért is a modern atheistikus elvet alaposan le-
rontani képes nem vala." Gyurikovics Mátyás. 

(Folytatjuk.) 

A t u l a j d o n j o g . 
(Vége ) 

III . 
Abyssus abyssum invocat. Egyik szélsőség a másikat 

szüli. IIa a tulajdonjog s a javak egyenlőtlensége a termé-
szeti renden alapszik: nem kevésbé azoknak szerzési s elhasz-
nálási módja is a terméezetjog, illetve a természeti erkölcs-
törvény által van szabályozva. Eszerint a vagyonszerzés-
ben, gyarapításban, fogya'sztásban minden igazságtalanság, 
haszonlesés, önzés, kapzsiság, bir- s élvezetvágy, pazarlás s 
tétlenség tiltatik. Ugyanis ezen bűnök a legnemesebb érzel-
meket u. m. a szeretetet, könyörületességet ölik ki az embe-
ri kebelből, s oly keményszivüséget idéznek elő nyomorult 
embertársaink iránt, minőt az oktalan állatoknál sem lehet 
tapasztalni. Azért bizonyos értelemben igazat mond Proud-
hon, hogy a tulajdon lopás, t. i. az igazságtalan módon, 
vagyis csalás, zsarolás pl. a börzejátékon s az uzsorán szer-
zett vagyon nem tulajdon, hanem valóságos lopás s rablás. 
Nemkülönben a gazdagok által kapzsiságból visszatartott, 
vagy tétlenség s élvezetvágyból pazarul elköltött jószág 
szintén egyik neme a lopásnak, mivel a természetjog köve-
telménye szerint a fölöslegest az emberi nyomor enyhítésére 
kell forditani. Hisz a teremtő Isten akarata szerint nem fel-
tétlen, hanem csak feltétes tulajdonjog illeti meg az embert ; 
ez inkább haszonélvezője, mint tulajdonosa a földi, javak-
nak avégett, hogy velők a Gondviselés czéljáit valósítsa ; 
már pedig ide első sorban az tartozik, hogy az emberek meg-
élhessenek. Ha tehát a mai szívtelen tőkepénzesek, gyáru-
rak sat. a világ gyönyöreiben dőzsölögnek, a szegény mun-
kásnép pedig annyi bért sem kap, hogy nélkülözhetlen élet-
szükségleteit sem fódözheti : csodálhatni-e akkor, lia a ter-
mészetjognak ily arczul csapása a munkások szivéből ki-
öli a tulajdonjog iránti tiszteletet ; csodálhatni-e, ha fellá-
zad vérük, midőn látják, mily utakon s módokon gazdagod-
nak meg némelyek hirtelen ; csodálhatni-e, ha végelkese-
redettségben kitűzik a communismus zászlaját, midőn lát-
ják, mily roppantul halmozódott össze a birtok egyesek 
kezében, kik Sardanapálként azon dőzsölögnek anélkül, hogy 
dus asztalaikról az éhezőknek csak egy morzsát hullat-
nának ? . . 

íme, ezeknek köszöni a socialismus nagy erejét s elter-
jedését. Ezen kétségbeejtő socialis helyzetet s a közelgő ca-
tastrophât elhárító mentőszereket Msgr. Mermillod imigyen 
adja elő: „Szükséges, hogy miadnyájan az egyházhoz csat-
lakozzanak, s befolyásukat, vagyanukat, tapasztalatukat a 
nép szolgálatára feláldozzák, s vele együtt a ker. eszméket, 
erkölcsöket s a ker. odaadást felkarolják. A nép s művel-
tebb osztályok közt sok kölcsönös bizalmatlanság s félreér-
tés uralkodik : odalent azt mondják, hogy a gazdag vampyr, 
mely a munkások vérével és verejtékével táplálkozik; fönt 
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pedig a munkást gyakran tigrisnek tekintik, melyet száj-
kossárral kell ellátni. Ezen két túlzásból, melyek egyaránt 
igazságtalanok, ezen harczi zajból, mely nem egyéb, mint a 
szegénység egoismusának kiáltása, és reá a birtokos egoismus-
nak szintén kiáltó válasza, — számtalan viszály származott, 
melyeket meg kell szüntetni. Minket e bajból nem menthet 
meg egy elgyöngült s elsatnyult kereszténység : nekünk 
valódi, élő s erényekben megtestesült kereszténységre van 
szükségünk, hogy a népet megnyerjük. Hogyan vezérel-
heti a népet helyes útra az, ki maga is ferde irányt követ? 
Hogyan javasolhatja neki a munkát és szorgalmat, mikor az 
ő egész élete is csak gondatlanság- s tétlenségből áll ? Ho-
gyan vádolhatja arról, hogy az aljas sajtó termékeit olvassa, 
ki maga is az istentelen irodalom csemegéivel táplálkozik ? 
ÍN e m k a rhoztathatja a nép nyilvános játékait az, ki ugyana-
zon időben a szinházak meztelen alakjain édeleg. (L'église 
et les ouvriers. Premier discours prononcé a Sainte-Clotilde. 
Paris 1868.) Dr. Surányi J. 

ACTA SAICTAE SEDIS. 
Ex. S. Congregatione Concilii. 

PRAECEDENTIAE. 
Compendium Facti. In civitate N., collegiata extat ec-

clesia, cui Praepositus et quinque Canonici, qui etiam Pa-
rochi sunt, deserviunt. 

Praeter exercitium sacrarum functionum in solemnio-
ribus anni festivitatibus, praeposito onus incumbit cum iis-
dem, tum nonnullis aliis diebus, choro interveniendi eoque 
tempore ius eidem competit primum stallum Ilebdomadarii 
loco occupandi. Jam ab anno 1769, oborto dissidio inter Ca-
nonicum Praepositum et Canonicos dictae Collegiatae, etiam 
circa stallum eidem in choro debitum, tam in actu possesi-
onis, quam in aliis omnibus funetionibus quibuscumque, 
quaestione qua ad Episcopum delata, hic partibus auditis, 
respondere arbitratus est : assignandutn Praeposito stallum 
medium tam in possessione capienda, quam in omnibus suc-
cessive funetionibus. 

Variis temporibus quaestio haec excitata fuit, donee 
anno 1855, cum Julius Canonicus ad Praepositurae digni-
tatem fuerit evectus ope actus capitularis diei 15 Mártii 
ciusdem anni, ipso praesente et acceptante Praeposito G. 
statutum fuit, ut primum stallum in choro a Praeposito oc-
cupari non posset nisi in iis diebus, in quidus ad Praeposi-
tum spectasset funetiones peragere ; in reliquis vero ceden-
dum esset soli primario sacras funetiones peragenti, quis-
quis sit Praepositus aut canonicus hebdomadarius. E vivis 
at vero elato Julio G. anno 1877 Praepositurae dignitas col-
lata fuit Canonico Parocho Antonio P. Hic autem, aegre 
fei-ens distinetionem manendi in primo stallo tantummodo 
in praeeipuis quibusdam funetionibus, die 11 Maii 1877 
recursum habuit ad Antistitem, exposcens ut sibi pleno iure 
liceret primum occupare stallum in choro, iuxta immemora-
bilem consuetudinem. Quod obtinuit per Episcopi decretum 
diei 18 Maii 1877. 

Contra hoc decretum illico reclamarunt très ex qua-
tuor dictae Collegiatae Canonicis, revocationem eiusdem 
postulantes ; sed, rejectis a Curia eorum preeibus, S. C. C. 

suppliciter adierunt die 6 Februarii 1878, benigne expostu-
lantes ut excitatae rursus controversiae tandem aliquando 
finis imponeretur. 

DISCEPTATIO SYNOPTICA : 

Defensio Capituli. Capituli defensor in très partes al-
legationem suam dispescit ; in prima quidem contendit con-
troversum Episcopi decretum non sustineri in petitorio ; in 
altera propugnat, nec etiam idipsum sustineri in possesso-
rio; in tertia demum nullum esse ipso iure affirmat. Primum 
itaque Orationis suae caput aggrediens, praemittit iudicium 
quod locum habet cum de rei proprietate est quaestio nunc 
primum super hac controversia institui. Praepositus enim 
litteris diei 11 Maii 1877 provisionem provoeavit ab Epi-
scopo, eo quod sihi contestaretur ius plenum de primo stallo 
in choro. Episcopus autem post Septem tantummodo dierum 
spatium, deficientibus adversae partis citatione, contestatione 
litis, neenon defensione, et conclusione in causa, decretum 
ultra petita protulit, petitorium cum possessorio coniun-
gendo aiens : competere Canonico Praeposito stallum dis-
tinetum in choro, ad exclusionein cuiuslibet, et in possessi-
one manutenendum esse. 

Hisce ita praemonitis contendit Orator, quod ex iuris 
communis dispositione, dignitates non secus sunt de Capi-
tulo, quam ut quasdam solemniores funetiones in majoribus 
anni festivitatibus peragant, ita ut nedum minime teneantur 
residentiae legibus et Conventualium turno (de Luca dis-
eurs. 4 n. 5; De canon, et Dignit. Rot. Decis. 708); art. 1 
rec. imo etiam neque quotidianas distributiones lucrantur, 
neque vocem habent in capitulo, nec stallum in choro; affa-
bre mox reeitatus Auetor loc. cit. Disc. 1 n. 6, ibi : „ De 
iure „ac, cessante particulari consuetudine, dignitates non 
dicuntur de Capitulo . . . .»tum etiam quia illae sunt exem-
ptae a turno Missarum Conventualium, aliarumque quotidia-
narum provisionum sacerdotalium, solis Canonicis ineum-
bentium, cum dignitatibus distributae sint aliquae maiores 
solemnitates aliaeque funetiones." Duplicem enim dignita-
tum speciem agnovit Concilium Tridentinum, alteram nempe 
aliquid commune cum Capitulo habentem, ut in cap. 3 sess. 
21 de Reform., et alteram econtra quae nihil cum eo habet 
commune, ut in sess. 22 eod. cap. de Reform. ; ita notât 
Fagnan. in cap. Quia nonnulli de Cleric, non resident. Ad 
postremas pertinere, ait defensor, Dignitatem de qua lis est, 
et pluribus argumentis ostendere nititur; et l-o quia ipsa 
proprios et sepai-atos habet redditus, 2-o quia nihil commune 
habet cum Capitulo, 3-o quia ad residentiam non obligat, 
ita ut extraneis quoque conferatur, 4-o quia voce activa in 
Capitulo non gaudet, 5-o quia cura animarum destituta ma-
net, quae ceteris canonicatibus adnexa est atque iisdem ipsa 
dignatas potest cumulari, 6-o quia quotidianas haud perci-
pit distributiones, nisi praepositus sit insimul Canonicus, 
7-0 tandem quia quasdam dumtaxat peragere debet funetio-
nes in il Iis diebus in quibus unice ad Chorum ^Praepositus 
accedere tenetur, ac in iis tantum primum stallum in choro 
occupare. 

Quoad primum recolit Orator Praeposituram de qua 
agitur ab initio fuisse simplex beneflcium. Ad probandum 
secundum affért Orator duo exempla collatarum possessio-
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num,in quibus possessio Praepositurae modo privato collata 
fuit, dum aliarum praebendarum eiusdem Capituli capitula-
riter tradatur. Ex quibus et ex aliis testimoniis eruit, etiam 
observantiam innuere nunquam Praepositurae possessionem 
capitulariter collatam fuisse, et Praepositum sextum stal-
lum in choro semper retinuisse, nemine reclamante. Ilinc 
Praepositura nil habet commune cum Capitulo. 

Praepositum autem ad legem residentiae non teneri 
tertio loco probare conatur Defensor, tam ex eo quod prae-
])Ositura aliquando collata fuit cuidam Sacerdoti longe do-
micilinm h a b e D t i , atque civitatem N. petenti in diebus Prae-
positurae tantum ; quam ex eo quod Praepositurae benefi-
cium uniri solet beneficio canonicali in una eademque Cano-
nici Parochi persona, quod fieri non posset si idipsum resi-
dentiale esset et minime simplex ; dum neminem latét bene-
fieiorum residentialium possessionem secumferre eorumdem 
incompatibilitatem. Ipsum insuper voce in Capitulo dest.itui 
affirmat, prouti innuit in quarto loco, tum ex possessionis 
actu de anno 1763, ubi aperte declaratur possessionem Prae-
positurae datam fuisse sine tamen stallo in choro, sine voce 
in Capitulo . . . nemine contradicente, tum ex actu Capitu-
lari diei 15 Martii 1855, in quo perlegere datum est, Prae-
positum esse sine cura animarum et sine voce in Capitulo. 

Item quod quinto loco declarat, videlicet Praepositu-
ram non habere curam animarum, imo Canonicatui cum 
cura adiungi posse ostendit ; ex relatione Status Ecclesiae 
de anno 1753; ubi neque verbum habetur neque vola de 
cura Praeposito demandata, sed solum respective canonico-
rum titulis adnexa est cura animarum : ex variis protesta-
tionibus et ex statutis capitularibus. In cap. 19 eorumdem 
atvero sex nominantur hebdomadarii, quot erant antiquitus 
Canonici Parochi, et nulla mentio de Praeposito habetur, 
qui proinde nullo tempore ad concursum ex Tridentini lege 
peragendum compulsus fuit ; neque proinde matrimonia be-
nedicit et ad nullum Parochi munus praestandum tenetur. 
Praepositura autem cum canonicatu uniri potest ; ast per se 
non est beneficinm residentiale, neque gaudet Praepositus 
distributionibus quotidianis; quia ad chorum venit diebus 
Praepositurae plenae aut semiplenae tantum, et hisce diebus 
occupât primum stallum. Quod primum stallum aliis diebus 
cedit Hebdomadario, qui etiam curam animarum exercet. 

Ad secundum Orationis suae caput gradum faciens, in 
quo statuit decretum huiusmodi neque in possessorio susti-
neri, id probare nititur l -o ex eo quod cum Praepositus sit 
tantum electus ad Praeposituram, et minime ipsius posses-
sionem fuerit assecutus, iam ab ipso iudicii limine repellen-
dus est, quia nunquam possedit neque actu possidet id quod 
conservare praesumit ; 2-o ex eo quod pessessio in nudo fa-
cto consistit ; et in facto constat, quod Praepositus P. quem-
admodum eius antecessor, nunquam in huius iuris posses-
sione fuerunt contra Hebdomadarium, quia utrique collata 
fuit Praepositura sub lege quod stallum cedat soli sacras 
functiones peragenti ; quae lex, testibus tribus Sacerdotibus 
Capitulo extraneis, absque interruptione, usque in praesens 
adamussim servata fuit. Possessio ergo stat favore Hebdo-
madarii, et quidem ex iusto titulo, quia innititur resolutioni 
Capitulari diei 15 Maii 1855 atque etiam bona fide,a qui 

Hebdomadarius pacifice possedit ad annum usque 1769, et 
ab anno 1855 usque in praesens. 

Denique ad tertium Orationis suae caput descendens 
Capituli defensor contendit decretum Episcopi esse ipso iure 
nullum Id probat ex eo quod Episcopus, post Septem die-
rum spatium, decretum edidit absque citatione partis adver 
sae, quae citatio necessaria est iuxta Reiffenst. lib. 2. Decret. 
tit. 3 de Ii belli oblat. n. 67, Canon Caveant, Canon Omnia 
3 q, 9 et Canon Ecclesiae 10. Defuit etiam litis contestatio, 
cuius defectus in iudicio ordinario illud reddit nullum, ad 
tradita per Reiffenst. lib. 2. cit. tit. 5 de litis contest, n. 3. 
Déficiente enim contestatione litis, sententia pronunciatur a 
iudice ignaro de meritis causae, et haec sententia ipso iure 
est nulla (Reiffenst. lib. 2. tit. 29 §. 2. n. 42. et 43.) Defuit 
tandem conclusio in causa, unde sententia lata fuit ultra pe-
tita, quae omnia nullitatem secumferunt. Primum, ait Ora-
tor, per se patet ; alterum deducitur ex eo quod instantia 
Praepositi P. non agat, nisi de iudicio petitorio; dum e 
contra Decretum Episcopi se référât ad petitorium simul et 
possessorium. (Végeköv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, october 22. Válasz egy panaszra. — A m i 

sok, az mégis csak sok ! Azok a nyugtalan katholikus irók 
soha sem hagynak békét annak a szelid lelkű, bárány ter-
mészetű protestantismusnak ; majd itt, majd ott éles vágáso-
kat intéznek e soha senkit nem bántó vallásfelekezetek el-
len, természetesen nem más czélból, mint hogy Rómának 
nagyravágyó terveit előmozdítsák, hogy hatalomvágyának 
kielégitését eszközöljék és pénzszomját is kielégítsék ! Na-
gyon felfogható tehát, hogy miután katholikus részről a 
protestantismus ellen intézett támadások — igy nevezik t. i. 
önvédelmünket — czélja önmagában foglalja a protestantis-
mus leigázását, hogy protestáns irók sem maradhatnak tét-
lenül, hanem tollat fognak a protestantismus védelmére és 
pro ,domo sua' irnak czikkeket, melyek a protestantismus 
látszólagos védelme mellett, a katholicismus beszennyezését 
foglalják magukban és azután azt mondják, hogy ezt nem 
türelmetlenségi viszketegből, hanem azon okból teszik, mert 
róm. kath. lapok, a hol csak alkalom nyilik, szót ragadnak 
pro domo sua. 

Ilyen formán vagyunk mi a ,Protestáns Hetilap'-pal, 
onnan hangzik hozzánk a panasz, ott találjuk legújabb idő-
ben a jelzett irányú pro domo sua-féle czikkeket. Tisztázzuk 
tehát ezt a kérdést... A panasz az, hogy éles vágásokat inté-
zünk a protestantismus ellen. Ezt mi nem tagadjuk, annál 
kevésbé, ha ott is elismerik, hogy a vágások élesek ; ez csak 
azt tanusitja, hogy az elevenre szokott a »Religio' tapintani. 
Hanem ennek is meg van a maga története. Higyjék el ne-
künk ott a túlfelen, hogy mi soha-soha szóba sem hoznók 
a protestantismust, ha ott előbb a katholicismust nem bán-
tanák, ha oly dolgokat nem tulajdonitanának neki protes-
táns lapok, melyektől a katholicismus mindig távol volt és 
távol lesz mindig. Amit a ,Religio' ir, az mindig csak válasz 
arra, ami ,előbb" protestáns lapokban a katholicismus el-
len már megjelent. Mi kezdők nem vagyunk, de adósok 
sem szeretünk maradni és ha néha-néha élesek vagyunk a 
válaszban, tessék azt annak tulajdonítani, hogy a túlfelen 
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nem igen tanulékonyak az emberek, hanem a mit már száz-
szor megczáfoltunk, százegyedikszer épen ugy előadják, 
mintha soha sem lett volna megczáfolva : ily esetben termé-
szetesen egy kissé hangosabban szoktunk szólni, azon remény-
ben, hogy majd jobban meghallják és megjegyzik. Hányszor 
volt már p. o. megczáfolva az a rágalom, hogy a katholiku-
sok Máriát imádják : és mégis nem ismétlik e protestáns la-
pok ma is e rágalmat? Hányszor volt már hazugságnak bé-
lyegezve, mintha a vatikáni zsinat a pápát istenné tette volna : 
és mégis protestáns lapokban nem találkozunk-e az emiitett 
hazugsággal ? Es ha találkozunk, ha ily észellenes vádat ol-
vasunk : talán hallgassunk, talán ne tárjuk fel azon számta-
lan, hogy többet ne mondjunk, gyengeséget, mely a protes-
tantismusban található? Azt hisszük, hogy ha valakinek 
lehet panasza, a panaszszavakat nem a protestánsoknak, ha-
nem a katholikusoknak van igazán alapjok hangoztatni. 

Érdekes most is, hogy minő kísérettel jelentek meg a 
,Protestáns Hetilap' ban a panaszszavak. Róma és örökösen 
Róma, ez a pont, hova a protestantismus figyelme függesztve 
van, ez czélpontja minden támadásának, mert általa a katho-
licismust véli sújthatni ; Róma és katholicismus most is a 
támadás czélja, Czikkező megbocsátana — mily nagylelkű-
ség egy protestánstól! — „ha a keresztény Róma jézusi önzet-
lenséggel mindig csak mennyei javak után törekedett, min-
dig csak az emberiség szellemi fejlesztése és anyagi jóléte 
szolgálatában állott volna. De a történelem — szerinte — 
majdnem minden lapján inkább az ellenkezőt mutatja fel . . . 
Ama tengely, mely körül a katholicismus minden fáradozása, 
gondolkozása és érzelme forog,nem egyéb, mint hatalomvágy. 
Hogy ezt kielégítse, fejedelmeket és népeket igen gyakran 
átok alá vetett, poenitentiát szabott rájok; kik engedelmes-
kedni nem akartak, félre tette útjából : mindazt, hogy minél 
több pénzt gyűjtsön össze a templomok perzselyeiben, a püs-
pökök erszényeiben, de különösen Rómában a pápai pénztár-
ban, mert a pénz : hatalom." Mindezek után elősoroltatik egy 
pár pápa, akik rokonaikat gazdagon jutalmazták. Nemde ér-
dekes illustratiót képez mindez akkor, mikor panaszhangok 
emeltetnek kath. lapok ellen, melyek a protestantismusra éles 
vágást mérnek ? A czikkező azonban, kit nem a türelmet-
lenségi viszketeg bánt, nem is vette észre, hogy ezeket a pénz-
vágyó pápákat önmaga menti ki, mert hiszen megmondja, 
hogy mi czélra kellett Rómának a pénz, melyhez különben 
protestánsok egy fillért sem adtak. Elismeri, hogy a pénz, a 
katholicismus czéljaira, a török elleni háborúra, templomok, 
zárdák, kápolnák és egyéb remek művekre fordíttatott és 
igy nem dőzsöltetett el. Ezekkel a pénz- és hatalomvágyó 
pápákkal szemben, egészen máskép néznek ki a protestáns 
fejedelmek és főurak ; mert hát ezek a tiszta evangelium ne-
vében vették ugyan el a katholikusok birtokát, ki azt sem tem-
plomok, sem műremekekre nem forditották, hanem egysze-
rűbb manipulatiónak és üdvösebbnek ítélték, ha maguknak 
megtartják, és miután ugy ítélték, meg is tartották; csakhogy 
ezt a ,Protestáns Hetilap'-ban elfelejtették megmondani, pe-
dig ez történeti igazság. 

Mindebből csak az következik, hogy azoknak, kik a 
katholicismus ellen igy irnak, nincsen joguk panaszra, ha a 
választ megkapják, és hogy ismételjük, az csak ,válasz', amit 
mi adunk, de nem kihivás. Ha a túloldalon azt akarják, 

hogy mi hallgassunk, csak a mi saját óhajtásunkkal egyez-
nek meg, mert van nekünk más teendőnk, mintsem a pro-
testantismussal foglalkozni, de hallgatásunknak conditio sine 
qua non-yd, hogy a protestánsok szűnjenek meg folytonos 
támadásaikkal, folytonos téves állításaikkal a eritikát ki-
hívni. Olvassák el mindazt, ami e lapokban a protestantis-
musról megjelenik és megjelent, és meg kell győződniök, 
hogy panaszaik ellennünk alaptalanok; mert mi a kezdő fél 
nem voltunk és nem leszünk, de azt nem tehetjük, és tenni 
nem fogjuk soha, hogy hallgassunk ott, hol meggyőződé-
sünk, lelkiismeretünk hallgatni tiltja. Vegyék e szavakat 
tájékozásul azok, kik bennünket vádolnak, mintha e lap ke-
resve keresné az alkalmat a protestantismus, vagy bár ki el-
len szavát emelni ; rendezzék be dolgaikat a szerint, hogy 
nekünk ne legyen okunk felszólalni: a mi irányadónk az ő 
viselt, illetőleg irott dolgaik lesznek ; de azt semmiképen 
sem fogadjuk el, mintha a mesebeli farkas szerepe minket 
illetne meg. Q 

Róma, okt. 14. Nina bibornok lemondása az államtit-
kárságról tegnap óta egyike az egyházi körök fő beszédtúr-
gyainak, habar azt már régóta előre lehetett látni. Franchi 
bibornok váratlan halála után ő emja Nina bibornok az ál-
lamtitkárság terhes hivatalát csak ideiglenesen vette át, mert 
a bibornoki collegium azon tagjai közül, kik diplomacziai 
pályán működtek, egyik sem volt hajlandó e kényes állást 
elfoglalni. Nina bibornok, ki egyházi ügyekben nagy tapasz-
talással bir ugyan, azonban a diplomacziai eljárással neu» 
igen volt ismeretes, egyesegyedül csak azért maradt oly so-
káig hivatalában, hogy a szent atya akaratát teljesítse — 
mig majd termeszeti képességekkelés kellő tapasztalatokkal 
felruházott teljesen alkalmas utód találkozik. E férfiút, ki-
vált bibornokká történt előléptetése óta, mindenki Jacobini 
bibornokban látta és Nina bibornok ő emja sem csinált eb-
ből titkot. Csakis azon sokféle fontos tárgyalások, melyek-
nek szálai főm. Jacobini pronuntius kezében központosultak^ 
akadályozták visszatérését Romába, hogy az államtitkári 
hivatalt elfoglalja, midőn ő emja Nina bibornok a nyáron 
veszélyesen megbetegedett. Habár az életveszélyt az orvo-
sok gyors és erélyes segélye elhárította, Nina bibornok 
egészsége helyreállásának lefolyása mégis elég világosan 
mutatja, hogy a hatvanas évekhez közeledő aggastyán ere-
jét a két utóbbi év szokatlan munkájaval járó megerőlteté-
sek mélyen megingatták. Ez az oka, a miért a szent atya 
már többször előterjesztett kérését végre meghallgatta. Ad-
dig, mig utódja ide érkezik s hivatalát elfoglalja, még Nina 
bibornok vezeti az ügyeket; az apostoli paloták praefectusá-
nak az államtitkársággal összekötött hivatalát azonban a 
szent atya, kiváló nagyrabecsülése jeléül, továbbra is viselni 
fogja, mindaddig, mig kitűnő tehetségei számára valamely 
fontosabb congregatio elnöksége meg nem üresül. — 0 emi-
nentiáját Jacobini bibornok állam titkárt november hó első-
napjaiban várják ide. — A szent Collegiumot ismét veszte-
ség érte. Ma (okt. 14-én) reggel 1 órakor meghalt Pacca 
Bertalan szerpap-bibornok. Szül. 1817. febr. 25-én. Bibor-
noki kalapot nyert 1875. sept. 25-én. VII. Pius pápa hason-
nevű nagy államtitkárjának unokaöcscse volt. 

Paris, 1880. szept. 19. Guibert bibornok párisi érsek, 
levele papságához a fogadalmi templom tárgyában. — Uraim és 
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kedves munkatársaim ! Önöket is, mint engemet, mélyen szo-
morítottak azon támadások, melyeket a gonosz sajtó nem rég 
a hit és expiatio ama műve ellen irányzott, mely a Montmar-
tre magaslatán készülő-félben vagyon. Szenvedélytől elvakí-
tott publicisták nem átallották azt mondani, hogy a Szent-
Sziv tiszteletére emelendő bazilika gyalázatára leszen Pa-
risnak. Gondolkoztam, vájjon nem lenne-e tanácsosabb, az 
efféle lcifakadásokat figyelembe sem venni s egyszerűen a 
közvélemény Ítéletére hagyni. Mert valóban nem valószínű, 
hogy az ilyen eszmék kedvező fogadtatásra találjanak, bár-
mily közönségnél is, melyből a józan gondolkozás s az illem 
•érzete még végkép ki nem veszett. A párisiak ekkoráig még 
nem tartották, hogy a Notre -Dame vagy Szent-Genovéva s 
városunk egyéb nagyszerű egyházai szégyenfoltot képezze-
nek azon bámulatos épületek keretében, melyeket büszkén 
mutogatnak az idegeneknek, s épen nem boszankodnak a 
miatt, hogy a főváros felett uralkodó, eddigelé puszta és el-
hanyagolt magaslatokat a művészet és hit nagyszerű em-
lékművével látják koronáztatni. 

Mindazonáltal meglehet, hogy ez irók merészsége, kik 
nem félnek a közhatalmat is vallásellenes szenvedélyeik esz-
közeivé szegődtetni, a hi veknél némi aggodalmakat támasz-
tott a mű jövője iránt. Önök feladata, uraim és kedves mun-
katársaim, ez aggodalmakat, a mennyiben csakugyan létez-
nének, eloszlatni, s épen azért, hogy buzgalmokat e pontra 
nézve felhívjam, intézem önökhöz e levelet, melyet, ha üd-
vösnek vélik, híveik előtt felolvashatnak. 

A mire mindenek előtt ügyünk barátait emlékeztetni 
kell, az — a mű kezdete. E mű azon érzelemnek köszöni 
eredetét, melyet a hazára nehezült csapások minden jó ke-
resztényben és igazi francziában keltettek. A fogadalom, 
melyet Istennek Paris felszabadulásért tettek, a béke meg-
kötése után egy más fogadalommá változott át szivökben, 
azzá t. i., hogy jóvátegyék ama bűnöket, melyek e nagy lá-
togatást reánk hozták. S bizonyára, a nagy város szomorú 
pusztulása nagyon is igazolta e fogadalmat. Sohasem fogom 
feledni ama lesújtó látványt, melynek magam is tanuja vol-
tam, midőn Páris érseki székén egy dicső vértanú üresen 
hagyott helyét elfoglaltam : majdnem néptelen utozák, le-
égett műemlékek, mindenütt romok s a polgári háború vé-
res nyomai. 

A fogadalom tervezői ugy vélték, hogy miután az 
Francziaországért lesz felajánlva, szükséges, hogy annak ne-
vében történjék s közadakozás utján jöjjön létre. Ezért kér-
tek föl engemet, venném kezembe az ügyet. Az indító okok 
között, melyek sürgettek, hogy óhajukat teljesítsem, a hit 
és hazafiság mellett még a szeretet is ösztönzött. Paris mun-
kahiányban szenvedett ; ugy gondoltam, hogy egy nagyobb-
szerü építkezés valóságos jótétemény leszen a lakosságra. Es 
valóban öt év óta a megkezdett mű körülbelül négyszáz 
munkást foglalkoztat. 

Elhatároztam tehát magamat, s Francziaország összes 
püspökeihez felhivast intéztem, mely általok a különböző 
egyházmegyék katholikusaival közöltetvén, támogatásukat 
a nemzeti fogadalom részére megnyerte 

E támogatás, uraim és kedves munkatársaim, fényes és 
általános volt. Nem annyira szavakban, mint nagylelkű ál-
dozatokban nyilvánult s azt eredményezte, hogy manap vál-
lalatunk ócsárlóinak, legékesebbenszóló válasz gyanánt, ki-
lencz millió frankot tudunk felmutatni, mint oly összeget, 
melyet szegények és gazdagok kegyelete a Francziaország 
által Jézus legszentebb szivének felajánlandó templom épí-
tésére eddigelé összegyűjtött. 

Nem akarok azok káromlásainak czáfolásába eresz-
kedni, kiket valamely egyházi épületnek puszta látása is 
indulatba hoz s kik ügyünket a közvélemény előtt minden 
áron lerántani iparlkonak. Többször volt már alkalmam 
ez ajtatosság kitűnő voltáról, melynek tárgya a Megváltó 
.szeretetének imádandó syinboluma, egyházmegyém híveihez 

oktatást intézni. Most nem Ismetelem azokat. Önök előtt, 
kedves munkatársaim, e tan ugy is ismeretes. Az egyház 
tanításában nevekedtek, tudják, hogy az egyház nem kevés-
bé változatlan cultusában, mint dogmáiban, de hogy az Is-
tentőe reá bizott szent letétemény különböző részleteit, a 
kor szükségleteihez képest, világosságba helyezni és tiszte-
lettel környezni szokta. A megváltás, mely a keresztény 
vallásnak alapját képezi, az isteni szeretet nagy műve ; a 
szeretetnek pedig az emberben, érzéki organuma s egyete-
mesen elfogadott jelképe, a sziv. Hogyne részesítenénk te-
hát az Isten-ember szivét, mely, miként szent emberiségé-
nek minden része, imádásra méltó, különös tiszteletben? 
Egyszerű halandókról szoktuk mondani, hogy kiváltképen 
szivök által nagyok, s a legszebb dicséret, mit rólok mon-
dani lehet, az, ha őket nemesszivü, nagylelkű embereknek 
magasztaljuk. És midőn Isten hozzánk hasonlóvá leszen, mi-
dőn irántunk való szeretetből érettünk születik, él és meg-
hal : akkor különösnek találjuk, hogy a megváltott emberi-
ség háláját tanusitja azon sziv iránt, melyből e szeretet su-
gallatai származtanak ? 

Ne szűnjenek meg, szeretett munkatársain, hiveik 
előtt a katholikus ajtatosság e szent gondolait fejtegetni. 
Ama szerencsétleneknek, kik gyűlöletes beismerlésekkel a 
a vallás legmagasztosabb titkai profanálják, nincs más vá-
laszunk, mint: hogy ez rájok nézve elrejtett titok, s hogy a 
káromolják, a mit nem ismernek. De Isten igazi gyermekei-
nek joguk van biztosításaikra. Szilárdítsák őket az evangé-
lium által megerősített ajtatosságokhoz való ragaszkodá-
sukban és erősítsék meg alaptalan félelmök közepett. 

A nemzeti fogadalom temploma, ha szabad e kifeje-
zéssel élnem, mély gyökereket vert a hegy bensejében; alap-
jai, 82 földalatti oszlopra tamaszkodva, megingathatatlanok. 
A krypta, mely magában is szép épület, már be van fe-
jezve s nemsokára a felső templom is mutatni fogja fensé-
ges falazatát. A telek, melyen e szülemlő műremek épül, a 
párisi érsekség tulajdona, még pedig oly szerződés értelmé-
ben, melyet a törvényhozó hatalom biztosított. A legna-
gyobb jogtalanságot követnők el a tekintély képviselői el-
len, ha csak egy perczig is föltennők, hogy a közhatalom 
félreismerhetné ekként nyújtott biztosítékait, meghazudtol-
hatná ezelőtt nyolez évvel Francziaország nevében adott 
szavát és áldozataik gyümölcsétől megfosztani akarná az 
aláirók millióit. 

De minek is emlitem a kellemetlen föltevéseket ? A 
szent mű folytattatni fog, s az ellenmondás csak arra fog 
szolgálni, hogy a sikert siettesse, a mennyiben minden jó 
keresztény buzgalmát még inkább fogja növelni. A nemzeti 
fogadalom létesülni fog s szeretett hazánkra le fogja Isten-
től esdeni mind azon áldásokat, melyek kifelé erejét és nagy-
ságát, befelé jólétét és gyermekei egységét biztositani 
fogják. 

Fogadják stb. Hippolyt, bibornok, párisi érsek. 
Angolország. Az angol protestantismus czélja. (Vége.) 

— Ryle püspök a legutóbbi leicesteri gyűlésen, nézetünk 
szerint, határozottabban nyilatkozott, mint bármely hivatal-
társa. Ö kimondá ugyanis, miszerint nem hisz „a kereszté-
nyek általános egyesülésében" és pedig két okból : egyrészt 
nem, mert a dissentereknek némi meggondolni valójok van a 
„tanokat" illetőleg, másrészt nem, mert az angol egyház ma 
még nem bír megállapított hitczikkekkel. Más szóval, az an-
gol egyház csak ama keresztény felekezetek egyike, mely 
száz felekezet magvát rejté méhében, ugy, hogy ha a más fe-
lekezetűek (disenters), e föls/.ólitásra, az angol egyházba 
lépnéuek, feladnák a keresztény „tanokat." Ez lehet a west-
111 in s ter i dékán agyréme (utópia), de a legtöbb máshitü sok-
kal lelkiismeretesebb, semhogy elfogadná. A Standard czikk-
irója nagyon helyesen igy folytatja : „Ha a dissenter angli-
kánná lenni fölszólittatnék, kérdezné, „melyik akolba a sok 
közül helyeznek bennünket?" A westminsteri dékán bizo-
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nyara Igy felelne: „Kérlek, jöjjetek az én apáti templomom-
ba (abbey) : mindegyitek befogadtatik és kiki folytathatja 
saját istentiszteleti-módját, mindenkihirdetheti saját nézetét 
az én egyházamban. A tanok ugy sem birnak értékkel és 
csodálkozom, miért törődtök annyira velük ; de ha felvilá-
gosodottakká lesztek, legkevésbé sem fogtok tűnődni a ke-
resztény igazságok felett; különben ha ezt gyakorolni akar-
játok, ott az öreg katholika egyház szent Péternél — mely-
lyel, megvallom, semmire sem tudok menni — melyben ked-
vetekre vitatkozhattok avagy meg is nyughattok. Valamint 
Chinában a budhisták és Confucius tanainak követői viszony-
lagosan átengedik templomaikat istentisztelet tartására, ugy 
akarnám én látni a westminsteri, hajdan katholikus apátsá-
got is, megnyitva temploma ajtait az összes eretnekeknek. 
Bámultok szabadelvüségemen Igaz, enmagam nem birok 
keresztény meggyőződéssel, ugyanazért mondám : vigyétek 
oda a tieteket." De a dissentereknek vannak még némi el-
veik és hittel is birnak még. Mert ők ugy vélekednek: 
jobb hinni valamit, ha különben a tagadás alapján állnak 
is, semhogy a keresztény kinyilatkoztatást egyedüli alapul 
elfogadnák, melyhez hozzá nem szólhatnának. Továbbá, jobb 
hinni miszerint némely,tanok' tévednek, de távol maradni oly 
felekezettől, mely azokat helyeseknek hirdeti, — mintsem azt 
hinni, miszerint ,tanok' egyáltalán nem léteznek, avagy azt 
állítani, miszerint a keresztény igazságok — gyermekmesék. 

Nem osztjuk Kyle püspök abbeli nézetét, miszerint a 
dissenterek és az angol egyház közötti ellenségeskedés alap-
ja a tudatlanság volna. Azt hisszük, miszerint a dissenterek 
nagyon is sokat tudnak az angol egyházról, mig az angliká-
nok a katholikus egyházról semmit. Mi a dissenterekről el-
hisszük, miszerint ellenségeskedésük az olcsó egyezkedés 
iránti megvetésen alapszik és ama kijelentésen, hogy elvben: 
katholikusok ugyan, de nagzon is tág lelkiismeretüek a hit-
elvek dolgában. 

„Nem forog ma fön semmi ok, a canterburyi érseknek 
nemzeti pápává emelésére," folytatja a ,Standard' általunk 
idézett czikkirója. A dissenterek mindennek értékét nagyon 
is fölfogják. A nevetséges fontoskodás, melylyel dr. Stanley 
egy ujabbi „nemzeti egyház" alapítására fölhívását világgá 
bocsájtá — mely fölhívásban teljesen megfeledkezik az érsek-
ről, mintha ennek mi vágya sem volna a pápai méltóságra 
— és melyben nagyon is kirívó gunynyal, lábbal tapodja az 
angol protestantismus egész történelmét. — „Látjátok meny-
nyire tévedtünk — mondja a szabad gondolkozású westmin-
steri dékán — midőn a szégyenkező egyház és szégyenkedő 
papság három százada után, legalább egy töredékét akar-
juk az angol nemzetnek összetartani a fennhirdetett protes-
táns egység alapján ! A kisérlet dugába dölt ! Ugyanazért, 
midőn nem akarunk katholikusokká lenni, ezt nem is lehetne 
deismusnak nevezni, agyesitsük a tévedések minden nemét 
egy zagyvalékká, és alkossuk a lagujabb eretnekek uj egy-
házát." Lehetetlen a dolgot komolyan venni. Egyetlen protes-
táns újság sem vette azt annak. Az újságírók szelíden e szó-
val jellemezték „nem alkalmas." — Az Anglikánok — tréfa 
tárgyául szolgált — jót nevettek az egészen. Mi pedig kér-
jük számba venni tiltakozó kijenlentésünket e méltatlanság 
fölött. A dissenterek egyátalán nem ismerik a katholika egy-
ház tanait, a mi számba véve különválásukat, menthető. Na-
gyon is jól ismerik ők ellenben az angol egyház hiányait; a 
westminsteri dékán tehát számba se jön — mert a hittel és 
józan gondolkozással játékot üz. 

IftODALOI. 
-f A kath. hittudomány legsikerültebb encyclopae-

diája lesz bizonyára a következő, cziméről már első kiadás-
ban ismert mű : „ Wetzer und Weltes Kirclienlexicou oder 
Encyklopádie der kath. Theologie und ihrer Hilfswissenschaf-
ten. Zweite Auflage, in neuer Bearbeitung, unter Mitwir-
kung vieler kath. Gelehrten, begonnen von Josef Cardinal 

Hergenröther, fortgesetzt von dr Franz Kaulen. Mit Appro-
bation der hochw. Capitelsvicariats. Freiburg in Breisgau. 
Herder. 

E mű, mely a német theologusok nagyhírű hittudo-
mányát óhajtja visszatükrözni, hiven és azzal az alaposság-
gal, mely a német tudósok kiváló tulajdona, összesen 10 kö-
tetben fog megjelenni, egy-egy kötetre 10—12 füzetet szá-
mítva, füzetenkint 6 ívvel, két hasábos sűrű betűkkel, ugy 
hogy ennek a kiadásnak 10 kötete az előbbi ritka nyomású 
kiadás 14 kötetével ér fel. Az idáig megjelent 1 füz. (ára 
egy-egy füzetnek 1 márka) kezesség az iránt, hogy a hittu-
dományi irodalom s általános műveltség e műben kitűnő 
termékkel fog gyarapodni. Ebben az első füzetben van 102 
czikk, köztük 36 egészen uj, mert az előbbi kiadás nem fej-
tegette tárgyukat. 5 czátdolgozása az előbbi kiadás megfelelő 
czikkének. Az előbbi kiadás legsikerültebb czikkeiben leg-
alább az odavágó irodalom továbbfejlődése van jelezve. Az 
előbbi kiadásból 21 czikket nem vett át a szerkesztőség, ré-
szint hogy szorosan a theologiai téren maradjon, részint,, 
mert kerülni igyekszik az anyag elforgácsolódását és oly 
tárgyakat, melyek rokon tárgyakkal rendszeresen jobban 
megismerhetők, a rokon tárgyakkal szerves egységben szán-
dékozik ismertetni. Innen van, hogy némely czikk, p. Wildté 
a búcsúról (Ablasz), egy egész könyvet pótol. A válalat leg-
jobb sikere iránt kezeskedik azon körülmény, hogy nincs 
Németországban kath. tudós, amennyiben hittudománynyal 
vagy ezzel összefüggő tudományágakkal foglalkozik, ki e 
mintamű létesítéséhez hozzájárulni ne óhajtana. Hallatszott 
egy idő előtt, hogy magyarra is le lesz forditva. IIa az első 
kiadás méltó volt franczia fordításra: a második tökélete-
sebb kiadás magyaritása, illetőleg átdolgozása, nehéz ugyan 
mert nagyszabású, de fényes válalat lenne. 

VEGYESEK. 
— Az egyház megdicsöültjeinek sorába 1500. óta elhalt 

hivei közül összesen 416-ot iktatott. Közülök 96 szentté,. 
320 boldoggá avattatott. 267-en vértanúi koszorút nyertek, 
119 hősi erényei által hitvallói dicsőséget nyert. 358-an a 
férfi, 58-an a női nemhez tartoztak. Szerzetesi rendből valók 
321, a világi papság és a hivek köréből emelkedtek ki 95. A 
dicsőségből legtöbb háramlik sz. Ferencz rendjére t. i. 211, 
következik Jézus társasága 90, dömés 56, augustinianus 19, 
karmelita 5, theatinus 5, trinitarius 3, premontrei 2, istenes sz. 
Jánosról nevezett irgalmasrendi 2, oratorianus 2, bazilianus L 
szalezianus 2. bencze 1, szervita 1, somachi 1, minorita l , ca-
millianus 1, kegyesrendi 1, barnabita 1, lazarista 1, ,Isten-
anyja' papi rendi 1, passionista 1, redemtorista 1. Európaiak 
222, közülök olasz 28 szent és 48 boldog, spanyol 47 szent 4<J 
boldog, portugali 1 szent 36 boldog, franczia 6 szent 8 bol-
dog, hollandi 12 szent 1 boldog, belga 4 szent 1 boldog, 
német 2 szent 2 boldog, lengyel 1 szent 1 boldog, dán 1 szent, 
ruthén 1 szent. Ázsiaiak 187, és pedig japániak 162 boldog 
és 1 szent. Amerikaiak 7. közülök 1 szent és 3 boldog me-
xicói, 1 szent és 2 boldog perui. (,Dei santi e beati deli' ipoca 
moderna.) 

Éhező perzsiai hitrokonainknak. 
Sujánszky Antal prép. kanon, pazraan. kormányzó. . . 5 es. k. ar.. 
Soos Mihály prem, r. tanár, Keszthely, . . . . 20 frk. ar. 
Egy egri megyei pap 10 fr t — kr. 
Intay Vazul sz. B. r. álclozár, Kis Czell . . . , 1 0 fr t — kr. 
Danilovics M. kas«ai kanonok 5 fr t — kr. 
Janny László k. a. áldozár, Kolozsvár, . . . 1 fr t — kr. 
Püspöky Alajos cz. k,. esp. pleb., Sarkad, 1 f r t 50 kr. 
üaál Áron r. k. lelkész, Bdntfy-Hunyad, . . . 1 cs. k. ar. 
Szentléleky László, Kassa, 2 f r t — kr. 
Tóth György pleb, Bogyiszló 2 fr t — kr. 
Pannonhalmáról K. M. í W. L. ; és F. Gr 10 fr t — kr. 
Csajághy Károly, kiérd, esperes-plebáuos Bpest. . . 2 frt — Ur. 

Összeg 6 cs. k. ar, 20 frk ar. 43 fr t 50 kr. 
Főösszeg : 55 frt 50 kr. 
6 cs. k. ar. és 20 frk ar. 

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

Nyomatott Budapesten, 1880. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-köi'ut 10. sz. alatt. 
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TARTALOM : Keresztény és modern jogelvek. — Praecedentiae. — Egyházi tudósítások : Budapest. A franczia kormány 
és az egyház. Fáris. Guibert bibornok levele Constans cultusminiszterkez a congregatiók ügyében. Moldva. A főt. apostoli 

visitator lemondása. — Irodalom : Az egyedi apátság története. Irta. Bunyitay Vincze. — Vegyesek. 

Keresztény és modern jogelvek. 
Nálunk — ugy látszik — ujabb időben a jog-

bölcsészet majdnem kizárólag a jogászoknak átenge-
dett tér vala, kik is azt — többnyire mint „beveze-
tést" az államjoghoz szokták tárgyalni, a mely felfo-
gás azután a jogtudományokban mérvadóvá s ural-
kodóvá lőn. •— Hajdanában máskép állt a dolog. A 
régibb jogphilosophia Aristoteles s Platótól kezdve 
— mint Trendelenburg mondja — a jogit és ethi-
kait,'a törvényest és erkölcsit raz egység gondolatába'-1, 

öleié föl. Ez pedig nem más okból történt igy, mint 
amaz általánosan elfogadott s kétségkiviil igen he-
lyes meggyőződésből : hogy a jognak nemcsak ere-
deti forrása és bázisa, hanem fogalma is lényegében 
az erkölcsiség érteményével benső összeköttetésben 
áll, vagyis, hogy a jogfogalma lényeges és benső 
viszonyban áll a morállal. Az erkölcsiben kellett 
tehát a jog eszméjét is keresni s megtalálni és sem-
mi oly intézménynek, mely az erkölcsiség ellen, 
vagy attól függetlennek állitá magát, nem volt sza-
bad a jog szent nevét bitorolni. A jog magyaráza-
tának kiindulási pontja nem lehetett azért más, mint 
az igazságosság-, de nem az igazságosság erénye — 
mint ezt Stahl tévesen elhitetni akarja, — hanem a 
„ í ' m s í w w " aquinói sz. Tamás értelmében, azaz tár 
gyilagosan véve, mint az igazságosság tárgya, (ob-
iectum iustitiae) melynek ismertető jele azonfelül 
még az által is meghatároztatik közelebbről, hogy 
az épen ugy, mint a „iustum, vagy rectum" egé-
szen független a cselekvő hangulatától : „Rectum, 
quod in opere iustitiae etiam praeter comparatio-
nem ad agentem constituitur." . . . „Justum dici-
tur aliquid quasi habens rectitudiuem iustitiae, ad 
quod terminatur actio iustitiae, etiam non conside-

rato, qualiter ab agente fiat" — mondja sz. Tamás.1) 
Ezen utat követték lényegében mindnyájan a ré-
gibb jogbölcsészek közül, kiindulva mindig a „iu-
s tum" — mint tárgyilagos jogosult — vagy jogos-
ságból. Innét van, hogy a régiek majdnem egyhan-
gúlag a jog — „ z ' m s " szónak fő- és legközelebbi ér-
telmét a „msíwm" — jogos, jogosult, igaz értelmével 
egyenlőnek vették, a mint ez utóbbi, egész kiter-
jedésében vétetvén, az obiectiv jogosság egész körét 
foglalja magában, mi valósággal nem egyéb, mint 
a jognak azon értelembeni fogalma, a melyben az 
mint ^szabályozott''*- a szabályozó — vagy jogsza-
bálylyal tárgyilagos és lényeges correlatióban — s 
mintegy annak kifolyásául most is vétetik: s ahon-
nét azután fáradság nélkül ju thatni el a jog — mint 
„jogszabály" fogalmának correct, szabatos és teljes 
érteményéhez kezdve a legfelsőbb — absolut — jog-
szabálytól, az örökkévaló törvénytől, egészen annak le-
vezetéseig az emberi törvényhozáshoz, amennyire t. 
i. ez által szint ugy mint amazzal a Teremtő által 
akart emberi rend („communitas — ad bonum com-
mune") eszközlendő : é sped ig egyrészről közvetle-
nül — a természeti és isteni jog, — másrészről köz-
vetve a positiv emberi jog által. Épen a jog ezen hi-
vatása tekintetéből — mely szerint az Isten által ki-
szabott társadalmi — tehát külső — rendet valósí-
tani, életbeléptetni van hivatva, tulajdonitották a 
jognak, ép ugy mint az ujabb jogászok, a régiek is 
lényeges s mintegy magától érthető tulajdonságul 
a külső kényszerítő erőt — kierőszakolhatást. „Lex 
de sui ratione duo habet: primo quidem quod est 
regula humanorum actuum, secundo quod habet 
vim coactivam,"2) 

Ezen bölcsészeti és keresztény világnézlet még 
J) Summa II . qu. 57. a. 1. 
3) Summa I. II. qu. 96. a. 5. 
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akkor sem változtathat a dolgon valamit, ha — 
amint némelyek tették — a „iusCÍ szót a „iussum-
ból" (parancsolt, törvényesen meghagyottból) szár-
maztatva a „ iussum" helyett ez utóbbi fogalmat tar-
tották volna is szemeik előtt. 

Végre, ha ezen kifejezést „subiectiv" — néma 
Hegel-féle pantheistikus szagú „obiectivitás" ellen-
téte gyanánt vesszük: akkor nehéz felfogni, miként 
lehet a régi jogtudományt arról vádolni, hogy az a 
jogot csupán subiectiv oldaláról ismerte volna. El-
tekintve Hegel fogalomzavarától, mi subiectivnek 
nevezünk valamit, .amennyiben az bizonyos személy 
individuális szellemi működésétől föltételeztetik, 
obiectivnek ellenben azt, ami léte s fennállásában 
attól független. Ha pedig azt akar ják azzal mon-
dani, hogy a régiek jogfogalma kizárólag a jog-
igényre, jogosultságra vonatkozott, mit mainapság 
a jogkötelességgel szemben — nem épen szabatosan a 
jog subiectiv oldalának szoktak nevezni: még ezen 
esetben is — mint az a fentebbiekből kiderül — va-
lójában nagyon alaptalan a vád, melyet ezen tekin-
tetből a régibb iskola ellen szokás felhozni. 

Hogy tehát az „elvi alapra" nézve mind a két 
oldalról tiszta s világos átnézetet szerezhessünk ma-
g u n k n a k : álli tsuk egybe szemközt egymással a ré-
gibb és az ujabbkori jogfogalom elemeinek meghatá-
rozását a következő két formulában : 

a) A régibb, keresztény iskola jogfogalma. A jog — 
közvetve vagy közvetlenül az örökkévalő törvény-
ben alapuló s azért kötelező, — obiectiv szabály-
zata az igazságosságnak (t. i. annak ami „iustum",) 
mely szabályzat az embernek emberhezi s az embe-
riséghez való külső viszonyai,— vonatkozásaira te-
kintettel föltétlen követelést foglal magában való-
sításához.3) 

b) Az ujabb iskoláé pedig : A jog erkölcsi alapon 
és isteni fölhatalmazás által, de az ember részéről 
önállólag föláll í tott s folytonos valósulásban lévő 
külső életrendje az emberiségnek. (Innét az „obie-
ctiv ethos" azaz: az összemberiség létének megfe-Ö O 
lelő külső szerkezet s egyúttal „mechanice" folyton 
fennálló erkölcsiség.) 

Azon alapelv, mely a régibb iskola abbeli né-
zetét jellemzi : fogalmi s azért lényeges összekötte-

3) Evvel lényegében megegyez a b. Moy által — fen-
tebb idezett művében adott definitiója a jognak, t. i. „A jog 
általjában véve, azon az emberek között — az ő külső éle-
tökben — előforduló kölcsönös viszonyok és vonatkozások 
foglalatja, melyeket az ész mint szükségeseket ismer el és a 
lelkiismeret tisztelni s fentartani parancsol ; vagyis a jog- a 
társadalmi élet törvénye." 

tése a jognak az erkölcsiséggel, vagy is a jog sú ly-
pontja az erkölcsiben és a lelkiismeret bensejében 
elmozdithatlanul nyugszik, s igy maga az igazsá-
gosság normája az, és pedig azon obiectiv igazsá-
gosságnak, mely kötelező parancsként muta t j a be 
magát a lelkiismeret előtt, a jogosban (iustum) egy-
szersmind az erkölcsit a törvényszerűvel (legale) 
együtt fölkarolván, ha mindjár t annak kényszer ál-
tali esetleges foganatosítása csupán az utóbbit ér-
heti. Szándékosan mondjuk esetleges, mert a jog-
szabálynak folytonos, ál landó, tettleg fennálló ha-
talom általi foganatosítása, ezen felfogás szerint O ' O 
semmikép sem tartozik a jog lényegéhez s álladé-
kához. Lényeges csak az annak foganatosítását sür-
gető s követelö föltétlen felhívás erkölcsi momen-
tuma. A folyvást való — külső hatalom általi — 
foganatosítás, a jognak — ál ta l jában — nem képezi 
megkülönböztető jellegét, hanem csupán a positiv 
jognak különösen. 

A másik nézlet ellenben a jog súlypont já t 
nem csupán annak külső kényszer általi foganato-
sítására nézve, hanem annak fogalma és lényegére 
nézve is, nem az erkölcsiségre, melyből az eredeti-
leg származott , sem a lelkiismeretre: hanem épen 
csak annak külső foganatosítására, a törvényesség-
nek hatalommal biró mechnismusára s a jog önnál-
lóságára fekteti ; amiért is annak az erkölcsiséggel 
való tulajdonképi egyesüléspontja nem más itt, mint 
a közös ideális származás s a föltételezett isteni föl-
hatalmazás az i lynemű önállósághoz. Ily álláspon-
ton logicailag kényszerítve lesz az ember elfogadni 
Stahl-lal : hogy a jog tar ta lmára nézve az erkölcsi-
ségtől elválasztható, söt vele ellentétes is lehet anél-
kül, hogy azért megszűnnék valódi jog lenni és 
kötelezni. 

Ez, mint feljebb jeleztetett már, igen fontos — 
mert elvi differentia a két fölfogás között, mely an-
nál inkább figyelemre méltó, mennél megmérhet-
lenebb következményeiben. Azért egy perczig sem 
ál lhat juk meg, hogy ami nézpontunkból ne sies-
sünk állást foglalni ellene. Nem is szükséges emiatt o O 
a régiekhez visszamennünk, — elegendő, a józan, 
nemesebb érzületre apellálnunk, mely azu jabb i idő-
ben is már utat kezde törni magának. Igy Trende-
lenburg4) fölsorolván a jog és a morál közt létező 
különféle benső viszonyokat s kölcsönös összekötte-
téseket : eme határozott következtetésre j u t : flFel 
kell hagyni azért — úgymond — a legális- és mo-

4) „Naturrecht auf dem Grunde der Ethik." Leipzig 
1860. §. 14. 
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ralis- , a tö rvényes- és erkölcs inek egymás tó l i elvá-

lász tásáva l , mely a phar izeusok kiilsö törvénysz i -

gorához vezet . A j o g i n a k a m a hamis öná l lósága , 

me ly a t u d o m á n y ha l adásának véte t ik , nemcsak a 

theor i ában to rz i t á el a jogo t , hanem azt az életben 

is megfosz tá becsétől , e lőmozdí tván a j og mechanis-
m u s á r ó l va ló képzelmet s minden j o g f o g a l m a k a t 
k iölvén. A jognak e l to rz i tása a theor iában s leala-
csony i t á sa az é le tben t ehá t ama két zá tony , me lye t 
a j o g i n a k hamis öná l lós í tása log ika i lag ki nem ke-
rü lhe t e t t . S hogy az c sakugyan e lméle t i leg eltor-
zí t ja , söt minden é le té tő l megfosz t j a a jog f o g a l m á t : 
u g y hiszem mindenk i e lő t t vi lágos, ki a j o g lényegé-
nek v iz sgá lá sáná l nem elégszik meg csupán azzal, 
mi t a jogászok a j og nevével össze kötnek, hanem 
mindenek e lőt t azt kérdezi , hogy mi a jog, az ö phi-
losophiai eszméje szer int , és minek kel l a n n a k len-
n i e ? Ezen eszme két lényeges elemei közül, t . i. a 
benső (erkölcsi) és a kü lső ( legál is) közül, c supán 
az u t ó b b i t f ogad ták el, s öná l ló ság ra emelvén fö l 
azt m o n d á k : ime ez, nem csupán a j o g n a k egyik 
o lda la , — m i n t a régiek á l l i t ák , — hanem m a g a a 
j o g . Igy m e n t végbe a z u t á n a g y ó g y i t h a t l a n csonkí-
t á s ; c sakhogy evvel m é g nem let t vége a do lognak . 
Legelső köve tkezményének a n n a k kellet t lennie, 
h o g y a jog eddigi körének elmélet i megcsonkí tása 
is szükségkép bekövetkeze t t . A t e rmésze t jog nem is 
vé te t e t t többé valódi j ognak , mive l ama lényeges 
qua l i f ica t ióva l t . i. az obiect ivi tás- s öná l lóságga l 
nem bir , s igy a j o g fe losz tásánál is el kel le esnie a 
t e rmésze t i és a pos i t iv j o g megkülönböz te tésének , 
s c supán pos i t iv j o g n a k kelle m a r a d n i a . I ly sú lyos 
köve tkezményeke t von t ezen u j a b b joge lméle t ma-
ga u t á n . Gyurikovics Mátyás. 

(Folytatjuk.) 

ACTA S Ali CT AE SEDIS. 
Ex. S. Congregatione Concilii. 

PRAECEDENTTAE. 
(Vége.) 

Defensio Praepositi. Patrónus vero qui iura Praepositi 
defendit, et idcirco decretum Curiae Episcopalis confirman-
dum esse propugnat, in tria distincta capita et ipse defen-
sionem suam dispertitur; videlicet contendit l-o existere in 
insigni collegiata S. Vicioris caput, seu Praepositum, qui 
unicae et principalis Dignitatis praerogativa decoratur; 
2-0 huic competere praecedentiam stalli in omnibus fun-
etionibus tam intra quam extra Ecclesiain ; 3-o actum capi-
tularem diei 15 Maii 1855 nullimode sustineri. Ac quoad 
primum sustinet in universo caiholico orbe, nullum Capitu-
lum reperiri sine aliquo Praeside quoeumque nuncupetur 
nomine (De Luca, de praeemin. diss. 20); non secus ac nul-

lum corpus existit, cuius membra suo non coniungantur Ca-
piti, quod illustrât exemplo divinae institutionis, qua unus 
idcirco fuit e duodecim electus, ut Capite constituto schi-
smatis tollatur occasio. Ad cuius normám subdit, Praeposi-
tum iam gubernavisse Canonicos, quando vitae communio-
nem profitebantur, et in praesenti adhuc remanere uti Eccle-
siarum collegiatarum caput et Rectorem, quod adducta ety-
mologia Paepo8Íti a praeficiendo, demonstrare satagit auc-
toritate Berardi, Comment, in Ju3 Eccles. Univers, torn. I I 
cap. 5 dissert. 2, Tomassini Vet. et nov. Eccl. discipl. Lip. 
3 cap. 70 n. 1 et praesertim Pitonii, qui in discept. Eccles. 
8 n. 15 et 19, statum Collegiatae ex eodemonstrat, dum ho-
die adhuc in ea existit Praepositus qui regulariter indicat 
se fuisse caput Collegii. Idemque sentiunt Scarfanton. Lu-
cub. Can. lib. 1 tit. 5 n. 30, et Lotherius de Re benef. Lib. 
1. quaest. 14 num. 109. 

In facto autem recolit. perantiquam, et indubiam esse 
existentiam Praepositi, qui ex adductis documentis primus 
apparet in omnibus actibus, solemniores festivitates peragit, 
et actus iurisdictionis exercet, sacram Eucharistiam Cano-
nicis Parochis et Clero in feria V Hebdomadae sanctae ad-
ministrât, Cruces cum benedictione afigit, et iuramentum 
excipit a novo Canonico. Quin imo, pergit Defensor, cum 
iam ab anno 1843 in Statutis Capitularibus legeretur „Nos 
infrascripti Praepositus, et Canonici Capitulares insignis 
Collegiatae N." dubitari amplius nequit de Dignitate Prae-
positi, sine qua Collegiatae praerogativa insignitatis non 
conceditur ex Pirro Corrado lib. 2 c. 1 n. 17, ibi : „Qua-
litas . . . insignitatis in huiusmodi Ecclesiis non per se, et 
absolute ponitur, sed ex respectu dignitatum, cum dignita-
tes in Ecclesiis ad conservandam augendamque disciplinant 
fuerunt institutae." 

Ad evincendam ulterius praerogativam huius Praepo-
siturae, contendit sufficere collationes Pontificias. Siquidem 
ex regula IV Cancellariae Apostolicae reservantur Papae 
dignitates maiores post Pontificales, et primae dignitates 
proprie dictae in Ecclesiis Collegiatis ; ceu docet Rota dec. 
267 n. 5 par. 17. Haec enim reservatio cum ab anno 1726 
facta fuerit, non modo determinat qualitatem Praepositurae, 
nempe insignis Collegiatae S. Victoris N. quae inibi digni-
tas principalis existit; verum etiam satis per se est ad con-
cessionem inducendam ex plusquam centenaria observantia 
qua mediante omnia praescribuntur, omnia mutantur, omnia 
acquiruntur. (De Luca, De Canon. Disc. 2 n. 6, Aota coram 
Molines, Decis. 962 n. 7.) 

Quoad secundum caput, cum Summus Pontifex con-
tulerit Praeposito dignitatem cum omnibus iuribus ac per-
tinentiis, admiratur quod eidem minora denegentur, dum 
maiora conceduntur ad normam Caer. Episcop. lib. 2 cap. 
34 et declarationis s. Rit. Congreg. in Gerunden. 1702, cui 
enim plus licet, non debet, quod minus est, non licere ex. 53 
reg. in 6. Praefixa siquidem sede in medio post altare, ani-
madverit locum medium pro digniori haberi sive apud pro-
fanos, sive apud Ecclesiasticos, uti ex Nicaena synod., et 
Daniel. Cap. 13. „Veni et sede in medio nostrum, et indica 
nobis, quia tibi Deus dedit honorem senectutis". Si itaque 
ex iuris dispositione prior nominatus a Summo Pontifice 
praecedit suscriptos in iisdem litteris Cap. Mandato in 6. 

34* 
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et magis privilegiatus minorî privilegiato praefertur, Cap. 
Accusât, de Privilégiâtes, exinde sequi affirmat, ut qui pri-
mam Dignitatem retinet quocumque nomine vocetuv, ubi-
que praecedit alias eiusdem Ecclesiae dignitates ; Scarf. 
Luc. Can. Lip. 1 Tit. 10 n. 13, et Do Luca, de Praem. disc. 
20. n. 10 habet in Collegiatis firma semper remanente prae-
eminentia primae Dignitatis. Hanc porro praecedentiam non 
restringi relate ad functiones quae fiunt intra ecclesiam do-
cet Scarfant. loc. cit. n. 15. 

Hoc vehementius roborari ex facto Coadiutoris Dig--
nignitatis, qui omnimoda fruitur praeemiuentia ante omnes 
Canonicos, licet antiquiores. 

Praefixa porro sedes Dignitatis, pergit Defensor, ne-
quit ab aliis Dignitatibus multoque minus a Canonicis oc-
cupari, sicut resolvit S. Rituum Cong, in Gerunden, an. 
1702. Et antecedenter in Piacent. 15 Maii 1632 decreverat 
sedes Dignitatum absentium non debere occupari ab aliis 
Dignitatibus, sed unamquamque Dignitatem in proprio stallo 
permanere debere; ac in Asculana 20 Aug. 1664 statue-
rat non licere Canonicis occupare sedem Archidiaconi ce-
lebrantis. Concinit Scarfant. cit. op. Lib. 3. Add. 7 n. 17. 
Barbosa, de Canon, et Dignitat. cap. 18 n. 41. Pignatelli 
Consultât. Can. 83 n. 5 Rota in Romana Praecedentiae 3 
Jun. 17 12 et in Novarien. Praeminent. 26 Jun. 17 a 6. 
Quod autem in facto Praepositus primus occupât primum 
stallum in choro, patet ex eo quia ab anno 1565 aderat in 
Collegiata Praepositus, in choro ratione Praepositurae, licet 
tamquam Canonicus quartus in ordine. 

In tertio Capite propugnat actum Capitularem diei 
15 Maii 1855 nullimode sustineri, generatim respondens 
l-o invocari non posse ait hunc actum adversu3 praeceden-
tem observantiam iuri communi conformem ; 2-o non bona 
fide eumdem fuisse confectum, imminente in Subalpinis re-
gionibus lege supressionis. Tunc sustineri demum animad-
vertit pacta, et conventiones quando meliorem reddunt Ec-
clesiae conditionem, non autem quando foveant abusus, ac 
rumpant nervum Ecclesiae disciplinae. 

Quin imo, subdit Orator, in specie actum Capitularem 
reprobari sive ratione objecti, sive ex defectu auctoritatis 
in personis contrahentibus, sive propter praeiudicium quod 
successoribus irrogatur. Ratione obiecti, quia transactio 
super iuribus corporalibus quamvis inter Ecclesiasticos, di-
citur species proliibitae alienationis, atque cadit sub di-
spositione Extrav. Ambitiosae; De Luca, De alienat. Disc. 
17 num. 3; et maxime quia ex Constitutione Urbani VII 
,Romanus Pontift x' diei 5 Jul. 1641 decretum fuit omnia 
quotcumque et qualiacumpue eidem Sedi Apostolicae, vel 
personis ecclesias:icis qumodolibet praeiudicialia, nulla et 
invalida nullumque praeiudicium eisdem intulisse, ac infer-
re unquam posse ex quocumque temporis cursu. Nec ali-
unde transactio fieri potest super re clara, deficiente hinc 
inde remisso Ulpian. leg. 1 ff. de transact. Defectu auctori-
tatis in personis, quippe quia nec invenit Auctoritas Epi-
scopi nec Apostolicum Beneplacitum quod ex turbido statu 
non praesumitur. 

Exinde tertio loco consequi affirmat, nullimode potu-
isse inferri praeiudicium successoribus in Dignitatem, qui 
Praepositurae nomine ex nova Bulla sibi praeeminentiam 

vindicant; „quippe quia Ecclesia nusquam desinit animo 
possidere, nec possessionem admittit ex facto et confessione 
Pectoris." Leg. Jubemus Cod. de sacros. Eccles. Rota in 
Placentina Praecedentiae 27 Jun. 1632 num. 5 coram Mer-
lin. Nec ipsa negligens acquiescientia, aut renuntiatio prae-
cedentis Praepositi adversae parti iuvaret. Praeterquam-
quod enim hoc Praepositus ad pericula evitanda cesserit, 
semper tamen firmum remanet nunquam acquiescientiam et 
renuntiationem extendi in praeiudicium Dignitatis, et suc-
cessorum proprio iure venientium absque speciali confirma-
tione S. Sedis ; S. Congr : in Platien. Jurium et Praeemi-
nent. 15 Febr. 1879 §. Quin aliquid : 

Demum animadvertit Defensor non esse praesidium ex-
quirendum in ultimo turbido statu, qui controversiae origi-
nem dedit, signanter cum in his casibus possessorium a pe-
titorio absorbeatur. Sic Rota in Novarien, Pont. Paroch 
dec, 461. §17 cor. Molines „quia cum ex praemissis appareat 
clare et incontinenti de contrario anteriori statu . . . non 
attenditur ultimus status beneficii ad termin. text, in cap. 
outn de Benef. de Praeb. in 6. Fortius si doceatur de ulti-
mo de longaeva observantia ; Lotter de Re benef. lib. 1 
quaest. 34 etc." Atque hoc vehementius quia S. Congre-
gatio, spreto ultimo statu, motu proprio solet reformare du-
bia ad petitorii iudicii quaestionem revocanda, ceu inter 
millenas resolutiones videre est in S. Severini Manutentio-
nis 9 Április 1856, et in Parmen. resoluta in S. Rituum 
Congregatione sub die 27 Mártii 1876 tenente Emo Oreglia. ö O O 

Hisce utrinque ponderatis diritnendum fuit propo-
situm 

DUBIUM 
An decretum Episcopi diei 18 Maii 1877 sit confit--

mandum vel infirmandum in casu. 
Resolutio. Sacra C. Concilii, re ponderata atque dis-

cussa, sub die 26 Április 1879 censuit respondere : 
Affirmative ad primam partem; negative ad secundam 

et amplius. 

EGYIIÁZI t u d ó s í t á s o k : . 
Budapest, october 26. A franczia kormány és az egy-

ház. — Ádáz dühhel folytatja a franczia kormány az egy-
ház üldözését. A márcziusi rendeleteknek áldozatul esett je-
zsuitákat, a kormányi engedélylyel nem bíró, úgynevezett 
nem autorizált többi szerzetesek követik, mindazon durvasá-
gok, bántalmak és brutalitásoknak kíséretében, melyekkel a 
szerzetesek iránt gyűlölettel eltelt liberális, szabadkőműves 
kormányok a föld minden részén rendelkeznek. A kinek a jog, 
igazság, emberies bánásmód iránt csak legkisebb érzéke van, 
annak a legmélyebb undorral kell elfordulni oly kormány-
tól, mely, mint a franczia kormány, a humaniusmus folyton 
emlegetése daczára, ennek arczul csapásával oly módon jár 
el a kiűzetés által ugy is eléggé sújtott szerzetetesek iránt, 
mint azt bizonyára a legvadabb nemzetek sem tennék, kik 
inkább tisztelettel és hódolattal viseltetnek azon nagyszerű 
önfeláldozás iránt, melylyel csak a mi szerzeteseink dicse-
kedhetnek. 

A franczia kormány azonban épen ez önfeláldozást gyű-
löli és készebb a nemzetet is megfosztani a vallási önfeláldo-
zás e példányképeitől,pedig e nélkül hazafiúi önfeláldozás sem 
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képzelhető, csakhogy gyűlöletének kifejezést adjon, nem is 
gondolva meg, vagy talán nem is törődve avval, hogy a szer-
zetesek üldözésével magának a társadalomnak alapját ássa 
alá, saját nemzetének és hazájának kárán működik. A szer-
zetesi intézmény az egyházban ugyanis magára a társada-
lomra is üdvös hatással van, és lehetetlen, hogy ne legyen. 
Azon eszmék hiányában, melyeket a szerzetesi intézmény 
képvisel és megvalósít, a társadalom is nélkülözné ama tá-
maszt, mely nélkül pedig jól rendezett békés és boldog tár-
sadalmi élet nem képzelhető. Azok, kik a szerzetesek ül-
dözésében lelik gyönyörüket, azok a társadalmat e nélkü-
lözhetetlen támasztól akarják megfosztani, hogy saját önző 
vágyaikat annál szabadabban kielégíthessék. 

Castitas, paupertas, obedientia, melyek a szerzetesi fo-
gadalmat képezik, a mely eszmék a szerzetesi intézmény-
ben vannak megvalósítva, mint élőképek tűnnek fel a nem-
zetek előtt minden egyes kolostorban és azt hirdetik, hogy 
mindezek megvalósítása nem lehetetlenség. Az élvhajhásznak 
a castitást, a birvágyónak a paupertást, a hatalomvágyónak 
az obedientiát tünteti fel minden egyes kolostor. Vagy a 
család nélkülözheti-e, hogy legyenek, kik a tisztaság pél-
dányképeül ' tűnjenek fel előtte, és a társadalomra oly közö-
nyös-e, , hogy a családi élet is a tisztaság tűzhelye legyen ? 
És mit mondjunk a szegénységről? A társadalom egy jó ré-
sze azokból áll, kik méltán szegényeknek nevezhetők: re-
ménylhető-e, hogy ezek türelemmel viselnék el szegénysé-
güket, ha nem látnák, hogy vannak, kik önként vállalták 
magukra a szegénységet, önként olyanok, kik az életben a 
föld minden javaival birtak és lemondtak mindenről, szegé-
nyekké lettek, hogy másoknak példát nyújtsanak a szegény-
ség békés elviselérsére ? Ki lesz végre az, ki józanul tagad-
hatná, hogy a fogadalom harmadik pontja, az engedelmes-
ség, nem érinti a társadalmat? És ha nem lennének, kik az 
engedelmességet fogadalomból gyakorolnák, nem egyik tá-
masza hiányzanék-e akkor a társadalmi rend és békének? 
íme igy bizonyul be, hogy a szerzetesi intézmény a társada-
lomra is üdvös befolyással van. 

Az egyház e támaszt nyújtotta Francziaországnak is 
akkor, midőn szerzetesei földjén megtelepedtek, társadalmi 
segélyt adott, hogy ez által ellensúlyozza az élv-, bír- és hata-
lomvágyat. E segélyt akarja ma a kormány megsemmisíteni 
és igy elvenni az alapot, hogy a rend az első lökésre halomra 
dőljön. De a kormány tette, a mint társadalomellenes, ugy 
hazafiatlan is. A franczia nemzet a katholikus szerzetesek-
ben nem csak fogadalmaik által nyert támaszt, hanem az 
által is, hogy a szerzetesek nevelték árváit, ápolták az 
elaggottakat és betegeket, és igy az egyház szerzeteseivel 
hazafiúi müvet is végeztetett ; a kormány ellenben mind e 
nemzeti működést lehetetlenné teszi ; kiteszi a nemzet ár-
váit, elaggott polgárait és betegeit a véginségnek. A párisi 
bibornok-érseknek épen most jelent meg Constans bel- és 
vallásügyi miniszterhez intézett egy levele, melvben haza-
fiúi fájdalommal eltelve panaszkodik a kormány perfid eljá-
rása felett és jogosan szemére veti, nem csak azt, hogy a 
kormány a szerzetesek declaratiója daczára őket száműzi, 
hanem azt is, hogy e száműzetéssel a kormány hazafiatlan 
módon jár el, mert azon számtalan franczia árva, elaggott 
és beteg, kik az államnak soha terhére nem voltak, mert a 

szerzetesek által láttattak el és gondoztattak, igen ezek, most 
minden támasz, minden segély nélkül lesznek, mert a kor-
mány az elűzött szerzeteseket más individuumokkal pótolni 
nem képes. A hazafiatlanság bélyege ily kormányra méltán 
süttetik, és ami megjegyzendő, e szót a nemzet előtt kimon-
dani egy kath. főpapnak volt bátorsága, ez általis megczá-
folván a ragalmat, mintha a franczia clerus nem érezne egyet 
a nemzettel és bebizonyitván, hogy mig az egyháza nemzeti, 
hazafiúi érzelemmel birnak, azok, kik a hazafiságot foly-
ton emlegetik, hazafiatlan tetteket követnek el. 

Bármily oldalról tekintsük tehát a franczia kor-
mány és az egyház eljárását, ha azt részrehajlatlanul Ítél-
jük meg, be kell vallani, hogy a franczia kormány határo-
zottan hátrányban áll ez összehasonlításnál és hogy az egy-
ház itt is, mint mindenütt, épen azért mert önzetlenül, de 
nem is liberális nézetek szerint jár el, a társadalom és a 
franczia nemzet javát tartja szeme előtt. Semmi sem is volna 
óhajtandóbb, mintha a nemzetek komolyan és részrehajlat-
lanul vennék fontolóra, kik azok, akik a nemzetek, a társa-
dalom igazi javát hordják szivükön : vájjon az egyház, vagy 
a liberális kormányok ? Ennek megítélésre sem valami mély 
belátás, sem valami különös bölcseség nem szükségeltetik ; 
csak hasonlitsák össze azt, a mit az egyház akar, avval, a 
mit a liberális kormányok akarnak ; csak mérlegeljék azt 
mily kivetkezménye, mily kihatása lenne a nemzetekre, ha 
azt követnék, amit az egyház ajánl és mily következménye, 
mily kihatása van annak, a mit a liberális kormányok aján-
lanak és tesznek: az egyik oldalon a nemzetek boldogsága, a 
másikon pedig boldogtalansága fog előttük feltűnni ; és ha 
ezt felismerték, amit fel nem ismerni lehetetlen a józan ész-
nek, akkor feleljenek meg a józan ész követelményének, egy 
erős elhatározással szabadítsák ki magukat a liberális néze-
tek hálójából; mondják fel a barátságot minden oly kor-
mánynak, mely liberális alapon akar kormányozni ; mert a 
liberalismus, mint azt a franczia szerzetesek üldözése is bi-
zonyítja, ugy társadalomellenes, mint hazafiatlan tettekre 
ragadja a kormányokat, mig ellenben az egyház elvei a 
társadalmi rendet biztosítják és a hazafiúi érzelmeket táp-
lálják. • 

Paris . Guibert bibornok levele Constans cultnsminister-
liez a eongregatiók ügyében. — teljes szövegében igy szól : 
„Minister Ur ! Vettem sept. 18-án kelt levelét, melyben biz-
tosit, hogy megkapta a declaratiókat, melyeket a szerzetes 
rendek részéről áttettem, s egyúttal közli velem válaszát, 
melyet ezeknek adott. Ezen válaszban ön ismétli a decla-
ratio néhány szavát, ós méltányolva ugyan az abban kifeje-
zett érvelmeket, a martius 29-iki decretumok végrehajtá-
sának folytatása iránt mondja ki szándékát. 

Minthogy ön, minister ur, engem ezen körirata közlé-
sével megtisztelt, engedje meg, hogy elmondjam észrevé-
teleimet, melyeket ez bennem keltett. 

A conarecatiók főnökei e miniszteri rendelet vétele D O 
után nagyon meglepetve lehettek, mert joguk volt egész 
más választ várhatni. Ugyanis a miniszterelnöktől szárma-
zott a kezdeményezés a nem Párisban, de Rómában megin-
dított tárgyalásokra a sz. székkel avégből, hogy a eongre-
gatiók reábirassanak a declaratio aláírására, melyet ön meg-
kapott. 
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Élvén a fölhatalmazással, mely az egyházfejétől eredt 
s mely a viszonyokhoz képest tanács jellegével birt, a 
congregatiók hozzájárultak azon formula javaslatához, 
melynek értelme iránt a sz. szék és a franczia kormány kép-
viselője megegyeztek. A megbeszélések, melyek ez ered-
mény elérése czéljából történtek, eléggé jelezték, hogy e 
declaratio elégséges elégtételnek fog tekintetni, melynek 
czélja vala, hogy eloszlatván a félreértéseket s elhallgattat-
ván a rágalmakat, eleje vétessék azon szerencsétlen rendsza-
bályoknak, melyekkel a szerzetesek fenyegetve valának. 

Ezen békés megoldás tekintetéből határozták el ma-
cukat a congregatiók a declaratio aláírására. Nem követelt o o o 
az áldozatot meggyőződésüktől, minthogy minden tekintet-
ben]'megfelel az igazságnak és az egyház folytonos hagyo-
mányának. De ép azért, mert semmi ujat sem tartalmaz, és 
más időben hiábavalónak látszott volna, mégis amidőn azt a 
jelen pillanatban megkövetelték a szerzetesektől, nem vál-
laltak-e erkölcsi kötelezettséget az iránt, hogy nem fogják 
tovább űzni a ridegséget, melyet elkerülni óhajtottak? 

Az ön körrendelete és a leghitelesebb hirek azonban 
helyt adnak azon hiedelemnek, hogy a bölcs politikát, mely 
a declaratiót eredményezte, erőszakos politika fogja fölvál-
tani. A volt miniszterelnök, ki a tapasztalás megfontolá-
sától fölvilágosítva mint igazi politikus véget akart vetni 
a vallási viszálynak, nemcsak más által lett helyettesítve, 
hanem egyszerűen meghazudtolva ; és a jun. 30-iki fájdal-
mas jelenetek ismétlendők valának az egész terület min-
den pontján. 

Mielőtt e szomorú látvány újból végbemenne szeme-
ink előtt, engedje meg miniszter ur egy öreg püspöknek, a 
ki elég számú kormányt látott elvonulni, hogy még egyszer 
fellebbezzen az ön bölcseségéhez, hazafisága és hosszú ta-
pasztalata nevében. 

Ön a jezsuitákat sújtotta ezelőtt három hónappal. Mit 
remélt ön, midőn e váratlan csapásokat ejtette, melyek az 
erényre, tudományra s legtisztább odaadásra estek? Egy 
párt gyűlöletének apasztását? On látta, hogy ez első felál-
dozás (immolation) nem volt elégséges. És most ön oda jutott, 
hogy kiterjeszsze e szigort más intézményekre, melyek Fran-
cziaországban és az egész világon képviselik a hitet, önfel-
áldozást és felebaráti szeretetet. Oh ! nem hihetem, hogy ön 
ezt minden megzavarodás és bánat nélkül tehetné. Ámde 
van-e valódi szükség, koinoly indok annyi rombolásra? 

Mi vala kiinduló pontja e végzetszerű mozgalomnak, 
mely magával ragadja a kormányt egész a végletekig? Oly 
tény, melyben a pillanat szenvedélyének több része vala, 
mint a megfontolásnak. A senatus szavazatára, mely a VII 
§~t visszautasitá, a képviselőház „ab irato" oly határozattal 
válaszolt, mely kényszerité a kormányt régi törvények-
ben keresni a fegyvert, melyet nem lehetett uj törvényből 
meríteni, honnan az kiküszöböltetett. A végrehajtó hatalom 
ekkép a nemzeti képviselet két nagy közege közé helyezve 
találta magát: az egyik megtagadta, hogy a polgárok egy 
részétől megvonják azon jogokat, melyekkel mindenki bir; 
a másik ötven évi szabadságon tul akart menni, hogy ela-
vult szövegekben a proscriptióra eszközt találjon. 

E második módozatot választotta a végrehajó hata-
lom. Néhány nap alatt rögtönözte a márcz. 29-diki rendele-

teket, melyeknek kihirdetése az egész országot megreszket-
teté, mint egy régi korszak viszhangja. Ez által mindenféle 
zavarokba jutot t ; jogi vitákat idézett elő, melyeknek végét 
nehezen lehet előrelátni. Az ügyvédi kamarák és jogtudó-
sok tiltakozásai, kétszáz tisztviselő lemondása, tizenhárom 
törvényszék előzetes eldöntései által megtámadtatva látta a 
törvényeket, melyekre hivatkozott; és a pillanatban, midőn e 
„létező törvényeket" alkalmazni készül, hogy több ezer 
francziát megzavarjon békés állapotában, a legtekintélye-
sebb s legilletékesebb hangok egyesülten hangsúlyozzák, hogy 
e törvények nem léteznek többé. 

Tulteszi-e magát a kormány mindezeken ? Lenézendi-e 
mindazon fölterjesztéseket, — melyeket a jog, mérséklet » 
közbéke nevében hozzá intéztek, — csakhogy egy párt szenve-
délyének hízelegjen, melynek politikája a vallás elleni gyűlö-
letben látszik összpontosulni ? Én nem tökélhetem el maga-
mat, hogy ezt elhigyjem, mert eltekintve minden vallási 
szemponttól, az államférfiaknak mindenekelőtt azon ország 
közjavának előmozdításával kell foglalkozniok,amelyet kor-
mányoznak 

És tényleg mi is volna az eredménye a törvény által 
különélném ismert congregatiók föloszlatásának ? Fran-cs o 
cziaországban ez által háromszáznál több árvaház és nagy-
számú menhely s ápolda töröltetnék el, következéskép több 
ezer gyermek és aggastyán fosztatnék meg talán életétőlr 

vagy legalább oly ápolástól, mely megmenti őket a nyo-
mortól. Ezen intézetek legnagyobb része magán alapítványt 
képez; ön tehát nem is helyettesitheti hivatalból a vezető 
személyzetet. A szerzetek elleni rendszabályok sújtani fog-
ják az elhagyott gyermekeket és aggokat. Ez volna tehát 
az, amit a köztársaság érdeke követel? 

Francziaországban továbbá ez által több ezer szabad 
vagy községi iskola fosztatnék meg tanitók- s tanitónőktől r 
kész-e ön őket azonnal uj tanerőkkel helyettesíteni a köz-
ségi iskolákban? És azokat a szabad iskolákban? És ha 
majd a népoktatás egy csapásra megfosztatik a tanerők egy 
harmad- vagy negyedrészétől ; ha e szomorú csapás a sze-
gény vidékeket éri, melyek nem birnak más nevelési forrá-
sokkal, mint a szerény falusi iskolákkal: nem fog-e ön betölt-
hetetlen ürt okozni, vagy legalább olyat, melyet csak igen 
hosszú évek során át lehet betölteni? 'Ily módon megszakít-
ván a népoktatást ép ott, hol a legnagyobb akadályokba üt-
közik, vájjon jó érdemeket szerez-e magának a nép körül, 
vájjon jól szolgálja-e a polgárosodás s haladás ügyét? 

A jótékonyság és oktatás azonban nem az egyedüli 
jótétemények országunkban, melyeket a eongregatióknak 
kell köszönni. Az apostolság szintén szolgálat, és aki ismeri 
és tiszteli az ember erkölcsi természetét, az a legnagyobb 
szolgálatot látja benne. A világi papság nem elégséges e 
föladat teljesítésére; a szerzetesek segitséget nyújtanak neki, 
melyeta vallás nem nélkülözhet. Mint a párisi egyház pász-
torának, nekem meg kell hogy legyen engedve constatál-
nom, ami ily esetben egyházmegyémben történnék. 

Zárják be a szerzetesek templomait; a mi plébániáink-
ban, melyek 40, 50, 60 ezer lélekkel birnak, a plébániai 
templomok elégtelenek lesznek ; távol levén egymástól, nem 
képesek megfelelni e mérhetetlen főváros lelki szükségletei-
nek. Ha a szerzeteseket eltávolítják, a hivők igen nagy szá-
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ma híjával lesz a szükséges módoknak keresztény kötelmeik 
kielégítésére. 

Mihelyt más nemzetiségű szerzeteseinket kényszeritik 
hazánk földét elhagyni, akkor, egyedül Páris városában 
60,000 német fogja fájlaln a jezsuiták és redemoristák hiá-
ányát, 30,000 olasz fogja hiában keresni, a barnabiták lelki 
szolgálatát, az egész angol gyarmat sajnálni fogja a passio-
nisták eltávolitását, — és ez idegen népség, mely jobbára 
szegény munkásokból áll, csodálkozni fog, hogy Francziaor-
szág, mely anyagi érdekeik és személyeikkel szemben oly 
vendégszerető, ennyire türelmetlen vallásuk és lelkiismere-
tök iránt. Ámulatuk fokozódni fog, ha eszükbe jut, hogy 
franczia papjainkat mindenütt szívesen látják s hogy ezek 
szabadon nyithatnak mindenfelé kápolnákat saját nemzetbe-
lieink számára; kérdezni fogják, hogyan lehetséges az, hogy 
azon tekintetek, melyekkel nemzetek egymás iránt visel-
tetni kötelesek, nem védhette meg őket, Francziaországban 
a szűkkeblű politikai szenvedélyek által felerőszakolt ostra-
cismus ellen. 

íme, ez lesz eredménye nálunk a szerzetek elnyo-
másának. Mit mondjak a külföldről s a távoli missiókról? 
í'okozni fogják Keleten Francziaország prestige-ét, ha majd 
sz. Ferencz fiai meg fognak szűnni a szenthelyeket őrizni, 
vagy legalább hanem lesz közöttük egy franczia sem? Nem-
zetbelieink vájjon büszkébbek lesznek-e majd hazánkra, mi-
dőn ott a világ szélen nem fogják többé látni Francziaor-
szág lobogóit, csakis elvétve néhány iroda fölött, mig eddig 
i t t a franczia név mindenfelé az önfeláldozás és magasztos 
szeretet művei által ismertette meg magát? Ha becsukják 
az ujonczházakat, nem marad fenn csak 2— 3 autorizált con-
gregatio az evangelium terjesztésének óriási munkájára. A 
dömések többé nem fognak ujonczokat küldhetni azon test-
véreikhez, kik Chinában hitküldérek, kik Mossulban egy 
keresztény s franczia civilisatio központját tartják fenn, kik 
az angol Antillákon protestáns kormány részéről a csodálat 
és hála nyilvános jeleivel találkoznak. 

A szent-ferencziek különféle ágai nem lesznek többé 
képesek, a szentföldi commissariatussal együtt, élelmezni 
chinai, adeni, segchellegi, abyssiniai, mesopotamiai, örmény-
országi missióikat. Az oblatistáknak, e teljesen franczia szer-
zetnek, nem lesz több apostola küldhető, majd az észak fa-
gyába, a szegény eszkimók segélyére, majd a forró égöv tü-
zébe, Natal és Kafferország feketéihez és a Ceylan szigetén 
lakó vegyes fajokhoz. A maristák, egy másik franczia ere-
detű szerzetes társulat, — kik Oceania szigeteinek nagy ré-
szét czivilizálták, hol emberevők laktak idáig, s hol számos 
hitküldérök áldozatul esett, — szent válalatukat kezdetben 
lankadni, majd végkép tönkre menni fogják látni, ha felosz 
látják azon házaikat, melyekben evangeliumhirdető munká-
saik képeztetnek. — Ki s mi fogja a civilisatio e tűzhelyeit 
pótolni, ha azokat néhány franczia vallásellenes szenvedélyei 
megsemmisítették ? Ki és mi fogja nekünk visszaadni azt a 
tiszteletet és a jótékonyság azon műveit, melyektől indoko-
latlan proscriptio fosztja meg hazánkat? 

Bocsásson meg, minister ur, ha szavaimon megindult-
ság látszik; élénk fájdalom sugalta azokat, mert fáj lelkem-
nek látni a bajokat, melyek fenyegetnek. Lehetséges-e, hogy 
•e bajok reánk azoktól eredjenek, kik hazánk sorsát intézni 

vannak hivatva? Lehetséges-e, hogy épen a cultusministe-
rium, melynek hivatása a vallás jótékony hatásának párto-
lása, — válik az egyház romlására czélzó kegyetlenségek 
eszközévé? Lehetséges-e, hogy a kormány semmit sem adna 
a püspökök jogos panaszaira és egyhangú tiltakozásaira, és 
hogy beleegyeznék annyi békés keresztény, annyi becsületes 
polgár szivének megszomoritásába ? 

Ezek ama határozatok végzetes következményei, ' me-
lyek nem készíttettek elő a szükséges megfontolással és érett-
séggel. A kormány és törvényhozó testület bizonyára felvi-
lágosodottabbak, mint egyesek, de azért nem csalhatatlanok 
és a történelem számos hibát sorol elő, melyeket ki kellett 
javitani. Ugy hiszem Montaigne mondja: „Ha egy örvény 
széléhez érünk, csak egy módja van az előhaladásnak : hát-
rálni kell." Nekem ugy tetszik, hogy a jelen helyzetbenja 
bölcseség a megállást parancsolja. 

Mi előnyt remélhet a jelen hatalom a szigor követé-
sétől? Ha ez utat tovább követné, a közvéleménynyel elhi-
teti, hogy egyház s köztársaság, ellenkezőleg azzal, a mit 
másutt tapasztalhatni, nem élhetnek megy együtt Franczia-
ország területén. Azon napon, midőn a szellemeket ezen 
meggyőződés meghódítja, a vallásnak kétségkívül sokat kel-
lene szenvednie, de el nem pusztulna, és a köztársaság, a mi-
dőn amazt sújtaná, önmagánejtené a legveszélyesebb sebeket; 
mert Francziaország, mely mindent, eredetét s legszebb di-
csőségét a katholicismusnak köszönheti, nem fog belee-
gyezni, hogy elutasittassék e nagy s szent vallás s a keresz-
tény Európa közepette ugy álljon, mint egy nemzet Isten 
és cultus nélkül. 

A mi minket illet, lelki ismeretünk azt mondja, és az or-
szág tanú rá, hogy mit sem hanyagoltunk el, hogy e szeren-
csétlenségnek elejét vegyük. A jelen válság kezdetén és ösz-
szes mozzanatain át mindenkoron felemeltük szavunkat ; je-
lezve a veszélyeket, ajánlva az engesztelékenységet és ta-
nácsolva a békét. Ha fölszólalásunk nem hallgattatott meg, 
mi készek vagyunk elviselni az erőszakot ; de nem lesz ha-
talmunkban megakadályozni a bajokat, melyeket egy kér-
lelhetlen politika az országra zúdít. 

Fogadja stb. -f Guibert J. Ipoly, 
bibornok, párisi érsek." 

Moldva. A főt. apostoli visitator lemondása. — Főt. 
Dehrn Fidél, colophoni püspök i. p. inf. a minorita rendből, 
kit nagy nyelvismeretei s más jeles tulajdonai miatt, me-
lyektől csángó magyar testvéreink ügyében oly sokat vár-
tunk, mint ő mga maga Riedinger szeperi kanonok s a „Pil-
ger" czimü folyoirat volt szerkesztőjének írja, kénytelen 
volt lemondását a Propagandánál beadni. „A hatóságok és 
nép részéről, úgymond,különbség nélkül mindenütt a legba-
rátságosabb előzékenységgel találkoztam, mint ezt legutóbbi 
látogatásom és bérma-körutam alkalmából Hus, Rakunia, 
Präsesti és Paskaniban tapasztaltam. E mellett csak időt s al-
kalmat óhajtottam nyerni, hogy a méltányos igényeknek min-
dig jobban megfeleljek. Más részről azonban, honnan azt leg-
kevésbé sejtettem volna, idővel annyi baj és akadály tornyo-
sult fel utamba, hogy sikertelen kísérletek után azokat ki-
egyenlihetni nem remélvén kényszerítve érzém magam a S. 
Congreg. de Propagandánál apostoli visitatori hivatalomat 
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Moldva részére letenni. Es okaim meghallgatása után a szent 
atya csakngyan méltóztatott engem ezen hivatal terhe s fele-
lőssége alól felmenteni, azon kegyes biztosítással, hogy püspö-
ki méltóságomnak megfefelő állásról gondoskodva lesz. Bár 
miként fog ez történni, boldognak fogom magam érezni, Is-
ten dicsőségére s a hivek üdvére másutt működhetni. Neki, 
ki az ember utait előre látja, legyen ajánlva jövő sorsom 
egész bizalommal és odaadással."*) 

IR0DAL01. 
Az egyedi apátság története. Irta Bunyitay Vincze. 

Nagyvárad 1880. Nyom. Hügel. 8-ad rétü 76 lap. 
Mint nemrég, midőn hírneves tudósunk Fraknói a 

szegszárdi apátságot kapta, irodalmunk e nagy multu apát-
ság történetének becses monographiájával gyarapodott : ugy 
most ft. ifj. gr. Zichy Ferencz ő mgának egyedi apáttá tör-
tént kinevezését Bunyitay Vincze bélfenyéri plébános, fé-
nyes tollú írónk, az egyedi apátságról irt történelmi tanul-
mányával örökítette meg. Szerzőnek műve megírására indo-
kul szolgált azon érdekes körülmény, hogy az uj egyedi apát 
ur nemzetsége „az apátság-alapitó Gutkeledös nemzetségnek 
nemcsak birtok, hanem vér szerinti örököse is, a mint ez a 
Zichy-codexek lapjaiból eléggé sejthető." 

Kiindulva apátságaink s prépostságaink keletkezésé-
nek történetéből, mely szerint azok részint királyi, részint 
családi vagy nemzetségi alapítványok, szerző legeiül meg-
határozza az egyedi apátság helyét. E szerint az apátság 
Biharmegyében, a gróf Zichy-család birtokában levő Dió-
szegtől félórányira, közel a Debreczen felé vezető úthoz, egy 
fensikon állt, melynek neve mainap is „templomhelye." Mű-
vét szerző három részből alkotta össze. Az első részben is-
merteti a vidéket azon korból, midőn az apátság még állt ; 
a másodikban szól az apátság-alapitó nemzetségről ; a har-
madikban az apátság birtokaival foglalkozik, feltüntetve an-
nak üdvös működését. 

A gyakorlott tollal irt monographiát átolvasva nem 
habozunk kimondani, hogy szerző vele egyházirói koszorú-
ját ismét egy hervadhatlan ággal gazdagította. Műve nem-
csak érdekes, hanem tanulságos olvasmány is, mert számos 
egészen uj adatot használ fel. Ifj . gr. Ziehy Ferencz apát 
urnák van ajánlva — ezen apátságra történt kineveztetése 
és megáldatása alkalmából. 

— Be küldetett : 1) A bölcsészet tankönyve. Irta dr. 
Stöckl Albert, kanonok és tanár az eichstädti püspöki aka-
démiában. A negyedik javított kiadás után magyarította és 
legújabb kutforrások nyomán felvilágosító jegyzetekkel bő-
vítette dr Zafféry Károly a fiumei állami felsőbb közép-
tanoda legk. kinevezett igazgatója. Első rész. VII. VIII. 
füzet. Szatmártt 1880. 1 6 1 - 320 lap. 

2) Egyházi beszéd, melyet Szigetvárott a Zrinyi-emlék-
ünnep évfordulóján 1880. szept. 7-én mondott Verböczy 
István, Zircz-cist. r. áldozár, pécsi főgymn. tanár. Pécsett 
1880. 8-ad rétü 15 lap. 

Tüzes lelkesedéssel kidolgozott hazafias egyházi be-
széd, mely Vörösmartynak Zrínyiről mondott ismeretes 
szavaiból : „Te a hazaért halni tudál, dicső ! Mi nem tudunk 

*) A távozó főt. apostoli visitator szaraiból nem tudni, csak gya-
níthatni, honnan gördittettek akadályok törekvései elé. Elég sajnos 
Mi magyarországi katholikusok nyugtalan érdeklődéssel várjuk, ki fog-
lalja el Jászvárosban a püspöki széket. Szerk. 

már érte csak élni is," kiindulva s Zrinyit emelve ki példa 
gyanánt, vallás-erkölcsös életre s a honfiúi kötelesség lelkiis-
meretes, önzéstelen teljesítésére buzdít. 

3) István bácsi naptára, vagyis családos házigazdáknak 
és gazdaasszonyoknak, népnevelőknek, helységi elöljárók-
nak, iparosoknak és földmivelőknek való képes kalendáriom 
1881-dik évre. XXVI . évfolyam. Alapitá Majer István. 
Szerkeszti Kőhalmi Klimsten József, 4-ed rét 88 lap, Buda-
pest. Franklin-Társulat. Tartalma érdekes. Ajánljuk t. ol-
vasóink figyelmébe. 

VEGYESEK. 
X Főm. Simor János bibornok és herczeg-primás ur ő 

emja hódoló tisztelettel vett X X . cz. főpásztori körlevele 
szerint ő emja az általa f. évi február 22-én az esztergom-fő-
egyházmegyei tanítók javára tett 100,000 ar. ftos alapitvány 
kamatainak kétharmada, vagyis 4000 frt kiosztása iránt ak-
ként méltóztatott intézkedni, hogy ezen összegből 120, 80, 
60, 50, 40 frttal összesen 64 tanitó segélyeztetik. 

= 0 emja Jacobini Lajos bécsi pronuntius Budapestre 
jött le, „hogy ő felségének a szent atya visszahívó levelét 
átadja. O emja tiszteletére főm. Haynald Lajos bibornok s 
kalocsai érsek ur f. hó 24-én lakomát adott, melyen Majláth 
országbíró, Trefort, b. Orczy miniszterek, Szlávy közpénz-
ügyminiszter, Schlauch püspök Markus Gyula apát-kanonok, 
Fellet cz. kanonok stb. voltak jelen. 

— A bécsi sz. István-templom restaurálása 1853-tól 
1876-ig 1,500,000 ftba került. A kiépités, illetőleg kiujitás 
tovább folytatására ,dóm-épitő egylet' alakult, ő fensége 
Rudolf koronaherczeg védnöksége, és Kutschker bibornok -
érsek ő emja elnöksége alatt. 

— Miféle iskolába járjanak keresztény szülök keresz-
teletlen gyermekei ? Ezt a kérdést — a kulturharcz egyik vég-
zetes következményét, — kellett Poroszországban eldönteni. 
És Puttkamer el is döntötte, elrendelvén, hogy protestáns 
szülők kereszteletlen gyermeke protestáns, katholikus szü-
lőké katholikus iskolába Írassék be és szülőinek vallásában 
nyerjen oktatást. 

— Rómából irják a ,Germaniá'-nak, hogy a görög ki-
rály, midőn a Vatikánban látogatást tett, biztositá a pápát, 
hogy a kath. egyház Görögországban teljes szabadságot él-
vez. Már IX. Pius alatt arra kérte a görög kormány a 
szent széket, hogy Görögországban fekvő régi;kath. püspöki 
székek czime ne adományoztassék a szent szék által in par-
tibus infidelium jelzővel ; és csakugyan a b. e. pápa be is szün-
tette az illető püspöki czimek adományozását azon remény-
ben, hogy sikerülni fog Görögországban a kath. hierarchiát 
visszaállítani, mi által az in parlibus infidelium önként ele-
sik. O szentsége XII I . Leo, mint e hír mondja, felhasználta 
a görög király látogatását és közié a királylyal tervét, mely 
szerint a Görögországban levő régi püspöki székeket nem so-
kára betölti, a mi egyértelmű az ottani kath. hierarchia visz-
szaállitásával. O felsége a görög király kijelenté, hogy ő e-
terv kivitelét nem ellenzi. 

Éhező perzsiai hitrokonainknak. 
Eberling József, ny. budavári pleb 1 fr t 
Nagyfejeő Ignácz, sz.-istváni lelkész 5 f r t 
Sztraka Tamás, esp., c^iíferi pleb. , 10 f r t 
Szely Láj os, győri kanonok 5 f r t 
Khál József, pécsmegy. ny. pleb. . . • . 10 f r t 
Prifach József, székesfhvári apát-kanonok 20 f r t 
Barbay Alajos, eöttevényi plébános . . . . 10 fr t 

Összeg 61 f r t 
Főösszeg: 116 frt 50 kr 
6 cs. k. ar. és 20 frk ar. 

A szerkesztő postája. 
Nt. P—y S—r urnák Enyiczken. Levelező-lapja eltévedt. Tudó-

sítson, mi czélja van a beküldött összegnek. 

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

Nyomatott Budapesten, 1880. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-köi'ut 10. sz. alatt. 
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TARTALOM: Keresztény és modern jogelvek. — A keresztény alamizsna. — Egyházi tudósítások : Budapest. A jezsui-
ták pénze. Francziaország. A montpellieri karmeliták kiűzetése. Angolország. A protestáns missiók és szentirásforditások 

eredményéről. — Irodalom : Institiones philosophiae naturalis secundum principia S, Thomae Aquinatis. — Vegyesek. 

Keresztény és modern jogelvek. 
Halljuk most Stöcklt, fenntebb emiitett legú-

jabb munkájában e kérdésre vonatkozólag miként 
nyilatkozik. „Ezen tan (t. i. a modern jogelmélet 
tana) szerint — mondja ö — el kell ugyan fogadni 
a természeti jogeszméket s az isteni világrend pa-
rancsai gyanánt tekinteni : de a jogeszmék még nem 
jogszabályok, melyek a természetjogot alkotják, 
miután azok kellő határozottsággal s kötelező jog-
hatálylyal még nem birnak. Kellő határozottságot 
csupán a felsőbbség positiv törvényhozása által 
nyerhetnek. Egy tulajdonképi természetjog a szó 
közönséges értelmében tehát nincs többé s minden 
jog csupán positiv természetű. Ehhez a positiv jog-
hoz való eszmék és elvek az isteni világrendben rej-
lenek ugyan, de csak az állami törvényhozás által 
válnak igazi jogokká. Ennél fogva semmisem mond-
ható valódilag fennálló jognak, ami annak az állam 
által ki nem mondatik, elismertetik, positive meg 
nem erősittetik, — nem garantiroztatik. A törvény-
hozásnak kellene ugyan — amennyire lehetséges — 
a jogeszmében alapuló összes igényeket sanctionál-
n i ; de ha azt nem teszi: akkor azok valódi jogerőre 
nem emelkedhetnek. Ebből látható, hogy itt minden 
valódi jog végre is csupán az államtól szárinazta-
tik le; nélküle s függetlenül tőle nem létezik tehát 
semmi jog többé. Ezen theoria szerint a jog eszméi 
és elvei az isteni világrendből vannak véve ugyan, 
de határozott tételei, törvényei — positiv emberi 
alkotásuak. Amiért is ezen positiv jog — amaz is-
teni világrenddel szemben — ismét önállósittatik 
és azon következtetések, melyek ezen önállóság-
ból levonatnak, semmiben sem különböznek azok-
tól, melyeket a modern atheistikus jogtan termi 

szokott. A jog — mondják ők — ép azért, mert ön-
álló, ellenmondásba jöhet az isteni világrenddel; 
de azért a jog ilyen minőségben is megtart ja köte-
lező tekintélyét ; ami annyit tesz, hogy a törvény-
hozónak nem kellene ugyan igazságtalan törvénye-
ket hozni, de ha ezt még is teszi, jogerővel kell an-
nak birnia akkor is, sőt ép oly érvényes és kötelező 
az, mintha az ellenkező történt volna. A morál és a 
jog tehát itt is egészen elválasztatnak egymástól ; 
hivatkozni a morálra itt sem szabad az állam által 
hozott törvényekkel szemben. Különbséget kell — 
úgymond — tenni a subieetiv és obiectiv ethos között; 
az első a morál, a második a jog. De az obiectiv 
ethos egészen önálló a subieetiv irányában s azért 
fölénnyel is bir és pedig azon fokban, miszerint azon 
esetben, ha az obiectiv ethos a subieetiv ethosnak 
ellenmondana, az utóbbinak kell engednie, — szó-
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val, hogy a külső jogtörvény még akkor is kötelező, 
ha az az erkölcsi törvénynek — mely lelkiisme-
retünkben nyilvánul, ellentmond. Láthatni innét, 
hogy ezen elmélettel a modern atheistikus jogelv 
ellenében mi sincsen elnyerve. Mit ér elfogadni 
transcendentalis jogeszméket, ha ennek daczára 
mégis minden valódi jog egyedül az államtól függ 
és semmi más, mint az állam által elismert positiv 
jog érvényes ; hiszen ekképen az egész törvényho-
zás kizárólag az államnak vindikáltatik s igy a ha-
talom a jog fölé állittatik. Mit használ továbbá 
mondani, hogy az állam csak oly törvényeket hoz-
zon, melyek az isteni világrend elveivel összhang-
zanak, ha másrészről mégis az álli t tatik, hogy el-
lenkező esetben is kell az állam által kiadott tör-
vénynek engedelmeskedni ? Ez által — legalább a 
kötelező hatályt illetőleg — a hatalom visszaélése 
egyenlő vonalra állittatik annak helyes élésével, mi 
nemcsak magában absurdum már, hanem általa a 
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törvényhozói hatalom minden erkölcsi control alól 
végkép kivonatik s egyenesen a zsarnokságra utal-
tatik — ép ugy mint az atheisticus jogelvek által. 
Ellenben, ha az emberiségi rendnek — mi nem 
egyéb mint jog — alapja s regulatiója az isteni vi-
lágrendben gyökerezik : akkor általán fölfogni nem 
lehet, inikép lehet ezen emberi rend kötelező, ha az 
az isteni renddel nem egyez meg? Ez annyit tenne, 
mint a világ összrendjére nézve oly ellenmondást 
fogadni el, mely a józan emberi ész előtt megfej t-
hetlen. I ly elvekkel azután alkudozni lehetetlen a 
nélkül, hogy állásunkat, keresztény elveinketa leg-
nagyobb veszélynek ki ne tegyük. Ha a modern 
atheistikus jogelvet gyökeresen legyőzni a k a r j u k : 
akkor semmi concessiót sein szabad tennünk neki ; 
nem elég csak az elvet magát tagadni és a követ-
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kezményeket mégis elfogadni: mert ezek — mint 
amaz elvből származók — szintoly hamisak, mint 
az elv maga. Szükséges tehát, hogy a keresztény 
jogelveket, minden következményeikkel együtt , tel-
jesen és egészen, minden tekintet nélkül korunk Íz-
lésére, szembe állítsuk a fentebbi theoriával. 

Eddig Stöckl. Végre Meyer még a következő 
reflexiókat teszi hozzá — a kérdéses tárgyra néz-
ve — mellékesen csupán rámuta tn i akarván azon 
logikai következményekre, melyeket ezen jogelmé-
letnek az á l lamtudományra és a legfontosabb ál-
lamjogi elvek megalakitására, szükségkép gyako-
rolnia kell. Mert nem lehet tagadni, hogy egy, az 
isteni fölhatalmazás által mindenkorra független-
nek deciaráit s előre megerősitett tisztán positiv 
emberi jogrend, mely azonkivül t még a természet-
jog s lelkiismeret ellenőrzése alól is felmentve va-
gyon, — oly gondolat, melynek ahhoz, miszerint az 
egy bevégzett politikai systemát képezzen egy-
szersmind csupán egy megfelelő commentárra van 
szüksége; oly gondolat, melyet a modern radicalis-
m s legkevésbbé fog azért visszautasítani, mivel az O O " 
conservativ részről jö t t ki. Annak keresztény val-
lásos színezete s udvarképessége, még a legfelsőbb 
köröket sem fogja feszélyezni, alkalmas lévén mind 
a nép mind a királyi trónok felségének szolgálni. 
Sőt még ama fentebb emiitett clausulák — meg-
szorítások — s fentartásokat is ideiglenesen szíve-
sen elfogadja, csak egy oly elvnek lehessen urává, 
melyet valamint igazolása s törvényesitésére, ugy 
működése alapjául azonnal fölhasználhat. A mo-
dern fölfogás és gondolkozás szerint lehetetlen a 
jogfogalmát elválasztani az állam fogalmától, az 
egyiknek jellege a másikáét tételezi föl, az egyik-

nek genesise, ugy, mint hatásköre és czélja, a má-
siké is. Ha a jogrend, — czélja és foglalat jára néz-
ve — az általános erkölcsi rendnek — mely az egye-
dek lelkiismeretében leli általános érvényes kinyo-
matát — van alárendelve: akkor annak az állam is 
alá van rendelve, mer t nem az emberek az állam 
végett, hanem az állam van az emberek végett al-
kotva; ha ellenben a jogrend — mint olyan — az 
egyedek erkölcsisége mellett önállóan áll föl s ön-
czélt képez: akkor az állam is önálló s maga magá-
nak önczél, és az emberek lelkiismerete minden kö-
rülmények között neki van alávetve. Ha az egyed-
nek, családnak, valamely testület vagy községnek 
stb. nincsen semmi más joga, mint az a melyben 
azt a közönséges souverain jogrend részesíti : ak-
kor csupán az állam kegyéből, az állam által van 
minden jog. 

Vannak ugyan az ujabb jogtudósok között is 
némelyek, kik azt mondják — és pedig helyesen, — 
hogy az egyház az ö historikus s isteni jogaival, az 
állam absolut jogmonopoliumának — minden kö-
rülmények között — korlátokat tehet és fog tenni. 
Ez kétségkívül igen fontos és lényeges engedmény, 
melyet tisztelettel kell elismernünk különösen azok-
nál, kik noha nem katholikusok, legalább ezen his-
torikus szempontból tettleg az egyház iránt is igaz-
ságosak akarnak lenni. Azonban eltekintve attól , 
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hogy ezen engedmény magát az elvet még nem 
pótolhatja, még az ily kikötés mellett is igen nehéz 
elhinniink, hogy a fentebb emiitett két zátony sze-
rencsésen kikerülhető lenne. Vájjon nem kell-e mégis 
aggódnunk, ha az államot minden más jognak, — 
ha az egyházin kivül is — tesszük kútfejévé? Akár-
hogy vesszük a dolgot tehát, mindig igen fontos 
marad ezen elvi kérdésnek eldöntése, a melynek 
nyi t já t mindig a jogfogalom képezendi. 

Ha e dolgot csak könnyedén s mintegy félig-
meddig vesszük, akkor nem sokra megyünk vele 
napjainkban. Szükséges tehát, miszerint ismét a 
metaphysikai — erkölcsi alapon fekvő elvekre tér-
jünk vissza. A modern jogfogalmat tehát — hogy 
az eddig mondottakat röviden összefoglaljuk — 
zsinórmértékül el nem fogadhajuk, ezen három ok-
nál fogva: először, mert az a jogeszme lényeges 
tar ta lmát — melyet minden körülmények között 
fenntar tanunk kell, — kizárólagos positivitása által 
elméletileg megcsonkít ja; másodszor, mert gyakor-
latilag, a jogkört az ál lamhatalommal szemben egé-
szen felszabadítja az üdvös ellenőrzéstől s azt az 
úgynevezett „nyilvános lelkiismeretdiscretiójára 
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bizza; harmadszor, mert a jognak az ethikához va-
ló visszacsatolását csak látszatra akarja eszközölni, 
mig a jog keresztényellenes meclianismusát más uton 
dédelgeti. Gyurikovics Mátyás. 

(Folytatjuk.) 

A keresztény alamizsna. 
A birtokos s a nem birtokos osztály két ellenséges tá-

borra szakadt. A nyomor mind nagyobb mérveket ölt nap-
jainkban, s a közelgő vihnrnak előjelei gyanánt villámok 
czikáznak a társadalom láthatárán. A vagyonosoknál a me-
rev tulajdonjoghoz való túlságos ragaszkodást, a szegények-
nél pedig annak egyszerű tagadását észleljük, s aggoda-
lommal keressük a két éles ellentétnek kiegyenlítését. 

De vájjon honnét van, hogy ilyen, nemcsak egymással, 
de a józan észszel is merőben ellenkező tanok keletkezhet-
nek, s oly gyorsan elterjedhetnek ? Honnét van, hogy gaz-
dagokat láthatni, kik a természet törvénye s lelkiismeretök 
sugallata ellenére — vagyonukat elpazarolják, a szegénye-
ket pedig éhen halni s gyermekeiket elvadulni hagyják ? 
Honnét van, hogy a drága étel izlik, midőn embertársunk 
a legszükségesebbekben hiányt szenved? Honnét van, hogy 
még valaki tánczmulatságokon vigadhat, mig a szegény 
beteg forrólázban hideg vizet kér s nincs ápoló kéz, 
mely azt neki nyújtaná? Honnét van, hogv nagyobb váro-
sok utczáin jókedvűen járunk, mig minden lépten-nyomon 
mindenkitől elhagyatott gyermekekre akadunk, kik Isten 
képmásai mint mi s mégis a testi lelki romlottság fertőjé-
ben felnövekedve, születésben, ifjúságban s öregségben ter-
mészetellenes szenvedélyek martalákaivá lesznek? Honnét 
van, hogy emberek oly embertelenekké válnak? — De más-
részt, hogyan lehetséges, hogy a szegények s istentelen csá-
bitóik ellenkezve a józan észszel s a természetjoggal a ja-
vak közössége hamis tanának hódolnak; s ettől segítséget 
várnak, holott ez szemlátomást az egész emberiséget vég-
romlásba döntené? 

E kérdésekre csak egy válasz van, s ez a kinyilatkozta-
tás azon tana, melyről egy lángeszű ker. bölcs azt mondja, 
hogy ámbár az ész fel nem foghatja, szükségképen igaz ma-
rad; ez az ösbün- elterjedése- s következményeiről szóló tun. 
Bizonyára, folytatja ugyanaz, semmisem visszataszitóbb e 
tannál a kevély észre ; daczára ennek ama hittitok nélkül 
az emberi társadalom még nagyobb titok volna önmaga előtt. 
(Pascal, Pensées III , 8.) 

S valóban, a ker. tan az eredendő bűnről képes egyedül 
megmagyarázni, hogyan lehetséges a természeti igazságo-
kat is annyira félreismerni, hogyan lehetséges a legneme-
sebb érzelmeket véglegesen kiölni a szivből, szóval hogyan 
lehet az ember oly embertelen, hogy mig ő e világ gyönyörei-
ben dőzsöl, addig embertársát nyomorban engedni veszni. 
Az eredendő bün szülte az önzést hármas gonosz vágygyal, 
ez a szertelen bir- s élvezetvágy, egybekötve kevélység- s rest-
séggel. E rosz szenvedélyek azon különbséget, mely már a 
dolog természeténél fogva gazdagok és szegények közt fen-
áll, éles ellentétté fokozták s oly mérvű osztálygyülöletet 
idéztek fel, mely minduntalan iszonyú merényletekben tör ki. 

Ezen éles ellentéteket a mai állambölcseség minden-
féle nemzetgaszdászati reformjavaslatokkal kiegyenlíteni 

törekszik. Az egyik segíteni akar az adók igazságosabb ki-
vetése, a másik hitelintézetek s kölcsönsegélyzőegyletek fel-
állítása, a harmadik a munkának uj szervezése, a negyedik 
gyarmatosítás, ez védvám, amaz szabad kereskedelem s ipar 
által. De mindezek csak külső eszközök, melyek ugyan némi 
segítséget hoznak, de a társadalmi baj gyökerét nem érintik, 
mivel ez mélyebben fekszik. 

Ennek gyógyitására benső, az egész embert átható, főleg; 
a lelket megujitó szellem-erkölcsi erőre van szükség. Ezen 
szellemi erő egyedülcsak a ker religio ajándoka, mely azért 
szált le mennyekből, hogy a bünbeesett emberiséget nyomorá-
ból felemelje, Istennel kiengesztelje, a tévelyek és rosz szen-
vedélyek járma alul felszabadítsa, mi minden társadalmi baj-
nak oka. S valóban a ker. tan világosítja fel az elméket a 
földi javak igazi rendeltetéséről, miszerint azok nem önczél, 
mivel hiuk s mulandók, hanem csak eszközök az életszük-
ségletek födözésére, mire minden embernek a teremtés czi-
ménél fogva joga van, hogy ily módon végczélja, az örök 
élet felé haladhasson. Evégből mondja az Üdvözitő : Ke-
ressétek először Isten országát s az ö igazságát s ezek-
mind hozzáadatnak nektek." (Máté 6,33.) Isten t. i. e földön 
közvetve, vagyis az angyali doctor szerint per causas secun-
das működik, azt akarván, hogy a gazdagok a feleslegest a 
szegényeknek adják. Továbbá: „Mit használ az embernek, 
ha az egész világot megnyeri is, lelkének pedig kárát vallja ?Á 

(Máté 16,26.) „Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket az ég-
ben . . . mert a hol kincsed vagyon ott vagyon, szived isu (U. 
o. 6, 19 — 21) S már a koronás dalnok: „Ha bővelkedtek gaz-
dagsággal, sziveteket ahhoz ne tapasszátok(61 zsolt 11.) Esze-
rint minden fösvénység tiltva van, miből az adakozás köte-
lessége folyik. 

A ker. religio továbbá tanitja, hogy mi mindnyájan 
Isten képére s s hasonlatosságára vagyunk teremtve ; azért 
ő a mi Atyánk, mi pedig mindnyájan fiai, tehát testvérek 
vagyunk. Ennélfogva a sziv már a dolog természeténél 
fogva, a virágkehelyhez hasonlóan, mely önkényt a nap felé 
irányul, — legnemesebb érzelmeit, tehát különösen a szere-
tetet, mindenekelőtt Istenre, azután pedig embertársunkra 
vonatkoztatja, mivel az Isten iránti szeretetet emezt magában 
foglalja. Ezen természeti erkölcsi törvényt ismételve kimond-
ja az Üdvözítő, hogy'vele kiszakítsa az önzést a szivből : „Sze-
ressed a te Uradat Istenedet teljes szivedből, teljes lelkedből s 
teljes elmédből. Ez a legnagyobb s első parancsolat. A második 
pedig hasonló hozzá : Szeressed felebarátodat mint tennenmar 
gadat." (Máté 22, 37 33.) Ha pedig kérdezzük,,ki a mi fele-
barátunk, az irgalmas szamaritánus példájára utalván azt 
mondja, hogy kivétel nélkül minden ember. Ezt még bőveb-
ben magyarázandó mondja Jézus : Mindeneket, a miket akar-
tok, hogy cselekedjenek nektek az emberek, ti is cselekedjétek ne-
kik." (Máté 7, 12.) Ezen ker. felebaráti szeretetnél fogva a 
gazdagok mindazon jót fogják tenni a szegényeknek, amit ők 
is óhajtanának, hogy velők tegyenek, ha ők is ily nyomoru-
ságba jutnának. Ezen, a szegénynek felebaráti szeretetből adott 
jótétemény, ez a ker. alamizsna. Ennek forrása tehát a feleba-
ráti szeretet ; de ezt csak a ker. religio hozta magával a földre 
mivel ez a szeretet religiója, mert Krisztus szerint : „Arról is-
mernek meg mindnyájan, hogy az én tanítványaim vagytok, ha 
szeretettel lesztek egymáshoz" (Ján. 13, 35.) s azért a ker. 
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religioban az alamizsna solia ki nem apad, mivel ez fönen 
hirdeti a szeretet tanítványának parancsát : „Bizony mon-
dom nékteli, a mit egynek ezen legkisebb atyámfiai közöl cse-
lekedtetek, nékem cselekedtétek.11 (Máté 25,40.) Nemkülönben : 
A ki titeket befogad, engem fogad be: s a ki engem, befogad, 
azt fogadja be, ki engem küldött... s ha valaki italul egynek 
c legkisebbek közöl egy pohár hideg vizet ad csak, . . . bizony 
mondom nektek, nem veszti el jutalmát." (Máté 10, 41,45.) 
Avagy ki volna képes azon fönséges erőt leirni, mely e sza-
vakban rejlik ; ki volna képes megszámlálni azon könyeket 
s verejtékcseppekket, melyeket azok letörültek? E szavak a 
szüzeknek egész seregét teremtették, kik az úton felszedett 
koldúsban is Jézust látják s ápolják, a legrutabb nyava-
lyában fetrengőt égi türelemmel gondozzák. Ama szavak-
kal az édes Üdvözítő azon szeretetet, melylyel az emberek 
őneki tartoznak, a szegények s betegek szolgálatának szen-
telte. Gyönyörűen értekezik Bossuet a szegények erkölcsi 
méltósága fölött tartott fönséges beszédében : „Nem elég, 
keresztények ! a szegényeket csak érzéki szemekkel — ha-
nem szükséges azokat lelki szemekkel nézni. A kik azo-
kat egyedül a test szemeivel nézik, egyebet sem fognak ben-
nök látni mint alacsonyságot, s őket megvetni fogják. De a 
kik benső szemmel, vagyis a hit által felvilágosított értelem-
mel tekintik a szegényeket : azok bennök Krisztust fogják lát-
ni; azok látni fogják bennök szegénységének képmásait, or-
szágának polgárait, ígéreteinek örököseit, kegyelmeinek osz-
talékosait, szentegyházának igazi fiait, titokteljes testének el-
ső tagjait. Ez az oka, hogy szeretettel segítségükre sietnek. 
De ez még nem elég, hogy szükségleteiken segitve legyen. 
Mert a ki nekik alamizsnát ad, mintegy kényszerítve tolakodó 
kérelmük, vagy inditva természetes könyörületesség foly-
tán, — a szegénynek nyomorúságát enyhíti ugyan, de azért 
még korántsem fogja fel azt ker.'szempontból. Egyedül csak 
az érti a szeretet titkát, ki a szegényeket az egyház első-
szülött gyermekei gyanánt tekinti ; a ki őket ezen rangjok 
miatt tiszteli s azért kötelezve érzi magát nekik szolgálni." 
(Sermons choisis, de 1' édition de M. Sylvestre de Sacy, 
page 438.) 

A szeretetnek nemcsak értelmes s könyörületesnek kell 
lenni, hanem szükséges, hogy bizonyos tekintélylyel gya-
koroltassák, melyet a szegény kész engedelmességgel elfo-
gadjon. Ezen kellékek nélkül a szeretet nem képes nagy hi-
vatását a socialis kérdés megoldásánál betölteni. Egyedül 
a kereszténység tanaiban rejlik ama kellékek biztositéka. A 
szegény, a ki ker. türelemmel viseli szegénységét, — minde-
nekelőtt alázatos, s azért készségesen engedelmeskedik azok 
intelmeinek, kiket Isten föléje helyezett e világon. A sze-
génység reá nézve Isten ajándoka, melynek becsét jól fel-
fogja ; ő tudja, hogy az evangelium szerint a természetfö-
lötti rendben sorsa kedvezőbb mint a gazdagoké. Öt soha 
sem fogja kísértetbe hozni az irigység s gyűlölet, mely a 
szegényt a gazdag ellen uszítja oly társadalomban, mely az 
önmegtagadást már elfeledte. Ö annál bizalmasabban fog 
közeledni a gazdag felé, minél jobban tapasztalja, hogy ez 
testvéri szeretettel öleli fel. Mig t. i. a gazdag Isten képmását 
látja a szegényekben, addig ezek a gazdagban Isten jótétemé-
nyeinek közvetítőjét tisztelik, kikre anyagi s értelmi fensőbb-
ségök miatt azon szép tisztet bizta, hogy a szegényeket ta-

nítsák, vezessék, táplálják. A ker. társadalomban kölcsönös 
tisztelet, szeretet s bizalom honol gazdag és szegény között, me-
lyek a javak egyenlőtlensége szülte ellentéteket sokkal hatá-
lyosabban fogják kiegyenlíteni, egymással megengesztelni, mint 
bármi természeti jog vagy emberi törvény. 

A felebaráti szeretet annál gyümölcsözőbb leend ker. 
alamizsnában, minél jobban vagyunk meggyőződve azon 
becs- s méltóságról, melyben áll Isten előtt a szegénység. 
Eziránt halljuk ismét Bossuet-et: „Az egyház első sorban a 
szegények miatt alapíttatott; ezek igazi polgárai ama bol-
dog városnak, melyet a szentirás Isten városának nevez. Ez 
arra tanit bennünket, mennyire kell tisztelni a szegényeket 
és szűkölködőket; mivel azok Krisztus családjának első szü-
löttjei, s mivel azokat mennyei Atyja kiválasztotta, hogy 
szentegyházának polgárai legyenek. A szegények Jézus ke-
resztjét viselik, azért titokteljes testének legdrágább tag-
jai . . . Szánandó vaksággal vannak megverve azok, kik 
nem becsülik a szegényeket, kiket Isten maga, kegyelme ál-
tal annyira kitüntetett, hogy egyházában az első helyet fog-
lalják el. Azért, keresztények ! tiszteljétek a szegények sor-
sát. Sz. Pál pildája előttünk tündököl. Midőn a rómaiakhoz 
ir azon alamizsnáról, melyet a jeruzselemi hiveknek vinui 
készül, imigyen szól : „Kérlek titeket, atyámfiai, a mi Urunk 
Jézus Kr. által, s a Szentlélek szeretete által, segitsetek en-
gem az Istenhez érettem való imádságtokban, hogy az én 
szolgálatom áldozata kedves legyen Jeruzsálemben a szen-
teknek." (Róm. 15, 30—31.) Mit akar evvel mondani az 
apostol, és szükséges-e annyi gondosság, hogy kedves legyen 
az alamizsna? Igen ezt megkívánja a szegények méltósága, 
mely miatt az apostol igy beszél. O benők nem egyszerűen 
szűkölködőket lát, kiket segélyezni kell, hanem Jézus kiváló 
tagjait s az egyház legöregebb fiait Ennélfogva elmélked-
jetek Urunk szeretetében, kedveseim! s hae világ szerencse-
javai a szegények fölé helyeznek benneteket, Krisztus kereszt-
je, melyet viselnek, őket tifölétek helyezi. Tiszteljétek tehát, 
szolgálván a szegényeknek, az isteni Gondviselés titokteljes 
végzéseit, mely a szegényeknek az első rangot adja szentegy-
házában ama kiváltsággal, miszerint abba csak avégett fo-
gadtatnak be a gazdagok, hogy a szegényeknek szolgálja-
nak." (Sermon sur l'éminente dignité des pauvres.) 

De honnét van a szegénységnek e kiváló becse s mél-
tósága? Onnét van, mivel a Világüdvözitő maga a meg-
testesült szegénység. Szegények szülei, szegény születéshe-
lye a bethlehemi jászol, szegény menekvése Egyiptomba, 
szegény ifjúsága a nazarethi ácsműhelyben, szegény egész 
élete. Jézus igazán mondhatá : „A rókáknak barlangjaik 
vannak s az égi madaraknak fészkeik: az ember fiának pedig 
nincs hová fejét lehajtsa." (Luk. 9, 58.) Szegényeket választ 
apostolokul ; szegények, szűkölködők, betegek, siránkozók 
képezik környezetét, ezek követik őt a pusztába; ezeket ke-
resi fel hajlékaikban, ezekkel viseli a farizeusok gyűlöletét: 
ezekkel részvétteljesen siránkozik, ezeket vigasztalja és fön-
séges hegyi beszédében boldogoknak hirdeti. Végül pedig az 
Üdvözítő is szegényen, mindenkitől elhagyatottan hall meg 
a keresztfán. Ezzel az Istenfia az igazi, soha el nem évülhető 
nemesség levelét szerezte meg a szegényeknek. S ha már a 
fő ily eleven példányképe a szegénységnek, nem fogják-e 
azt becsülni, szeretni a tagok is? S valóban mystikus testé-
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ben, anyaszentegyházában, az önkénytes szegénység a ke-
resztény tökéletesség hőseit, a legnagyobb szenteket állította 
oltárainkra. . . . 

Nem lehet Krisztust szeretni anélkül, hogy a szegé-
nyeket ne szeressük ; nem lehet Krisztust követni a nélkül, 
hogy a szegényeken a testi lelki irgalmasság cselekedeteit 
ne gyakoroljuk, hiszen róla mondja a szentírás, hogy körül-
járt jót tevén ; hogy nyavalyáinkat viselte és gyógyította. 
Minő egyszerű szavak ezek, ép oly fönségesek ! 

S ha már egyátalán a szegényeknek kiváló gondossá-
gát szenteli a kereszténység, mennyivel érdemesebbek lesz-
nek a ker. alamizsnára azon szegény munkások, kik beteg-
ség, öregség, vagy bármely más szerencsétlenség miatt mun-
kaképtelenekké válnak, s a mai munkaviszonyok folytán kol-
dusbotra jutnak. Az ily módon keletkező nyomor enyhíté-
sére czéloznak az egyház által különféle időben alapított inté-
zetek munkaképtelen munkások számára. 

A különféle árnyalatú szabadelvű pártok, miután az 
egyéni önsegély nagyobb dicsőségére a ker. alamizsnát mint 
lealázó dolgot nagyúriasan visszautasították, ezt legújabban 
magas íigyelmök tárgyává teszik, s a tehetetlen munkások 
számára különféle intézményeket, u. m. segélytőkék, taka-
rékpénztárak, dologházak s menhelyek alapitását javasol-
ják. Távol legyen tőlünk kicsinyleni ezeknek hasznát, sőt 
örömmel üdvözöljük az államnak vállvetett törekvését a 
többi társadalmi tényezőkkel. De hogy ily nemű intézetek a 
tehetetlen munkások testi lelki nyomorát igazán enyhít-
sék, szükséges, hogy azokat a ker. szellem, a szeretet 
hassa át s éltesse ; s azért ezen jótékonysági intézetek szer-
vezésénél s kormányzásánál az egyháznak legyen döntő be-
folyása, mely őt hivatása s e téren szerzett érdemeinél fogva 
jogosan megilleti. Hiszen majdnem minden ily nemíi jóté-
kony alapítványok, u. m. menházak, betegápoldák, tápinté-
zetek stb. széles Európában, névleg hazánkban, az egyháztól 
veszik eredetüket ; amit eddigelé az állam létesített, amazok-
kal egybevetve, — vajmi kevés. 

Továbbá ezen intézetek csak azon esetben fogják iga-
zán enyhíteni az anyagi s erkölcsi nyomort, ha a felebaráti 
szeretet, az önmegtagadás szellemében vannak szervezve és 
kezelve. Ugyanis köztapasztalatilag az ilyen men- beteg- és 
szegényházak benső felszerelése s gondozása rendkívüli ne-
hézségekkel van összekötve. Napról napra gyámoltalanabb 
lesz s nagyobb gyámolitásra szorul a munkaképtelen elaggott 
munkás. Teste lelke mindjobban roskad, fásul ; az előbbeni 
hibák, rosz szokások és szenvedélyek újra kitörnek — és 
kiállhatatlanná teszik őtet. Tisztátalanságra való hajlama 
sokszor undorító alakot ölt s viszataszit mindenkit; tunya-
íág, iszákosság, czivakodás versenyeznek egymással. A ki 
nem ismeri az emberi természet nyomorúságát, az csak lá-
togasson el néha ily intézetekbe, s azonnal meg fog győződni, 
hogy a ki ilyen szegény öregek ápolására szenteli magát, 
.annak szivében nem pusztán természeti hanem természetfö-
lötti szeretetnek kell honolni, mely a legnyomorultabb kol-
dusban is Krisztust látja s ápolja ; az önfeláldozás csodáit 
miveli, hogy Isten ígéreteire méltó lehessen. Egy assisi sz. 
Ferencz, magyarországi sz. Erzsébet, s egy irgalmas szer-
zetesnő, a feláldozó szeretet oly csodái, melyek egyedül Krisz-
tus egyházában lehetségesek. 

A történelem czáfolhatlanul bizonyítja, hogy a minden 
emberi nyomor, tehát a keresetképtelen munkások számára 
alapított jótékonysági intézeteket is a kereszténységnek kö-
szönhetni ; ezeket az ókori pogány világ fendicsért műveltsége 
névről sem ismerte. A divatos humanismus, a pusztáncsak 
emberbaráti szeretet vérsenyezhet ugyan a ker. egyházzal, 
sőt fölül is múlhatja pazar fényben, melylyel a szeretethá 
zakat külszinre felszereli ; de hiányozni fog bennök az éltető 
elem, a ker. felebaráti szeretet, ember fölötti erejével, mely 
nélkül nincs önfeláldozás, e nélkül pedig azok számára 
nincsen gyarapodás. Dr. Surányi J. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, october 29. A jezsuiták pénze. — A liberá-

lis világot ismét bolonditják, azaz, hogy nem is ,ismét', ha-
nem csak uj táplálékot adnak be neki, hogy elég erővel bir-
jon kitartásra a liberalismus utjain, mert az bizonyos, hogy 
ha minden időben ujabb és ujabb táplálékot nem nyernének 
a liberalismus hivei, már akkor réges régen megbukott vol-
na a liberalismus és a nagy muftik nem kormányoznák libe-
rális módon a világot. Az uj táplálék pedig, melylyel a li-
berális elméket tele töltik, a jezsuiták és a ,rokon' szerzete-
sek pénze. Semmi sem bizonyosabb ugyanis a liberális köz-
lönyök szerint, mint az, hogy az osztrák kormány, a legú-
jabban Ausztriában alapitott tartományi bankot, a franczia-
országi jezsuiták és száműzött rokon szerzetesek pénzéből 
szervezte, ultramontán közvetítők folytán. Azok a cselszövő 
és az állami politikába beavatkozó jezsuiták ugyanis meg-
tudva, mert kémekkel mindenütt rendelkeznek, hogy Fran-
cziaországból száműzetni fognak, milliókra menő vagyonu-
kat jóelőre összeszedték ; ugyanerre buzditották a rokon szer-
zeteseket is, és igy kijátszva Gambettát, ki pénzükre ve-
tette szemét, most pénzükkel Ausztriában spekulálnak, itt 
akarván mindenekelőtt jezsuita államot alkotni, hogy azután 
hatalmukat kiterjesztve Francziaországra is, előbb-utóbb 
ismét visszakerüljenek. 

A fentebbi hir szó szerint körülbelül azon módon, mint 
azt leírtuk, lényegében azonban egészen ugy, körüljárta már a 
világot és igy hozzánk is eljutott, mint kiket első sorban illet, 
mert az bizonyos, hogy az említett hir főleg Ausztria- Ma-
gyarországnak szól. Minden józan eszű ember előtt okvet-
lenül bizonyos, hogy az egész hirben egy betű igazság sin-
csen ; és az mégis colportáltatik, ugy hozván ezt magával a 
liberalismus czélja. Az egész hir czélja mindenki előtt igen 
világos : nem más az, mint meggyülöltetni a jezsuitákat és 
igy őket a monarchiából száműzetni. A liberalismus mata-
dorjai, kik ama hirt a világba bocsátották, ugy okoskodnak, 
hogy soha kedvezőbb idő, a gyűlölt jezsuiták száműzetésére 
a monarchiából, nem létezett, mint a jelen pillanat. Száműz-
ték őket Porosz-, száműzték Francziaországból ; a »közvéle-
mény' ellenük van két hatalmas országban : ugyanezt kell 
eszközölni a monarchiában is. Az alkalom más tekintetben 
is kedvező, mert conservativ szellő kezd fújni, csak azt kell 
tehát mondani, hogy a conservativ pártnak jönnek segítsé-
gére pénzükkel a jezsuiták, hogy igy az államot jezsuitává 
tegyék, és a közvélemény azonnal ellenök fordul, követeli a 
létező jezsuiták elüzetését stb. és a játék meg van nyerve. 

Ha ez egyetlen egy tény nél egyebet nem ismernénk 



278* 

is, már ez is elég lenne önmagában véve a liberalismus elité-
lésére. A liberális coriphaeusok jól tudják, hogy abban amit 
hirdetnek, egy szó sem igaz és mégis készek hazugsággal 
egy testület ellen törni, csakhogy azt, ha lehet, megsemmi-
sítsék. Ugyan mivel is birnak azok a jezsuiták, hogy abból 
egyszerre milliókkal rendező bankot alapithatnának? Te-
kintsünk szét csak a jezsuiták közt, és akkor azt találjuk, 
hogy azok, amit birnak, nem pénzben bírják, hanem igenis 
vannak residentiáik, melyeknek legkisebb részét foglalják el 
önmaguk, a többi ami nagyszerű, az egészen más czélokra 
fordittatik. Látunk nálok világhírű könyvtárakat, physicai 
tantermeket, nevelő intézeteket, látunk fényes templomokat 
stb., melyek mind elnyelik azt a tömérdek pénzt, melyről el-
lenségeik ábrándoznak. Igenis, a jezsuiták pénze ily és eh-
hoz hasonló czélokra fordittatik és azon nagyszerű külde-
tés teljesítésére, melyet önmagokra vállaltak, t. i. a missi-
ókra, az Isten igéjének hirdetésére, mely alkalommal nem 
arról van szó, hogy meggazdagodjanak, mint az angol mis-
sionariusok, hanem hogy az Isten igéjének hirdetése, a ke-
resztény civilisatió terjesztése mellett, még anyagilag is se-
gélyezzék a pogányokat, és ezen anyagi részieta művelt or-
szágokban élő jezsuitáktól küldetik missionarius testvéreik-
nek. A jezsuitáknak tehát nincsen módjuk a pénzt halomra 
rakni, hogy abból bankot alapítsanak, hanem a mivel bir-
nak azt a legszentebb czélokra fordítják: és bizonyos, hogy 
az emberiségnek egyetlen egy jezsuita residentiából több 
haszna van, mint az összes zsidóság pénzéből, még ha ezek-
hez hozzáadjuk az összes liberális szájhősök pénzeit is. Ha 
ezeket megfontoljuk, lehetetlen be nem látnunk, mily 
esztelen az az állitás, mely a jezsuiták millióiból akar ban-
kot állíttatni, bármily czélból. Különben is, a mód, melylyel 
a jezsuiták száműzettek Francziaorságból, nem olyan, hogy 
millióikat magukkal vihették volna: azok a milliók, ha vol-
tak, be vannak fektetve, mint mondtuk épületekbe, könyv-
tárakba, templomokba stb. ; de ezek mind ott maradtak, ér-
tékesítve nem lettek ; az éjjel kiűzött jezsuiták magukkal 
egyebet nem vittek, mint a ruhát, mely rajtok volt ; a befek 
tetett pénz pedig mind ott maradt az országban. Mikép le -
bet tehát ily körülmények közt milliókról beszélni, mely 
összeggel bank alapíttatott volna? 

Mentita est iniquitas sibi, mondhatjuk szemébe mind-
azoknak, kik ily mesével ámitgatják a világot. Hogy minő 
fajhoz tartoznak azok, kik milliókkal rendelkeznek, kik mil-
liókkal szoktak bankokat alapítani, hogy mily czélra szok-
ták a bankokat felhasználni, azt ugy hisszük bővebben fejte-
getni felesleges : a világ sokkal jobban ismeri őket, hogysem 
közelebbről kellene őket megjelelni; azt azonban megmond-
hatjuk, hogy a világ őket nem jezsuita néven ismeri, és mi 
azt hisszük, hogy immár közeledünk az időhöz, midőn a je-
zsuita heczczek véget fognak érni. A társadalmi, állami viszo-
nyok kezdenek olyanok lenni, hogy a társadalom ajezsuiták 
üldözését, a katholicismus egyetemleges üldözésével, tovább 
már meg nem győzi. Kezd minden zilálttá, zavarossá lenni, sőt 
már jó nagy részt oly zilált, hogy a társadalmi és állami con-
servativ elemek, minők a jezsuiták is,nélkülözhetetlennekké 
lesznek, hogy a további sülyedés megakadályoztassék, miért is 
mi, azonfelül, hogy magában Francziaországban is mind ne-
hezebbé kezd lenni a márcziusi rendeletek végrehajtása, az 

emiitett körülménynél fogva is azon reményben élünk, hogy 
még a jezsuiták pénzéről irott vezérczikkek sem fogják elő-
idézni a veszélyt, hogy ajezsuiták a monarchiából száműzes-
senek, ellenkezőleg, az idők jeleiből ítélve, inkább azt követ-
keztetjük, hogy a figyelem azokra és azok pénzére fog irányul-
ni,kik jónak látják a figyelmet, saját érdekükben a jezsuiták-
pénzére forditani. 

Francziaország. Amonlpellieri karmeliták kiűzetése 
— Pénteken, f. hó 15-én, délután négy órakor, Rousselier 
polgár közügyész, Arnal polgár a köztársaság ügyésze, Mo-
nicault polgár központi rendőrbiztos, Lagarde polgár titkár, 
együtt voltak a prefekturán, Fresne polgár szobájában. I t t 
a préfet, hogy honatyai pajtásainak lelohadt bátorságát fel-
éleszsze, gyújtó beszédet tartott a clericalismus ellen, mely, 
szerinte jobban mint valaha, elárasztással fenyegeti az orszá-
got. Ez a beszéd hosszú, dühös vala és oly stylben volt tartva, 
mely teljesen megfelel azon nevelésnek, melyet (Fresne ur a 
préfet) egy biztositó társaság nyugdijazott ex-agense, kapott. 
Síri csend és mély hallgatás követte a beszédet. Egy két 
lelkiismeret, melyet kissé gyengébb vaspánczél vértez, egy-
két félénk megjegyzést koczkáztatott. A préfet hevesen azt 
válaszolta, hogy az ily kényes körülmények között minden 
hivatalnoknak kötelessége feláldozni magát a köztársaságért. 

Igy készültek a merényletre a hivatalban. Lássuk most 
az áldozatokat. 

Ugyanakkor, midőn a bakók gyűléseztek, hire kezdett 
menni a közönség közt a miniszteri rendeletek közeli végre-
hajtásának. Esti hét órától sokan mentek a karmelita zár-
dába ; a kiűzetés előestéjén még egyszer kezet akartak szo-
ritani a szentéletü szerzetesekkel s tudtokra óhajtották adni 
őszinte rokonszenvüket és erős ragaszkodásukat. Többen a 
szent házban akarták tölteni az éjet. E sorok írója, mi sze-
rencsések voltunk ezek közé tartozhatni. Láttuk egész éjen 
át a jogtiprás és köztársasági önkény ezen áldozatait járni 
kelni, csendesen, kedvesen, arczukon tiszta lelkiismeretük 
nyugalmával. Reggeli két órakor kezdődtek a szent misék s 
tartottak egész öt óráig. Félhatkor kezdett a nép bevonulni 
a templomba s állást foglalni a zárdát környező utczákon. 
Háromnegyed hatra megérkezett a rendőrség és szemben a 
templommal állást foglalt. A nép, körülbelül 2 — 3 százan, 
hangos éljenekben tört ki, éltetve a karmelitákat, a szabad-
ságot és vallást. Az éljenzés és taps 5 — 6 perczig tartott. E 
pillanattól kezdve a tömeg rohamosan nőtt, ugy hogy félóra 
múlva legalább négyezer ember volt jelen, mikor pedig a 
karmelita atyák kiűzettek, akkor már 10,000-en voltak a 
szemtanuk. 

Hat órakor megérkezett Monicault polgár, oldalán há-
rom biztosával, Kloeber, Robert és Outhier biztosokkal. 
Azonnal elkezdték hátraszorítani a tömeget, mert ez a zár-
törő kalapács-ütések hallatára bizonyára zajosan nyilvání-
totta volna haragját. Hat óra liusz perczkor Monicault s há-
rom kísérője a zárda ajtajához érkezeti. Becsengetvén, megje-
lent az ajtóőr. Ki az, kérdé. — Monicault : Én vagyok a köz-
ponti biztos; a hatóság nevében jövök és beszélni akarok a 
zárdafőnök úrral. Azonnal el hivom, feleié az ajtóőr. Nemso-

*) Hogy t. olvasóinknak fogalmok legyen, mily cynikus részletes-
ségek közt hajták végre Francziaországban a szerzetesek ellen kiadott 
jogtipró kormányrendeletet, közöljük lehetőleg összevonva a fenti hiteles 
leirást a mompellieri ,Union national- után. Szerk. 
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kára megérkezett a prior s kezdetét vette a kikérdezés. Ki 
van itt? A közp. biztos. A préfet úrtól jövök 8 önnel van 
közleni valóm. Van önnek birói rendelete? El vagyok látva 
a préfet ur megbizásával ; nyissa ki az ajtót s közleni fo-
gom azt önnel. En, feleié a prior, választó polgár vagyok; 
nem követtem el semmi bűntényt, semmi vétséget, semmi 
kihágást. Hiszem, vágott közbe Monieault. Végre is, foly-
tatá a prior, én itthon vagyok, s megtagadom az engedel-
mességet, s nem engedek csak az erőszaknak. Én, folytatá a 
biztos, nem akarok sem erőszakot használni, sem önöket nem 
akarom kiűzni (?) ; nekem közleni valóm van önnel ; nyisson 
ki, hogy bemehessek. En, viszonzá a prior, nem ismerem el, 
hogy önnek joga volna hozzám bejönni ; ezt csak az igazság-
szolgáltatás teheti s ez is csupán birói rendeletre; tulajdon-
jogomnál fogva ismétlem, hogy nem nyitok ajtót. Van ön-
nek jogczime a tulajdonosságra ? Van, két ingatlanra két 
birtokjogi leltárom. Jól van, engedjen engem bemenni s mu-
tassa elő nekem azokat. Ezt nem teszem, mert egyedül az 
igazságszolgáltatásnak van jo°;a ezen közlést tőlem köve-
telni. Ön nem akar kinyitni ? Figyelmeztetem, hogy feltöre-
tem az ajtót. Erre a prior a jelenlevőkhöz fordulva: Uraim, 
úgymond, tanukul hivom fel önöket a lakom elleni erőszak-
ról. Gos lakatos, városi tanácsos csakugyan megkezdé a zár-
törés művét. A zár ugyan összetört, de azért az ajtó meg se 
mozdul. Gos betöri az ajtó közepét s alulról akarja kifeszí-
teni az egész ajtót, csakhogy ez nem megy. . . Oh, zsivá-
nyok ! kiáltott fel dühösen és Monicaulthoz fordulva fele-
melte fejszéjét : Nincs, úgymond, más kulcs, mely az ajtót 
felnyissa, mint ez. Végre 43 perez fáradalmai után az 
ajtó tetejétől talpáig ketté hasitva recsegéssel összedőlt. Erre 
Monieault, rendőri s titkári csapatjától követve, belép az elő-
csarnokba a megáll a zárda clausurája előtt, mely mögött 
o t t j van a prior tanúival. Van szerencsém önt, igy szólitá 
meg ez utóbbit, újra felhívni: nyissa fel e második ajtót. A 
prior e felhívást visszautasítja. Mielőtt tovább mennénk, 
folytatá Monieault, mondja meg ön, kik ezek az urak itt s 
kik azok, kik hivatvák önnek segédkezet nyújtani. A prior 
bemutatja tanácsosául Triaire-Brun ügyvéd urat. Triaire-
lírun előmutatja Bayle atya, a prior, birtokjogának czimeit. 
Azután tiltakozik a lakon elkövetett erőszak ellen. „Nincs 
törvény, mondá erős hangsúlyozással, mely tiltaná több sze-
mélynek egyesülni s ingatlant szerezni. Ebben az ingatlanba 
a tulajdonosnak joga van befogadni a ki neki tetszik, azon 
•egyedüli föltétel alatt, hogy az ország törvényeit semmi-
ben sem sérti meg. Központi biztos ur, én önt figyelmezte-
tem azon súlyos következményekre, melyeket önre ezen erő-
szakos cselekedet von, a melynek végrehajtását ön imént 
megkezdte." It t átvévén a szót a prior, Monicaultnak eze-
ket mondá: „Ön, uram, bizonyára megvan keresztelve 5 
vannak gyermekei is : figyelmeztetem önt, hogy ezen erő-
szakoskodás következtében ön nagyobb kiközösítés aláesik." 
I t t most nem erről van szó, feleli a biztos ; én a kormány 
rendeleteit hajtom végre. Erre felolvastatja a prefektusi hi-
vatal rendeletét, melynek értelmében a montpellieri sarut-
lan karmeliták congregatiója feloszlattatik. Ennek felolva-
sása után a biztos, miután másodszori felhívása Í3 a kinyi-
tásra visszautasittatott, elrendeli a betörést. Újra megzör-
dülnek a kalapácsütések és a clausura Gos ur és segédei 

erőlködésére enged és recsegve összedől . . . Tehát az 
erőszak már bent van. Most következik az atyák kiűzetése 
egyenkint. Lassúk csak a 3. számú czella feltörését. Ebben 
János atya lakott; tanukul vele voltak : Chamayon Gaston 
és Ducel ügyvéd urak és Mirman ur. Midőn a czella ajtaján 
koezogtak, Chamayou ügyvéd kérdé : Ki az? B. A rendőr-
biztos. Ch. Mit akar ön? B. Végrehajtani a törvényt. Ch. 
Melyik törvényt ós micsoda alakban? B. A létező törvénye-
ket, kiűzve a karmeliták nem autorizált congregatiójának tag-
jait. Ch. Nem lenne ön szives velem közölni a vizsgáló biróság 
elfogatási vagy megidézési rendeletét, törvényesen kiállítva, 
a birói hatóság részéről. B. Nekem nincs ily rendeletem. Ch. 
Olvassa fel ön akkor a feloszlató rendeletet. B. Én azt már 
fiiolvastam a páter prior előtt. Ch. Engedje meg ön, vi-
szonzá az ügy véd-tanu, a jelentést minden érdeklett féllel 
külön-külön személyesen kell közölni. Csupán erkölcsi sze-
mélyek képviselhetők megbízott által, nálunk pedig erköl-
csi személyek csakis az autorizált congregatiók. Midőn ön 
a jelentést csakis a páter prior előtt tette, ön elismerte eb-
ben a karmelitáknak mint congregatíónak erkölcsi szemé-
lyiségét s igy ennek törvényszerinti létjogát. Ha ez önnek 
szándéka volt, fogadja érte köszönetemet. — Erre a biztos uj 
felhívást intéz, melyet uj viszautasitás követ az ügyvéd ré-
széről, ki igy végzé; Utolsó szó, uraim: önök atyáink ma-
gánlakát megsértve nagy felelősséget vonnak magukra és a 
bűntető törvénykönyv 385. czikkében kimondott büntetésre 
teszik magukat méltókká. — Utolsó felszolitás, utolsó vissza-
utasitás, végre betörés. A czella lakója nem akarja önként 
elhagyni lakását. Midőn eltávolítása végett a rendőrség 
ráteszi az erőszak kezét, egyik tanú ezt mondá a biztosnak : 
Ne tegye súlyosabbá felelősségét, és őrizkedjék a legcseké-
lyebb erőszaktól is, mert ennek önkényes volta, meggyőző-
désem szerint, ön ellen felhivhatja a büntető törvénykönyv 
187,198 és 311-ik czikkeiben kimondott büntetéseket. Én 
tudom mit teszek, volt a válasz, mire a biztos rátette kezét 
a szerzetes vállára, ki felkelt és ezt mondá : Engem már 
kétszer kiűztek a poroszok, kik nem bocsáthatták meg ne-
kem, hogy lotharingiai létemre a franczia polgárságot vá-
lasztottam ; tiltakozom az ellenem intézett erőszak ellen és 
tanukul hivom fel ezen urakat. Erre lementek a közös te-
rembe, hol Monieault várt reájok. Ez János atyától nevét 
kérdezé. Nevem : abbé Charpentier, volt a válasz. Néhány 
pereznyi szünet után Monieault: Önök uraim, — a tanukhoz 
fordulva,— elmehetnek, én nem tartóztatom. Tanú : Ön biztos 
ur, összezavarja a dolgot. Mi nem artóztatjuk önt. Ön nincs 
otthonában ; az atya van itthon, s innen nem megy ki csak 
erőszak folytán. Jól van, mondá Monieault, s biztosainak 
megparancsolta, hogy vigyék ki János atyát. — A4-ikczel-
lában Félix atya volt négy tanúval. Miután itt is feltörték az 
ajtót és Félix atyát kivezették, Vichet ügyvéd-tanu Moni-
caultnak ezeket mondá: Az a művelet, melyet ön végrehajt, 
szivtelenség, Monieault u r ; miután ön a május 16-iki kor-
szak alatt békebiró volt, ime mire jutott most ! Monieault: 
Ön ezt már nekem megmondta az „ Union national" hasáb-
jain. Vichet ügy véd : Ezt még ismételni fogjuk, csakhogy 
önt, biztosítom, egyszer majd eléri a büntetés. Monieault, 
lehajtott fővel magában mormogva: Ha én nem tenném 
megtenné más ! — Igy folyt ez a cynikus végrehajtás, mig 
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valamennyi czellát fel nem törték. Miután az atyák mind-
nyájan együtt voltak, uj erőszakkal egyenkint kivezették a 
zárdából. Kint a nép nagy részvéttel fogadta a vallás 
áldozatait. Egyes jótevők gondoskodtak részökre szállásról. 
Nincs becsületes ember, ki ne érezné, hogy e szerencsétlen 
országra erőszakoskodások miatt borzasztó jövő vár. 

Szegény Francziaország ! 
Angolország. A protestáns missióit és szentirásforditá-

sok eredményéről e napokban tettek közzé adatokat itteni 
protestáns lapok. Ezek szerint a pogányságból a protestan-
tismus által meghóditott élő hivek száma 1,600,000, éven-
kinti 60,000 nyi szaporodással. A szentirás 276 nyelvre 
vagy szójárásra fordíttatott le egészen vagy részben, és pe-
dig 148 milliónál több példányban. E század eleje óta 70 
irodalom-nélküli nyelv vezettetett be az Írással biró nyelvek 
sorába. — E számok mindenesetre nagyon hangosan szólnak, 
— az egész azonban, közelebbről tekintve, ürességtől kongó 
phrasisnak bizonyul be. Az evangelikus missió, melynek 
Európában, magában a protestantismus körében, óriási mű-
ködési tere lenne, sehol a világon, se Indiában, se Afrikában 
oly eredményeket nem bir felmutatni, melyek az e czélra 
forditott eszközökkel arányban volnának. Marshal három 
kötetes műve a missiókról ezt már évek előtt elvitázhatla-
nul bebizonyitta. Oly tény ez, melyet őszinte lelkű protes-
tánsok sem vannak kétségbe. — A szétajándékozott bibliákra 
néha igen sajátságos sors vár. Egy német lap harcztéri tudósí-
tója a török-orosz háború idejéből saját tapasztalása után pld. 
ezt beszéli : Montenegróban tett utazásom alatt egyszer egy 
csapat bosnyák felkelővel találkoztam, kik a Niksics előtt 
táborozó feketehegyi hadsereghez oliajtottak csatlakozni. 
Tolmács közvetítésével sokáig beszélgettem velők és ők a 
legnagyobb készséggel világosítottak fel mindenről s való-
ban ritka szép fegyvereiket örömest mutogatták. Felhasz-
náltam az alkalmat töltény-táskáik átkutatására is és itt 
nagy csudálkozásomra láttam, hogy a tölténytartók angol 
gyártniányubiblia-forditásokból valók voltak. Az evangeliurni 
béke-hirnököt tehát a törököknek szánt golyók begöngyö-
lésére használták. Ezek a marczona legények, kiknek sze-
méből a halál megvetése nézett ki, nem tudták jobb hasz-
nát venni a szentírásnak. Körülbelül ez történik egyebütt 
is. Hogy a pogányokat a kereszténysegre lehessen téríteni, 
arra valamivel több szükséges egy rideg észvallás papolá-
sánál és könyvek egyszerű szétosztásánál. 

IRODALOM. 
Institutiones philosophiae naturalis secundum 

principia S. Thoinae Aquinatis. Ad usum scholasticum 
aecomodavit Tilmannns Pesch S. J. Friburgi, Brisgoviae. 
Sumtibus Herder. 1880. Ara 7-50 márka, 

E müvet, azonnal megjelenése után, már jeleztük t. 
olvasóink előtt. Most, minthogy közeledik a nap, melynek 
alkalmából szerző művét kiadta, visszatérünk rá. Szerző 
Albertus Magnusnak november 15-ére eső százados ünne-
pét ohajtotta műve által megtisztelni. Tartalmára s alakjára 
nézve szerző csatlakozik az olaszországi tudósokhoz, kik 
latin nyelven szeretik bölcsészeti kutatásaik eredményét 
közkincscsé tenni. Pesch atya műve nem egészen külön álló 
mű, hanem egy 5 kötetre tervezett nagyszabású bölcsészeti 
tankönyv egyik része. E tankönyvnek egyes részeit a kul-
turharcz által feloszlatott maria-laachi J.-t. tanintézet volt 
tanárai dolgozzák.ki. Szerző czélja odairányul, hogy nyom-
ról nyomra bebizonyítsa, mennyire igaza van a szent atyá-

nak, midőn kimondá, hogy a modern természettudományok, 
minden vívmányaikkal együtt, nagyon jól elférnek a Scho-
lastika alapján s aquinói sz. Tamás természet-bölcsészeti 
alapelvei szerint mind kimagyarázhatok. Melegen ajánljuk 
t. olvasóink figyelmébe. 

VEGYESEK. 
X Fűm. Jacobini Lajos bibornok, visszahívott bécsi 

pronuntius ő emja, legújabb római tudósítás szerint f. hó-
utolsó napjaira jelezte megérkezését Rómába. Egyelőre a 
,Santa Maria deli' Anima' nevü intézetbe fog szálni. O emja 
Budapestről, hol tiszteletére főm. Haynald Lajos bibornok-
érsek hazánk és a monarchia kitűnőségeit magyar vendég-
szeretettel asztalához ismételve meghitta, f. hó 28-án délu-
tán utazott el Bécs felé. Isten áldása kisérje a magasztos 
szellemű egyháznagyot uj, magas és terhes állásában ! 

— Egész Francziaország szokatlan izgatottságban van 
a szerzetesek üldözése miatt. Constans minisztert, midőn 
Coquelin barátjával egy kávéházban megjelent, ,nini a zár-
törők' s ehhez hasonló czimekkel fogadták. A szabadkőmű-
ves köztársasági excellentiás ur sietett fizetni. — Morbihan-
ban a préfet egy nemesi osstályból való igen tisztelt hölgyet 
akart elfogni. De ugyancsak meglakolt. Az úrhölgy naper-
nyőjével védelmezte magát, mig férje megérkezett, ki neje 
ütlegeit számban és erőben hatványozta. 

— A bázeli egyházmegyében annyiban mondható, hogy 
javultak az egyház-politikai állapotok, mert főt. Lachat püs-
pök, 10 év után ez évben először, már bérmálhatott Bázel 
városában. 

— A kölni dóm ünnepély, mint a berlini ,Christlich-
sociale Arbeiterpartei' legutóbbi gyűlésén rendőri jelentések 
alapján constatáltatott, koránsem az volt, a mivé a katholi-
kusok ellenében felcsigázni akarták, hanem épen az ellen-
kező. A német nemzet ünnepe gyanánt óhajtották bizonyos 
körök szerepeltetni ez ünnepet és kisült, hogy az a kiválasz-
tott nép ünnepe volt, a mennyiben idegen zsidó 30,000 jött 
össze ez alkalomra Kölnbe. Az u. n. históriai menet tulaj-
donkép zsidó maskaráda volt. E tény maga igazolja a ka-
tholikusok méltóságteljes tartózkodását. 

— A bingeni pleb. templom Németországban gyönyörű 
góth- stylű síremlékkel gazdagodott. Ez, az Ur tiszt, szol-
gájának, Holzhauser Bertalannak uj siremléke, kinek testét 
f. évi aug. 24-én emelték ki régi sírjából. Az uj siremlék 
felső része 60 mázsányi egyetlen szikla-darabból készült, 
közepén fülkével, melyben Holzhauser életnagyságú mell-
szobra áll. Felirata következő: „Venerabiiis vir Dei servus 
Bartholoinaeus Holzhauser ss. Theologiae Licentiatus, ec-
clesiae Bingensis Pastor et Decanus, vitae clericorum sae-
cularium in communi viventium in superiore Germania 
Restitutor, obiit anno 1658. die Maji X X . Ad cuius memó-
riám recolendam fidelis grex eiusdem ecclesiae Bingensis 
hoc monumentum posuit anno Domini MDCCCLXXX." 

Éhező perzsiai hitrokonainknak. 
Szombathelyről többen . . . . . 7 ír t 
Jáky Ferencz oslii lelkész híveivel együtt . . . 5 f r t 
Yálics János bács-madarasi plébános . . . . 2 f r t 
v'inkler József kanonok . . . . . 10 f r t 
Winterhalter Antal kanonok . . . . . 10 f r t 

Összeg 34 f r t 
Főösszeg : 150 frt 50 kr 
6 cs. k. ar. és 20 frk ar. 

Sajtó-liiba. 
Előző (24) számunk 7. oldalán a második hasábon alulról a 17. 

sorban szoperi helyett speyeri olvasandó. 

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

Nyomatott Budapesten, 1880. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-köi'ut 10. sz. alatt. 
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HARMINCZKILENCZ EDIK ÉVFOLYAM. 

Budapesten, november 3. 3 í > . II. Félév, 1880. 

TARTALOM: Havi szemle. — A keresztény műveltség. — Josaphat völgye, mint a világ egyik legnevezetesebb teme-
tője és az utolsó itélet szinhelye. — Egyházi tudósitások : Budapest. A porosz katholikus papok amnestiálása. Szeged. 
Kettős ünnep. Horvátország. Jacobini Lajos bibornok bécsi pronuntius zágrábi látogatásáról. — Irodalom: Egy ősrégi 

képes biblia : Evangeliarion codex graecus purpureus Rossanense. — Vegyesek. 

Ha vf szemle, 
i . 

A pápa souverain jogát, vagyis azon jogot, 
hogy a kath. egyház feje semmiféle államnak, akár 
monarchia legyen az, akár köztársaság, alattvalója 
ne legyen, hanem felségi joggal legyen felruházva, 
és minden állami hatalomtól való függetlenségének 
garancziáját ne papiron, hanem az apostoli szent 
szék körül hosszú idö folytán tömörült pápai állam 
sérthetlenségében birja, — ezen jogát a pápának, a 
Porta Pia ellen 20 év előtt felállított ágyuk, se le 
nem bombázták, se le nem kartácsolták, még csak 
meg se félemlítették, annál kevésbbé hallgattatták 
el. 'E l az folytonosan, él a pápában, él 200 millió 
katholikusban az egész földkerekségén, és mikor 
kell, mikor p. a világ már azt hiszi, hogy immár t ú l -
haladt álláspontnak' tar that ja , épen akkor megta-
lálja az alkalmas szót, hogy magáról életjelt adjon 
és a más souverain jogait bitorló betolakodottak 
lelkiismeretét megreszkedtesse. Hogy ezt az igazsá-
got sokan nem látják be, annak épen ugy nem a 
pápaság és a 200 millió katholikus lelkiismeret-
szabadáságának világos joga az oka, mint annak, 
hogy a vak nem látja a világosságot, nem a nap az 
oka, hanem az a nagy betegség, melynek neve vak-
ság.1) Jól mondja nagy sz. Leó. „Veritatis testifica-

') Hogy a rablás rablás marad, akár rabló legyen neve 
annak, ki azt véghez vitte, akár császár, király, miniszter, 
vagy diplomata és hires hadvezér, arról megtanította nagy 
Sándort egy tengeri rabló, kitől midőn Fülöp fia azt kér-
dezte: mit gondolt, hogy a tengert nyugtalanítani merte ? 
azt feleié, hogy azt gondolta, a mit nagy Sándor, midőn a vi-
lágot véres hadakozásaival felzaklatta. „Eleganter enim, irja 
sz. Ágoston, et veraciter Alexandro illi Magno quidam com-
prehensus pirata respondit. Nam cum idem rex hominem in-
terrogasset : quid ei videretur, ut mare haberet infestum ? 
ille libera contumacia: quod tibi, inquit, ut orbem terrarum. 
Sed quia id ego exiguo navigio facio, latro vocor ; quia tu 

tio nunquam a sua luce discedit, et quod aliis mi-
nus aliis amplius micat, non varietas facit luminis, 
sed infirmitas contemplationis."2) Hogy a katholi-
kusok a pápai szék souverain jogainak érvénye-
sítésére ebben a szurony hegyére állított, puska-
porból gyúr t világban nem játszanak tüzes ka-
nóczczal, hanem tűrnek, — az nem azt jelenti, 
minta vallásuk és vallásügyi látható fejők sérthetlen 
jogát feladták, vagy arról bárki részére lemondtak 
volna, hanem azt jelenti, hogy hisznek az igazság 
erejébe, s remélnek a jog diadalába, ismervén az 
egyháznak azon kiváltságát, mely szerint még a po-
kol kapui sem vesznek diadalt ra j ta . Az egyház egé-
szen más fegyvereket használ mint a világ, akár 
védő, akár támadó állásban legyen. Védi magát ki-
merithetlen türelem, támad ellenállhatlan szeretet, 
gyengédség és szelidség által, mintegy tüzet rakva 
ellenségeinek jeges szive alatt, hogy azt felolvassza. 
„Habet acies Christiana malis omnibus destruendis 
potentes munitiones et arma victricia, Deo scilicet 
instruente milites suos : ut spiritu veritatis, man-
suetudo iram, . . . benignitas extinguat invidiam."3) 
Az egyház zavartalan nyugalommal tekint a dolgok 
bármikénti fejlődése elé és legdühösebb ellenségeit 
s üldözőit is nem hogy gyűlölné, söt ellenkezőleg, sz. 
Ágostonnal tudja, hogy „apud apertissimos adver-
saries praedestinati amici latitant.'14) Az egyház az 
általa birt igazságnak tudatában és ezen tudatból 
származó erejének érzetében csupa olyan kímélet-
ből, milyennel részeg ember iránt szokás viseltetni, 

magna classe, imperátor." De civ. Dei, 1. 4. cap. 4. ed. Tauch-
nitz, Lipsiae 1825, Tom. 1. pag. 106. 

r) Serm. depassione Domini XVIII, cap. 1. Opp. ed. 
Tyrn. 176(5. part. 1. pag. 263. 

3) S. Leo M., Sermo de jejun. et eleemos. VII. ed. cit. 
pag. 48. 

4) De civ. Dei, 1. 1. cap. 25. ed. cit. T. 1. pag. 37. 
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nehogy ingereltetve még nagyobb észtelenségekre 
vetemedjék, kíméletes, szelid szokott lenni üldözői 
i ránt még a szavakban is. Ily szellemű szózat j á r j a 
be a világot az apostoli szent székről épen most. 
XIII . Leo pápa nyilatkozott f. hó 24-én a pápai ál-
lam volt tisztviselőinek ezernél több tagból álló 
méltóságteljes gyülekezetéhez, kik azért jelentek 
meg a pápai trón előtt, hogy hálájokat kifejezzék a 
nagylelkű uralkodónak, ki daczára hogy maga is 
szűkölködik, nem szűnik meg a pápai állam hű tiszt-
viselőiről anyagilag gondoskodni. Távol a Garibaldi-
féle lázító proklainácziók bódító phrasisaitól, a maga 
egyszerűségében előadja az igazságot, és megmond-
ja, milyen az a mindenféle szabadság, melynek a 
pápa áll í tólag örvend s mily tiszteletben ta r t ják az 
apostoli szent szék tekintélyét, kik Rómában ez idő 
szerint ura lkodnak: levonva a napnál világosabb 
következtetést, hogy az apostoli szent szék csak ak-
kor független, ha a pápa souverain, mit a katholi-
kusok vallási szabadsága megkövetel. Közöljük az 
elvliüségés jogfentar tás e nagybecsű okmányát sző-
ról szóra, annál is inkább, mert az nem legelőször 
s nein is utószor igazolja, a mit IX. Pius és XIII . 
Leo kormányzásának felsőbbrendű harmóniájáról5) 
nein egy alkalommal mondott a ,Religio'.*) 

„Nagy vigasztalásunkra szolgál, szeretett fiaink, 
hogy ily nagy számban megjelentetek ; miben uj bizo-
nyítékát lá t juk személyünk és az apostoli szék iránti 
büségteknek és ragaszkodástoknak. — Az elmék 
jelenlegi zavarában, sokak eltévelyedése közepett, s 
ál talán a mostani időben, midőn csaknem kiveszett a 
kötelességérzet bátorsága, a ti állhatatosságtok nem 
csak hogy jó cselekedet, hanem olyan erény pél-
dája, milyenre a mi korunknak igen nagy szük-
sége van. 

Bármily örömmel fogadjuk is e hódolatot és a 
hozzánk intézett nemes szavakat, mégis fá jdalmas 
érzet vegyül bele, melyet a mostaniaknál kevésbbé 
szerencsétlen napok emléke idéz elö, amidőn ti jó 
és hű alat tvalókként mindegyik sájá t hivatala kö-
rében, törvényszerű uralkodótoknak tisztes szolgá-
latot tevétek, és az uralkodó is elismerőnek mutat-
ta t ta magát azok iránt, kik hiven szolgálták. 

Most azonban az idők viszonyai teljesen meg-
változtak. Ti, s/.eretett fiaim, jó l tudjátok, hogy mi-
lyen szomorú események folytán ama napokat mi 

5) „Isten önti csodálatos harmóniába inindakettő mű-
ködését," Religio. 1876. I. félév 12. sz. 

*) Alább, római tudósitasunk rovatában, közöljük a 
tisztelgő pápai tisztviselők hódoló szózatát, melyre a szent 
atya a fenti allocutióban felelt. Szerlc. 

lyen gyászos napok váltották fel. — Az isteni gond-
viselés amaz intézményét, melyben a római pápának 
világi ura lmat adott, hogy teljes szabadságot és va-
lódi függetlenséget élvezzen vallásügyi hatalmának 
gyakorlatában, ezt az intézményt az apostoli szék 
kárára irányzott merényletek egész sora megtá-
madta, felforgatta, ugy, hogy a pápa ennek folytán 
megfosztatott szabadságától és függetlenségétől is. 

o o o o O 

Igaz, hogy a gyűlöletes merényletek enyhítése 
czéljából váltig azt mondogatják, hogy mi szaba-
dok vagyunk, mert nem vettetünk külső kényszer 
alá. Hanem, nem igazi szabadság az, mely másnak 
kényétől függ, s nein nevezhető függetlenségnek az, 
mely másnak hatalma alá esik. 

Azt is mondják, hogy szólási szabadságot hagy-
tak nekünk; mintha bizony annyi dicső elődünknek 
h szólási szabadsága nem lett volna meg a katakom-
bák mélyébeu is, a börtön ijedelmei és kinjai közt, 
a gőgös zsarnokokkal, sőt a halállal való fenyegetés-
sel szemben is. Ámde azok ama viszonyok közt csak-
ugyan nem voltak szabadok és függetlenek. O; OO 

Azt sem szűnnek meg ismételni, szőban és Írás-
ban, hogy apostoli tekintélyünk Rómában tisztelet-
ben tartat ik. Könnyű fölismerni, hogy mi igaz van 
ezen állitásban. Elég, ha valaki megnyit ja füleit , 
hogy hallja azon szidalmakat, melyeknek a város-
ban büntet lenül ki van téve személyünk maga úgy-
mint a vallás s az egyház, melynek, bár érdemtele-
nül, feje és legfőbb pásztora vagyunk. — Alig mul t 
néhány hete,hogy saját szemeink lát tára sajnos ün-
nepélyekkel akarták megülni Róma erőszakos elfog-
lalásának évfordulóját , — azon napot, mely ránk 
mindig gyászos marad, mely napon a pápa kény-
szeríttetett, hogy e falak közé zárkózzék. 

Végül azt is mondják és számtalanszor ismét-
lik, hogy mi sem akadályoz abban, ami az egyház 
kormányzatához megkívántatik. — Pedig épen el-
lenkezőleg általánosan tudva levő, hogy a legkü-
lönfélébb akadályokba ütközik. Igy például nagy 
akadály az, hogy megfosztattunk a szerzetes rendek 
segítségétől, melyeket szétüztek a czélból, hogy 
megsemmisítsék. Továbbá ilyen akadály a pápai 
bullák fölötti exequatur állítólagos joga, több püs-
pöki szék iránt támasztott kegyúri igény. Mindezek 
olyan követelések, melyek nagy mérvben akadályul 
szolgálnak, korlátozzák az egyház szabadságát, és a 
sok huzavona által, melyet előidéznek, nagy kárára 
vannak a hivek lelki javának. — És init szóljunk a 
templomok elfoglalálásáról itt Rómában, amely tem-
plomokat. aztán világ as czélokra használnak, s igy 
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l ábba l tapossák ugy az egyház tekinté lyét , min t an-
nak t u l a j d o n á t ? —- Mit szól junk ahhoz, hogy R ó m a 
városába szabad u ta t ny i tnak a hi te t lenségnek és az 

ere tnekségnek, — azon Rómába , mely nekünk szék-
vá rosunk és központ ja a kathol ic ismusnak ; s ezt te-
szik, anélkül , hogy mi ellene valami ha tá lyos orvos-
latot csak meg is k i sér the tnénk. Mert hisz midőn a 
g o n d j a i n k r a bizott római nép i rán t i szeretet á l ta l 
ind i t ta tva , anyagi erőnket fe lü lmúló áldozatok á r á n 
a p ro tes táns és á l ta lán , a veszélyes je l legű iskolák 
ellenében olyan iskolákat a k a r t u n k ál l i tani , melyek 
a szülőknek tel jes biztosságot n y ú j t a n a k gyerme-
keik keresztényies nevel tetéséről , ezt sem tehet tük 
pápa i t ek in té lyünkre támaszkodva, hanem csak azon 
eszközöket a lka lmazha t tuk , melyeket a lka lmazni 
bá rmely magán-egyénnek szababságában áll. 

E szavainkból ti, szeretet t fiaink, jól megér t -
heti tek, milyen nehéz és elviselhetetlen a helyzet , 
melybe a fo r rada lom a római p á p á t j u t t a t t a . Meg-
ér the t i tek azt is, hogy mi lyen hin azok ábrándozása , 
kik eshetöleges mega lkuvásró l beszélnek. — Sze-O O 
m ü n k előt t t a r t va kötelmeinket , s ismerve azt, mi t 
követel az egyház j ava és a római pápaság méltó-
sága : mi sohasem f o g u n k a dolgok mai á l lapotába 
be lenyugodni , s ép oly kevéssé fogunk megszűnni 
ezentúl , min t nem szüntünk meg eddig is, visszakö-
vetelni azt, mi tő l az apostoli szék á r m á n y és csa-
l á r d s á g á l ta l megfoszta tot t . Ezentú l is nyugod t an 
v á r n i fogunk , bizva abban , hogy Is ten, kinek kezé-
ben van ügyünk , s ie t te tni fog ja a napot , melyen 
egyházának jogai érvényesülnek. 

Add ig is, szeretett fiaim, t i te teket , kik megő-
r iz té tek hüséjí teket i r á n t u k és a szent szék i r án t , o 7 

különös rokonszenvünkben m e g t a r t u n k és buzdí-
tunk , hogy t a r t sá tok tiszteletben az uta t , melyen 
eddig j á r t a t o k . — Hogy megerős í t sünk ezen érzel-
mei tekben és hogy zálogát a d j u k kiváló jó indula -
t u n k n a k , teljes szivünkből apostoli á ldásunkban ré-
szesí tünk t i teket , kik jelen vagytok, és csa ládotokat . 

Benedictio etc . u 

A keresztény műveltség. 
A mai társadalmi bajok termékeny szülő anyja az 

anyagelviség, mely elvetvén az egy személyes Isten léte-, a 
lélek halhatatlansága s a jövő életbe való hitet : az ember 
élet czélját egyedül e világ gyönyöreibe helyezi. Innét az 
éles ellentét szegények s gazdagok között. Mert ha az ember 
hivatása pusztáncsak e földi lét szük határai közé van szo-
ritva, akkor e föld az élvezethajhászat szintere lesz, miben 
természetesen a gazdagok megelözendik a szegényeket ; azért 
amazokban szivtelenség és zsarnokság, emezekben munka-

kerülés, irigység s elkeseredés oly élethalálharczot fognak 
kelteni szegények s gazdagok közt, mely a társadalmi épü-
letet romba dönti, maga alá temetvén a tusakodókat is. 

Ellenben a kereszténység magasztos tanaival az ember 
eredetéről s végczéljáról, egy boldog örökkévalóságról, — 
urakat s munkásokat a legszebb társadalmi erények gya-
korlására fogja buzdítani, milyenek munkakedv, takarékosság, 
könyörületesség, melyek minden igazi műveltség- s földi jó-
létnek nélkülözhetlen előfeltételei. Ezek fogják az ellenté-
teket kiegyenlíteni, rendet, békét s megelégedést a társada-
lomban meghonosítani. Enélfogva tehát azon segédszerek 
közt, melyek a társadalmi kérdést sikeresen megoldani fog-
ják, — méltó helyet foglalnak azon ker. erények s igazságok, 
melyek a munkásosztálynak valódi műveltségét képezik. Ha 
a szabadelvűség az „önsegély s a munkás-egyletekkel" na-
gyobb sikert elérni dicsekszik, ez merő ámitás és hiu ön-
hittség fog; maradni mindaddig, migcsak át nem lengi azokat O O ö ' O O 
a kereszténység szelleme, mivel egyedül ez szerzi meg a mun-
kásoknak erkölcs- s jellemképző tanaival az igazi műveltsé-
get. S valóban, a milyen az asztalról lehullt kenyérmorzsa 
az azon levő disz-étkekhez képest : olyanok a szabadelvű vi-
lágnézletnek képzőeszközei azokhoz képest, melyeket nyújt 
a kereszténység; s mivel ezt kifogyhatlan kegyszereivel nem 
ismerik, azért a tőle vett morzsákat mint rendkívüli, eddi-
gelé ismeretlen gyógyszert tüntetik fel a világ előtt ; mig 
azok csak némi hulladékok a ker. religio nagy kincstárából. 
A kereszténység öntudatos, szabad rendelkezésére bocsátja 
az embernek összes tehetségeit, az fejti meg neki a két sark-
tant, mely körül fordul élte, t. i. eredetét s végczélját ; az fön-
nen hirdeti emberi méltóságát, személyes szabadságát, mi 
jogainak s kötelmeinek kindulási pontja, Mindezekről a po-
gányságnak nem volt tiszta fogalma. Még legműveltebb 
nemzetei is, a görögök s rómaiak, az idegen népeket barbárok-
nak tekintették s minden emberi jogokat tőlök megtagad-
tak. Saját népük közt is a személyi egyenjogúság teljesen 
ismeretlen volt. A nő az egész pogány korban árunak tekin-
tetett, mely csak arra való, hogy a férfi vele kéjösztönét 
kielégítse. A gyermekeket az apai önkény eladta vagy meg-
ölhette. Az ember pusztáncsak azon szolgálat szerint becsülte-
tett, melyeta polgári közérdeknek tet t ; önmagában s önma-
gáért nem volt semmi becse. Mi természetesb tehát, mint 
hogy az ó pogány világnak fogalma sem volt emberjogok-
kal biró munkásosztályról. A ker. religio adta vissza égi 
tanaival az embernek személyes szabadságát s józan hasz-
nálatát; ezt szépen fejezi ki a nemzetek apostola: „Nálunk 
nincsen sem idegen, sem zsidó, sem körülmetéltetés, sem barbár, 
sem scytha, sem szolga, sem szabad, hanem minden s minden-
ben Krisztus." (Coloss. 3, 11.) Ezt mondja sz. Pál azon mél-
tóságról, melyet minden embernek a kereszténység ad, mi-
vel ez tanitja, hogy minden ember Isten képére s hasonlatos-
ságára van teremtve. Ez az egyetemes, a világot átalakító 
társadalom-szervező tan, az anyagi és szellemi újjászületés-
nek előhírnöke. E fönséges eszme millió lelkekbe, melyek 
az állatokig valának lealacsonyítva, — hatolt be, s azokat 
mint égi fény megvilágosította. E magasztos tanoknak a 
ker. religio intézményeivel érvényt szerzett a társadalmi 
életben. S ez a roppant különbség a kereszténység s a huma-
nismus közt. Ez is hirdeti s pedig nagy garral az emberi jo-
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284* 

gokat — de nem tudván honnét erednek azok — általános 
zűrzavart idéz fel velők a társadalomban. De a ker. religio 
önmaga fölé emeli az embert, midőn a legnyomorultabb-
hoz is imigyen szól : Bensőd mélyében elrejtve, a külső ron-
gyos lepel alatt, melylyel öltözködöl — lelkedben az örök esz-
ménynek, Istennek képét viseled. Ez oka ama szomjnak, mely-
lyel ínségedben, épugy mint dicsőségedben, egy végnélküli bol-
dogság után epedezel. Lelkednek e hivatása legfőbb kincsed 
s méltóságod, ez a pogányvilágbau mélyen el volt rejtve az 
előítéletek és szenvedélyek vastag burkolata alatt, — hasonlóan 
a gyémánthoz a hegyaknákben. Azért szállt le az Istenfia 
hozzánk, hogy ezen végtelen értékű gyémántot felszínre hozza, 
hogy Isten képmását, melyet a pogányság eltorzított, — erede-
ti fényébe ismét visszaállítsa, szabadsággal körülövezze. A 
puszta Humanismus, nem levén egyéb mint észelviség, so-
hasem lesz képes felfogni az ember eredetét s hivatását, 
azért merő érzelgésekben fog tengeni ; de igazi műveltségre, 
erkölcsi jellemnagyságra, mely az önfeláldozás hőseit te-
remti, — sohasem lesz képes felemelkedni. 

A ker. religio az emberi méltóságot fönnen hirdető O O 
tanával minden néposztálynak, különösen a munkásoknak 
kebelébe mélyen belevéste az elvhüség s kötelesség eleven 
érzetét, melyszerint állásukhoz hiven minden erejöket s te-
hetségöket kifejleszteni tartoznak. Avagy mi indithatná az 
embert hathatósabban minden testi lelki erejének kiműve-
lésére és felhasználására, mint a lélek halhatatlanságáról 
szóló tan, valamint az evangeliumi példabeszéd, mely sze-
rint minden ember a neki kölcsönzött talentumokról az Íté-
let napján beszámolni tartozik? Ez bizonyítja a közmondás 
gyakorlati igazságát: „Ember, segits önmagadon s Isten is 
fog rajtad segiteni." A természet törvénye szerint az ember 
minden jó s nagy dologban csak oly mérvben osztozik, a 
mely mérvben arra anyagi és szellem-erkölcsi tevékenységét 
felhasználta, arra közreműködött. A restség a ker. tan sze-
rint a hét főbűn egyike, s a régi közmondás is azt tartja ; 
„A henyélés minden rosznak kezdete." Az igazi önsegélyhez 
avagy jobban mondva minden testi lelki erőnk felhasználá-
sához egyedülcsak fensőbb szellemi indokok bírják az em-
bert, mivel csak ezekkel képes legyőzni a restséget s azon 
számtalan akadályokat, melyek munkakedvét annyira lan-
kasztják. (Folytatjuk.) Dr. Surányi J. 

Josaphat völgye, 
mint a világ egyik legnevezetesebb temetője 

és az utolsó Ítélet színhelye.*) 
Utunkat a jaffai kapun keresztül vettük, hogy a vá-

roson kivüli részeket is megszemléljük. Csekély távol-
ban egyszerű földszinti épülethez jutánk, melynek homlok-
zatán következő felírat : „Museum Palaestinum", vonta ma-
gára figyelmünket. Ki ne érezne vágyat ily épület falai 
közé lépni, melynek felirata oly sokat látszik ígérni. Belép-
tünkkor az előszobában nagy meglepetésünkre a protestáns 
biblia-társulat raktárára bukkantunk. Midőn itt azon óha-
junknak adtunk kifejezést, hogy a Musaeum Palaestinum-ot 
szeretnők megtekinteni, nagy zavarodásukban pirulással 

*) Mutatvány Czobor Gyula „Egyiptomi és szentföldi naplóm" 
stb. czimü, sajtó alatt levő művéből. 

a szomszéd szobába vezettek, hol nagy reményeinkből kiá-
brándulva meggyőződtünk, hogy a hűhóval hirdetett czég 
korántsem felel meg a valódiságnak, mert a gyűjtemény 
oly kezdetleges és silány, hogy hangzatos nevére egyál-
talában nem tarthat igényt. S a mélyebb gondolkozású za-
rándok azonnal felismeri tulajdonképeni czélját. Protestáns 
propaganda ez, melylyel az idegen földről jövő zarándoko-
kat a biblia-társulatba édesgetni törekszenek. It t jutott 
eszembe, hogy a protestánsok „Über Land und Meer" 
prozelitáskodni akarnak. Hisz a hullámzó tenger fodros 
habjain átsikamló hajó födélzetén is naponként ujabb és 
ujabb füzetecskéket (Tractätlein) találtunk szétszórva, me-
lyek a protestáns érdekek előmozdítását czélozták. Az ered-
mény világosan mutatja, hogy daczára a roppant költségek-
nek, melyeket a protestáns propaganda folyton áldoz, czélt 
nem ér. A pénz a jellemes s becsületes embert elveiben meg 
nem ingathatja, csak a nád hajlong a szél fuvallatára. Izrael 
speculans fiai, kapva az alkalmon, pénzért öt-, hatszor is, 
persze különböző helyeken, megkereszteltetik magokat a rö-
vidlátó s tulbuzgó protestáns missionárius által, tehát a 
,G'schäft' emberei jól ismerik a nagykeletü portékát. 

Hogy a csalódás keltette keserű érzetektől menekül-
jünk, a szabadba siettünk és Josaphát völgyébe mentünk. 

E völgy, mely máskép Czedron- vagy Királyvölgynek 
is neveztetik, a damaskusi kaputól mintegy félórányira a bi-
rák sírjainál kezdődik és a déli irányban Jeruzsálem és az 
Olajfákhegye közt terül el. Elejét Josaphát völgynek, Szaba-
kolostor körüli részét Szerzetes-völgynek (Yadi el Rahibs, 
végét pedig Tüz-völgynek (Yadi el Nar) nevezik. Esése a 
Holttengerig 3840 láb. E völgyet a Czedron patak szeli át, 
melynek azonban medre többnyire kiszáradt és csakis télen 
a hosszas esőzések következtében telik meg vizzel, mely bor-
zasztó hegyhasadékokon keresztül a Holttengerbe ömlik. 

Különböző elnevezéseit következőleg lehet kimágya-
rázni. Először Josaphát völgyének azért mondják, mert a 
hasonnevű zsidó király itt magának nagyszerű síremléket 
vágatott a sziklába, vagy pedig azért, mivel itt egykoron 
Joel próféta szerint (3, 11) az utolsó ítélet fog tartatni, mi 
zsidó elnevezésének (Jehova schaphat = Isten ítél) értemé-
nyénél fogva teljesen megfelel. Czedron völgyének pedig a 
rajta keresztül vonuló pataktól neveztetik. Végre Király-
vagy Melchisedek völgyének pedig azért, mivel Melchize-
dek, Szálem királya, a csatából győzelmesen hazatérő Ábra-
hám elé ment, s az Urnák kenyeret és bort itt áldozott. (1. 
Móz. 14, 17.) 

Leszállottunk tehát a völgybe, hol a Czedron patakon 
keresztül vezető hidon zarándok társainkkal találkoztunk. 
Ezen hid, egy monda szerint, egykoron azon fából készült, 
melyből Szába királynő jóslata szerint az Üdvözítő kereszt-
fáját készítették. 

Most együttesen, a kiszáradt patak mentében, a Ge-
tsemani kert érintésével délnek vettük irányunkat, hol egyes 
síroknak rendkivüli alakja és nagysága különösen szemünk-
be ötlött. 

Az első siraz ut bal felén „Josaphát sirjá"-nak nevez-
tetik, mely ugy szólván láthatatlan, mert a második által a 
szem elől csaknem egészen el van fedve. Josaphat, mint J e -
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ruzsalem királya 25 évigjUralkodott és „csak azt tevé, mi kedves 
vala az Urnák," —de ezen sirhalom csak ezen áldásdus ural-
kodásu fejedelem tiszteletére készített emlék lehet, minthogy 
ő tulajdonképen Dávid városában temettetett el. (Kir. I I I . 
k. 22, 51. 

A legközelebbi megemlítésre méltó sir Absalomé. Ez 
egyetlen sziklakőből koczka alakra faragott, dóriai oszlopok-
kal ékitett és kupdad tetővel fedett épület. Tele van apró kö-
vekkel, melyeket a zsidók és mohamedánok szoktak rádobni, 
miközben Absalomot, s mindazokat elátkozzák, kik szüleik 
ellen törtek. 

Absalom még éltében Josaphát völgyében épitette sir-
játX(Kir. II. ker. 2. fej.) 

Különben ezen hűtlen királyfiú nem itt temettetett el, 
mert mikor megölték, felkapta vállaira a nép s az erdőbe 
vitték, hol mély gödörbe lökték s annyi követ dobáltak rája, 
hogy egész kőhalom keletkezett. 

A harmadik, Jákob sirja. Ez nyitott oszlopcsarnok két 
féloszloppal. A legenda beszéli, hogy ifjabb Jakab apostol az 
•első jeruzsálemi püspök Krisztusnak fogságba hurczolása 
után ide rejtőzött s midőn meghalt ide temettetett. 

Az utolsó nagyobbszerü sir Zakariás nevét viseli és 
szintén koczka alakú, s mint Absalom sirja, egy darab köböl 
faragott, azzal a különbséggel, hogy négyszegletes csúcsba 
végződő teteje, nem ugy van rakva, hanem terméskőből fa-
ragott. Zakariás látnók sirjának jelzik, kiről az isteni Meg-
váltó a farizeusokhoz intézett dorgáló beszédében megem-O O 
lékezik : „Azért ime én küldök hozzátok prófétákat és böl-
cseket és Írástudókat ; és azok közöl megostoroztok zsinagó-
gáitokban és üldöztök városról városra : hogy rátok szálljon 
minden igaz vér, mely kiontatott a földön az igaz Ábel vé-
rétől Zakariásnak, Barakiás fiának véréig, kit megöltetek a 
templom és oltár között." (Mát. 23, 34—35.) 

Ezen próféta egykor Jóás király alatt a bálványimá-
<lásba esett Izrael népe ellen fellépett. „Es fölálla a nép szine 
előtt, és mondá nekik : Ezeket mondja az Ur Isten : Miért 
hágjátok át az Ur parancsát, mi nem fog nektek használni, 
és elhagytátok az Urat, hogy elhagyjon titeket? Kik egy-
begyűlvén ellene, megkövezék őt a király parancsa szerint 
az Ur házának tornáczában." (Krón. II. 24, 20. 21.) 

Mind eme síremlékek a tudós buvárkodóknak igen 
sok kétségre és vitatkozásra szolgáltattak okot. Absalom és 
Zakariás sirja különösen azért érdekesek ránk nézve, mint-
hogy arról tesznek tanúságot, hogy már a régi időben is 
nemcsak sziklába vágott, hanem sziklából faragott sirok is 
voltak. Az Urnák sirja eredetileg az előbbi mintájára volt 
készítve, Konstantin azonban a sziklát lerepesztette, ugy, 
hogy a sir, mint egyes kő (monolith) maradt ott elszigelten. 
Absalom és Zakariás sírjaihoz hasonlóan. Meglehet, hogy az 
épen most nevezett sirok vezették őt ezen gondolatra. 

Az utóbb emiitett sírtól néhány lépésnyire, mint már 
alább leirtam, déli irányban vitte volna végbe Júdás két-
ségbeesésében iszonyatos tettét. — „Akkoron látván Júdás, 
ki őt elárulta, hogy el van Ítélve : megbánván tettét, visz-
szavivé a harmincz ezüstpénzt a papifejedelmeknek és vé-
neknek, mondván : Vétkeztem, elárulván az igaz vért. Ok 
pedig mondák : Mi gondunk rá ? Te lássad. Es elvetvén a 

templomban az ezüst pénzt, visszatére, és elmenvén, föla-
kasztá magát." (Mát. 27, 3—5.) A nevezett sirokon tul a 
zsidó temető veszi kezdetét, melyet számtalan sirkő jelez. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest , november 2. A porosz katholikus papok 

amnestiálása. — A kölni dóm felavatásának ünnepélyén 
mindenki várta, hogy a német császár valami nyilatkozatot 
fog tenni, mely legalább némi reményt fog nyújtani arra 
nézve, hogy a szerencsétlen kulturharcz hova előbb be fog 
fejeztetni. Bizonyos fokban e remény teljesedett is, a meny-
nyiben az ősz császár kinyilatkoztatta, hogy az Isten béké-
jét az állam és egyház közt táplálja keblében ; a mely nyi-
latkozatot általánosan oda magyarázzák, hogy a császár, a 
mi felett különben is alig van nézeteltérés, óhajtja a kul-
turharcz befejezését és a mennyiben az tőle függ, előmozdí-
tani fogja a béke létrejöttét. Adja Isten, hogy e remény tel-
jesedjék, hogy minél elébb szűnjék meg a katholikusok igaz-
ságtalan zaklatása, hogy békében működhessenek közre az 
állami jólét előmozdítására, mely oly nagy mérvben meg 
lett ingatva a kulturharcz által: ezt kell óhajtani nem csak 
a katholikusoknak, hanem másoknak is, tartozzanak bár-
mily vallásfelekezethez, mert az állami jólét közös kincse, 
közös java az állami polgároknak, melyet azonban élvezni 
nem lehet ott és addig, hol és a meddig a polgároknak egy 
harmadrésze épen azon pontban szenved üldözést, mely min-
den állami rendnek alapját képezi, t. i. vallásos meggyő-
ződésében, mint a melyben Poroszország katholikusai a leg-
hallatlanabb erőszakoskodásnak vannak kitéve. 

A Kölnben elhangzott császári szavaknak mintegy 
utóhangjaként felemlítenek ujabban ismét egy régibb esz-
mét, melylyel a porosz kormány már régebben foglalkozott, 
mely nem más mint az elitélt, bebörtönzött, vagy számű-
zött katkolikus papok amnestiáltatása. Mindenesetre e hir 
nem tanúskodik a mellett, mintha az állam a kulturharcz 
által consistentiájában nyert volna, hanem inkább, hogy még 
a hatalmas hadsereggel rendelkező Poroszország is meg-
érzi azon harczot, melyet a katholikus papság és igy az egy-
ház ellen is folytatott és a biztonság visszaállítására nin-
csen más mód, mint szabaddá tenni a minden ok nélkül eli-
télt és kiűzött katholikus papságot, hogy ez hirdetve az evan-
gélium tanait az állami rendet is biztosítsa. Nem tagadjuk, 
hogy e terv, a mennyiben önmagában foglalja a katholikus 
papság szabadon bocsáttatását, hogy, mondjuk, e terv a po-
rosz kormány bölcseségére vall, mert az elkövetett hibát 
jóvá tenni jobb valamikor, mint sohasem ; csak az az igen 
nagy kérdés, hogy helyes, igazságos-e a mód, melyen a po-
rosz kormány czélját elérni akarja? Ez a kérdés : ez-e a mód, 
melyen a katholicismusnak igazságot kell szolgáltatni a po-
rosz kormány részéről? Beérheti-e a katholikus papság, hogy 
miután éveken keresztül üldözték, börtönözték, jövedelmétől 
megfosztották, hogy most azt mondják neki, ime amnes-
tiát adunk ? 

E kérdésekre határozottan tagadólag kell válaszolni. 
Mit jelent az amnestia? Kegyelemből történt elengedését a 
törvényes büntetésnek. A katholikus papság Poroszország-
ban azonban törvénytelenül Ítéltetett el, törvénytelenül, mert 
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oly ténykedésért, mely az állami jogkörön kivül esik, oly 
ténykedéseiért, melyek a katholikus papság lelkiismereti kö-
telességéhez tartoznak. Vagy, ki tagadhatja, hogy a sz. mise 
áldozat bemutatása, a szentségek kiosztása, a predikáczió, a 
temetés stb. egyházi kötelmek? Kimondhatja tehát, hogy 
az ily bűntények (?) miatt hozott itélet törvényes? Igy fog-
va fel a helyzetet, amint az van, nem is kételkedünk, hogy 
a poroszországi kath. papság az amnestiáról semmit sem 
akar tudni ; nem akar tudni, mert nem bűnös és mert nem 
bűnös azért kegyelmet nem fogad el. Itt csak restitutio in 
integrumról és nem másról lehet szó ; és minthogy a re-
stitutio csak az igazságszolgáltatás által történhetik, azért 
a poroszországi büntetett katholikns papságnak kegyelem-
osztogatás helyett igazságot kell szolgáltatni, a mi csak 
oly ténykedés által jtörténhetik, mely nyilvánvalóvá teszi a 
világ előtt, hogy a porosz kormány a katholikus papság ál-
tal végbevitt ténykedéseket nem tekinti bűntettnek, a pap-
ságot nem tekinti bűnösnek. Ez csak egyetlen egy módon 
történhetik, ha t. i. a porosz kormány azon az uton szünteti 
meg a kulturharcz törvényeit, melyen azokat alkotta. E tör-
vények (?) azok, melyek bűntettnek nyilatkoztatják a ka-
tholikus pap vallási ténykedéseit: e törvények eltörlése le-
het tehát csak is az egyetlen mód a katholikus papság re-
stitutiójára Befogják-e látni ennek egyedüli helyességét 
a porosz intéző körök, a felett kételkedünk, tudva jól, hogy 
az emberi büszkeség legnehezebben ismeri el öntévedését és 
legkevésbé hajlandó a megsértett félnek teljes elégtételt adni, 
kivált hol még a mindenható állam nevében beszélhet. El le-
hetünk rá készülve : az amnestiával experimentálni fognak", 
hogy az önvallomástól megmeneküljenek. Másrészt azonban 
a katholikus papság eddigi magatartása garantiát nyújt az 
iránt, hogy az amnestiával megelégedni nem fog, hanem 
igazságot fog követelni és a porosz kormány, ha nem is szí-
vesen, de a körülmények által kényszerítve lesz, hogy a ka-
tholikus papságnak teljes igazságot szolgáltasson, eltörülve 
a kulturharcz igazságtalan törvényeit. 

A poroszországi kulturharcz következményeiből, azon 
vergődésből továbbá, melyet a porosz kormánynál szemlé-
lünk, csakhogy valamiképen menekülhessen saját kelepczé-
jéből, meggyőződhetünk azon bölcseségről (?) melylyel a li-
berális többségek a törvényeket, az országok boldogitására 
alkotni szokták. Valóban nincsen kínosabb valami, mint szem-
lélni, hogy törvények alkottatnak, melyek minden egyébbre 
szolgálnak, csak nem, a nemzetek boldogitására. Iliában : 
ott, hol az isteni törvények figyelembe nem vétetnek, ott, 
hol Isten ellen akarnak nagy müveket létesíteni, ott, hol Is-
ten törvényeinek lábbal tapodásával akarnak nemzeteket 
kormányozni, ott minden lépten nyomon, az emberi tehetet-
lenségre bukkanunk és ellenkezőjét látjuk annak létrejönni, 
mint amit az emberi bölcseség (?) tervezett, holott Istennel 
közreműködve, az ő törvényeinek követése mellett az ember 
is a legnagyszerűbb műveket alkothatná. Poroszország is 
alkotni akart kulturharczi törvényeivel : és mit találunk nyo-
mában mást, mint erkölcsi és anyagi romokat? És Porosz-
ország nyomdokait nem követik-e mégis máshol is? Istent 
iatjuk-e uralkodni a törvényekben? Pedig jaj a nemzetek-
nek, midőn törvényeikben Isten helyett ember uralkodik. Q 

Szeged oktober 26. Főt. Szerkesztő ur ! A mai nappal 

kettős ünnepre viradtunk. Ma volt főtemplomunk egyház-
napja, mely kettős ünneppé vált az által, hogy a budapesti 
kir. magyar tudomány-egyetem hittudományi kara Sze-
ged-Belváros 46 éves lelkipásztorát, a csanádi egyházme-
gye ötödévben aranymisés áldozárát, dr Kreminger Antal 
cz. prépost és plébános urat hittudorsága 50-ik évfordu-
lója alkalmából fényes diszoklevéllel megtisztelvén, a nagy-
érdemű prépost-plébános ur szent jegyesének ünnepével 
óhajtotta tudorrá koszoruztatatásának félszázados, arany-
ünnepét összekötni s magyar vendégszerető házánál barátait 
s tisztelői hosszú sorának képviselőit viszont megtisztelni. 
Minthogy hallottam, mennyi része volt főt. szerkesztő ur-
nák, mint a hittud. kar m. é. dékánjának ezen ünnepély 
előkészítésében, hálából sietek becses lapját a szegedi hit— 
tudori jubilaeum lefolyásáról röviden értesiteni. — Isten-
nel kezdtük, Istennel végeztük. Istennel, azaz hálaadó is-
teni tisztelettel kezdtük a templomban, hol az ünnepélyes 
szent misét ngs és ft. lovag Oltványi Pál cz. prépost, pápai 
kamarás ur fényes segédlettel végezte. Szent mise után 
maga a jubiláris hittudor lépett szószékre. A nagyhírű nép-
szónok felülmúlni látszott magát. Templom után követke-
zett a tisztelgők hosszú sora. Szeged város tanácsát Pállfy 
Ferencz polgármester vezette. Délben 50 teritékü diszla-
koma volt az ünnepeltnél, melyen legelőször dr Bódy An-
tal prépost, makói plébános szólalt fel, mint a ki a hittudo-
mányi kar által a jubiláris diszokmány átadásával volt 
megbizva. Érdekes ugyanis, hogy e két férfiú, dr Kremin-
ger és Bódy egy évben, egy városban születtek, egy helyen 
és egy időben végezték tanulmányaikat, s végül egy s 
ugyanazon napon, 1830. sept. 7-én, avattattak hittudorok-
ká. A hittudományi kar, tekintettel e sajátságosan találkozó 
körülményekre, igen finom tapintattal ugy járt el, hogy d r 
Kreminger diszokmányát dr Bódynak, dr Bódyét aman-
nak küldte el, hogy még tudorságuk arany-jubilaeuma is 
összefonódjék. Erre szót emelt az ünnepelt és éltette Szeged 
városát, mely plébániájának kegyura, éltette a megye nagy-
leik ü főpásztorát és püspöki helyettesét, valamint az egész 
csanádi káptalant, mely Dobó kanonok ur által volt kép-
viselve. Szebbnél szebb felköszöntők következtek : Pállfy 
polgármester, Dobó kanonok, Oltványi Pál pápai kamarás, 
Dáui főispán, Schaeffer országgyűlési képviselőtől, ki éltetve 
a jubiláns doctor után kiemelte Szeged nagy jótevőjét a .Re-
ligio' egykori nagynevű szerkesztőjét s egyik megalapítóját. 
Somogyi Károly esztergomi prépost-kanonok urat. Igy végző-
dött e kedves ünnepély, épen ugyka mint kezdődött, Istennel ; 
mert mindnyájan azon forró óhajjal távoztunk, hogy Isten 
Szeged-Belváros nesztori lelkipásztorát még igen sokáig 
éltesse ! xyz. 

Róma, oct. 24. A pápai állam tisztviselői hódoló hála-
szózata. — Szentséges Atya ! 

A szent széknek hűséges polgári tisztviselői ez évben 
is alázatosan megjelenünk szentséged trónja előtt, hogy 
kedves [kötelességet teljesitve, kifejezést adjunk törhetetlen 
hűségünknek és hódolatunknak szentséged személye és az 
apostoli szék iránt. Ugyanazon érzelmektől eltelve jelenünk 
meg, melyeket hasonló alkalmakkor volt szerencsénk kife-
jezni ugy szent atyánk, mint halhatatlan elődje előtt. Mert 
ha a világ bámulja a nem szűnő tiszteletet, a ragaszkodást 
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és rokonszenvet, melylyel minden nemzetü és osztályú ka-
tholikusok adóznak szentséged személyének: mennyivel in-
kább elvárható ez tőlünk, kik mint alattvalók a vallás kö-
zös kötelékcin kivül még a háladatosság kötelékei által is 
csatoltatunk szentségedhez! Igen, szentséges atyánk, határ-
talan háladatosság kötelékei által, azon példátlan nagylel-
kűségért, melynél fogva kegyes volt folytatni javunkra azt 
a segélyt, melyben b. e IX. P IUS részesített. Mert ha a 
segélyben törvényszerű uralkodónk iránti hűségünkért ré-
szesülünk, az nem nevezhető egyébnek jótékonyságnál, 
amennyiben az alattvalók hűsége nem erény, hanem köte-
lesség, mely nem igényelhet semmiféle jutalmat. Hogyan is 
ne töltsön el a hála legmélyebb érzete, midőn látjuk, hogy 
szentséged gyöngéd atyai szive módot talál fiait segíteni a 
Bulyo* gondok közepett is, melyek a pápaságra nehezednek, 
— azon üldözések között, melyeknek czéltáblája a papság, 
és végül azon szük viszonyok közt, melyek folytán az egy-
ház szükségletei is alig fedezhetők? Fájdalommal tölt el, 
hogy e jótéteményt máskép viszonozni képesek nem vagyunk 
s nem tehetünk egyebet, mint szentséged keserűségeiben 
osztozva, ohajokkal és imákkal siettetni azt a pillanatot, 
midőn a Gondviselésnek tetszeni fog megszüntetni e súlyos 
viszonyokat, melyek szentséged méltóságának épen nem 
felelnek meg, és melyek megfosztják legfőbb hivatalának 
teljesitéséhez szükséges szabadságától. Hő imával fordulunk 
a Magasságbelihez, és kérjük: részesitse szentségedet ál-
landó szerencsében, hogy a hajó kormányát a viharos ten-
geren is biztosan irányozza és vezesse az ohajtott kikötőbe, 
ugy, hogy az apostoli szék régi jogait újból visszanyervén, 
nekünk megadassák az alkalommal hüségünket tettekkel 
bizonyítani. Addig is leborulva szentséged lábai előtt kér-
jük magunk és családunk számára atyai áldását, mely meg-
erősít hűségünkben, ov a világ kísértetei ellen, és még 
szorosabbra fűzi a kötelékeket, melyek szentséged személyé-
hez fűznek. 

HorvittorsyÁg. Jacobini Lajos bibornok, bécsi pronuntius 
zágrábi sept, látogatásáról az ,Osservatore Romano' Zág-
rábból következő tudósítást kapott.Miután tudósító kiemelte, 
mily ünnepélyesen és szívélyesen fogadtatott a pápa képvise-
lője, igy folytatja: „ 0 eminentiája meglátogatni s közelből 
megismerni óhajtotta minden intézetét ezen fővárosnak, mely 
a délszlávok civilisátiójának központja és fontossággal bir 
mint birodalmunk politikai tevékenységének is egyik fő 
gyupontja, és mint a katholicismus befolyása és terjedésének 
a szomszéd Keleten emeltyűje. A biboros főpap semmit sem 
hagyott megfigyelés nélkül; mindent figyelemmel kisért; 
sokat hallott, és nem hiszek csalódni, midőn azt mondom, 
hogy ő eminentiája Zágrábba jövetele által meggyőződött, 
hogy Horvátország a katholikus civilisatión&k Kelet felé 
előőrse. Jó lesz itt megemlíteni, hogy Horvátország, helyze-
ténél fogva, a Duna, Száva és Dráva, nem különben az 
Adriai tengertől körülvéve, talajának ritka termékenysége, 
lakóinak harczias (marziale) szelleme ( IX. Pius az 1877-iki 
immár történeti emlékű Audientián az osztrák hadsereg 
voltigeurjeinek (voltiggiatori) nevezte), alkotmányos sza-
badságának és statutalis autonómiájának hagyománya mi-
att, a miért is századok óta büszkén halad, kezdetben 
nemzeti dynastia, később a parlamentjében szabadon vá-

lasztott Árpádok és Halsburgok alatt, mely utóbbiak iránt 
különösen a birodalom sorsára döntő pillanatokban vérpa-
takok által bizonyította be hűségét, — Horvátország,| mon-
dom, kivált a Keleten kifejlődő f e l f o r g a t á s következtében 
az osztrák-magyar monarchia egyik legjelentősebb po-
litikai és irodalmi központjává lön. Horvátország, mely 
a magyar korona egyik legfontosabb országa, törvényhozási 
autonómiával bir vallás-, közoktatás-, és kormányzási 
dolgokban, hasonlóval és bizonyos tekintetben szélesebb 
körűvel (piu ampia) mint a svajczi kantonok. Ezen autonó-
miájának köszönhetni, hogy az Ausztria és a szent szék közt 
1854-ben kötött Concordatum, a mely a birodalom más ré-
szeiben tényleg abrogálva van, egész mostanig törvényesen 
csakis a mi Horvátországunkban áll fenn. Fővárosában meg-
vannak a műveltség és polgárisodás minden azon intézményei, 
melyekkel a Nyugat nagy fővárosai dicsekszenek, s melyek 
kevesebb mint 50 év alatt a régi horvát műveltség hajtá-
saiból fejlődtek ki, azon hajtásokból, melyeket a katholikus 
Nyugat oltott belé, és fenntartott ezen népnek állhatatos 
ragaszkodása az igazi műveltség központjához, a pápai Ró-
mához, amely egyedül nyújtott a törökkel vívott százados 
harczokban segédkezet, — a mint Horvátországot legelő-O ' C o 
ször a nagy Hildebrand és legutoljára bizonyára nem a hal-
hatatlan IX. Pius nevezte, kinek emléke soha elmosódni neiu 
fog a horvátok előtt, — a kereszténység ezen védfalának, 
antemurale Christianitatis. IX. Pius ugyanis alapitotta meg 
a horvátok egyházi autonómiáját,'érsekségre emelvén a zág-
rábi püspökséget, mely kezdetben a kalocsai érsekségnek 
volt alárendelve, és biborral ékesítvén fel az első érseket 
Haulikot, s utóbb a második érseket mgr Mihalovicsot a 
horvátoknak adott ünnepélyes audientián. Es Zágrábot a 
délszlávok számára a keresztény civilisatio gyupontjává a 
mi papságunk tette, élén a tisztelt főpásztorokkal, kik közt 
az igazságosság akarja, hogy megemlítsük mgr Strossmayer 
bosniai püspököt, kit a történelem a horvátok Mecaenasának 
fog nevezni, úgymint ki a tudományos irodalom és szépművé-
szetek akadémiáját és az egyetemet alapitotta, — továbbá a 
többi városi és falusi nép. O emja a Pro-Nuntius sietett lá-
togatásával megtisztelni az irgalmas szüzek zárdáját, kik Is-
ten kegyelméből egész Horvát , s Dalmátországban, Bosnia és 
Herczegovinában elterjedtek. Összesen 350 nővér működik 
az evangéliumi szeretet tevékenységének minden terén. Zág-
rábban az ő iskolájokba 1000 növendék jár, nem is em-
lítve azon nővéreket, kik a betegeknek, árváknak, raboknak 
szentelik magokat. Ó! a barbár horvátok nem ismerik kul-
turharczát a civilisatio azon,üstököseinek, kiket Falk, Gam-
betta, Frère-Orban és Carteret-nek hínak, hanem kezet 
csókolnak Jézus Krisztus helyettese biboros képviselőjének. 
Ez itt saját szemeivel láthatta a német kulturharcz néhány 
áldozatát, a szerzetesnők azon csoportjában, kik sz. Ágoston 
szabályai szerint élnek, s kiket Porosz-Sziléziából kiűztek, 
de a barbár Horvátországban vendégszeretetre találtak, hol 
mgr Boroscha, egy horvát pap, fáradhatlan buzgalommal 
nekik szép zárdát építtetett diszes templommal." Ugyan-
ezen alkalommal az Obzor igy irt : „ 0 emja a Pro-Nuntius 
ur ezen látogatása nem marad üdvös gyümölcsök nélkül ha-
zánkra, mely benne ugy Bécsben, mint Rómában megbíz-
ható és buzgó védnököt talált. Azért távozása alkalmából 



teljes szívből azt kiáltjuk : Zsivió ! Ö elment és majd ha 
XI I I . Leó előtt lesz, lábaihoz leteheti fiúi hódolatunk és 
engedelmességünk kifejezését és egy csepp vigaszt nyújt-
hat neki a keserűségek azon kelyhében, melyet néhányan 
azon fiai közöl nyújtanak neki, kik közelebbről és bővebben 
élvezték, (és élvezik hálátlanul most is) a római pápaság 
jótéteményeit. Vigasztalhatni fogja ő szentségét elmondva 
neki, hogy Kelet összeroskadásában uj utak nyilnak az egy-
ház előtt, melyek kárpotolni fogják a nyugati vezteségeket, 
miként kárpotolta Amerika, midőn a reformáczió Európa 
közepén és északán elterjedt, — és hogy Horvát- és Dal-
mátországban, melyeket nyelvre, hitre, hagyományokra 
nézve egy nép lak, a keresztény civilisatio utászai Keleten 
készen állnak a kereszténység Atyjának szolgálatára. - - Vi-
vat Croatia Catholical" 

IRODALOM. 
Egy ősrégi képes biblia. — Evangeliarion codex 

graecus purpureus Itossanense (2') Uteris argenteis sexto 
ut videtur saeeulo scriptus picturisque ornatus. Edit. Oscar 
von Gebhardt et Adolphus Harnack. Lipsiae 1880. 

A szentirás fennmaradt görög codexeinek egyik legbe-
csesbike az, mely biborszinü pergamenen ezüstbetükkel van 
irva és a rossanói érsekség tulajdonát képezi. A tudós világ 
codex vagy Evangeliarion Rossanense név alatt ismeri. 
A pergamen codex áll 188 lapból, melyek 0,307 méter hosz-
szuak és 0,26 méter szélesek. Egy-egy oldalon két hasábon 
20 sor van irva, egy-egy sor 9 —12 betűvel, nag}', u. n. ma-
iusculus, uncialis betűkkel. Magában foglalja sz. Máté evan-
géliumát a 10 laptól a 118-ig, és sz. Márkét 122—188-ig, 
hol a XVI . fej. 14. verse hiányzik. A többi lap közöl 1 üres, 
a nyolcz következő számokkal van jelezve 1—5, 7, 8, 121 ; a 
6-ik lapon van Özséb levele Carpianhoz. A két evangelium 
fejezetei, mint tartalomjegyzék a 9 és 119. lapon olvasha-
tók. Iratási évét az V. század végére, vagy a VI. elejére te-
szik a tudós kiadók s azt vitatják róla, hogy vetélykedik a 
Tischendorf által kiadott wolfenbütteli codex-szel. Különös 
sajátságai a codexnek azon érdekes képek és rajzok, melyek 
a szöveget kisérik s melyek az egyház tanait és hagyomá-
nyait fényes világításba helyezik. A sok közöl csakis azon 
képet emiitjük, mely sz. Márkot tünteti elő, midőn evangéli-
umának első sorát irja : „Aq/'I EvayysXíov hjaov Xqlötov vlov 

rov ^'íoií,]mig egy komoly női alak előtte áll s kezével int az 
Írásra s mintegy toll alá mondani látszik e szavakat. Az egész 
művön elömlő műgond és pazar fény azt látszanak sejtetni, 
mintha e codex u. n. codex regius, azaz a bizanti császárok 
költségén készült mű volna ; a kiadók azonban több oknál 
fogva azt vitatják, hogy valamely olaszországi zárdában ké-
szült; mert tudvalevő dolog, hogy Délolaszországban, kivált 
a Ca8siodor iskolájából kikerült szerzetesek közt, divat volt 
görög codexeket másolni, a miben a művészet magas fokára 
emelkedtek, ugy hogy a Délolaszországból benépesített 
grottaferratai monostort Róma mellett Montfaucon Palaeo-
graphia Graeca cz. művének 113. lapján clara Graeeae scri-
ptionis offícina-nak nevezte. Az is emlékezetes dolog, hogy 
fennlevő görög szentirati codexeink nagy részét Nagy-Gö-
rögország vagyis Délolaszország szerzeteseinek köszönhetjük. 

Sőt Hug, Vercellone s mások ellenében vannak szaktudósok, 
kik a hires Codex Vaticanus-1 1209 (B) szintén Calabria-
ban készültnek állítják, és véleményük mellett egyik főbizo-
nyitékul azt hozzák fel, hogy benne nincsenek meg az Ori-
genestől származott jelek, és ha a próféták könyveiben ilye-
nekkel találkozunk, azokon meglátszik, hogy későbbi kezek-
től származtak. Ha ez valóban igy áll, akkor az Konstantin 
előtti korból való, tehát régibb a sokak által felvett időnél. 
Azt is felhozzák a Codex B. calabriai eredete mellett, hogy 
az Apocalypsis azon része, mely a codexből hiányzik, de meg-
van az u. n.jbasiliano-vaticani 2066 (B 2) codexben, szintén 
Calabriában készült. 

A két német tudós kiadása valóban megérdemli az 
elismerést és dicséretet. E kiadás a palaeographiai, szentirati 
és műtörténelmi tudomány valóságos kincstára. Bevezetésül 
következő értekezések olvashatók: 1) A codex feltalálása és 
eredete; 2) a kézirat állapota; 3) sajátsága és régisége; 4) 
szövege ; 5) képei ; 6) néhány próféta képe ; 7) történeti ké-
pek ; 8) két ív czimekkel. A szöveg mellé kiadók illustra-
tióval 19 ivrétü képet mellékeltek, melyeknek két elsején 
láthatni a codex szövegének hasonmását, a mint az hajdan 
piros most ibolyaszínű pergamenen ezüst betűkkel van irva. 
A többi kép a codex képeit tünteti elő. Csak az kár, hogy a 
képek nem színesek, mint az eredetiben, hanem csak egyszerű 
rajzok. 

— Irodalmi jelentések : 1) Dr Czóbor Béla egyetemi 
m. tanár „A keresztény mttarchaelogia encyclopaediája" 
czimű munkájából, mely különféle technikai akadályok 
miatt eddigelé meg nem jelenhetett, f. évi november hó első 
hetében jön ki sajtó alól az I. füzet. 

Miután szerző, műve előirányzott terjedelmét, vala-
mint a szöveg közé nyomott költséges ábrák számát jelen-
tékenyen kibővítette, továbbá azon szerencsés helyzetbe ju -
tott, hogy e munkát intentiók elvállalása fejében is adhatja : 
az előfizetési ár és föltételek is változást szenvedtek, amen-
nyiben a legalább 30 ivre terjedő munkát összesen 20 inten-
tioért (dantis, intra spatium 6 mensium) megrendelhetik. 

Az első füzet tiz ívnyi tartalommal, igen díszes kiál-
lításban, százhárom ábrával illustrálva, bérmentesen kül-
detik szét. 

A megrendelők, miután úgyis az egész mű megszer-
zésére kötelezik magokat, kéretnek mind a 20 intentiót egy-
szerre elvállni s azok pontos elvégzéséről szerzőt értesíteni. 
A megrendeléseknek legkésőbb, folyó hó végéig való bekül-
dését kérjük e czim alatt: „dr Czobor Béla fehérmegyei ál-
dozár , s egyetemi m. tanárnak, Budapest, M. N. Muzeum.'1 

Budapesten, 1880, október 15. 

VEGYESEK. 
— O esdsz, és apostoli királyi Felsége mgr Cosi püs-

pöknek, Chinában, teljes nyomdai készüléket küldött, hogy 
az általa feltalált uj chinai betürendszert tovább terjeszte-
nie lehessen. 

— Canadában, mely tudvalevőleg angol fenhatóság 
alatt áll, van 1,846,800 katholikus, 23 püspök, 1569 áldo-
zár, 444 szerzetes, 1617 templom vagy kápolna, 18 papne-
velő, 40 collegium 85 academia, 247 convent, 92 rendház, 
43 menház, 34 kórház és 3544 iskola. 

Éhező perzsiai hitrokonainknak. 
Nóvák Ede, zamárdii plébános 10 fr t 
Varga Emil, a szolnoki nagygymn. igazgatója 1 frt 
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A szerkesztő postája. 
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helyt rákerül a sor, közöljük. 
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Nyomatott Budapesten, 1880. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 



Q.SC- -TRJO 
^Megjelenik e lap heten-^ 

kint kétszer : 
szerdán és szombaton. 

Előfizetési dij : : 
: félévre helyben s posta- : 

küldéssel 5 f r t . 
Szerkesztői lakás: Buda- • 

: pest, VIII.. Stáczió-utczs, : 
: »5., hova a lap szellemi : 
•részét illető minden kül- ; 

demény czimzendő. • 

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

k oTtZs H ARMIN CZKILENCZ EI)I K É VF OL Y A M. 

eyss>  
fKlőfizethetni minden kir.*? 

postahivatalnál ; 
: Budapestenaszerkesztő- i 

nél, és Kocsi Sándor 
; nyomdai irodájában, rnu-
: zeum-körut 10. sz. alatt. ; 
í hova a netaláni réclama- ; 
j tiókis. bérinentes nyitott I 

/ levélben, intézendôk. \ 

oht- -sí<5Ío 

Budapesten, november 6. 37. II. Félév, 1880. 

TAETALOM : Havi szemle. — A keresztény műveltség. — Josaphat völgye, mint a vilag'egyik legnevezetesebb teme-
tője és az utolsó Ítélet színhelye. — Egyházi tudósitások : Budapest. Liberális aprehensio. Francziaország. A szerzetes ren 

dek üldözése. -— Vegyesek. 

Havi szemle. 
II. 

A latin fajuaknak nevezett nemzetek körében 
az egyház élethalál-harczot ví a köz istentelenségre 
törekvő forradalommal.1) A német fajok körében 
még mindig kénytelen küzdeni a vallástalanságra s 

!) A szabadgondolkozók Brüsselben tartott legutóbbi 
nagygyűlésén Gojftn elnök kifejtette, mi a szabadgondolko-
zók czélja: „Nem az, hogy a theologia istenét a philosophia 
valamely istenével helyettesítse, hanem az, hogy az emberi 
lelkiismeret teljesen emancipálja magát, hogy ne legyen más 
vezére mint az ész, ne legyen más tanítója mint a tudo-
mány, ne legyen más ellenőre mint a közjó." Egy másik 
tagja a congressusnak dicsérőleg emlékezett meg a szabad-
gondolkozók vallásügyi programmja szerint működő Inter-
nationale-ról, melynek jelszava : „Plus de prêtres, ni à la 
naissance, ni à l'école, ni au mariage, ni à la mort." Azaz: 
Nem kell többé pap, se a születésnél, se az iskolában, se a 
házasságnál, se a halálban. Az is feljegyzésre méltó, hogy 
valami Schaerbeck nevii örömmel consta'álta, miszerint,li-
berális' kormány a szabadgondolkozók elvei számára töri az 
utat. „A franczia ,szabadgondolkozás'-nak czélja, igy szólt 
Cocquierre, a közoktatásnak olyatén szervezése, mely min-
den vallásos Lefolyástól ment." — Minthogy az istentelen-
ségre törekvő forradalom szelleme nem szorítkozik csupán a 
latin fajok körére, bár köztük nyilatkozik legeszeveszetteb-
ben, a szabadgondolkozók brüsseli gyűlésén németek, ango-
lok és amerikaiak is jelen voltak és nyilatkozataik által 
legkomolyabb figyelemre méltó, tanúságot tettek a forradal-
márok solidaritásáról. Angolországban az Isten, vallás, egy-
ház ellen intézett mozgalom neve ,saecularisatio' ; Franczia-
országban laicisation-nak is nevezik ugyanazt. Angolország-
ban létezik egy „British secular Union", melynek megbí-
zottja a brüsseli congressuson kimondá, hogy az ő czéljok a 
theologia helyére a liumanismust emelni. Bradlaugh angol 
képviselő, ki a parlamentben megtagadagta az esküt, mert 
nem hisz Istenben, istentelen eszméit ,The national Reform' 
czég alatt terjeszti. Mikép fogja fel az ily angol saecularisator 
az uj korszakot, hallani lehetett ugyanazon congressuson : 
„Uj korszak kezdődik : kiki saját házában enmaga királya 
es a természet templomában enmaga papja lesz." Rosen Ame-
rikából jelenté, hogy a saecularisatio ott nagy haladást tesz. 
Schröder, ugyanonnan, constatálja, hogy az amerikai sza-
badgondolkozók ugyanazon elvet vallják, mint a francziák : 
„Se király, se pap, se Isten !" De legyen elég ennyi. (V. ö. 
Germania, 1880. sept. 2. Beilage.) 

mindent felforgató forradalomra vezető protestantis-
mns ellen. A szláv fajok körében fentartani és vé-
denie kell a ker. civilisatio alapjait, egyrészt a po-
gány török hatalom ellen, másrészt a ,keresztény'-
muszka caesaropapismusra támaszkodó schisinával 
szemben. — A latin fájok közt Istenért és vallásért 
folyó harcznak egyes főbb stádiumai : a pápai Rómá-
ért való küzdelem a belga és franczia ,kulturharcz.' 
A német fajok körében a kath. egyház és a protes-
tantismus közt vivott. százados küzdelem folyására 
legújabban, épen a lefolyt hóban kiválóan, világot ve-
tett a kölni dóm-ünnepély és a vérengző Fúria alak-
jában mutatkozó ir-kérdés. Végre a szláv fajok jö-
vőjének kérdésére az európai politika tehetetlensége 
a dulcignói kalandos tengeri tüntetés fiascójával fe-
lelt, a pápaság pedig XIII. Leó September 30-án kelt 
világraszóló körlevelével adott megfejtő választ. 

A franczia kulturharcz jelenlegi állásáról s ar-
ról, hogy a szerzetesek ellen duló irtó háborúnak mi a 
végczélja s mi lesz az eredménye, Guibert bibornok 
ismeretes ultimátumszerű levele után alig marad 
valami mondani való. Ha igaz, liogy iustitia est fun-
damentum regnorum : akkor Francziaországban a 
modern .jogállam'az absurdumok azon absurdumá-
ban érte el zenithjét, melyet nem lehet más szóval 
jellemezni, mint ^finis iustitiae !" Eddig az államjog-
tudomány, kivált a szabadelvű, a. hatalmak u. n. 
megosztási elméleténél fogva, azt tartotta, hogy a 
közigazgatásnak kell a birói ítéletek végrehajtásánál 
közreműködni. A franczia köztársaság zsarnokai 
felforgatták e rendszert. Szerintök az igazságszolgál-
tatás kénytelen vagy lemondani s megsemmisülve 
oda dobni Francziaországot az önkényuralom min-
den jogot megfojtó karjaiba, vagy pedig kénytelen 
a közigazgatási közegek parancsait meghunyász-
kodva jóváhagyni. Ezzel az állami rend fenekes-
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tői fel van forgatva. A végrehajtő hatalom igazsá-
got szolgáltat maga magának s végrehajtó eszközö-
kül a függetleneknek nevezett birákat használja. 
200 közügyész és 2000 ügyvéd tiltakozott az igaz-
ságszolgáltatás és birói függetlenség ilyetén barbár 
megsértése ellen. De mit használ a franczia társa-
dalom szine-javának tiltakozása ott, hol az ész he-
lyét az eszeveszettség foglalta el, hol el van hatá-
rozva nemcsak a szerzetesek szétiizése, hanem e lvan 
határozva egyszerűen a vallás megsemmisítése. Ro-
chefort, a zsarnok coulissa-király Gambetta trón-
örököse, Intransigeantjáb&n világosan kimondta, mit 
az oportunista gambett isták elhallgatnak : „Nem a 
barnabiták, sem a karmeliták, sőt nem is a jezsui-
ták elnyomása bir fontossággal, hanem a vallás el-
fojtása, azon vallásé, mely e burjánzó sectákat termette. 
Valóban, csakis akkor szabadulunk meg amazoktól, 
mikor maga a vallás is el lesz törölve. Mig a vallás vál-
lainkra nyomakodik, mindig fog találkozni biró, 
ki neki, szemben a. kormánynyal , a szerzetesi ügy-
ben igazat fog a d n i . . . . Ha az állam igazán el volna 
tökélve Francziaországot a clericalismus rákfenéjétől 
megmenteni, idejét nem vesztegetné szőrszálhaso-
gató megkülönböztetésekre, melyeknek byzantinis-
musa a roszhiszemiiséggel határos. Azon pillanat-
ban, melyben az állam egy aj tót betört, kénytelen 
következetesen minden a j tó t betörni : Guibert bi-
bornokét ugy mint Albert atyáét, ki mint őr ma-
radt a karmeli ták zárdájában." 2) Ez a vallástalan-
ság és jogt iprás logikája, mely szegény Francziaor-
szágot ismét kinpadra hurczolja. Ah! hová lett az 
a vallásos, keresztény, katholikus parlamenti több-
ség, mely a nemzeti expiat ;o votiv-templomának 
magasztos eszméjeig tudot t vallásos buzgalmában 
emelkedni! Vanitas vani tatum. Hiu minden, de alig 
van hiúbb valami a világ poli t ikájánál , mely ma 
hosannával fogadja Krisztust , holnap keresztre 
feszíti. 

Rég ismert dolog, hogy minél többet beszél-
nek a politikusok békéről, annál biztosabb lehet az 
ember róla, hogy a béke meg van zavarva, szóval : 
hogy nincs béke. „Dicun t : Pax , pax, et non erat 
pax." 3 ) Erről legújabban kiváló tanúságot tett a 
kölni dóm-ünnepély. A színpadon csupa egyetértés, 
testvéri szeretet és jóakara t ; az életben, a valóság-
ban meghasonlás, viszály, harcz. Németország bei-
állapotainak találó hü képe. Egy katholikus templom 
ünnepélyét a kormány-sugall ta „Posí" vallomása 
szerint a porosz-német császárságban boldogságá-

J) Germania, oct. 18. — 3) Jerem. 6, 14. 

nak tetőpontjára ju to t t protestantismus katholikus-
ellenes demonstratióvá igyekezett tenni. ^Einegrosz-
artige antiultramontane Demonstration, wie sie die Welt 
noch nicht gesehen hat" Egy másik porosz-német lap, 
a ,Grenzbote', bizonyos szemérinességgel s a német 
protestantismus aspiratióit jellemző szerénységgel, 
neki bátorodott a kölni dóm-ünnepély alkalmából 
ideális protestáns igényekről beszélni a katholikus fő-
székesegyházra vonatkozólag. A szolgalelkü Rein-
kens pedig az ily protestáns velleitásokra mind-
járt sietett adsum-vt\a.\ felelni, ravasz szemforgatások 
közt sajnálatát nyi lváni tván a fölött, hogy a hatal-
mas protestáns Vilmos császár a kölni dómban nem vé-
gezheti isteni tiszteletét a maga vallása szerint. Hanem 
ennek az alázatos ajánlkozásnak csak annyi ered-
ménye lett, hogy Becker kölni polgármester, 1848-
ban hires királybuktató, most loyalitástól olvadozó 
forradalmár, meghitta az ,ó-katholikus'-ok püspökét 
enni-inni. El is ment Reinkens; de csak a harmadik 
asztalnál kapott helyet, hol már csak oly emberek 
ültek, ak ike t az első és második asztalhoz illemesen 
elhelyezni nem lehetett, s itt is oly fogadtatásban ré-
szesült, hogy oldala mellett se jobbra se balra senki 
sem akart ülni. A kölni dóm főpásztora számkivetés-
benszenved; templomának örömünnepén nem lehet 
je len: de jelen van Reinkens, a porosz kulturharcz-
nak Judás-béren ki tar tot t rómaellenes crea turá ja , 
ki kész volna a kölni dómot kiszolgáltatni a protes-
tantismusnak jó dijért, . . ki azonban csak enni-inni 
kapott. Hol van it t az erkölcsi méltóság s az er-
kölcsi törpeség, nem is kell mondani ! Ily társa-
ságban, ily alakok közt, ily irányzatok közepett a 
a német, rajnai , kölni katholikusok nem tehettek 
egyebet, mint a mit tettek. Komoly, szomorú tar-
tózkodással fogadták azt a világias színezetű ünnepélyt, 
melyet az egyház ellenei rendeztek s melyben leg-
nagyobb örömüket a zsidók talál ták. „Plorabitis et 
flebitis vos, — mundus autem gaudebit ."4) Ez a 
kölni dóm-ünnepély. Előt tünk fekszik egy kölni 
magán levél, mely a távolról, külföldről, honnan a 
dolgokat nem lehet oly tüzetesen látni, jö t t barát i 
vádakra felelve, tüntet i fel a katholikusok tartóz-
kodásának indokolt voltát. „Ön, ir ja a kölni, kie-
melte, hogy a centrumfractio eddig mindig monarchi-
cus és conservativ i rányt követett, melylyel a maga 
a császár ál tal óhaj tot t dóin-ünnepélylyel szemben 
követett tartózkodó eljárást nem tar t ja összeegyez-
tethetőnek. Önnek ezen, csak kevés rokonelvü ál ta l 
vallott véleménye onnan származik, mert nem ismeri 

<) Joan. IG. 20. 



jól azt az aggasztó gondot, mely a katholikus népet, 
kivált az egyházi férfiak betegsége és halálesetei által 
kiválóan szenvedő Köln városában nyomja, s a mely 
az ily ünnepi vigadást reánk nézve egyenesen köny-
nyelmüségnek és képmutatásnak bélyegezné. Né-
pünk, Istennek hála, még minden vasárnap elimád-
kozza az oltáriszentségről szóló litaniában : Hogy 
beniinket halálunk óráján ezen mennyei eledellel 
megerősiteni méltóztassál"; de mindenki kénytelen 
magában erre mondani: bizony, minden nappal bi-
zonytalanabb lesz, ha vájjon szivem ezen imája tel-
jesülni fog-e. Mert hogy állnak a dolgok itten ? En-
gedje meg, hogy tüzetesen, nevek említésével szól-
jak róla. A l i kölni kanonok közöl a kulturharcz 
alatt elhaltak: Broix, Reinarz, Kirch, és Siebold, 
súlyosan betegek és teljesen munkaképtelenek : Mün-
chen és Halm. (Marad tehát öt kanonokból álló káp-
talan a világ legnagyobb, 800-nál több plébániával 
biró, egy hatalmas állam által ostromállapotba he-
lyezett egyházmegye kormányzására.) A dómvica-
riusok közöl elhaltak Kiippersés Reifferscheid, rend-
kívüli megerőltetések következtében betegek többen. 
Ehhez vegye ön még azt, hogy az érsek és a papi se-
minarium növendékei hiányzanak a dómból. A vá-
ros 18 plébánosa közöl már négy halt el, az élő 14 
közöl 6 súlyosan, és pedig régóta, beteg. A sz. Pé-
terről nevezett plébániában a plébánoson kivül el-
haltak Brand, Limbach és Knauf segédlelkészek, 
ugy hogy most egyetlen egy segédlelkész van ott 
7100 lélek gondozására. Sz. Orsolyánál, hol a plé-
bános évek óta beteg, dr. Dornburch segédlelkész 
halála óta 7000 lélek pastoratiójának terhét Brand 
káplán egymaga viszi. Az életben maradt segédlel-
készek is annyira el vannak halmozva munkával, 
hogy sokáig már ők sem fogják birni. Gondolja eh-
hez ön még azt, hogy itt a város hőseiében számos plé-
bánia lelkipásztor nélkül van és rimánkodva kér papi 
segélyt. Ugy hiszem, most már sejtelme lehet az 
egyházi élet terén érezhető szükségről s bizonyára 
nem is fogja többé szemünkre vetni, hogy az ünnepi 
vigságtól távol maradtunk."5) 

A véronfásig elfajult ir-iigy oly fontos, hogy 
annak, kifogyván itt a térből, külön czikket kell 
szentelnünk. Angolország e százados sebét tekintve 
valóban igaza volt Salisbury marquisnak, midőn 
minap tauntoni beszédében keserű satyrának nevez e 
azt a helyzetet, melybe hozta Nagybritaniát Glad-
stone az által, hogy mig a délszlávok érdekében 
Oroszország hurcza hordozójává aljasulni nem res-

5) Germania, oct, 27. Beilage. 
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telt, az alatt Irhonban állapotokat néz egykedvüleg, 
melyek miatt maga a sultán is szégyenkeznék. 
Az államférfiak ily. nyomorúságos keletű politikája 
felett magasan kiemelkedik, az Isten országát kor-O ' o 
mányzó pápaság szellemiekkel foglalkozó politikája, 
mely nem mától holnapra számit, nem egyes em-
ber szeszélyeitől van inspirálva, hanem századokat 
ölel fel combinatióiban a múltból ugy mint a jövő-
ből, s az eszményi világrend contemplatiójának fény-
körében fogalmazza nemzeteket boldogító vezéresz-O o 
inéit. Ilyen, — mint sz. Ágoston mondaná, — „divina 
gratia donata celsitudo"6) jellemzi szentséges atyánk 
XIII. Leó legújabb egyetemes föpásztori körlevelét, 
melylyel a keleti, bizonyos tekintetben szlávnak is 
nevezhető kérdésben, a földi és sirontuli jólét, a ci-
vilisatio és örök üdv utait, az ezen kérdés által érin-
tett népek javára, a gondolkodók tájékozására, meg-
világítja. Az egyház, az apostoli szent szék két mis-
sionariusától, sz. Cyrilltől és Methódtól, nyerték a 
szlávok még abc-jöket is: a mely tény mint fényes 
nap ragyog ezen nemzetek haladása felett, kijelölve 
az irányt, melyben az üdvösen történhetik. Nem hi-
ányzanak, kik XIII. Leó szlávügyi encyclikájában 
szláv álmokhoz való leereszkedést látnak. Nem. 
Leczke az, melyből a szlávok inkább alázatosságot 
meríthetnek, mint felfuvalkodást. Két oldalú érem 
az; az egyiken gratificandi occasióról van szó; a má-
sik azt az óhajt hangsúlyozza, hogy ezen nemzetek 
„a Jézus igaz egyháza ii'ánt való engedelmességben 
— in professioneveraefidei, in obedientia verae Jesu 
Christi Ecclesiae obfirmentur, — megerősödjenek, 
a mely inteleinszerii óhaj nyilvánítására nem ok 
nélkül elérkezettnek látja az apostoli szent szék böl-
csesége az időt, épen akkor, midőn a nemzetiségi 
kisérlet syrén hangjai oly csábitólag szólnak. 

A keresztény műveltség. 
(Vége.) 

A szabadelvű s radicalisok által felhozott indokok az 
önsegélyre pusztáncsak anyagiak, milyenek az inségtőli féle-
lem, vagy az érzékiséget csiklandoztató mulatságok, s ezek 
szerintök a munkakedvnek leghatályosb emeltyűi. Mily aljas 
módon gondolkodnak mindazon emberek a munkáról, kik a 
kereszténységgel szakítottak ! A ker. religio világánál ellen-
ben a munkás nemcsak tiszta fogalmat nyer emberi méltósá-
gáról, s azon indokról, mely őt öntevékenységre, munkásságra 
buzdítják, hanem egyszersmind uj, természetfölötti látkör 
nyilik meg lelki szemei előtt, mely fönséges hivatását a bol-
dog örökkévalóságban előtünteti; úgyhogy édes megnyugvás-
sal viseli jelen alárendelt, nélkülözésteljes helyzetét. Pascal 
helyesen jegyzi meg: „Ha valaki az eredendő bün titkát 

6) De civ. Dei, praef. 
37* 
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el veti mivel, nem képes tökéletesen felfogni, az minden egyéb 
köznapi dolgokban sem lesz képes magát kellően tájékozni. 
Az eszmelánczolat első szemét veti el, mivel reá nézve 
megfoghatlan ; de elvetvén ezen titkot, az egész világ egy 
nagy megfoghatlan titok fog lenni. Ellenben a hivő ke-
resztény az ősbün titkából indul ki, s azt hitben elfogadja, 
hiszen itt a földön ismerő titkok környezik. De elfogadván 
ezen első titkot, az összes mindenség meg van fejtve előtte." 
(Pensées I I I -8.) Igy van ez a munkásosztálylyal is. A ki 
nem hisz az isteni kinyilatkoztatásban, mely őt felvilágosítja 
az eredendő bün következményeiről, az olyan munkás örökre 
megoldhatlan, gyötrő ellenkezésben van önmagával s a tár-
sadalommal. Mindenütt fülébe zugnak a népboldogitók hang-
zatos szólamai, de seliolsem látja ezeket megvalósítva; mi 
életét megoldhatlan rejtélylyé teszi, mely sokszor kétségbe-
eséssel, öngyilkossággal végződik. 

Isten mondá ősszüleinknek : „Arezod verejtékévél fogod 
munkálni a földet, tövist s bojtorjárt fog neked teremni." Ebből 
kifolyólag mondá az Üdvözítő : „Szegények mindig lesznek." 
veletek Igy volt, igy fog lenni mindenkoron. Az emberi-
nem túlnyomó többsége kénytelen kinos munkával keresni 
kenyerét, és ritka kivétellel az élet örömeitől meg van fosztva 
Minden ilynemű ígéretek nem egyebek czifra szavaknál s 
hiu ámításnál. A szegénység minden időben osztályrésze 
fos- maradni a munkásoknak. Ezen nehéz sors, mely őket O " 
kényszeríti naphosszat arezuk verejtékében dolgozni, hogy 
a legjobb viszonyok közt is csak azt szerezhessék be, mi 
tisztességes élelemre, lakás- és ruházatra szükséges : e nehéz 
sors, mondom, mely az élet örömeiben kevés munkást s eze-
ket is szerény mérvben részesiti, — örökös ellenmondás fog 
lenni a boldogság-vágygyal, mely az ember szivébe kiolt-
hatlanul bele van vésve, ha az emberi élet pusztáncsak e 
földi létre szorítkozik s ha minden vágya jólét s boldog-
ság után csak anyagi javakkal elégíthető ki. 

S ez azon álláspont, melyeta szabadelvüség manap el-
foglal, s a melyre a munkás-osztályt is miveltségi eszkö-
zei által felemelni törekszik. De kérdem, mit használnak a 
szegény munkásoknak a gyűlések szép felolvasásaikkal, a 
munkásképző könyvtárak, zeneestélyek, szinházak és társas-
vacsorák ? A munkások keblében ugyanazon boldogságvágy 
honol, mint a gazdag gyárurak s tőkepénzesekében, kik 
e vágyat naponként kielégíthetik a legválogatottabb gyö-
nyör élvezetek által. Ámde pusztáncsak minden héten egyszer 
tartandó gyűlésekkel társas lakomával zeneestélylyel e vágyat 
kielégiteni nem lehet. Ha nincsenek mas örömök s élveze-
zetek, mint az anyyagíak ; ha nincs más lét, mint e földi 
élet, akkor a munkások, kik az emberinem túlnyomó több-
ségét képezik, — üyomorult, sajnálatra méltó emberek; 
mivel az anyagi nélkülözéseken kivül örökös ellenkezésben 
vannak önmagokkal s a társadalommal; s legjobb igyeke-
zettel sem tehetnek oly eszmére szert, mely ezen gyötrő 
belharczot megszüntetné. Ugyanis a szegény munkások 
épen oly emberek mint a gazdagok ; bennök ugyanazon bol-
dogságvagy honol ; s mégis minden élvezetekből meg van-
nak fosztva, kivéve azt az egy órát minden héten, melyen va-
lamely felolvasáson vagy társas vacsorán részt vehetnek ; 
azonkivül arezuk verejtékével az érzéki gyönyörök ellen-
kezőjét, a kinos munkát, kell végezniök, hogy egynehány 

gazdag dőzsölhessen. Mi természetesb tehát, mint hogy sze-
mökben a munkások élete megoldhatlan rejtély- s vérlázító 
igazságtálanság gyanánt fog feltűnni ; mi őket irigységre, 
gyűlöletre s nyílt lázadásra fogja ingerelni a birtoko sosz-
tály ellen ? Mi természetesb, mint hogy a tulajdon iránti 
tiszteletnek utolsó szikrája is kivesz a munkás szivéből, 
midőn látja, mint dolgozik naponként száz meg száz mun-
kásbajtársa a gyárakban, hogy a szivtelen gyárurnak va-
gyonát szaporítsák ; a ki élvsovár vágyainak kielégítésére 
egy napon át többe költ, mint a mennyit összes munkásainak 
fizet; kiket azonkivül lelki nyugalmuk s vigasztalásuk egye-
düli forrásától, u. m. hitök- s tiszta erkölcseiktől talán mái-
régen megfosztott. Vájjon mit fog gondolni az ilyen munkás, 
ha összes munkálkodását, nélkülözéseit, nyomorát egybeveti 
ama néhány szünórával, melyet borozás s pipafüst közt 
töltött hetenként az iparos- vagy munkáskörben ; végül pe-
dig kénytelen bevallani: egész életemen keresztül magam-
ban hordta a kiolthatlan vágyat jólét s boldogság után, 
fel kell tennem, hogy ez magától a természettől van bele 
vésve szivembe; ennek kielégítésére meggyőződésem szerint 
rendelvék a földi javak; már pedig ezeknek élvezetétől én, 
többi munkás bajtársaimmal együtt, kik azokat lehetőkké, 
— meg vagyunk fosztva: ez égbekiáltó igazságtalanság, 
ez türhetlen állapot, ezt meg kell változtatni, más alapon 
kell szervezni a társadalmat, hogy a munkás is élvezhessen ; 
ezt sugalja szivem, ez a természet törvényének követelménye. 

Im ide vezet azon felvilágosodás s műveltség, melyet 
a munkásoknak nyújt képzőszerei által a divatos szabadel-
vüség. 

Mily egészen más színben fog mindez feltűnni a mun-
kásnak a kereszténység világánál ! Ez ugyanis mint egyete-
mes világvallás, minden embernek hirdettetik, mivel isten-
fia azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön. Mindamel-
lett Jézus kiválóan hangsulyozá, hogy a szegényeknek hir-
dettetik az evangélium, mivel jól tudta, hogy a szegények 
az emberinem többségét fogják tenni minden időben, azért 
verejtékes munkájok közt a természetfölötti vigasztalások-
nak kiapathatlan kutforrását nyitotta meg számukra evan-
géliumában, melyben egyenesen boldogoknak nevezi, mivel övék 
mennyeknek országa. (Máté 5, 3.) Sőt saját élete példájával 
is vigasztalja Jézus a szegény munkásokat, kikkel mint sze-
gény munkásnak fia, ki tanítványait is a munkásosztályból 
választá, legközelebbi viszonyban akaia lenni. A ker. mun-
kások tehát az isteni munkásbarát iránti szeretetből min-
dent megtenek, mit evangéliumában kinyilatkoztatott, habár 
eszükkel mindent fel nem fognak is jól tudván azt, hogy az 
ember, lelke nem Istennek a lelke, következésképen minden 
tiszta s világos előttök ; vannak fensőbb eszméik, melyek 
természet fölötti világosságot vetnek az élet titkaira, s ezeket 
megoldják a nagy ellentéteket kiegyenlítik, a benső harezot 
megszüntetik, és szivét eddig ismeretlen békességgel s édes 
örömmel betöltik. Az evangeliumi dúsgazdag s a nyomorult 
Lázárról szóló példabeszéd enyhiti az élet kinos terheit. 
Különösen, a szavak : „Fiam jusson esszedbe, hogy elvetted a 
jókat életedben és Lázár hasonlóképen a roszakat ; most tehát 
ez vigasztaltatik, te pedig gyötörtetel," (Luk. 16,25.) a meny-
nyei vigasztalás könyeit fogják felidézni, melyek édesebbek 
a világ minden gyönyörénél . . . A sz. religio kegyszerei-



293* 

ben, az evés ivásnál, színházak, zeneestélyek s társvacsorák-
nál fensöbb, szellemi javakat kezd ismerni, melyek az égi 
boldogság némi elöizét kölcsönzik neki. Viszontagságaiban 
a Gondviselés szerető kezét látja intézkedni, mely nélkülözé-
seinek közepette is atyai jóságának tanujeleit adja. Az evan-
gélium minden igéjében vigaszt, békét s örömet lel. Az 
anyaszentegyház tanaiból s kegyszereiből mindennap uj 
erőt s kitartást merit. Végül, látván az Istenfiát, hogy fe-
jezi be szegény munkás életét a keresztfán, mint egyik 
követője, ő is türelemmel s megadással fogja viselni kereszt-
jét, szemét az örök igazságos itélőbiróra függesztvén, ki hű 
szolgájának dúsan ki fogja fizetni megérdemelt munkadiját. 

A ker. religio tehát égi tanaival s malaszteszközeivel O C? 
a munkásosztályt azon erényekben gazdagitja, melyek az 
igazi műveltséghez feltétlenül szükségesek s egyszersmind 
anyagi helyzetének javitását nagyban előmozdítják. Szi-
vét betöltvén benső örömmel s édes vigasztalással, mun-
káját könyebbé teszik ; keresztény okosságra, szorgalomra, 
mértékletességre s kitartásra szoktatván a munkást, csekély 
munkabérét mintegy szaporitani s vagyonát gyarapítani 
fogják. Ezen ker. erények végül oly családi örömöket sze-
reznek neki. melyek a korcsmát nélkülözhetővé teszik ; a 
miért is távol a rosz társaságoktól, melyek szenvedélyeit fel-
izgatják, — az ég áldásaitól tetézve, egészséges, jókedvű 
s elégedett fog lenni munkájánál. 

Ebből látni való, hogy egyedül a ker. hitélet adja a 
munkásoknak az önsegély előfeltételeit, a tiszta erkölcsö-
ket ; hogy egyedül az egyházzal való közösségből meritik 
azon igazságokat s kegyelmeket, melyek egyedül birnak 
erkölcs- s jellemképző erővel, mi az igaz ker. műveltség-
inek lelke. Dr. Surányi J. 

Josaphat völgye, 
mint a világ egyik legnevezetesebb temetője 

és az utolsó Ítélet színhelye. 
(Vége.) 

Vonatkozással Joel próféta szavaira (3, 2.) : „Egybe-
gyűjtöm mind a nemzeteket, és leviszem őket Josaphát völ-
gyébe és ott Ítéletet tartok felettök az én népemért és örök-
ségemért, Izraelért, kiket elszélesztettek a nemzetek közé, 
és földemet elosztották," — nemcsak az igaz hitű keresztény, 
az Üdvözitőt tagadó zsidó, hanem a rajongó mohamedán is 
ide helyezi a végitélet szinhelyét; csak azon különbséggel, 
hogy a zsidók, ismét Joel próféta szerint, azt hiszik, hogy 
Jehova itten a pogány népeket megbüntetni, ellenben Izraelt 
és Jeruzsálemet megváltani és megdicsőíteni fogja. 

Ez okon a zsidók már ősidőtől fogva a szélrózsa min-
den irányából Jeruzsálembe vonulnak, hogy ott végezvén 
éltüket, Josaphát völgyében temettessenek el, s igy közel le-
gyenek a népek megaláztatása, — valamint Izrael megdi-
csőülése— és a régi salamoni fény visszatérésének színhelyé-
hez. Gazdagabb zsidók, kik eme vágyukat nem valósithatják, 
szerencséjüknek tartják, ha ezen völgyből legalább egy ma-
roknyi földet koporsójukban fejők alá tétethetnek. 

A mohamedánok azon nézetnek hódolnak, hogy Mo-
hamed, mint az utolsó és legnagyobb látnók, Krisztus urunk 
jelenlétében, nem messze Omár mecsetjétől, fogja a végitéle-

tet tartani : miért is a törökök a nyugati lejtőt — Moria'he-
gyét — a zsidók pedig a keletit — az Olajfákhegyét — hasz-
nálják temetőül. 

A keresztények is azon meggyőződésben élnek, hogy 
Krisztus urunk ugyanott, hol mennybe ment, fog a földre 
szállni, mint világbíró. Es ezen következtetés igen ész-' o o 

szerű, mert, hol a mennybemenetel történt, ott a foldre-
jövetel is végbemehet, és hol a megváltás eszközöltetett, ott 
az utolsó Ítélet is megtartható. Ugyanis Zakariás prófétánál 
(14, 4—5.) olvassuk: „Es lábai az olajfák hegyén fognak ál-
lani, mely Jeruzsálem ellenében vagyon napkeletre ; 
és eljő az én Uram Istenem, és mind a szentek ővele." 

Sokan a keleti keresztények közöl azt hiszik, hogy Jé-
zus az angyalok világos szavai szerint : — „Galileai férfiak ! 
mit álltok itt, s mit néztek annyira az égbe? Ugyan ez a 
Jézus, ki most felvétetett tőletek az égbe, szintúgy jön el 
majd egyszer, a mint láttátok őt az égbe felmenni", —nem-
csak ép ugy fog a földre szállani, amint a mennybe felment, 
hanem, hogy még ugyanazon a helyen is, hol mennybe ment, 
mennyei fénynyel és nagy dicsőséggel, mint a királyok királya, 
seregek Ura és a birák birája, fog megjelenni. De erre nézve, 
mint általában kétséges dolgokban, teljes véleményszabadság 
uralkodik. Hogy utolsó Ítélet le3z és hogy a mélyen megalá-
zott Emberfia mint világbíró fog teljes isteni fény- és dicső-
ségben megjelenni, az hitczikk ; de hol lesz majd az utolsó Íté-
let színhelye az dogmatikailag nincs meghatározva. 

Saját szerény véleményem az, hogy Jézus keserves kín-
szenvedésének és dicsőséges mennybemenetelének helye, egy-
szersmind második lejövetelének, megdicsőülésének és a vi-
lágitéletnek színhelye is leend. 

I t t a sirok közt, hol ezrek meg ezrek lelkeinek földi 
porhüvelye pihen, várva a feltámadás nagy napját, mély 
gondolatokba merülve, némán lépdeltünk egymás mellett. 

„Mementó mori !" — int feléd jámbor zarándok minden, 
az idő vasfogával küzdő siremlék. Te por és hamu, mely 
Isten világalkotó hatalmas szava felhív: a feltámadás remé-
nye végső vigaszod a halálhörgésben. Él az Isten ! s itt e 
porladozó csontok néma hantjai felett eszmélj, hiu világfia, 
hogy minden mulandó ; de az erényekben gazdag kebel még 
a túlvilágon is feltalálja üdvét. 

A völgyben állva komoran tekintenek reánk Jeruzsá-
lem falai, azután az Olajfákhegyének kies csúcsa. Sehol, 
akár a közelben vagy távolban nem látsz élő lényt, csak 
néma sziklák, halottas barlangok, hallgatag sirkövek kör-7 o 7 o o 
nyeznek. 

Jelen, mult, jövő, az örökkévalóság és a halhatatlan-
ság nagy eszméi forogtak agyamban, hisz a holtak városa 
ez. Hány kebel nem égett s hevült tettre a szép-, igaz- és 
jóért, s most ? ! . . . . por és hamu. E porok tán ármány, csel-
szövények kaján kovácsai voltak, mert nyugtalan lelkök 
folyton a gonoszon törte magát : földi sáfárkodásuk után, 
most békében nyugszanak. Nagy emberek, hősök és vérta-
nuk : most százados feledés sötét fátyola burkolja. Egyszerű 
vagy nagyobbszerü sirok közt járunk. Mindegy. „Itt nyug-
szik N. N." Egész léted hosszú küzdelmeért sírköveden ne-
ved ; ez a babér, melyért annyira töritek magatokat : ki 
tudja, hogy a holnapi vihar ezt is el nem mossa-e a földszí-
néről? ! Hiúságok hiúsága ! 
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Kezemben lévén a biblia Ezékiel prófétának a halot-
tak feltámadásáról adott nagyszerű képe feltárult szemeink 
előtt, midőn jövendőléseiből (37, 1—14.) a következőket ol-
vastuk : 

„Lőn énrajtam az Ur keze, és kivezete engem az Ur 
lelke által, és letőn engem a mező közepén, mely rakva vala 
csontokkal. És elhordoza engem azok körül : igen sok vala 
pedig a mező szinén, és fölötte igen száraz mind. És mondá 
nekem : Ember fia ! véled-e, hogy élni fognak e csontok? Es 
mondám : Uram Isten ! te tudod. És mondá nekem : Jöven-
dölj e csontokról, és mond nekik: Száraz csontok ! halljátok 
az Ur igéjét. Ezeket mondá az Ur Isten e csontoknak : íme 
én lelket bocsátok belétek, és élni fogtok. És inakat adok 
rátok, és húst nevelek rajtatok, és bőrt boritok rátok, és lel-
ket adok nektek, és élni fogtok, és megtudjátok, hogy én va-
gyok az Ur. És jövendölék, a mint parancsolta vala nekem, 
és zörgés lőn, midőn jövendöltem, és ime mozdulás, és 
csont csonthoz járula, mindenik az ő foglalásához. Es látám, 
és ime azokon inak és hús növekedének, és bőr boritá be fe-
lül azokat, de lelkök nem vala. És mondá nekem : Jövendölj 
a lélekhez, jövendölj, ember fia ! és mondd a léleknek : Eze-
ket mondja az Ur Isten : A négy szél felől jőj elé, lélek ! és 
lehelj ezen megöltekre, és elevenedjenek föl. Es jövendölék, 
:> mint parancsolta vala nekem, és beléjük szella a lélek, és 
fölelevenedének, és lábaikra állannak fölötte igen nagy se-
reg. És mondá nekem : Ember fia! ezek a csontok mind Iz-
rael háza ; ők azt mondják : Csontjaink elszáradtak, és elenyé-
szett reménységünk, és kivágattunk. Azért jövendölj és 
mondd nekik : Ezeket mondja az Ur Isten : Ime én fölnyi-
tom sírjaitokat, és kihozlak titeket koporsóitokból, én né-
pem ! és beviszlek Izrael földére. És megtudjátok, hogy én 
vagyok az Ur, mikor fölnyitom sírjaitokat, és kihozlak tite-
ket koporsóitokból, én népem ! És belétek adom lelkemet, és 
élni fogtok, és megnyugtatlak titeket földeteken, és megtud-
játok, hogy én, az Ur, szólottam ezt és megcselekedtem, 
úgymond az Úristen," 

Jósaphát völgyére vonatkozólag még röviden fel aka-
rom említeni, hogy bűnbánó Pelagia, kit sz. Nonnus püspök 
téritett az igaz útra, azért ütötte fel az Olajfákhegye lejtő-
jének egyik barlangjában tanyáját, hogy az utolsó itélet 
völgye folyton szemei előtt legyen. S nem csoda, hogy a 
bibliatudós s mély elméjű sz. Jeromosnak, — ki oly gyak-
ran fordult meg ezen völgyben, — folyton fülében vissz-
hangzott : „Surgite mortui, venite ad judicum !" 

Az utolsó ítéletről szóló evangelium felett elmélkedve 
visszafordultunk Absalom sírja felé és innen a czedroni kő-
hidon át felmentünk Mária hegyére, közel a szent város falai 
alá, honnan az egész tájékot beláttuk. Alattunk a Czedron és 
Jósaphát völgye, mely délről Getsemanitól kezdve számos 
sirhalmaival Jeruzsálem „holt városát" —necropolis — 
képezi átellenben keletnek a Getsemani kert és az Olajfák-
hegye, nyugatnak a szent város, délnek a szemközt fekvő 
Gehennának nevezett mély hasadék által elválasztott „Ha-
keldama" festői tájképe, örök nevezetességű helyek, — tart-
ják mély gondolatokba elmerülve az embert. 

Épen leáldozóban volt a nap és az égnek utolsó fény-
sugarai is lassankint eltűntek a föld színéről, midőn haza-
ertünk. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, november 5. Liberális aprehensio. — A 

világ szemei előtt, mióta a kereszténység létezik, oly tények 
tárulnak fel, melyeket látnak, — látnak ugyan a világ sze-
müvegén keresztül az emberek, de nem értik azokat, épen 
azért, mert a tényeket a világ szemüvegén keresztül nézik. 
A kereszténység megalapításának korszakában látta a világ 
keresztények hősiességét, melylyel önmagukat és mindenü-
ket feláldozták hitükért, látta a különbféle önmegtagadás 
nemeit a számtalan erénygyakorlatot, látta és nem értette; 
napjainkban, midőn egy jó nagy része az emberiségnek ieg-
inkább pedig azok. kik magukat tanultaknak, művelteknek 
tartják, igen, midőn egy jó nagy része az emberiségnek hi-
tében alább sülyedt mint hol a kereszténység megalapítá-
sakor a pogányság volt, ismételve látjuk a pogány elve. A 
világ szemén keresztül tekintve ugyanis az egyházat, vizs-
gálva annak elveit,tanait, látva mily szilárd állást foglalnak 
el egyháziak és hivek egyaránt a modern elvtelenséggel 
szemben, látva, hogy mily hódoló ragaszkodással viseltetnek 
ma is a sz. szék és annak intézkedése iránt, — mindezt csak 
látják, de felfogni, megérteni nem képesek, hanem inkább 
aprehendálnak mindazért, ami az egyházban, nevezetesen a 
pápa körül történik és, minthogy fogalmunk sincsen azon 
magasztos állásról, melyet a pápa elfoglal, melyet elfoglal-
nia kell, hogy hivatását betölthesse, azért minden legkisebb 
véleménynyilvánítás után készek hirdetni a világnak, hogy 
a pápa mily nagy szabadságot élvez. 

A liberális hadsereg legközelebb is bámulta, de nent 
értette meg azon ragaszkodást, melyet a volt pápai hiva 
talnokok a pápa iránt tanúsítottak, midőn neki hódolatukat 
bemutatták és igy aprehendáltak, mert mint ők mondják, 
a pápa forradalomra izgatja híveit, tehát — szabadságát 
szűkebb korlátok közé kell szoritani. Az egész dologban 
igaz pedig csak annyi van, hogy a pápa volt hivatalnokai 
hűséggel viseltetnek ugyan a pápa iránt, de azért a pápa 
forradalomra senkit sem izgat, init, ámbár a liberálisok jól 
tudnak, mégis meg akarják őt fosztani még a börtön szabad-
ságától is. Ha a liberálisok a dolog mélyére tekintenének,, 
akkor láthatnák nem csak, hanem mégis érthetnék forrását 

' o 
azon ragaszkodásnak, melylyel a volt pápai hivatalnokok a 
pápa iránt viseltetnek, a nélkül, hogy nem tudjuk minő ma-
gyarázatot fűznének hozzá. E ragaszkodás forrása a katho-
likus vallás elveiben találja magyarázatát. Mindazok, kik a 
katholikus vallás elvei szerint élnek, a hűség példányképeit 
mutatják fel a világnak; ezek bebizonyítják, hogy az eskü 
szentsége előttük nein puszta szó, melyet annyiszor hajlan-
dók letenni és megváltoztatni a hányszor a körülmények 
megváltoznak és az érdekügy követeli, hanem valóság, mely 
lelkiismeretben kötelezi az embert, Isten és az emberek előtt. 
Ha a pápa volt hivatalnokai liberális gondolkozással bírná-
nak, mi sem lett volna és nem lenne még ma sem könnyebb,, 
mint az államnál magas hivatalt nyerni, hiszen nyilt titok, 
hogy az olasz kormány mit se óhajtana jobban, mint a pápa 
hivatalnokait a maga részére megnyernyi; dejezek az eskü 
szentsége által kötve, hűségüket a szent szék iránt lelkiisme-
retesen megőrzik. Emiatt azután aprehendálni senkinek sin-
csen semmi oka, ellenkezőleg, mindazoknak, kik nem a fel-
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forgatás, nem a forradalom barátai, magára a társadalomra 
nézve örömmel kell üdvözölni, mert a pápai volt hivatalnokok 
példája, hűség tekintetében, csak üdvös hatással lehet a tár-
sadalomra nézve is; de ebből ismét csak az következik, hogy 
csak a katholicismus elvei és tanai üdvösek a társadalomra. 

Minden valószínűség szerint ez az aprehensio nem is 
őszinte. A liberálisok aligha törődnek avval, vájjon a pápai 
hivatalnokok hivek-e a pápához, vagy sem, ragaszkodnak-e 
hozzá vagy sem : ez az aprehensio a hűség és ragaszkodás 
miatt csak ürügy akar lenni, hogy a pápát, mint mondtuk, 
még a börtön szabadságától is megfoszthassák. A pápa hely-
zete ugyanis olyan, hogy ott szabagságról nem lehet szó, ha-
nem igen is el lehet felőle mondani, hogy mig egész Eu-
rópában minden ember szabad, egyetlen egy ember, a pápa, 
fogoly, — a szabadság minden phrasisai mellett is, vagy épen 
azért, mert a szabadság ma csak phrasis, — phrasisra kü-
lönösen a pápa részére, igazság és valóság a bűn részére. Mi 
eddig legalább ugy tudjuk, hogy még a börtönben létező 
bűnösöknek is szabad társaikkal vagy azokkal beszélni, kik 
őket meglátogatják; a pápánál azonban a liberális világ már 
nem elégszik meg avval, hogy bebörtönözte, hanem most 
még szólásszabadságától is meg akarja fosztani és némaságra 
akarja kárhoztatni. E tényben is egyike nyilatkozik a liberá-
lis hazugságoknak. — Hazudik, hogy azt, kitől egyedül fél, 
megsemmisíthesse; hazudik, hogy' erőszakoskodását parla-
mentáris engedély által törvénybe öntve, annál szabadabban 
és féktelenebbül űzhesse. A liberalismus ugy okoskodik, hogy 
a pápa, mert beszél, tehát szabad. De ha beszél, akkor veszé-
lyes, mert az általa hirdetett elvek öszhangban vannak az 
emberi természettel : hogy tehát a veszély, mely a liberalis-
must fenyegeti, megszűnjék, el kell a pápát némítani, el kell 
tiltani, hogyne beszélhessen és akkor . . . . a játszma nyerve 
van. Ilyen az a szabadsag, melylyel a pápa bir. És a liberáli-
sok ezt a szabadságot még kiterjeszteni akarják; mert ha a 
pápa az ő fogalmuk szerint most, midőn börtönben van, sza-
bad: akkor ugyancsak az ő értelmük és felfogásuk szerint 
a szabadság kiterjesztésének kell nevezni, ha a pápától a szó-
lásszabadság is meg lenne vonva. 

A liberalismus ez ,ideális' szabadságától, azt hisszük, 
hogy a pápa meg lesz óva, bármennyi ideig is tartana az 
emberiségre oly hátrányos fogsága; sőt az is bizonyos, hogy 
a világ is az igazi szabadságot csak akkor fogja élvezhetni, 
ha, mit. az isteni gondviselés mennél elébb adjon, a pápa épen 
-oly szabad és független lesz, mint voltak elődei. Ez az ér-
telme azon beszédnek is, melyet a pápa a volt pápai hiva-
talnokokhoz intézett. A pápa nem akar hóditó lenni, a pápa 
nein akarja más fejedelmek birtokát elvenni, a pápa nem 
akar birodalmakat kormányozni : ő csak azt akarja, hogy a 
megsértett igazságnak elégtétessék az által, hogy vissza-
adassanak azon birtokok, melyek a pápaság tulajdonát ké-
pezték és de jure képezik mais, melyek elegendők arra, hogy 
a pápa szabadsága és függetlensége megőriztessék és igy 
magasztos hivatását a hivek öntudatában elő azon bizalom-
mal teljesíthesse, hogy amit tesz és rendel, az nem kényszer, 
hanem szabad akaratának kifolyása. Ez és nem több a pápa 
és a hivek óhajtása; de ezt forradalmi izgatásnak nevezni 
épen oly hazugság, mint amily hazugság azt mondani,hogy 
a pápa szabad. Adja vissza a forradalmi liberalismus a pá-

pának azt amit tőle elvett, helyezze vissza őt azon állásba, 
melyben a birtokok elrablása előtt volt : akkor épen oly ke-
véssé fogja hallani a katholikusoktól, hogy a pápa nem sza-
bad, mint nem hallotta, mielőtt a rablást elkövette. Mig azt 
tenni nem fogja, a pápától hasonló nyilatkozatokat, bár-
mennyire ne tessenek azok, mindig fog hallani. Q 

Francziaország. oct. 31. A szerzetes rendek üldözése, 
annyi huzavona után, harmadszor*) is megindult. Hiába 
hangsúlyozta Grévy a ministertanácsban, hogy a conllictusi 
törvényszék határozatát kell előbb bevárni ; a dühhé foko-
zódott vallásgyülölet s az istentelen parlamentaris többség-
bizalmatlansági szavazatától való félelem, győzött minden 
tekinteten. Csütörtökön (oct. 28-án) megvitte a taviró a kor-
mány szolgalalkü közegeinek mindenfelé a parancsot, és pén-
teken rá az egész országban megujult a zárak s ajtók betörése. 
Ezúttal a párisi kolostorokat megkímélték. Kelet és Dél ra-
dicalis áramlatu városait választották ki a szabadság gyil-
koló merényletek színhelyeiül. Az üldözés két napján Con • 
stans ügynökei 12-féle szerzeteseket zaklattak ki békés laká-
sukból, u. m. 1) a benezéseket Marseilleben 2) a sz. Kamill-
ról nevezett atyákat Maconban, 3) a kapuezinusokat Aix, 
Céret, Marseille, Nantes, Perpignan és Toulouseban, 4) a 
laterani kanonokokat Beauchêne és Mattaincourtban, 4) a 
döméseket Marseilleben és Charpentrasban, 6) a maristákat 
Toulonban, 7) a hitküldéreket Thuirban, 8) az obiatokat 
Aixban és Marseilleben két házukból, 9) a premontreieket 
Avignonban, 10) a ferenezieket (Recollecti) Avignon, Nimes 
és Rennesben, 11) s. a Coeur atyáit Arlesban, 12) az Oltári-
szentségről nevezett congregatio atyáit Marseilleben. I t t 6, 
Aixben és Avignonban kettő-kettő, a többi helyen egy-egy 
rendház esett a brutális zártörés áldozatául. 

A zártörés hősei ezúttal még nehezebben jutottak 
czélhoz, mint az előbbi zártöréseknél. A legtöbb zárda 
főajtója be volt falazva, a folyosók el voltak torlaszolva, 
minden ajtó be volt csukva, ugy hogy az erőszak bérenczei 
órákig voltak kénytelenek küzködni, mig czélhoz jutottak. 
Nagy nehezen kaptak lakatost és akkor is jó magas díjért ; 
sokszor még asztalost is kellett hivatni, mikor a lakatos tol-
vajkulcsa semmire se ment. Mindenütt férfias tiltakozással 
találkoztak a hazi jog s egyéni szabadság megsértése miatt. 
Az utczán a hű katholikusok százai és ezrei fogadták az 
üldözötteket, virágot hintének tövises utukra s törhetlen 
bátorsággal vezették a kegyelet és irgalom által szerzett 
menhelyekre. A forradalmárokat a kolostorokban talált pas-
siv ellenállás és az annyi sok bajt okozott torlaszok valósá-
gos dühbe hozták. Az „Indépend. Belge" p. Frère-Orban 
piszkosságainak szótárát kimeríteni látszik, midőn kath. 
notibilitások bandája, flagrans rebellió stb. stb. kifejezésekben 
önti ki gyűlöletét a hű katholikusok ellen. Legmesszebb 
előrehaladt az ily vakmerőségekben a bullákat koholó 
„Köln. Zeit." midőn igy irt :„Majd az egyház fogja az árát 
megfizetni ; és daezos püspökei majd meg fognak még hajolni 
az állami törvények igája alatt, vagy pedig napjaikat bud-
get nélkül, ha nem Cayenneben vagy Uj-Caledoniában 
egyúttal, fogják tölteni." 

A hü katholikusok mindenütt számosan megjelentek a zár-

*) Először juniusban, másodszor october 16-án, Harmadszor oct. 
29-én. 
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dák előtt, hogy a forradalmárok áldozatai iránt tiszteletüket 
és ragaszkodásukat nyilvánítsák. Velük szemben a kormány 
mindenütt a katonaság, csend- és rendőrség egész rajait 
rendelte ki. Provocatióról is volt gondoskodva és erre az 
utczai söpredéket használta a köztársaság kormánya. Avig-
nonban a város rendőrei mind kivonultak és 10 brigáda 
csendőrség jelent meg a helyszínén, s a kolostor körül vala-
mennyi utcze körül volt zárolva. Marseilleben a Commune 
rémnapjai látszottak megujulni. It t is már reggeli hat órakor 
jelentek meg Constans csatlósai a kapuczinusok előtt, hanem 
teljes két órába került, mig az utczára vezető ajtót betörték, 
Midőn a kormány e szabadalmazott zártörői, mint a ,Figaro, 
üket nevezé, az utolsó ajtót bezúzták, 100 előkelő polgár 
allt előttük tanuul. Ezeknek kiűzetése a zárdából maga 
óriási feladat volt. Duboscy. a „Citoyen" bátorlelkü szer-
kesztője, a csendőröknek ezt mondá : „Jegyezzétek meg, hogy 
1871-ben közőletek is néhányat agyonlövettek a communis-
ták." 70 czellát kellett csak ebben az egy a kolostorban feltör-
ni. A kiűzött 17 atyát sokan térdre esve fogadták áldásaikért 
esdve. A lakosság mód nélkül ingerült volt, sok ablakból vi-
zet öntöttek vagy követ dobtak a rendőrökre. Több ifjú ko-
szorút vitt a kiűzött atyák előtt. A forradalmárok megtámad-
ták s verekedés fejlődött ki, többek megsebesülésével. Harmin-
czat fogtak el. Oct. 29-én délután a benczések zárdáját 
törték fel a kormány ügynökei, kik itt is torlaszokat talál-
tak. A 13 atyát azon parancscsal űzték ki otthonukból, hogy 
még aznap hagyják el a várost. Délután a csőcselék maga 
kezdett a kormánynak szolgálatot tenni. Megjelent a dömé-
sek előtt, kövekkel dobálta az ajtót és ablakokat s a kolos-
tor kertjének falait bedöntötte. Ez délután 3 órától kezdve 
történt ; 5 órakoe megjelentek a hivatalos közegek s átvet-
ték a zártörés műveletét az utczai söpredéktől. Ekként pén-
teken már három zárda volt feltörve. Szombaton következ-
tek az obiátok két rendházban, még a hires Notre Dame de 
la Garde templom mellett is. Az atyák itt, épen midőn Ur 
az angyalára harangoztak, hagyták el zárdájokat, a ,Magni-
ficat' éneklése mellett. Este 7 órakor az Oltáriszentségről 
nevezett atyákat űzték ki. Igy folyt le a zártörés gyalázatos 
művelete egyebütt is. Aixban a zártörők magát az érseket ta-
láltak a tanuk élén. A kiűzötteket virággal behintett uton 
vitték menhelyeikre. 

Maga a positivisták egylete is megsokalta ez üzelmeket s 
a „Justice" czimű lapban következő tiltakozást tett köz-
zé : „Tekintve, hogy a jezsuiták és más szerzetesek ellen 
használt rendszabályok a nélkülözhetetlen szabadságba üt-
köznek ; tekintve, hogy e rendszabályok homlokegyenest el-
lenkeznek a köztársasági párt által vallott elvekkelés hogy 
az ily ellenmondások a tettek és elvek közt a kormány hitelét 
rontják le, az országot demoralizálják és a köztársasági ügyet 
compromittálják ; tekintve (és itt kirúg a lóláb), hogy né-
hány szerzetes üldözése, addig mig 40,000 pap kap zsoldot 
és oltalmat, nem egyéb mint ujabb alkalmazása egy sajná-
latos és kétértelmű habozó politikának, melynek jelszava : 
felzaklatni, de nem végezni ; végre minthogy helyén való do-
dolog a kormányzókat, kik ily ügyetlenséget követnek el, 
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kötelességökre figyelmeztetni: ezen okoknál fogva alulírot-
tak roszalják a decretumok foganatosítása neve alatt isme-
retes politikát . . . s visszautasítanak a positivismus részéről 
minden solidaritást e sajnálatos hadjárattal." A gambettistá-
kat kivéve csaknem valamennyi köztársasági lapszintén elítéli 
e brutális üldözést. A „Liberté" igy í r : „Senkit sem fognak 
meggyőzni arról, hogy néhány barát a franczia democraczia 
hatalmára veszélyes lehessen. Nagy tetteket vártunk a kor-
mánytól az ország jólétére ; ezek helyett polgári és vallási 
háborúba keveri az országot. Ne ámitsák magokat kormány-
zóink a mozgalom sokkal mélyebb és általánosabb, mint hí-
zelgőik és követőik hiszik. E mozgalom az utóbbi napok 
alatt oly kiterjedést nyert, mely igazán rettentővé teszi." 
A ,Soir' igy nyilatkozik : „Ma, midőn a kormány magatar-
tása jellemezhetlen üldözésekre vezetett, mi, igazi rebubli-
canusok, szavunkat emeljük azon tettek ellen, melyek or-
szágos törvényeinknek flagrans megsértései s melyek egyi-
dejűleg minden becsületes férfiú lelkiismeretét durván meg-
sebzik. A marseillei ,Semaphor' ugy veli, hogy a kormány 
zsákutczába szorult, s gondolja meg, hogy a kárhoztatás ál 
talános. „Barát és ellenség, vetélytárs és ellenzék, mindnyá-
jan megegyeznek abban, hogy soha hadjáratot nagyobb elva 
kultság, inoportunitás és ügyetlenséggel nem kezdtek és 
folytattak. Sok mindenfélében elágazhatnak a vélemények, 
ámde ebben az ügyben csak egy vélemény van : kárhozta-
tás. Még a ,Mot d' ordre' sem hagyhatta szó nélkül a kor-
mány üzelmeit. Igy ir : „Van még valami, a mi a decretu-
moknál is állatiasabban ostoba, t. i. a mód, melyen azokat 
végrehajtják." 

Ámde a katholikusok is mindenfelé mozognak. A , f i -
garo' országos tiltakozást indítványozott és kezdett; a gau-
lois' meetinget és petitiót. Az igy nyilvánuló hatalmas köz-
vélemény til takozását a szent atya szózata megerősíteni s 
hatványozni fogja. A párisi bibornok- érsekhez intézett pápai 
nyilatkozattól végtelenül sokat várunk. 

VEGYESEK. 
— Amsterdamban e napokban nyitották meg az ottani 

szabad vagyis orthodox- reformatas tudomány-egyetemet. Te-
hát még a protestánsok, pedig protestáns államban, sincse-
nek megelégedve az állami egyetemekkel. 

— Mire jó az istenifélelem ! Soleillet franczia tudós 
Afrika belsejébe szándékozett utazni. Hogy a vad benlakók 
ne bántsák, sőt czéljára elősegítsék, Grévy elnök Saad-Bou 
seikhez ajánló levet Íratott, melyben azért hiszi a nevezett 
tudóst a seik oltalmába ajánlhatni, mert tudja, hogy ez 
jó ember, ki fél az Istentöl, (un homme de bien, craignant 
Dieu.) Levele végén a hires ,président fainéant' azt mondja, 
hogy ő kéri az Istent, hogy valamennyi áldásával áldja meg 
Saad-Bou seiket. — Mily képmutatás ! Grévy imádkozik, 
ki annyi istenkáromlást megenged Francziaországban ; ő az 
isteni félelemre oly nagy súlyt fektet, ki Francziaországban 
a vallást a Gambetta-féle bakóknak oly cynikus nyugalom-
mal kiszolgáltatja ! 

Éhező perzsiai hitrokonainknak. 
Devics József, veszprémi kanonok 10 f r t 
Navratil Ede, katymári plébános 3 f r t 
Egy kath. pap, Keszthely, 1 f r t 
Follmann Károly, Egerből 1 f r t 
J. N. D. 3 f r t 
Szekeres János, rozsnyói kanonok 5 f r t 
Bliimelhuber Ferencz, esztergomi kanonok 10 f r t 
Egy kalocsai kanonok 20 frk. ar. 

Összeg 20 frk ar. 33 fr t 
Főösszeg : 194 frt 50 kr 
6 cs. k. ar. és 40 frk ar. 

Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Nyomatott Budapesten, 1880. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-köi'ut 10. sz. alatt. 
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TARTALOM: Sanctissimi Domini Nostri Leonis Papae XI I I . epistola. — Keresztény és modern jogelvek. — Egyházi 
tudósítások : Budapest. A katholikus papság és az állami rend. Róma. XI I I . Leó pápa beszéde a belga kath. küldött-
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cretumok végrehajtása. — Irodalom : VI. Sándor pápáról. — Vegyesek. 

SANCTISSIMI DOMINI NOSTEI 
L E O N I S 

DIVINA PROVIDENTIA 

P A P A E XIII. 
EPISTOLA 

AD HIPPOLYTÜM S. E. E. PRESBYTEEUM 
CAEDINALEM GUIBERT, 

ARCHIEPISCOPUM PARÏSIENSEM. 

DELECTO FILIO NOSTRO 
HIPPOLYTO S. R. E. PRESBYTERO CARD. 

GUIBERT, 

ARCHIEPISCOPO PARISIENSI 

LEO PP. XIII. 
DILECTE PILI NOSTER 

SALUTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM. 

Perlectae a Nobis libenter sunt litterae, quas 
ipse, Dilecte Fili Noster, ad Principem Reipublicae, 
ad Praefectum consilii publicis negotiis admini-
strandis, nuperr ime vero ad Praepositum negotiis 
Galliae interioribus misisti super decretis, die XXIX. 
mense Martio factis adversus collegia sodalium re-
ligiosorum, in quibus non sint, ut fere loquuntur, 
iura collegiorum, légitima. In iis quidem li t teris 
non mediocris est commendatio constantiae tuae 
cum eximia caritate coniunctae : propterea quod li-
béré aeque ac placate demonstras, ubicumque esc 
Ecclesiae catholicae libertás constituta, ibi religio-
sos ordines sponte coalescere: ipsos enim tamquam 
ex Stirpe quadam existere et quasi nasci ex Eccle-
sia : et perinde esse atque auxiliares copias, his tem-
poribus maxime necessarias, quorum solertiam et 
industr iam cum in perfunctione munerum sacrorum, 
tum in hominibus christiana caritate adlevandis 
peropportune atque utilissime Episcopi adhibeant. 
— Atque illud quoque scienter inter cetera osten-
dis, nul lum esse reipublicae genus, cui religiosae 

sodalitates adversentur atque repugnent : non pa-
rum autem interesse t ranqui l l i ta t is publicae, tot ci-
vibus innoxiis quiete placideque vivendi integram 
manere facultatem ; non esse denique virorum po-
pulo bene consulentium, videri velle a religione, 
quae communis est omnium, discedere, fidemque 
catholicam ab avis etinaioribus hereditate acceptam 
hostiliter consectari. 

Ceterorum autem Episcoporum Galliae eadem 
de funestis i 1 Iis decretis sententia fui t , idemque iu-
dicium. Omnes enim magna cum laude fort i tudinis 
ad"moderationis patrocinium ordinum religiosorum 
publice studioseque susceperunt, in eaque re fung i 
se officio intel lexerunt iusto atque debito ; sentiunt 
enim, id quod res est, impendentium maiorum ma-
gnitudinein, nec solum Ecclesiae luctum fu tu rum, 
sed etiam imminentem Galliae calamitatein non le-
vem, liberis civibus iniuriam, publicae t ranquil l i ta t i 
discrimen. 

Et sane, eximios istos viros, in quorum capita 
vim piacúit acuere legum, Ecclesia ipsa et genuit 
et materna solicitudine aluit ad decus omne virtu-
tis atque humanitat is . Neque uno tan tum nomine 
p l u r i m u m iis debet civilis hominum societas, cum 
et sanctitate morum ad recte faciendum incitare 
animos mult i tudinis consueverint, et, doctrinae co-
pia sacras profanasque disciplinas i l lus t rare ; de-
mum omnium opt imarum artium patrimonium man-
suris igenii sui f ruct ibus locupletare. Et quibus tem-
poribus maior ext i t i t Clericorum penuria, ex coe-
nobiis prodivere sacrorum operarorium manipuli 
praestant i sapientia et sedulitate, qui adiumento 
Episcopis essent in excolendis ad pietatem animis, 
in doctrina evangelica disseminanda, in insti tuenda 
ad li t teras bonosque mores iuventute. Eorum autem 
qui ad barbaros populos, Evangelii caussa, mittun-
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tur , maxitnum numerum semper contulerunt domus 
sodalium religiosorum in Gallia consistentium ; qui 
magnis pro catholica fide exantlatis laboribus una 
cum Evangelio christiano Gallorum nomen et gló-
riám ad dissitas gentes transtulerunt. — Nullum 
vero in conditione humana prope est infortunii ge-
nus, q'iod non lenire, nullus casus, in quo nomen 
poni sólet calamitatis, cui non sodales religiosi tem-
pestivam admovere medicinám studuerint, in noso-
comiis, in domibus infimae plebi recipiundae, in ur-
bium pace et otio, in trepidatione atque aestu tu-
multuum bellicorum ; idque ea suavitate et iniseri-
cordia, quae non potest nisi a divina caritate pro-
ficisci. Cuius caritatis cunctis provinciis, urbibus, 
oppidis inconspectu sunt nobilissima exemplaegre-
giique fruetus. 

Tot tantorumque meritorum commendatio, con-
cordi Episcoporum testimonio instructa, satis vi-
rium ad intentatam prohibendam cladem liabitura 
videbatur; praesertiin cum Galliae cives ex omni 
ordine longe plurimi, praesenti sacrorum ordinum 
discrimine commoti, alius alio studiosius profiteri 
voluntatein suam, bonestissimo certamine obsequii 
ac benevolentiae, contenderint ; neque pauci magi-
stratu abire, publicisque munoribus sese abdicare 
memorabili exemplo fortitudinis maluerint, quam 
aut cladis adiutores se praebere, aut illorum decre-
torum fautores videri, quibus legitimae usuque diu-
turno receptae civium libertati inferri grave vulnus 
intelligebant. 

Sed ad nobilissimas Episcoporum voces homi-
numque catholicorum querimonias, male auspicato 
consilio, clausae aures fuerunt. Imo prudenter conii-
ciebatur sodalitates religiosas non esse interitum 
evasuras, etiamsi légitima societatum iura petivis-
sent; quoniam non obscuris rerum atque animorum 
indiciis satis apparebat, propositum de tollendis sa-
cris ordinibus iam in mentibus insedisse, eamque ob 
rem decere unarnini sententia censuerunt abstinere 
precibus; eo magis, quod aliae caussae non deessent, 
quae id ipsum persuadèrent. 

Itaque ad constitutam diem, vi adhibita, primo 
illo decreto agi coeptum, quo sanciebatur, ut Socie-
tas Iesu universa Gallia dissolveretur. — Eius rei 
caussa Legatuin Nostrum Parisiis consistentem de-
ferre extemplo iussimus querelas Nostras ad rei pu-
blicae administratores, simulque ostendere, nihil 
esse tale meritos tot spectatae virtutis viros; quo-
rum caritatem, doctrinam, curasque summo studio 
et perspicaci prudentia in educanda praesertim iu-

ventute collocatas haec Apostolica Sedes sicut diu 
novit, ita plurimi facit. Atque eorumdem virtuti, et 
gratia et praeclaro iudicii sui testimonio, Galli suf-
fragantur, cum filios adolescentes, carissima pi-
gnora, disciplinae integritatique ipsorum alacres et, 
fiduciae pleni commendare soleant. 

Verum cum editae per Legatum Nostrum que-
relae nihil perfecissent, in eo iam eramus, ut vocem 
Nostram apostolicam pro officio et potestate Nostra 
attolleremus adversusea, quae insacrorutn ordinum 
pernicietn gesta essent, quaeve in posterum gere-
rentur. —Tunc autem significatum Nobis est,posse, 
a decretis ceterum perficiendis desisti, si sodales re-
ligiosi, datis in id litteris, declararent, se a moti-
bus commutationibusque rerum publicarum esse 
alienos, nec vivendo ageudoque in studia partium 
discessisse. 

Caussae Nobis multae graves suaserunt, ut con-
ditionem acciperemus nitro ab ipsis iinperantibus 
oblatam, quae praeterquamquod nec doctrinis ca-
tholicis esset, nec ordinum religiosorum dignitati 
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contraria, hoc etiam habebat commodi, ut arcere 
detrimentum permagnum a Gallia, aut saltern eri-
pere ex inimicornin manu quoddam quasi telum 
posse videretur, quo ipsi saepenumero abuti ad no-
cendum sodalibus religiosis consueverant. 

Perspectum atque exploratum Nobis et huic 
Sedi Apostolicae est, quo consilio, cuius rei gratia, 
sodalitates religiosae sint, in Ecclesia catholica con-
st i tutae: n imirumad perfectionem absolutionemque 
virtutis in sodalibus ipsis progignendam ; in actione 
autem vitae, quae foras eminet, et propria est sin-
gularum, nihil esse aliud ipsis propositum, quam 
aut sempiternam proximoruin salutem, aut mise-
riarum humani generis levamen ; quibus rebus stu-
dent alacritate mirabili, assiduitate quotidiana. — 
Procul dubio nullám Ecclesia catholica reprehen-
dit aut improbat formám civitatis; et quae ab ipsa 
Ecclesia ad communem utilitatem instituta sunt, 
prospéré esse possunt, sive unius sive plurium po-
testate et iustitia regatur res publica. Sedes autem 
Apostolica, quae, in variis vicibus flexibusque re-
rum publicarum, negotia expediat necesse est cum 
iis, qui populo praesunt, hoc vult, hoc spectat unice» 
rem christianam salvain esse: laedere vero iura im-
perii, cuiuscumque tandem ea sint, nec vult, nec 
velle potest. In rebus autem non iniustis parendum 
eis esse, qui praesunt, conservandi caussa ordinis, 
in quo est publicae fundamentum incolumitatis, 
nemo dubi ta t ; nec tamen est consequens, obteinpe-
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rando approbari si quidquam est aut in constitu-
tione aut in administratione civitatis non iustum. 

Cum haec sint iuris publici praecepta catholico-
rum hominum communia, nihil erat impedimento, 
quominus ilia animi declaratio fieret. Atque idcirco 
in eo est admiratio nonnulla, quod istud gravissi-
mis momentis ponderatum consilium, et christianae 
eivilisque rei causa susceptum, paruin aequos exi-
stimatores et indices off'enderit viros cetera proba-
biles, quod in religione catholica defendenda stre-
nue ingenioseque elaborent. Quibus ad rem aequius 
aestimandam, nosse satis erat, eam, quam dixiinus, 
animi declarationem auctoritate, aut hortatu, aut 
saltern assensu Episcoporum peractam fuisse. Prae-
esse enim et consulere rebus, quae ad religio-
nem catholicam pertinent, Episcoporum est, quos 
Spiritus Sanctus posuit regere Ecclesiam Dei: cete-
ros autem subesse et obtemperare oportere perspi-
cuum est. 

Igi tur ea, quae expetebatur, declaratione pro-
posita, religiosis familiis minus timendum videba-
tur. — Verumtamen maxime dolendum est guber-
natoribus rerum Galliae publicarum pergere pla-
cuisse, quo insti tuerant ; iamque illinc nuntii Nobis 
in dies afferuntur acerbi ac tristes; reliquas etiam 
ordinuin religiosorum familias disiici atque ad in-
ter i tum vocari coepisse. Qua quidem nova, quam 
Gallia iam sentit, pernicie Nos graviter commove-
mur , vehementerque angimur; atque iniuriain quae 
Ecclesiae catholicae infertur, deploramus ac de-
testamur. 

Interea tarnen cum saeviat atrociter bellum et 
acriora haud procul sint econspectu certamina, No-
stri muneris est instituta Ecclesiae ubique conser-
vare invicta stabilitate constantiae, et forti excelso-
que animo iura tueri, quae sunt fidei Nostrae com-
missa. — Quam ad rem oinnino confidimus, nec 
tuam Nobis, Dilecte Fili Noster, nec ceterorum Ve-
nerabilium Frat rum operam defuturam, qui obse-
quentem Nobis animum egregiamque vnluntatem 
modis omnibus testari nunquam intermittunt. Vo-
bis igitur adiuvantibus, illud Deo'.aspirante conse-
quemur, ut in his teinporibus rebusque tam trepi-
dis admirabilis ilia coniunctio retineatur, a fide et 
caritate profecta, qua Christianas gentes, Episcopos 
universos et supreinum Ecclesiae Pastorem colliga-
tos inter se esse necesse est. 

Hac spe freti Tibi, Dilecte Fili Noster, Vene-
rabilibus Fratr ibus Episcopis Galliae Clero popu-
loque curae vestrae concredito, divinoruin munerum 

auspicem et praecipuae benevolentiae Nostrae te-
stem, Apostolicam Benedictionem peramanter im-
pertimus. 

Datum Romae apud S. Petrum die XXII Octo-
bris A. MDCCCLXXX, Pontificatus Nostri Anno 
Tertio. LEO PP. XIII. 

Keresztény és modern jogelvek. 
Hogy valamennyi jognak végső és legfőbb for-

rása Isten és nem az állam, az oly világos, hogy 
csak az istentagadók vonhatják kétségbe. Isten mint 
teremtője e világnak, szükségkép annak rendezője, 
kormányzója is, ugy, hogy végső vonalban min-
den rend a világon tőle származik. Ezen általános 
rendhez tartozik épen a jogrend is az emberi társa-
dalomban, következőleg kell, hogy a jogrendnek 
legfőbb forrása Isten legyen. Isten nélkül maga 
a jog fogalma is elenyészne, — Isten nélkül a jog he-
lyét puszta erőszak és önkény váltaná fel. De a jog 
mindenkor létezett s kezdet óta lényeges momentu-
mot képezett a népek életében s azzal szorosan s 
legbensőbben össze volt kötve. Ezen tényt nem fejt-
hetjük meg máskép magunknak, mint ha a jog for-
rását, eredetét Istentöl származtat juk; mert ami 
nem esetlegesen támadt az emberi tarsadalom életé-
ben, hanem azzal kezdet óta elválaszthatlanul volt 
összekötve : annak végső és legfőbb kútfeje csak Is-
ten lehet. Ebből következő igazság derül ki: „Lehe-
tetlen, hogy valamennyi jog positiv emberi jog le-
gyen : kell, hogy előbb, s ettől függetlenül természeti 
jog is létezzék, mely mint olyan, végre is nem lehet 
más mint isteni jog." — I t t dr. Stöcklt követjük,1) 
ki ezen tá rgykörül igy bölcselkedik. Megdönthetlen 
igazság az, hogy az embereknek egymással való tár-
sadalmi összeköttetése — általjában véve — valami 
természetes és szükségképi, s azért őseredeti. Amit 
az úgynevezett „természeti állapotról" mesélnek, 
mely szerint az emberiség kezdetben valami tár-
sadalomnélküli állapotban lett volna s amelyből 
csak későbben, valami szerződés által bontako-
zott volna ki, a nem más, mint absurd hypo-
thesis; mert ezen feltevés nemcsak semmi alappal 
sem bir a történelemben, — miután az emberi-
nem, ameddig csak történelme kiterjed, mindig 
társadalmi viszonyok között élt, — hanem az ellen-
mond egyszersmind magának az emberi természetnek 
is, a mennyiben ez már magától utalva van mások-
kal való társulati összeköttetésre, mint azt— a többi 

gen wart." 
1) „Das Christenthum und die groszen Fragen der Ge-
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közt — az embernek vele született társulási ösz-
töne, a nyelv, testi és szellemi nevelés szüksége sat. 
nyilván tanusit ják. Nem lehet tehát, kétséges, hogy a 
társadalom természetszerű — magától az emberi ter-
mészettől megkívánt — és azért kezdettől fogva lé-
tezett — intézmény. — De a társadalom nem képzel-
hető másképen, mint rendezettnek, különben nem 
is lehetne társadalom, hanem csak „chaos", zürva-
var. A társadalomnak tulajdonképi rendje pedig 
nem más, mint a jogrend, a mennyiben minden tár-
sulatban csupán meghatározott jogviszonyok képe-
sek a rendet fentartani. Ha tehát a társadalom ter-
mészeti intézmény s nem állhat fen jogrend nélkül : 
kell. hogy benne, mint természeti intézményben, 
természeti jogrend is létezzék, azaz oly rend, mely 
a társadalomban magában s vele együtt a lakul t meg 
s azért oly őseredeti s szükséges, mint maga a 
társadalom. S miután a jogrendben és a jogrenddel 
együtt bizonyos jogszabályok — törvények — ál-
l i ta t tak fel, melyekből a társadalom tagjaira nézve 
bizonyos jogok és kötelességek származnak, kell, 
hogy valamint természeti jogrend, ugy természeti 
törvények, — vagyis természeti jogok és köteles-
ségek létezzenek. Tagadhatat lan ennélfogva, hogy 
akárminő positiv emberi jog előtt — s tőle füg-
getlenül, — természeti jog létezik. Ezen termé-
szeti jog pedig — mint olyan — nem emberi, 
hanem isteni jog. Mert ha nem szenved kétséget, 
hogy a társadalom valami természetes az emberi 
természetből kifolyó intézmény: akkor az is kétség-
telenül áll, hogy a társadalom Isten által akart s al-
kotott intézmény. Mert ha Isten a természet szerzője: 
akkor közvetve mindennek szerzője, ami szükségkép 
a természetből származik. Miután tehát az embert O 
teremté, O neki kellett az emberek társadalmi szövet-
ségét is akarnia, a mennyiben ez az emberi termé-
szetnek lényeges követelménye. Ha pedig a társa-
dalom, mert természetes azért isteni intézmény is, 
akkor annak kell lennie a természeti jogrendnek is, 
mely lényegkép tartozik az emberi társadalomhoz. 
Ez tehát valamennyi jogszabályai- s törvényeivel, 
minden jogai- és kötelességeivel — természeti s azért 
végső vonalban isteni intézmény. Lehetetlen termé-
szetjogot elfogadni s el nem ismerni azt isteninek, 
azaz mint Isten által akart s az emberi társadalom-
mal együtt alakult jogot. Isten nélkül a jog fogalma 
végkép elenyészik, eltűnik. 

Igy tehát az isteni világrend létében a termé-
szeti jog is bennfoglaltatik. egyik a másik nélkül 
nem gondolható. Azok, kik az isteni világrendet el-

fogadják, de a természetjog létét mégis tagadják , 
egészen tar thata t lan tant áll i tanak fel. Megenne-O O 
dik ugyan is, hogy az isteni világrend természeti 
jogelveket foglal magában, s mégis tagadják, hogy 
ezek igazi természeti jogot képeznének : ez pedig a 
legnagyobb következetlenség, mert a jogelvek azáltal 
válnak csak azokká, ha jogokat és kötelességeket ala-
pítanak. S nem is képzelhető egy jogelv sem az is-
teni világrend parancsaként, a nélkül, hogy az — 
épen azért, mert jogelv — egyszersmind bizonyos 
jogokat és kötelességeket meg ne alapitana. Ha 
például jogelvnek mondjuk azt, hogy e föld javai 
az emberek tula jdonába mehetnek á t : evvel egyút-
tal ki van mondva az is, hogy az, aki bizonyos 
földi javat törvényesen szerzett, erre nézve egy-
szersmind tulajdonjoggal is bir, s hogy mások 
ezen tulajdonjogát tisztelni, azt meg nem sérteni 
kötelesek. 

Azon okok, melyek az ellenkező oldalról szok-
tak felhozatni, épenséggel nem állják ki a p róbá t . 
Azt mondják, hogy a természetjogi elvek nem bir-
nak kellő, szükséges praecisioval, miszerint egy 
határozott természetjogot megállapíthatnának. s Da 
ez koránsem áll. Igaz ugyan, hogy némely ter-
mészeti jogszabályok az ő alkalmazásukban, ama 
számtalan és különféle részletes viszonyokra, me-
lyek a társadalomban előfordulnak, nagyobb prae-
cisiót kivánnak, miután többnyire általános fog-
lalvánnyal birnak, amely közelebbi praecisirozást 
a positiv törvénynek kell megadnia: mindazonál-
tal ebből koránsem következik az, hogy a természeti 
jogszabályok vagyis törvények épen semmi bizo-
nyos és meghatározott jogokat és kötelességeket 
sem alapitanának meg. Söt ellenkezőleg: a termé-
szeti jogszabály által követelt jog szükségkép előre 
föltételezi már, hogy annak közelebbi meghatáro-
zása egy bizonyos részszerü viszonyra a társadalmi 
körben lehetségessé váljék. Miként hozhatna a posi-
tiv jog, például — a szerződésre nézve — azon kü-
lönféle esetekben, melyekben egy szerződés elő-
fordulhat , — bizonyos határozott szabályokat, ha 
szilárdul nem állana az, hogy a természeti jogtör-
vény az embereket az egymásközti szerződések kö-
tésére fölhatalmazza, de egyszersmind le is kötelezi 
azután a megkötött szerződések megtartására. A 

o o 
szerződéskötési jog tehát a természeti jogrendben bir-
ja a lapját s csupán a részletes szabályokat— vala-
mely szerződés kötéséhez, anuak különféle eseteit il-
letőleg, melyek valamely szerződéskötésnél fölme-
rülnek, — adja meg a positiv jog. 
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Továbbá, azt mond ják , hogy a természet i jog-
elvek nem a lap i tha tnak meg semmi igazi természet i 
j ogo t azért , mer t minden valódi jog el ismerést és 
sanct ió t szükségkép föltételez az á l lam részéről ; ez 
pedig az úgyneveze t t természeti jogná l nem fo rdu l 
elő. Ha tehát akarna is valaki bizonyos természeti 
jogot el ismerni , nz mégsem lenne azér t igazi jog, 
mer t h iányzik tőle az á l lami elismerés, sanctio. — 
De ezen jel lenvetés is a laptalan. A természeti jog-
nak az á l lami elismerés né lkü l sem hiányzik köte-
lező ere je ; ezt az isteni aka ra t ha t a lmáná l fogva, — 
mely a természeti jogszabályokat m in t a természet i 
jogrend törvényei t szerezte, — bi r ja a te rmészet jog 
Ezen isteni aka ra t erejénél fogva a természet jog, 
igazi és valóban kötelező jog, akár elismeri és san-
e t ioná l j a az ál lam, akár nem. Váj jon — pé ldáu l 
—- az á l lam elismeri-e vagy nem azon jogot , mely-
lye l én az én tu l a jdonomhoz b i rok : én ezen joggal 

— az isteni aka ra t erejénél fogva — azért mégis bi-
rok, és pedig min t igazi, valódi jogga l s mindenki 
köteles t u l a j d o n o m a t t isztelni. Tehát csupán a jog 
külső védelmezése és a jogkötelességek meg ta r t á sá 
hoz esetleg szükséges külső kényszer í tés j á r u l h a t az 
á l l am részéröli el ismerés á l ta l a természeti joghoz, 
de nem ez á l ta l vál ik az valódi joggá . Avagy t a lán 
az t h igyjük-e , hogy annak a k i te t t csecsemőnek, 
k i t a kegyet len chinai szülő a ha lá lnak dobot t oda, 

— semmi joga sincsen az élethez, mer t az ország 
k o r m á n y a , a felsőbbség, törvényeivel nem védelmezi 
a z t ? Avagy azon iszonyú bánásmód, melynek egy-
koron a római rabszolgák minden á l lami védelem 
nélkül kitéve va lának , nem volt semmi valódi jog-
nak megsértése, mivel azok számára az á l lam ré-
széről semmi tö rvény , semmi védőkar sem lé tezet t? 
J ó l m o n d j a azért b. Moy — többször idézett jeles 
m u n k á j á b a n , — h o g y : „ép oly kevéssé, m in t az igaz-
s á g maga , nyugha t i k a j og is csupán emberi véle-
ményeken s engedi magá t a szavazatok száma sze-
r i n t (csupán posi t iv emberi tö rvények szer int) ala-
k i t a n i : o t t van az, a hol van és a szavazatok száma 
•mit sem vál toz ta t r a j t a . " 

Senki, legkevésbbé a keresztény jogiskola nem 
v o n j a ez á l ta l kétségbe, hogy az á l lami tek in té ly 
fe lha ta lmazva van tö rvényeke t hozni s azok ál tal 
posit iv jogot a lko tn i ; azonban, m in t ezt már más 
a lka lommal k i m u t a t t u k , erre csak az isteni fölha-
t a lmazás erejénél fogva van jogosí tva . (Folytatjuk.) 

Gyurikovics Mátyás. 

E G Y H Á Z I T U D Ó S Í T Á S O K . 
Budapest, november 9. A katholikus papság és az ál-

lami rend. — A történelem lapjait a világ eseményei gyors 
egymásutánban töltik be. Nap-nap után szaporodnak, össze-
halmozódnak a tények ; a történet nagy könyve mind terjed-
tebbé, tartalmasabbá válik, hogy azok, a kik akarnak ta-
nulni, kiknek szemét nem homályositotta még el az ellen-
szenv, Ítéletét nem vesztegette még meg a gyűlölet, — ta-
nuljanak a rideg tényekből. História est magistra vitae, és e 
magistrának oktatásait figyelembe nem venni, vagy épen 
oktatásait megvetni, ugy annyira nem bizonyit bölcseség 
és o k o s s á g mellett, hogy inkább az emberiség már számta-
lanszor megbűnhődte gondatlanságát, nemtörődését a törté-
net eseményeiből levonható tanúságok iránt. Hány csapás, 
hány veszedelemtől menekülhetett volna meo- az emberiséi, ^ O O' 
lia e mindenki előtt nyitva levő könyv tanúságait figyelembe 
vette volna? Mennyi szenvedés, mennyi erkölcsi és anyagi 
veszteségről nem szólhatna a történelem, ha az emberiség a 
mult eseményein, a mint kellett és lehetett, okult volna? 

Eseményekben dúsabb kor alig létezett, mint napjaink ; 
és ha a történelem egyrészt kénytelen is lapjain megörökíteni 
oly tényeket, melyek az emberiség gyalázatára válnak, más-
részt tagadhatatlan az is, hogy a szemlélő lélek előtt nagy-
saerü, lélekemelő tények is magasulnak ki, melyek önma-
gukban hordják elemét egy jobb jövőnek. Az elsőt szemlél-
jük az egyház és mindannak üldözésében, mi az egyházhoz 
tartozik és annak fogalmával összefügg : a másikat szemlél-
jük a katholikus papságban. Mig amaz az emberiséget leala-
csonyítja : ez felemeli ; mig annak folytatása zsarnokká tenné, 
megsemmisítené azon alapokat, melyek minden állam alap-
feltételeit képezik : addig ezek magatartása reményt nyújt, 
hogy az alapok fennmaradván, a bekövetkezhető vihar után 
is lesz mi felett biztosan épiteni. 

Nagyszerűnek, lélekemelőnek nevezték azt a magatar-
tást, melyet a katholikus papság Poroszországban tanúsított 
az üldözések közt. A katholikus papság az üldözés minden 
nemének ki volt és ki van még ma is téve ; de nemcsak nem 
adta fel elveit, nemcsak békével önmaga eltűrte az üldözés 
között szenvedéseit, hanem daczára üldöztetésének, midőn 
az állami rendet felforgató elemek veszélyes mozgalmaikat 
megindították, ők,az egyháziak voltak, kik az állami rend ér-
dekében szavukat felemelték azon elvek alapján, melyek vé-
delmeért üldözésnek voltak kitéve. Vagy találunk-e az egész, 
még pedig hosszú üldöztetés alatt csak egyetlen egy tám-
pontra is, melyre hivatkozni lehetne, hogy a kath. papság az 
állam irend megbontásával is törekedett volna elveinek dia-
dalt szerezni és forradalmi felforgatás által üldöztetésétől 
menekülni? A feleletet e kérdésre a tények önmaguk adják 
meg. A katholikus papság méltóságteljes magaviselete, még 
csak gyanúját sem engedi meg annak, hogy oly eszközökhöz 
nyúlt vagy nyúlni akart volna, melyek üldözők ellen rend-
szeresen használtatni szoktak, sőt inkább még hiveit is 
nyugalomra intette a bár törvénytelennek itélt zaklatás 
között. 

Ez csak egy példa az ujabb korból a katholikus papság 
példányszerü magatartására nézve, mely önmagában is kellő-
leg illustrálja, hogy mi a katholikus pap az állami rendre 
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nézve. Egy ujabb fény azonban még kézzelfoghatóbb módon 
tanúsítja a katholikus papság és az állami rend közt létező 
szoros viszonyt. A hitükhöz, minden erőszak, üldöztetés, 
vagyoni confiscatio, börtön, tömeges gyilkolás következté-
ben is állandóan ragaszkodó irlioni katholikusok közt moz-
galom támadt, hogy az igazságtalan bérletrendszer, mely a 
katholikusokat teljesen elnyomja, megváltoztattassék. Egyes 
izgatók veszélyes útra terelték a népet, mely a törvényes-
séggel meg nem fér, és az állami rendet, a tulajdonjogot ve-
szélyezteti : és a katholikus papság, mely önmaga is népével 
együtt szenved, talán helyesli a törvényuyel nem egygyezö 
mozgalmat? Talán ő is azok soraiba lép, kik az állami ren-
det, a tulajdonjogot veszélyeztetik? Talán ő is segiti a lá-
zitókat a lázitás munkájában? . . . . Az önmegtagadás isko-
lájában felnőtt katholikus papság nem a forradalom, nem a 
lázadás embere ; azért látjuk Irhon katholikus püspökeit 
összegyűlni, tanácskozni, hogy hiveiket a lázadás ösvényéről 
visszavezessék, hogy a lázitók befolyását megtörjék ; azért 
látjuk, hogy a püspökök papjaiknak utasitást adnak ma-
guktartására nézve; azért látjuk, hogy a főpásztori felhívá-
sukban hiveiket a törvényes útra való visszatérésre intik. Ime 
ily őre a katholikus papság az állami rendnek. A papságnak 
csak egy szavába kerülne, hogy Irhon összes katholikusai 
fegyverre keljenek ; ámde a papság azt mondja hiveinek, hogy 
még a fegyvert is, melyet kezökbe vettek, tegyék le. Teszi 
ezt az a katholikus papság, melyet Angolország vérig üldö-
zött, melyet földönfutóvá tett, melynek soraiból börtönzött és 
kivégeztetett. Nem kérdezzük, hogy mit tennének mások ily 
helyzetben, csak azt constatáljuk, hogy angol lapok maguk 
elismerik, hogy Irhon már régen fellázadt volna, ha a ka-
tholikus papság katholikus elvek szerint nem járna el; elis-
merik, hogy Angolország csak a katholikus papságnak kö-
szönheti, hogv Irhon az anyaországtól még el nem szakadt. 

Ami a porosz és irhoui, az a katholikus papság az 
egész földkerekségén. Amint nemes és magasztos önmegtaga-JT> O Ö O O 
dással viselik azok magukat, ugyanezt tenné a katholikus 
papság a föld bármely részén; mert elveik, melyek életüket 
irányozzák, ugyanazok Porosz- mint Angolországban, Ame-
rikában mint Európában. Ok nem keresik az irányadó 
elveket, hanem követik a már létezőket, mint ugy önma-
gukban igazakat, valamint az élet által is igazaknak, helye-
seknek bizonyultakat. A katholikus pap a forradalmat, a lá-
zadást elitéli, s mert elitéli, nemcsak segédkezet nem nyújt a 
forradalmárnak, a lázitónak, hanem minden erejével az ál-
lami rend megszilárdításán működik. Hogy azután mily böl-
cseség rejlik abban : az állami rendnek épen ezen elemét üldöz-
ni ; mily bölcseség rejlik abban: épen ezen elem tekintélyét 
törvényekben is csökkenteni : azt mi felfogni képesek nem va-
gyunk ; mert nem tudjuk épen az állam érdekében felfogni, 
hogy mikép emelkedhetik, izmosodhatik meg az állami rend, 
ha annak támaszai a legkíméletlenebb módon bántalmaztat-
nak. Azonban mi reméljük, hogy épen az említett nagy-
szerű példák fogják felnyitni a világ szemeit és hogy be-
fogja látni az emberiség, hogy az állami rendnek hatalmasabb, 
rendithetlenebb támasza nem létezik; be fogja látni, hogy az 
állam, lia a rendet akarja biztosítani, akkor nem lehet, nem 
szabad neki az egyházzal ellenséges viszonyban lenni. Es e 
belátás fogja majd beszüntetni az egyházüldözést is, és ak-

kor a történelem újonnan fogja tanúsítani, hogy az állami 
rend garantiája a katholikus papságban és az általa hirdetett 
katholikus elvekben fekszik. ^ 

Róma. oct. 30. XIII. Leó pápa a belga kath. küldött-
séghez, melyet Dechamps malinesi bíboros érsek vezetett 
s melynek eszméit és érzelmeit Hemptinne gróf tolmácsolta, 
következő beszédet intézett: 

Nem régen, egy ünnepélyes alkalommal, mint tudjá-
tok, szeretett fiaink, sajnálatunkat fejeztük ki azon fájdal-
mas események fölött, melyek Belgiumban az apostoli szék 
kárára történtek, — s ugyanekkor nyilvánitottuk azon bi-
zalmunkat, melyet bennünk a belga katholikusoknak állandá 
hűsége, valamint szeretete az egyház és engedelmessége a 
római pápa iránt, kelt. 

A ti jelenlétetek ujabb bizonyítékot nyujtj ezen ér-
zelmekről. 

Azon események láttára, melyek mindnyájunkat el-
szomoritottak, a ti szivetek szükségét érezte annak, hogy 
ide jöjjetek és itt magatok és testvéreitek nevében ismétel-
jétek, hogy a régiek maradtatok. 

Ti nem vonakodtatok családotoktól és ügyeitektől né-
hány napra megválni, a végett, hogy idejöjjetek; hogy it t 
meghódoljatok Jézus Krisztus helytartója előtt és az apos-
tolok sírjából uj erőt merítsetek a harczra, mely rátok vá-
rakozik. 

Nagy örömmel látjuk köztetek a nagynevű bibornok-
érseket, és ebben a tényben fényes bizonyítékát látjuk az 
egységnek, mely a belga főpásztorok és hivek közt ural-
kodik. Ápoljátok és tegyétek mindig szilárdabbá ezt az 
egységet, szeretett fiaim ; mert mig az egyház fiainak teljes 
szabadságot ad a világi ügyekben és a politikai dolgokban, 
föltéve, hogy az igazság és az erkölcs elveihez ragasz-
kodnak : addig azt akarja, hogy a valláshoz tartozó dol-
gokban meghallgassák és kövessék püspökeik szavát. Is-
mételve kijelentettük, hogy hazátok uj iskolatörvényei 
súlyosan sértik a hivők vallásos érdekeit, s ebben a mi sza-
vunk és püspökeitek szava teljesen megegyező volt, amiért 
az utóbbiak megérdemelték dicséretünket. 

És minthogy mi, legfőbb hivatalunk tisztének teljesí-
tése közben, nem feledkeztünk meg nekik tanácsot adni, tu-
játok jól, mily sértő modorú választ nyertünk. 

De azért ne csüggedjetek, szeretett fiaink ! 
A katholika egyház hivatása halhatatlan, és meg va-

gyunk győződve, hogy Belgium megifjodva és megerősödve 
fog előlépni a próbából, amit biztosit a ti állhatatosságtok 
hitetekben és bátorságtok hitetek bevallásában. 

Visszatérve hazátokba, mondjátok meg a belgáknak,, 
hogy a pápa őket szereti, hogy őket oly kitartásra buzdítja, 
milylyel eddig támogatták és védelmezték az iskolaügyet. 
Maradjanak ezentúl is katholikusok és belgák ; járjanak 
azon az uton, melyen őseik jártak, s akkor elő fogják moz-
ditani ugy az egyház, mint a haza jólétét. 

Fogadjátok, szeretett fiaink, apostoli áldásunkat, 
melyben atyai szivünk teljéből részesítünk titeket, családo-
tokat és valamennyi hívünket Belgiumban. 

Oroszország. Hogyan esinálnak itt katholikusokból 
oroszokat ? Mielőtt e kérdésre hiteles, megtörtént eset el-
mondásával felelnénk, világosság kedveért megjegyezzük, 
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hí>gy ,orosz' muszka szójárás szerint az, ki mindenestől, még 
vallására nézve is orosz, azaz vallására nézve az orosz sza-
kadár egyház tagja. Az eloroszitás emiitett esete pedig, 
mint a ,Schles. Kirchenblatt' hiteles egyéntől értesült, kö-
vetkező : A keleti tartományokban (Orosz-Lengyelország-
ból tekintve) Minsk kormányzóságban valami Mihály ke-
resztnevü alsóbbrendű lengyel nemes M. nagyherczeg birto-
kán, kinek itt nagykiterjedésű bányászata és kohászata van, 
hivatalától fölmentetett. Néhány hó előtt Moszkvában ta-
lálkozott a nagyherczeg adjutansaval. Miután ez Mihály és 
családja sorsáról értesült, megigérte, hogy a hivatalvesz-
tettnek ajánló levele által a jószágigazgatónál egy épen 
üresedésben levő állást fog kieszközölni. A szegény lengyel 
nemes az ajánló levéllel egyenest Pétervárra utazott az 
igazgatóhoz. Ez kijelenti, hogy a kérelemre azonnal nem 
adhat választ és felszólítja a kérelmezőt, hogy vele a nagy-
herczeghez menjen. M. nagyherczeghez épen akkor érkeztek 
mikor kimenőben volt. Es igy, úgyszólván kapufélfánál, a 
nagyherczeg és kérelmező közt következő párbeszéd folyt 
le: Nhg. Ah, nini, Mihály! Én nem vonakodnám, téged 
szolgálatomba visszafogadni, csakhogy akadály forog fenn. 
Mihály : Ugyan mi lehetne az, császári fenség ? Nhg : Te 
katholikus vagy. M. Az vagyok, cs. fenség. Nhg: Lásd, 
azoknak a keleti tartományoknak ott mind oroszszá kell 
lenni. Tudod mit ! Te is azzá lehetsz. Hisz ugyanabban 
az Istenben hiszesz, nemde ? Mihály : Igaz, cs. fenség. Nhg : 
No tehát, lásd, mindjárt meg is kereszteltetheted magad. 
Nőm lesz keresztanyád. Én is keresztszülőd leszek, hanem 
felhatalmazottam, a te jövendő elöljáród, fog helyettesíteni, 
hogy alkalma legyen téged ismerni hogy ne nézzen többé (itt a 
nagyherczeg két ujját a szemére tette) igy ni (azaz kancsal 
szemmel.) Értesítem még C. nagyherczeget is, ki szintén 
keresztszülőd lesz. — Ezzel a megtérítettet többé ki sem 
eresztik a hálóból. Félóra múlva az udvari pópa és a magas 
keresztszülők már együtt vannak a reszkető megtéritett kö-
rül és az ujrakeresztelés azonnal végrehaj tátik a nagyher-
czegi udvari kápolnában. E szertartásnál a szegény áldozat 
égő gyertyát kap a kezébe, mely, könnyen megfoghatni mi-
ért, reszket mint a nyárfalevél, ugy hogy a nagyherczegné 
kénytelen támogatni. Keresztelés után, mely a megtérített-
nek állást hozott, az uj ,orosz' a magas uraságokhoz theára 
hivatalos, hol a keresztanya ő fensége azt kérdezi ke-
resztfiától : ugyan mondd meg, miért reszkedett a kezed 
az egész szertartás alatt ? Mihály alázatosan feleié : Kérem 
alássan, mert nem csekélység, ha a régi Istent, kinek az 
ember 48 évig szolgált, meg kell tagadni. Igaz biz a, jegyzé 
meg kegyesen a magas keresztanya, elhiszem neked. — És ez-
zel a dolognak vége. Vége minden erőszak nélkül. Igy hozzák 
be a régi Lengyelország keleti tartományaiba az orosz val-
lást. Egész nagy vidékeken két-három év előtt még csak 
egy orosz templom volt, a többi mind katholikus vala. Most 
már mind el van oroszositva. A mi igy szokott történni. A 
kath. hitközség templomban van s várja az isteni tisztelet 
kezdetét. Egyszerre betoppan az orosz pópa, mig kint 
kozákok állnak őrt, és egy iratot olvas fel, mely megparan-
csolja a községnek, hogy tüstént oroszszá legyen. A község 
legidősbje névszerint előhivatik, hogy a többiek nevében 
aláírja az írást. Ezzel a templom és község oroszszá lett. 

Mindjárt másnap reggel elkezdik a templomot az orosz val-
lás és styl szerint átalakítani. A ki pedig ellenkezni mer, 
azzal elbánnak a kozákok. 

Francziaország, nov. 5. A pápa levelének'hatása és a de-
cretumok végrehajtása. — XII I . Leó levelét Guibertbibornok-
érsekhez legelőször'a ,Monde' közlötte. Az ,Univers' szintén 
kérte az érseki hivatalban, de nem kapta meg. Ugy látszik 
tehát, a,Monde' kissé elhamarkodta a közlést. Egyébiránt, ki 
tudja, hogyan jutott hozzá. Elég az hozzá, hogy valamint 
Gambetta, ugy Grévy lapja is, azonnal siettek elmondani 
mondókájokat a pápa leveléről. A ,Rép. franç.' elismeri, hogy 
mérsékelt hangon van írva. Az egész czikken azonban meg-
látszik, hogy Gambetta semmibe se veszi a kath. egyház fe-
jének legkomolyabb szózatát. Grévy lapja, a ,Paix', bár nem 
oly fennhéjázó hangon, mint Gambetta lapja, mert Grévy-
nek nem is illik, nem is szabad Gambetta magas hangján 
beszélni, szintén visszautasitólag nyilatkozik. Szerinte a pá-
pai levél szerény alakban ,absolut' igényeket penget. Mint-
ha bizony a személyes, birtok- és társulási jog nem volna 
független akár Gambetta akár Grévy akaratától. 

A decretumok végrehajtását negyedszer is megkezdték 
és ezúttal annyira be is fejezték, hogy a karthauziakat és 
trappistákat kivéve Francziaország területén nincs u. n. nem 
autorizált férfi congregatio, melyet fel nem oszlatott volna 
a művelt barbárság. A párisi és douayi angol passionisták 
számára az angol nagykövet a decretumok végrehajtásának 
ideiglenes felfüggesztését eszközölte ki. O O O 

IRODALOM. 
VI. Sándor pápáról. Papa Alessandro VI. seeondo do-

eumenti e Carteggi del tempo, per A. Leonetti d. S. P. Bo-
logna, Tipogr. Pontif. Mareggiani. 1880. 3 kötet. LII . — 
481,516,553 lap. I r a 12 lira. 

Minap megismertettünk t. olvasóinkkal egy német 
munkát YI. Sándor, c megrágalmazott pápa életéről és 
kormányáról : most bemutatjuk Leonetti Endre, kegyes-
rendi atya fentczimzett három kötetes művét, melyet az 
olasz kath. irodalmi kritika elismeréssel fogadott és dicsé-
retekkel halmazott el. Szerző a Collegio Nazareno nemes 
nevelő intézet igazgatója és ugyanabban az ékesszólástan 
tanára. Már mult évben nagy feltűnést keltett a római 
Accademia di religione cattolica egyik ülésén felolvasott 
értekezésével, melynek czélja vala feltűntetni s érdeme sze-
rint méltatni azt az eljárást, melyet követtek Burcard 
óta le Gregoroviusig az antikatholikus és profán irók VI. 
Sándor életének leirásában. Ezen emlékirat megmutatta, 
hogyan nem kellett volna VI. Sándor pápa életét megírni. 
Fentczimzett három kötetes művében viszont, azzal a tu-
dományos és kritikai felszereléssel, melyet imént érintett 
értekezése előre sejtetett, megmutatja, mi igaz és mi nem a 
VI. Sándor pápáról mondottakban, és hogyan kell e pápa 
valódi történetét megírni. Szerző bátorsága, melylyel e fel-
adatra válalkozott, nem mindennapi dolog; ámde az ered-
mény is, melyre jutott, egészen a tárgy magasságának szín-
vonalán áll. (Folytatjuk.) 

Beküldet tek: 1) Eölfizetési Felhívás Dr. Morgott Fe-
rencz ily czimü müvére: „Aquinói szent Tamás Mariolo-
giája." Forditja Aiben Mátyás. — Aquinói szent Tamás 
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nagy szelleme, mint mindenütt, ugy a bold. Szűzről szóló tan 
tárgyalásában is, a hittudomány világitó napjaként jelenik 
meg. Az Isten igéjének szilárd alapján s a lett dolgokból 
indulva ki, tanításával eloszlat minden homályt, megszün-
tet minden kételyt s a tiszta látás és helyes felfogásra ve-
zeti az olvasót. E tan aquinói sz. Tamás egész szellemmi 
irányával szoros összefüggésben van s tudományos módsze-
rének természetes következménye, ez képezi egyszersmind 
összes hittudományi munkásságának tetőzetét, koronáját. 
Ehhezképest tárgyalja is azt a szent iró a helyes irányú 
magyarázat s az érvek azon alaposságával, melyek minden-
ütt a mesterre vallnak, s a fönséges tárgyat megillető azon 
magasztos felfogással s a hittudósok fejedelméhez méltó oly 
szabatossággal, mely a bold. Szűz e kiváló tisztelőjének, az 
angyali tanítónak, egyik jellemző vonása. Aquinói sz. Ta-
másnak szűz Máriáról szóló ezen tana azonban nem képez 
önálló egészet; átvonulnak annak egyes részei éltető erek-
ként összes művein, vagy miként a fénsugarak, csak szét-
szórva jellennek meg. Morgottnak jutott a dicsőség, hogy 
e fénysugarakat összeszedje s aquinói sz. Tamásnak a bold. 
Szűzről irt össztanát s a thomistieus Mária-tannak teljes, 
az angyali tanítóhoz méltó képben tárja a keresztény olvasó 
elé fent czimzett müvében. E mű arra van hivatva, hogy 
nem csak a keresztény tanokat komolyan vizsgáló szellem-
nek, de az Isten anyja nagyságáért lelkesülő s az iránt ke-
gyeletes érzelemmel eltelt sziveknek is kedvencz olvasmá-
nyává váljék. Ezenkivül az egyházi szónok a májusi áhita-
tossághoz, valamint általaban a bold. Szüzet dicsőitő be-
szédeihez észt és szivet egyiránt emelő, gyönyörködtető 
részleteket talál fel benne bő változatosságban. E mű 9 —10 
iven 1881. január havában jelenik meg, azon esetre, ha az 
előfizetők óhajtott száma kiadását biztositja. Ára egy forint, 
de megszerezhető ezenj összegnek megfelelő intentiók elvá-
lalásával is. Akik a művet megszerezni óhajtják, legyenek 
szívesek ebbeli szándékukat, vagy az előfizetési pénz bekül-
désével, vagy az intentiók elvállalását illető nyilatkozatban 
alulírottal november hó végéig közölni. Szatmár, Mindszen-
tek ünnepén 1880. Aiben Mátyás, áldozó pap, a szatmári 
kath. kir. főgymnasium tanára. 

2) Vácz, nov. 4. 1880. Főtdő és tudós szerkesztő Ur ! 
Szépen kérem, kegyeskednék becses lapjában közleni : Meg-
jelent Vácz város történetének II. kötete, mely a város törté-
netét 1756—1787. évig tartalmazza. Nagy 8-ad rét, 111

 8 ív. 
Ára 1 frt. Kapható a szerzőnél, Karcsú A. Arzén sz. ferencz-
rendi kolostor főnökénél Váczott, intentiók elvállalásaért 
is megszerezhető. Tisztelő szolgája: Karcsú A. Arzén. 

3) Pastoi al. Bearbeitet für angehende und wirkliche 
Seelsorger, von Dr Andreas Gassner Pastoral-Professor an 
der theologischen Facultät zu Salzburg, 2. Heft. Salzburg 
1881. 161—320 lap. — Ismételve ajánljuk e müvet t. olva-
sóink figyelmébe. 

4) Magyartalanságok betűrendben. Gyakorlati nyelvka-
lauz a helyes magyarság elsajátításában. A magyar nyelvé-
szet, Nyelvtudományi közlemények, a Magyar Nyelvőr, He-
lyes magyarság elvei, Idegen és hibás szólások bírálata, A 
magyar nyelv sajátságai, Magyarosan, Nagy szótár, Anti-
barbarus és saját gyűjtése utan irta Führer Ignácé, gyakor-

ló tanító és képzőtanár Budapesten 1880. Ifj. Nágel Otto 
kiadása. 8-ad rétű 52 lap. Ára 40 kr. 

5) Isten Igéje Szentbeszédekben. Szerkeszti Fábián Já-
nos, érsekújvári plébános. V. Évfolyam. 11. füzet 436—461. 
Tartalom. 1. Pünkösd után X X V . vasárnapra 2. Pünkösd 
után X X V I . vasárnapra 3. Pünkösd után utolsó vasárnapra 
4. Advent I. vasárnapjára 5. Advent II. vasárnapjára. 

6)'„Kath. alapelveken nyugvó szentírási inagyará-
zattan" czimű munkám 1 frt. 50 krért, v. hét szentmise-in-
tentio elvállalása mellett azonnal és bérmentesen megkap-
ható. Szatmáron, okt. 31. 1880. Dr. Lessenyey Ferencz, hit-
tanár. 

VEGYESEK. 
— Ft. Ilahne Konrád, a fuldai egyházmegye kápta-

lani helynöke s kormányzója f. hó 3-án elhalván, az egész 
megye kormányzására csak egy ember maradt, nem marad-
ván a káptalanban csak egy tag, Kalb C. kanonok, ki szo-
morú szivvel jelenté egyedüli kanonok társa halálát. 

— Philadelphiában nemrégen tüzetesen összeszámítot-
ták valamennyi templomban azokat, kik vasár- és ünnepnap 
istenitiszteletre járnak. Eredmény az lett, hogy a 15 katho-
likus templomban volt összesen 65,169 hivő, 94 nemkatho-
likus templomban pedig csak 31,342: vagyis 12-szer több 
katholikus mint protestáns teljesiti vallási kötelességét. 

— Francziaország c.ultus-budgetje 51,000,000 frk. Eb-
ből a párisi érsek kap 45,000 frankot, az algieri érsek 20,000 
frkot, tizenhat érsek egyenkint 15,000 frkot, hatvankilencz 
püspök 10,000 frkot. Az egyházmegyék látogatásának költ-
ségei 97,000 frkra rúgnak. A párisi érsek helyettese kap 
4500 frkot, 18 érseki vicarius egyenkint 3500 frankot, 167 
más általános helynök egyenkint 2400 frkot. Alsőbb rangt» 
egyháziak, u. m. kanonokok, plébánosok, helyettessek kapnak 
2400 franktól lefelé 450 frkig. Nyugdijra és beteg papok 
eltartásárá esik 887,000 frk. 

— Protestáns atyánkfiainak nagyon tetszik b. Sennyey 
Pál azon nyilatkozata, melyet a kath. alapítványok ellenőr-
zésére hivatott 15-ös bizottság 2. ülésében tett, t. i. hogy 
a bizottság az ellenőrzésére bizott alapok és alapítványok 
jogi természetének nem praejudicál. A. n.-enyedi ,E. és Isk. 
Szemle' e nyilatkozatot következő commentárral kíséri: „A 
katholikus túlbuzgóságnak eddig olvasott nyilatkozatai után 
nagy megelégedéssel fogadjuk a báró Sennyei Pál nyilat 
kozatát és ennek elfogadását. A tulbuzgók már abban is sé-o i o 
reimet láttak, hogy a képviselőház az alapok és alapítvá-
nyok jogi természetének megvizsgálására bizottságot kül-
dött ki s íme a tizenötös kath. ellenőrző bizottság a b. Sen-
nyei nyilatkozatának elfogadása által maga üti reá a jogo-
sultság bélyegét ama képviselőházi bizottság kiküldésére, s 
azok nézetére, kik amaz alapokat és alapítványokat nem 
tartották feltétlenül katholikusoknak." Igy a n.-enyedi lap. 
— Mi már kifejtettük, mi b. Sennyey nyilatkozatának he-
lyes értelme. 

Éhező perzsiai hitrokonainknak. 
Klinovszky Aurél, Szepeshely . . . . . 
Bráz János plébános híveivel, Bimaszécs 
Rozsnyóról N. N. 5 frt. Petyerecz A. apát-kanonok 3 frt . Ste-

fanik János hittanár 1 frt , N. N. — 40 kr, Fábián Ka-
mill főgym. tanár 1 frt, (?5dór István 2 frt, Papczun 
József hittanár 1 fr t , Tornay János hitelemző 1 frt , N. 
N. — 50 kr, Verbjár Pál hittanár 2 frt , Podraczky 
István kanonok 3 frt 10 kr. Öszzesen 

1 f r t 
5 fr t 

20 f r t 
Összeg 26 frt 

Főösszeg: 220 frt 50 kr 
6 es. k. ar. és 40 frk ar. 

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

Nyomatott Budapesten, 1880. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Budapesten, november 13. 89. II. Félév, 1880. 
TARTALOM : Keresztény és modern jogelvek. — A lelkipásztorság köréből. — Teljes és részleges búcsú. — Egyházi 
tudósitások : Budapest. A pápa felelőssége. Kalocsa. X I I I Leó pápa levele Haynald Lajos bibornok ő emjához. — Iroda-

lom. — Vegyesek. 

Keresztény és modern jogelvek, 
A természeti jogrend ezen három-féle követe-

léssel lép fel előttünk. 1-ör kívánja, hogy a termé-
szeti jogszabályok — törvények, különféle részletes 
viszonyokra, — melyek a társadalomban előfordul-
nak,— alkalmaztassanak. 2-or, hogy mindnyájan jo-
gaik védelmében részesüljenek. 3-or, hogy a társa-
dalomban az igazságosság gyakoroltassák s fenn-
tartassák, miszerint mindenkinek a maga joga mega-
dassák. Ezen követelményeknek első sorban az ál-
lam köteles eleget tenni, mert épen ezért áll fenn. 
Már pedig az állami tekintélynek, — hogy ezen 
föladatának megfelelhessen, elkerülhetleniil szük-
sége van arra, hogy törvényhozási joggal birjon ; 
mert csupán a törvények által kormányozhat, csu-
pán azok által védheti a társadalmi jogrendet, ren-
dezheti a különféle viszonyokat s gyakorolhatja igy 
az igazságosságot. S miután minden sociális tör 
vény eredménye az: hogy jogokat és kötelességeket 
szül : ekkép az állami törvények mint positiv jog-
szabályzatok lépnek fel s azért positiv jogot is képez-
nek. A positiv társadalmi jog közvetlen forrása igy 
az állami tekintélyben van ; de az állam azt megha-
tározni csak az isteni fölhatalmazás erejénél fogva van 
följogositva. A világrend ugyan az Isten kezében fek-
szik, Ö az egész emberinem legfőbb kormányzója. O a 
legfőbb souverain hatalom és tekintély. De ha ez 
igy van : akkor az uralom s hatalom is, mely az 
emberek által más emberek fölött gyakoroltatik, csak-
is „participatio"-ja lehet az Ö legfőbb uralmának 
és csak is — mint ilyen — gyakorolható egyszer-
smind. Minden emberi tekintély tehát csupán az isteni 
akarat erejénél fogva lehet azzá, mert nem egyéb az 
mint az isteni tekintélyben való részesülés. S ha ez 
gy van, akkor semmi emberi tekintély sem köte-

lezheti valamire az alattvalókat, mint csupán isteni 
akarat erejénél fogva, s törvényeket sem hozhat 
másképen, mint isteni fölhatalmazás folytán. Igy, 
nemcsak a természeti, hanem a positiv jog is, nem 
az állam puszta hatalmán alapszik ; sőt maga a po-
sitiv jog maga is — bizonyos tekintetben — a ter-
mészetjog isteni jellegében participál, azon értelem-
ben és mérvben tudniillik, a mennyiben kötelező 
erővel csupán az isteni fölhatalmazás erejénél fogva 
bir, — mely jóváhagyja az állami tekintélyt, — és 
az isteni akarat hatalmánál fogva, mely az általa 
alapitott tekintély iránt engedelmességet parancsol. 
A positiv jog ugyan — minden kételkedés nélkül 
— emberi jeg a szó teljes értelmében s a természet-
joggal semmikép sem állitható egy s ugyanazon 
vonalra, de azért az állam nem pusztán az ó hatal-
ma rovására hozhatja azt — nem az „erösebb joga" 
az, — hanem az állami törvény csupán az isteni 
fölhatalmazás erejénél fogva, lesz positiv joggá és 
egyedül ezen értelemben — vagyis isteni akarat 
által nyer fensőbb kenetet, s bizonyos tekintetben 
azután igy az isteni világkormányzat öszoecono-
miájához tartozik. 

A positiv jognak szabályozója és correctivuma 
tehát a természetjogban és a vallás-erkölcsi világ-
rend törvényeiben fekszik s annak nem is kell más-
nak lennie, mint a természetjog bővebb, részié 
tes kifejtésének és alkalmazásának. A természetjog 
ugyanis, mint láttuk, isteni jog ; a természeti jogrend-
ben alapulván tehát az állami törvény, az nem egyéb • 
mint az isteni akarat közvetett kifolyása. Miből kö-
vetkezik, hogy az állami tekintélynek semmi oly tör-
vényt hoznia, semmi oly positiv jogot alkotnia nem 
szabad, mely a természetjog törvényeivel ellenkezik; 
mert igy az állam az isteni akarat ellen lázadna fel 
s az alattvalókat is ily lázadásra ragadná magával, 
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ilyen eljárás pedig minden tekintetben nem volna 
más, mint az isteni világrend elleni revolutiónak 
szentesítése. Az állami tekintély — mely csupán iste-
ni fölhata 'mazás erejénél fogva alkothat törvényeket, 
— ezen, Istentöl nyer t hata lmát maga az Isten el-
len használná igy. Valahol csak a positiv jog mega-
lapításáról van szó tehát, szigorúan megvizsgálandó 
mindenek előtt, vájjon nem ellenkezik-e az a termé-
szeti törvénynyel? Es ahol ily ellenmondás létez-
nék, ott a positiv jog — szorosan véve — érvény-
telen. Ugyanez áll a többi vallás-erkölcsi világrend 
törvényeivel szemben is ; u g y a n i s , az állami tör-
vényhozásnak ezekkel sem szabad ellenkezésbe lép-
nie, mert az egész vallás-erkölcsi rend Isten akarat-
ján nyugszik s ezen törvények, a melyek ezen val-
lás erkölcsi rendben foglaltatnak, isteni törvények, 
következőleg az ezekkel ellenkező törvényhozás szin-
tén nem volna egyéb, mint az isteni akarat elleni 
lázadás. 

Ezen keresztény tan által tehát az állami hata-
lommal valő visszaélésnek s önkénynek ut ja teljesen 
elzáratik. Mig a modern atheistikus jogelvek az állami 
hatalom legfőbb alapjául az önkényt áll í t ják fel, — 
amennyiben az állami törvényhozásnak minden fen-
sőbb szabályozóját s correctivumát kiküszöbölik,— 
addig a keresztény tan szerint a positiv jog csupán 
a természeti jog és a vallás-erkölcsi világrend tör-
vényeinek keretén belül ,mozoghat s e szent hatá-
ron való minden túllépés el levén tiltva elvileg, 
semmi absolutismnsnak sincs itt helye. Isten által 
sanctionált, mulaszthatat lan kötelessége tehát az ál-
lami tekintélynek — minden positiv jog alkotásá-
nál — ezen szent korlátok közt maradni. 

Mi több, a positiv jognak nemcsak szabályo-
zója, mérvadója és correctivuma van a természet-
jogban, hanem egyszersmind czélja is nem lehet más, 
mint a természetjog bővebb kifejtése, amidőn azt t. 
i. a társadalom körében előforduló különféle socia-
lis viszonyokra alkalmazza. Hallottuk, hogy a po-
sitiv jog épen azért áll í t tat ik szükségesnek lenni, 
mert a — magukban csupán általános — termé-
szeti jogszabályok tüzetesebb, közelebbi meghatáro-
zást igényeknek ama sokféle részletes vonatkozá-
sokra nézve, melyek a társadalmi életben előfor-
dulni szoktak: szükséges ennélfogva, hogy a po-
sitiv jog ezen álláspontot hiven megtartsa, s más, 
oly czélt nem szabad kitűznie magának, mely a fen-
tebbi szemponton tu l terjedne. Nem lehet az ál-
lami törvényhozásnak feladata olyan posit 'v jogot 
alkotni, amely semmiben sincs kötve a természeti 

jogszabályokhoz, semmi összeköttetésben sem áll 
azokkal ; sőt inkább kell, hogy az minden positiv 
törvényénél a természeti jogból induljon ki — al-
kalmazva azt a társadalmi élet különféle részletes 
viszonyaira. Igen végzetszerű hiba lenne az, ha az 
állami tekintély a társadalmat — jogrendre nézve 
— „tabula rasának" tekintené, a melyen ő fogná 
majd positiv törvényeivel a rendet fölál l i tani ; épen 
ellenkezőleg, az államnak föladata nem más, mint a 
már létező természeti jogot fölkeresni a társada-
lomban és tanulmányozni, hogy azt positiv tör-
vényhozásánál minden felmerülhető socialis viszo-
nyokra alkalmazni értse. Ezen szempontbői azon ál-
lítás, hogy az állem a jogot nem teremtheti, hanem 
csak keresheti, miszerint annak azután positiv tör-
vényhozásában megfelelő módon nyilatkozatát ad-
ja, tökéletesen igaz. A természetjog, mert Istentől 
alkottatott , nem valami tökéletlen intézmény, mely-
nek hiányait a positiv jognak kellene kitöltenie, — 
a természetjog magában tekintve is az emberi társa-
dalom rendjének elegendő, — magában zárja az a 
jogszabályok és elvek egész összegét, s csupán a 
megfelelő alkalmazásra várnak azok a különféle so-
cialis viszonyokra. S minthogy ezen alkalmazás az 
egyesek önkénye- s tetszésére nem hagyható, hanem 
bizonyos általános érvényű szabály szerint kell tör-
ténnie, — nehogy a társadalom kár t valljon, azért 
az állam épen e czél miatt van alkotva s hatalom-
mal felruházva Istentöl, hogy igy a természeti jog 
elvei és szabályai számára, positiv törvényei által , 
ál talános érvényű alkalmazást hozzon létre. Ezen 
szempontból is tehát az állam 'korlá t lan önkényé-
nek ut ja elzáratik, amennyiben e tan által a termé-
szetjog az állami törvényhozásra nézve nemcsak 
mint annak szabályozója, hanem egyszersmind mint 
gyökere is tűnik ki, melyből — hogy az lényeges 
föladatának megfeleljen — minden positiv emberi 
törvényhozás leszármaztatandó. 

Továbbá, az sem igaz, hogy a jog és morál egy-
mástól különvált kört képeznek: sőt inkább legben-
sőbb s feloldhatatlan kapcsolatban vannak egymás-
sal. A természeti jogrend — mint k imuta t tuk — 
végső vonalban isteni intézményen alapszik; nem 
más az, mint az összes vallás-erkölcsi világrendnek 
egyik része, mely Istentől származik és az O abso-
lut akarata ál tal van sanctionálva. Valamint az er-
kölcsi törvényeket 0 adá nekünk s azok megtartá-
sát kívánja tőlünk : épen ugy a természeti jogsza-
bályokat is O alkotá az emberi társadalomban és 
kívánja, hogy az ezekből származó jogokat tiszte-



307* 

letben tartsuk és az azoknak megfelelő kötelessége-
ket teljesítsük. És épen azért — mert Isten igy 
akarja — s nem másczélból — kell a természeti jog-
szabályokhoz alkalmazkodnunk. Miből világosan ki-
derül, hogy a természeti jogszabályok iránti enge-
delmesség reánk nézve „erkölcsi kötelesség", mert 
amit azért kell tennünk, mert Isten akarja, az ránk 
nézve nem egyszerű külső kényszer, hanem erköl-
csi, lelkiismereti kötelesség. Tehát — tekintettel a 
természeti jogra — oly világosan tiinik fel szeme-
ink előtt a jognak a morállal való benső összekötte-
tése, hogy csakis azok tagadhatják azt, kik a jogot 
végkép elválasztják Istentől, vagyis kik Istenben 
nem hisznek. 

De a positiv jog is — legalább áltálján véve — 
nem állhat a morál körén kivül. Mert, miután az 
állam Istentől nyeré a fölhatalmazást törvények 
hozatalára, tehát azi is Isten akarata, hogy az ál-
lamnak engedelmeskedjünk s igy — az állami po-
sitiv törvényeknek engedelmeskedni— legalább ál-
taljában véve — erkölcsi kötelesség. Természetes, 
hogy ezen kötelesség egyes esetekben attól függ, 
vájjon az állami törvény olyan-e, hogy az lelki-
ismeretünkben kötelezhessen minket. Vannak ugyan-
is — vagy legalább lehetnek — oly állami törvé-
nyek is, a melyek már természetüknél fogva ugy 
vannak alkotva, miszerint észszerüleg einem fogad-
ható, hogy azok erkölcsi kötelességet róhatnának 
reánk: ha tehát ily eset fordulna elő, akkor azok 
nem vonhatnának erkölcsi kötelességet magok után, 
hanem csupán kényyzerkötelességet ; ily törvények 
— a moralisták kifejezése szerint — sunt „leges mere 
poenales." Ha tehát a jog és a morál közötti benső 
összefüggést tart juk szemeink előtt és ezt — amint 
kell is — szigorúan fenntart juk: ez által koránsem 
akarjuk azt vitatni, miszerint ily, pusztán kénysze-
rítő kötelességek nem létezhetnének ; hanem egye-
dül azt tagadjuk, hogy valamennyi jogkötelessé-
gek — kivétel nélkül — kényszeritö kötelességek 
lennének s a lelkiismeretet nem érintenék. Azon 
jogkötelességek, melyek a természeti jogbői szár-
maznak mind erkölcsi kötelességek is egyszersmiud, 
nemkülönben a positiv jogra nézve is áll azon elv, 
hogy a positiv törvényeket hozó felsőbbségnek — 
legalább általjában véve — engedelmességgel tar-
tozunk. Igaz ugyan, hogy a jogkötelességeknek, a 
tisztán erkölcsi kötelességekkel szemben, az a saját-
ságuk, hogy azok egyszersmind kényszeritö köteles-
ségek ; s a mennyiben ezt a társadalmi rend fenntar-
tása követeli,'vagyis ha egyesek által netán — «P e r 

nefas" — az erkölcsi rend szerint önkényt meg nem 
tartatnának, a felsőbbség által kényszeritö erővel is 
kierőszakolhatok; de ezen kierőszakolás által ama 
kötelesség erkölcsi jelleme mégsem szenved rövidsé-
get, minthogy az csupán a socialis rend fenntartása 
érdekében történik s csak azon esetben fordulhat 
elő, ha valaki az erkölcsi kötelességnek nem akarna 
önként megfelelni. Csupán kiilsö segédeszköz az a 
társadalmi rend fenntartásáho;?és semmikép sem ha-
tároző az emiitett kötelesség benső lényegére nézve. 

Végre, oly positiv törvény, mely a vallás-er-
kölcsi világrend törvényeivel vagy a természeti jog 
elveivel ellentétben áll, nemcsak nem kötelezhet, sőt, 
inkább az engedelmességet megvonni töle erkölcsi 
kötelesség, történjék bármi is. 

Ezen tétel a felsoroltakból önkényt foly. Az 
állami tekintély csupán arra van Istentől fölhatal-
mazva s jogositva, hogy azon korlátok között, me-
lyeket a vallás-erkölcsi rend és a természeti tör-
vény tüz ki eléje, hozzon törvényeket. Oly tör-
vényhozás, mely ezen határokat t ullépné s magát a 
vallás-erkölcsi renddel és a természeti törvénynyel 
ellentétbe helyezné: nem birna sem fölhatalmazás-
sal sem jogosultsággal Isten részéről. Már pedig az 
állami tekintély minden positiv törvénye kötelező 
erejét csak az isteni fölhatalmazásból meriti, mely 
az állam oldala mellett áll, — következőleg ott, hol 
ezen isteni fölhatalmazás véget ér, megszűnik, meg 
kell szűnnie egyszersmind az ily törvény kötelező 
erejének is. Szóval : oly törvény, mely a vallás-er-
kölcsi uenddel és a természeti törvénynyel ellenke-
zik, nem kötelezhet senkit s azért nem is képezhet 
érvényes positiv jogot. 

De nemcsak semmi kötelező erővel sem bir 
az ilyen törvény, sőt töle az engedelmességet meg-
tagadni erkölcsi kötelesség is ; mert, ha az ily tör-
vénynek engedelmeskednénk, egyszersmind mi is 
szántszándékkal azon ellentétbe lépnénk,[mely a kér-
déses törvény és az erkölcsi s természeti rend között 
létezik s ini is fellázadnánk az isteni akarat s rend 
ellen : mi erkölcsi szempontból sohasem engedhető 
meg. Egy ily állami törvény iránti engedelmesség 
— „eo ipso" — engedetlenség lenne az isteni tör-
vény ellen; már pedig: „Istennek kell inkább en-
gedelmeskednünk, mint az embereknek." Nem mint-
ha ily esetben meg volna engedve valami lázadást 
indítani az állami tekintély ellen ; nem : miután az, 
daczára ezen visszaélésének, mégis az isteni akara-
ton nyugvó tekintély, intézmény marad; hanem, 
hogy a legterhesebb következményeket is inkább 
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kell elviselnünk, a melyeket az ily engedetlenség 
maga után vonhat, avval vigasztalván magunkat, 
hogy igazságért szenvedünk, s hogy az ily üldözé-
sért az Isten által megígért jutalom lesz egykoron 
a mi jutalmunk. Az ily viselet egyszersmind legal-
kalmasabb mód arra nézve, hogy az állami hatalom 
a kiszabott korlátokon tul ne menjen s az erkölcsiség 
s az igazi jog ösvényén maradjon; mig ellenben — 
a gyáva meghunyászkodás az ily törvénynyel szem-
ben— mely isteni rendeletnél fogva kötelező erővel 
semmikép sem birhat, — az állami hatalmat min-
dig tovább és tovább, egész a legdurvább erőszakos-
kodásig és zsarnokságig, vezethetné. (Végeköv.) 

Gyurilcovics Mátyás. 

A lelkipásztorság köréből. 
Jól esik a lelkipásztori küzdelmek hosszú sorából 

egyes vívmányokat is kiemelni. Gyakran kell hallanunk sőt 
olvasnunk is megjegyzéseket, miszerint a lelkipásztoroktól 
függ békében, vagy viszályok közt vezetni a nép életét. A 
lelkipásztor önmaga az oka, ha legyőzhetlen küzdelmei van-
nak. Miért nem alkalmazza magát az egyházi atyák irott 
és gyakorlati útmutatásaihoz nehéz föladatainak megoldá-
sában ? Miért bízza magát a véletlenre, vagy sajat nézeteire, 
melyek annyiszor két tüz közé szoritják? Egy elhibázott lé-
pés gyakran nagy kellemetlenségeket von maga után a lel-
kek kormányzásában. — Megengedjük. Csak is annyi elis-
merést kérünk, hogy vannak nagy számban kiválóbb szel-
lemi tehetséggel megáldott pásztorok is, kiknek oldala mel-
lett valóban az Isten harczol, ami Istenünk. Ilyen hit nél-
kül folytonos hajótöréseket szenvedne az anyaszentegyház. 

Mindenekelőtt bátorság a maga idejében ! Ez czélhoz 
szokott vezetni. Már anyira vagyunk, hogy a kath. hivek 
nemcsak a párbért nem fizetik, de az egyházi pénztárból 
fölvett tőkék kamatáit is megtagadják. Ha végső kénysze-
rűségből az egyházmegyei ügyvéd meginti a tartozókat, 
van mit hallgatni a plébánosnak ; pedig ugy tudom, hogy 
egyes püspöki megyékben legújabban is alább szállittatott a 
kamatláb. Volt eset rá, hogy egy kath. uri ember hittaga-
dással fenyegetőzött, ha templomi adósságát meg kell fizet-
nie. Ilyen ami talajunk. Hanem az egyházmegyei ügyvéd 
urak sem járnak el ily elcsüggesztő körülmények közt Isten 
igazában. Gyűlöletes példákat lehet igazolni, mennyi vi-
szály szokott, mellékes zsarolások utján, a hivek és lelkipász-
torok közt kitörni, midőn az illetők megfeledkezvén az 
igazság és méltányosság elvéről, az egyház által bennök 
helyezett bizalmat alávaló önkénynyel viszonozzák, s a 
helyett, hogy az ügyet megorvosolnák, inkább elmérge-
sitik azt. 

Mit szóljunk a közigazgatási végrehajtókról? Volt 
esetem, midőn a helyettes sz.-biró végrevalahára kijővén 
exequálni, házról házra egyetmást összeszedett, de számot 
senkinek nem adott róla. Mit lehetett volna egyebet mon-
dani ily vakmerő eljárásra, mint azt, hogy inkább marad-
jon a szegény embernél, ha az hálátlan is papja iránt, mint-
hogy ily uton menjen tönkre a legmagasztosabb szolgálat 

csekély dija. Ezt azonban sohasem kell egymásután kétszer 
mondani ; a visszaélések nyomban követik mindanyiszor a 
nagylelkűséget. Mégis idylli helyzetök van a falusi lelki-
pásztoroknak azok szemeiben, kik nekik a helyett, hogy 
valamit fizetnének, fáradhatlanul működnek megérdemlett 
béröknek megrövidítésén. Feneketlen sártengerben úszik 
aha tá r falustól, 1 a két gebe alig mozog az üres kocsival; 
ilyenkor kell a papnak összeszedegetni makranczos hivei-
től azt a szemetes gabonát. Az élezés urak azt mondják 
rá, hogy „a pap most nyomtat !" Egyesek pedig, kik nap-
estig nem tesznek egyebet, mint az eresz alól bámulják 
a sürü ködöt, igy fogadják a törvényes követelőt : „hm— 
gyűjjön máskó — most nem érőnk rá!" — Van-e még en-
nél lenézettebb szolgálat? Különös, a papnak mégis kezet 
csókolnak. De hadd szellőztessünk egy két ujabb rendű 
vivmányt is. 

N. megye N—cs nevü községében Pápa nevü zsidó és 
Bubenka nevü katholikus megtagadta a telekhez kötött ple-
bánosi járandóság fizetését, azon telektől t. i. melyet ily 
adóköteles kivektől összevásároltak. Hogy a kérdés csatta-
nósabb legyen, B. ravaszul lutheránussá lett, hogy a fizetés 
alól kibújjék. (Mintha a luth, felekezet nem követelné a 
magáét !) A zsidók egyenjogositása után bizonyos emberek 
mindenfelé iparkodtak közvéleményt csinálni afölött, hogy 
minden hitfelekezet kizárólag fizeti papját, anélkül, hogy 
a kath. „Visitatio Canonica" előjogait tekintetbe kellene 
venni. E hir nyomán majd mindenütt megtagadták a pör 
utján érvényesült követeléseket, kivált az uj polgártársak, 
kikről tudva van, hogy a szegény kath. hivek korcsma-
adósságaik fejében nyert fekvő birtokának urai lettek. 

A telekkel összekötött illeték más papi szolgálványo-
kat is magában foglal. Eddig nem találtam párját a n—i 
visitationak, melyben az van kimondva, hogy „omnes prae-
stat Communitas." Hogy ezen „Communitas" a kath. hivekre 
a parochianusokra vonatkozik, nincs kétség benne. De miu-
tán a munka itt is követi a telket az ehhez kapcsolt pénz- 3 
természetbeni illetékkel együtt : Pápa zsidó és Bubenka 
lutheránus is el lett Ítélve a visitatio értelmében — és pedig 
végrehajtás terhe alatt. A járási szolgabíró először azon 
ügyvédi fogással, hogy a törvény nem ismer más terhet a 
birtokra, csak azt, mely telekkönyvileg rá van kebelezve, 
fölmenté mind a katholikus, mind a lutheránus, mind pedig 
a zsidó birtokosokat a papi illeték fizetése és az ezzel járó 
szolgálmányok teljesítésétől. Ellenkezőleg a megyei közig, 
bizottság nevében az alispán. A fólmentést megsemmisítő ok-
mány itt következik : „Nógrádmegye alispánja által M. d. 
n—esi földbirtokos ellen követelt egyházi szolgálmányok 
tárgyában Somogyi Zoltán fősz.-biró által f. é. sept. 5-én 
1473 sz. a. hozott azon határozatra nézve, mely szerint neve-
zett földbirtokos az egyházi szolgálmányok terhétől fólmen-
tetik, Gy. J . érdekelt lelkész és N. A. volt úrbéri birtokos 
fölebbezése folytán alulirott napon és helyen másodfokulag 
következőképen határoztatott. Miután a vizsgálati iratok-
ból kitűnik az, hogy M. J . úrbéri birtokos, s mint ilyen az 
egyházi látogatásokról szóló jegyzőköny (Canonica Visita-
tio) értelmében eddig is teljesített egyházi szolgálmányo-
kat ; miután továbbá a vallás- és közokt. ministerium által 
mult 1878 évi május 12-én 11,091 sz. a. kiadott rendelet 
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szerint az egyházi szolgálványok terhei nem személyesek 
hanem birtokkal járók, és igy ezeket az ily kötelezettséggel 
terhel t úrbéri birtok bármily vallású és rangú tulajdonosa ép 
ugy tartozik teljesíteni, mint a kegyúri terheket : az el járó 
fősz. biró határozatának föloldása mellett M. J . úrbéri föld-
birtokos az ellenében követelt egyházi szolgálmányok ter-
hének viselésére köteleztetik ; s erről ugy M. J . mint Gy. J . 
lelkész, mint az érdekelt úrbéri birtokosok jelen határozat 
közlésével értesíttetni rendeltetnek. Kelt B. Gyarmaton 
1879 évi sept, hó 23-án Madách Károly, alispán." — A 
ministeri leirat, mely ezen eljárást helyben hagyja s indo-
kul szolgált a fönebbi Ítélet megejtésére, igy szól : „Vallás-
•és közokt. minister 11,091 sz. Tek. M. K. Nógrádinegyei 
alispán urnák: F. é. márczius 12-én 1329 és 1663 sz. a. 
kelt fölterjesztésére vonatkozólag értesítem, hogy f. é. febr. 
15-ről 583 és 779 sz. a. kelt két rendbeli másodfokú hatá-
rozatát, melyeknél fogva Kohn Armin és Kádlól Mihály 
somosujfalusi birtokosok az ottani rórn. kath. plébánosnak 
járó lelkészi illetmények kiszolgáltatására köteleztettek, 
tekintettel a tárgyalás alatt beigazolt azot körülményre, 
hogy a nevezettek oly birtokot birnak, melylyel a papi 
szolgálmányok mindenkor kapcsolatosak voltak, s hogy ezen 
szolgálmányok Canonica Visitation alapuló mibenlétéről, de 
mint köztudomásu dologról is, a vevők maguknak a birtok-
vásárlás alkalmával meggyőződést szerezhettek volna, s 
•ennélfogva magukat azzal, mintha ők a birtokon levő ezen 
terhekről tudomással nem birtak volna, nem védelmezhetik. 
De különben is ezen terhek nem személyesek, hanem a bir-
tokkal járók, s igy ezeket az ily kötelezettséggel terhelt 
birtok bármely vallású tulajdonosa ép ugy tartozik teljesí-
teni, mint a kegyúri terheket; végre, tekintve, hogy az egy-
házlátogatási okmány mind ez ideig a papi szolgálmányok 
tekintetében irányadó, ebben pedig a somo3ujfalusi községi 
telkeknek a papi szolgálmányokkal való terheltetése vilá-
gosan ki van mondva : harmadfokulag helyben hagyom és 
a közleményeket további intézkedés végett visszazárom. Bu-
dapest 1878 máj. 12-én Trefort s. k. — A végrehajtást ugya-
nazon járási fősz. biró eszközlé, aki az első tárgyalásnál fö-
nebbi hamis indoknál fogva a lelkész folyamodványát 
-elvetette. 

Igy csak megvolnánk valahogy, ha igaz is az, hogy a 
pőrlekedés nem egyéb mint elrejtett lőpor, mely véletlenül 
föllobbanhat. Mali mores faciunt bonas leges. Bárcsak külső 
törvényekre ne is lenne szükség ! Az embereknek lelkiisme-
retökben kellene hordozniok az Isten törvényét. Az emberi 
törvényhozás napjainkban már annyira elfajult, hogy min-
•denre ezt akarják oktalan erőszakkal is alkalmazni. Pes-
flima res publica, plurimae leges. Hogy vakulhatnak el a 
legtisztább lelkű hazafiak is annyira, hogy minden refor-
mot a törvénytől várjanak : nem lehet eléggé megfejteni. A 
világot bilincsekken tartó despotismus, mely minden kor-
mányforma alatt grassal, mindig a törvényekre hivatkozik. 
És mily törvényekre? Melyeket maga kovácsol az emberek 
legszentebb érdekeinek elnyomására. Az államok sohasem 
voltak közelebb bizonyos bukásukhoz, mint ha csupán törvé-
neik által akartak uralkodni. Élő példa előttünk a legszaba-
delvűbb franczia köztársaság, mely épen most űzi ki törvény-
könyvvel legerényesebb polgárait, kikre ráolvassák, hogy 

a törvény előtti egyenlőség részökre nem egyéb chimaerá-
nál. Minél kevesebb törvényt, de annál több igazságot ! Ez 
ami forró imánk a hazáért. 

Mily szétágazásai vannak a közvéleménynek az egy-
házi ügyekről, különösen mióta közjegyzők uralkodnak a 
községek fölött, csak egy példából is látható. Egy plebá-
nia-községben gyakran előfordul a zöld asztalnál, mely 
azonban csak kurta korcsmai hoszu szék, a papi terhekről 
való szabadulás napi kérdése. Legutóbb arról volt a szó 
(valami koncz mindig kell a népnek, amin egy hétig rágód-
jék) mikép lehetne a papot arra szoritani, hogy az ismere-
tes „omnes labores praestant fideles parochiani" határozatot 
a nyakába vethessék. Ugyanis ujabb időben már részint 
eladás, részint kipusztulás utján nagyon is megfogyatkoz-
nak a szántóvető gazdák. Mig ezelőtt csak tizenkét évvel is 
90—96 eke állott ki a parochialis birtok megművelésére, 
ugy annyira, hogy pár óra alatt mind a három illetőség (tem-
plom, plébános, kántor) be volt végezve: most 30—40 ekécs-
kének sokkal tovább tart a közös munka. Mert hallatlan, 
de igaz, hogy a józan fölosztásról szó sem lehet: „menjünk 
mindnyájan!" ez a közfelkiáltás. Ha véletlenül egy két eke 
el talál maradni, annak a számára legalább is tizesötnek 
munkailletőségét hagyják meg. Azt talán ne is emlitük, 
hogy kiki akkor megy dolgozni, mikor akar ; s az is meg-
történt már, hogy a parochia földjét egy hónapig szántot-
ták a derék hívek. Az idén határozott fogást akarván tenni, 
minthogy csodálatosképen csak a boronások maradtak el, a 
templom bevetett földjét egyszerűen ott hagyták, hadd 
szántsák be — úgymond — azok, akiknek igavonó marhá-
jok nines." „Omnes labores praestant fideles parochiani." 
A törvény ami megölő betűnk. Hol vagytok: biró, jegyző 
esküdtek stb. ki szántja be a bevetett földet? „ Fogadott 
ekék," melyeket azok is fizetnek, akik szántani sohasem tar-
toztak. Ilyen az osztóigazság. De a bűnbak mindenkor a 
közbeszoritott lelkipásztor, ki folyvást ragaszkodig az ela-
vult feudális viszonyokhoz. Az egyházi robot véres szeme-
ket csinál. Isten csodája, hogy az a megátkozott föld mégis 
terem. Messis multa, operarü autem pauci. A többit bizzuk 
az isteni Gondviselésre ! 

Teljes és részleges búcsú, 
/. é. nov. 27-én, illetve nov. 27-töl dec. 18-ig, nyerhető a laza-

risták és irgalmas szüzek templomai- vagy kápolnáiban. 

LEO PP. XIII. 
UNIVERSIS CHRISTI F I D E L I B U S PRAESENTES 
L I T T ERAS INSPECTURIS SALUTEM E T APOSTO-

LICAM BENEDICTIONEM.*) 

Acceptae nuper a Nobis nomine filii Ioannis Baptistae 
Borgogno, procuratoris generalis Presbyterorum saecula 
rium Congregationis missionum supplicationes praeferebant, 
die vigesima septima proxime futuri mensis novembris, ab 
universa relig03a Sancti Vincentii a Paulo familia, in om-
nibus et singulis ecclesiis, et oratoriis respectivae piae do-
mui praefatae Congregationis adnexis, festivitatem quam-
dam in honorem Beatissimae Deiparae Virginis Immacula-
tae peculiari cultu celebratum iri. Ac ne quid spirituali fi-

*) Kegyelmes főpásztorunk XXI. sz. körlevele után. 
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delium solatio ex fausta occasione desit, supplicatum nobis 
fuit, ut plenariam praedicto die et partialem nonnullis aliis 
ut infra diebus lucrandain ex benignitate Nostra Apostolica 
impertiri dignaremur. Porro nos exhibitis huiusce modi 
precibus obsecundare volentes, et ad augendam fidelium re-
ligionem animarumque salutem coelestibus Ecclesiae the-
sauris pia charitate intenti omnibus et singulis tam religio-
sis viris quam monialibus ex memorata Congregatione 
Sancti Yincentii a Paulo, et externis utriusque sexus Christi 
fîdelibus, si clausurae leges id sinant, qui vere poenitentes et 
confess! ac sacra Communione refecti aliquam cuiusque piae 
domus ex hac Congregatione ecclesiam seu oratorium die 
vigesimo septimo proxime futuri mensis novembris a pri-
mis vesperis usque ad occasum solis diei huiusmodi devote 
visitaverint, ibique pro Christianorum Principum concor-
dia, haeresum extirpatione, peccatorum conversione ac Sanc-
tae Matris Ecclesiae exaltatione, pias ad Deum preces effu-
derint, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam 
et remissionem misericorditer in Domino concedimus. 

Praeterea eisdem religiosis viris et- monialibus necnon 
aliis, ut supra, Christi fidelibus qui corde saltern contriti 
respectivam ecclesiam cuiusque piae domus Congregationis 
Sancti Yincentii a Paulo, a die praefato vigesimo septimo 
futuri mensis novembris ad diem decimum octavum subse-
quentis decembris devote visitaverint, ibique ut superius 
diximus oraverint, quo ex hisce die id praestiterint, centum 
dies de iniunctis eis seum alias quomodolibet debitis poe-
nitentiis in forma ecclesiae consueta relaxamus. Quas omncs 
et singulas indulgentias, peccatoru remissiones, poenitentia-
rumque relaxationes etiam animabus fidelium in purgato-
rio detentis per modum suffragii applicari posse largimur. 
Praesentibus hoc anno tantum valituris. Yolumus autem ut 
praesentium litterarum transumptis seu exemplis etiam im-
pressis manu alicuius notarii publici subscriptis et sigillo 
personae in ecclesiastica dignitate constitutae praemunitis 
eadem prorsus adhibeatur fides quae adhiberetur fides ipsis 
praesentibus, si forent exhibit ate vel ostensae. 

Datum Romae apud Sanctum Petrum sub annulo Pis-
catoris, die nona Julii MDCCCLXXX. Pontificatus Nos-
tri anno tertio. 

Locus -f sigilli. Th. Cardinalis Mertei. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, november 12. A pápa felelőssége. — Napról 

napra érkeznek a tudósítások azon brutálisnál brutalisabb 
eljárásról, melyet a zsidó-szabadkőmüves hatalom erősza-
koskodása a franczia szerzetesek kiűzetésében tanusit. Ma-
holnap üresek lesznek a zárdák Francziaországban, a tem-
plomok és iskolák egy nagy részében néina csend fog ural-
kodni, a betegek, árvák és elaggodtak gyámolók nélkül ma-
radnak, a keresztény hivek meg lesznek fosztva a vallás vi-
gaszától, a pogány nemzetek meg lesznek fosztva a hitkül-
dérektől. Most Francziaország, honnan annyian áldozták fel 
magukat, nem nevelheti gyermekeit még a vértanuságra 
sem. Lapjaink is, nemcsak egész hasabokat szentelnek a 
franczia-kulturharcz tudósításainak, hanem nem mulasztják 
el reflexióikkal is olvasó közönségeiket tájékoztatni a felől, 
hogy mikép kell megítélni a franczia szerzetesek üldözteté-

sét ; kik hibásak, t. i. az üldöztetésben és azért, kik felelő-
sek, ugy az üldöztetésért, mint annak következményeiért. 

Jó lesz nekünk is tudomást venni a liberális sajtó e 
reflexióiról, hogy lássuk, mily módon oktatják ők olvasóikat. 
Mi most csak egy lapról fogunk említést tenni t. i. ,Hon'-
ról, de azon megjegyzéssel, hogy épen ugy beszélhetnénk a 
,Pesti Napló'-ról, a ,Pester Lloyd'-ról. mint a ,Hon'-ról. Mi-
dőn tehát egyet nevezünk, kérjük a többieket is alattom-
ban érteni, mert nincsen köztük különbség. A ,Hon' teháty 

ámbár nem mondja meg, hogy hibásaknak tartja a köztár-
saság kezelőit a szerzetesek üldözésében, olyanformán be-
szél mégis, mintha talán hibás lenne a köztársaság és igy 
felelős is. Elmondja ő, hogy a lakatosoknak, ácsoknak, rend-
őröknek, zárfeltörőknek ugyancsak volt dolguk ; de mindezt 
ő mégsem elég bátor világosan üldözésnek nevezni, hanem 
csak ugy találja, hogy van ez eljárásban valami üldözés-
szerü, és ő nem igy szeretett volna a bajon segíteni ; mert, 
hogy baj van, az bizonyos : a ,Hon' szerint t. i. a Gambetta-
féle érvelés nem nélkülöz minden alapot, ő szerinte is igaz, 
hogy a franczia papság akadálya a felvilágosodás terjedésé-
nek és igy a democratikus elvek és intézmények megszilár-
dulásának, igaz szerinte is, hogy a papság a fiatalságot alap-
jában megrontja, megmételyezi, reactionarius és hazaellenes-
szellemben nevelvén azt. 

A ,Hon', mint ezekből kitűnik, épen nem tartja hibás-
nak a köztársaságot ez üldözésben, legfelebb ügyetlennek 
tartja az üldözés ,módját' de másképen helyesli magát az 
üldözést, mert azt mondja, hogy : „nem ez a módja a bajon 
segíteni, a mint most Francziaországban a márcziusi ren-
deleteket végrehajtják." — De ha már a köztársaság nem oka 
az üldözésnek, ugy valakit csak találnia kell, a kit a fe-
lelősség ér, mind az üldözésért, mind annak következmé-
nyeiért. A ,Hon- ugyanis elég bölcs belátni, hogy a szerze-
tesek kiűzésével még nincsen minden befejezve, hanem, 
hogy ennek az üldözésnek még folytatása 03 talán véres 
folytatása is következik, azért jó előre is gondoskodik vala-
kiről, kit az események bekövetkeztekor mindenért fele-
lőssé tehessen. A ,Hon' meg is találta azt a valakit, és ez 
nem más, mint a pápa. Hibás, ^úgymond a ,Hon', a pápa is. 
(Hát még ki?) Ha a franczia kormány megkövetelte — 
úgymond — a nem autorizált rendektől, hogy kérelmezzék 
az államhatalomtól az engedélyt, nem lett-volna szabad gá-
tolni: s igy a netán bekövetkezhető véres megtorlásokért az 
egyházi hatalom intézője „is" felelős. 

A ,Hon' állítása mindenesetre igen érdekes lenne, ha 
nem volna oly annyira esztelen. A pápa „is" tehát felelős, mert 
gátolta az engedély kérését ! A ,lIon' ugy látszik, igen rövid 
emlékező tehetséggel bir, legalább akkor, mikor a pápáról 
van szó. Elfelejtkezett mára ,Hon' azon tárgyalásokról, me-
lyek a pápa és Freycinet közt folytak a szerzetesek ügyé-
ben? Elfelejtkezett arról, hogy a pápa és a köztársaság ró-
mai képviselője közt egyezség jött létre az ismeretes nyilat 
kozatra nézve, melyet Freycinet is helyeselt és elfogadott ? 
Elfelejtette már a ,Hon', hogy a pápa, a párisi érsekhez irt 
levelében, nyiltan kijelentette, hogy ama tárgyalást a fran-
czia köztársaság kezdeményezte? Es ha mindezek daczára, 
— daczára annak, hogy a franczia szerzetesek a kivánt nyi-
latkozatot aláírták, daczára annak, hogy e nyilatkozat el-
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fogadathatott, igen ha mind ezek daczára az üldözés kitört, 
ha ebből majd véres események fejlődnek, ugy, ki lesz mind-
ezért felelős? A pápa, vagy a franczia kormány? Ugy hisz-
szük, hogy itt a felelet igen könnyű; hiszen nem a pápa 
szegte meg adott szavát, hanem a kormány és igy a fele-
lősség is nem a pápát, hanem csak a kormányt illetheíi. A 
pápa engedékeny volt, aláíratta a nyilatkozatot, ellenben a 
kormány szószegő lett, brutalitását még a pápa engedékeny-
sége sem volt képes mérsékelni. A franczia köztársaság inté-
zői inkább szószegők, hogysem brutalitásukból, az egyház 
iránti gyűlöletükből engednének. Egyébiránt, hogy a pápa 
nem felelős a történt és még bekövetkezhető eseményekért, 
-ezt a ,Hon' is elismeri, midőn Freycinet-et dicséri, ki meg-
találta a módot, mikép lehetne az üldözést elkerülni ; de e 
nyilatkozatát a ,Hon' elfelejtette addig, mig ez utóbbi mon-
datot leirta, mert hát a pápát minden áron felelőssé kellett 
tenni ,és a köztársaságot egy monarchiában megjelenő félhi-
vatalos lapnak, ugy a hogy, tisztára kell mosni. 

A ,Hon' mindenesetre rosz helyen keresgél, midőn 
a pápára akarja erőszakolni a felelősséget ; ha valaki a fran-
•czia kormányon kivül még felelős a szerzetesek száműzé-
séért és az ebből következhető eseményekért, az a valaki 
bizonyára nem a pápa, hanem az a liberalismus, melynek 
nevében a köztársaság szilárdítására szükségesnek hirdette-o o 
tett a szerzetesek száműzetése ; a liberális chorusban pedig 
belyet foglalt a , I lon' is : mindazok tehát, kik a ,Hon'-nal 
egyetemben, a franczia kormány álláspontját a szerzetesek-
kel szemben tollal és szóval erősítették és igy bátorították 
& kormányt az üldözésre, mindazok Isten és az emberek előtt 
felelősek e qualificálhatlanul igazságtalan tényért, felelősek 
azon erkölcsi és anyagi romokért, melyeket az üldözés maga 
után von, felelősek minden csepp vérért, mely kiontatik, 
minden fájdalom és szenvedésért, melyet ugy a szegény szer-
zeteseknek, mint a híveknek okoznak. Az emberi természet, 
a természetes igazságérzet valóban fellázad, ha látja, hogy 
ember embertársával, a nemzet, nem — nem a nemzet, ha-
nem hazug módon a nemzet nevében egyesek, visszaélve ha-
talmukkal, mikép bánnak a nemzet fiaival, csak azért, mert 
-ezek imadkoznak, mert a keresztény elveket gyakorlatilag 
életükben feltüntetik, mit ők gyűlölnek. Nem tudjuk jól 
itélünk-e, hanem ugy véljük, hogy a ,Hon'-ban is e termé-
szetes jog- és igazságérzet szólalt meg, látva, hogy mit mű-
velnek művelt (?) emberek embertársukkal és érezve, hogy 
a liberalismus következtében, melylyel ő is szoros kapcso-
latban van, része van e brutalisokban, ez emberhez illetlen 
durvaságokban is. Másra akarja tolni a felelősséget, igaz; ám-
de ez mind hasztalan, mert a lelkiismeret vádjain kivül a tör-
ténet előtt is a felelősség mindazokat terheli, akik közvetle-
nül vagy közvetve részesei a katholicismus üldöztetésének; 
és ha eljön az idő, midőn korunk története meg fog Íratni, a 
franczia liberalismus elitélése mellett ott fogjuk találni a 
magyar liberalismus elitéltetését, de egyúttal a pápa fel-
mentését is. 

Kalocsa. Ft . Szerkesztő Ur ! Vonatkozással a nagy-
becsű lapjában f. évi sept. 4-én megjelent inneni tudósításra, 
mely biboros érsek urunk azon intézkedéseiről szólt, melyek-
kel anyaszentegyházunk látható fejének bölcs intentiói sze-
rint aquinói sz. Tamas bölcsészetét főegyházmegyéje pap-

nevelőjében, és a kalocsai egyházi tartomány hasonló inté-
zeteiben, az illető főt. megyés püspök urak lelkes csatlako-
zásával, meghonosítani kezdé, — most már örömmel elmond-
ha t juk: literae Roma venerunt ! Igen, a szent atya dicsérő 
levelet intézett főmag. Haynald Lajos bibornok-érselt úr-
hoz, melyben az egyházfeje látható örömmel siet nyilvánit-
ni, mily nagy vigaszt merített az egyház jelen sanyarú hely-
zetében a bölcsészeti tanulmányok emelése iránt hazánkban 
kifejtett buzgólkodásból, valamint azt is, mily fényes ered-
ményt lehet várni nálunk, tekintve, hogy nemzetünk arra-
való tehetségekben és nemes törekvésű szellemben nem épen 
szegény, vagy mint XI I I . Leó pápa mondja : „cum illustris 
Hungarica natio tum ingeniis tum nobili indole polleat." 

A nevezetes pápai irat teljes szövege, ez: 
DELECTO FILIÜ NOSTRO 

LUDOVICO TIT. S. MARIAE ANGELORUM 
S. R. E. PRESBYTERO CARDINALI IIAYNALD 

ARCHIEPISCOPO COLOCENSI 
ET BACSIENSI, 

L E O PP. XI I I . 
Dilecte Fili Noster salutem et Apostolicam Benedi-

ctionem. 
Litterae quas ad Nos dedisti die 9 huius mensis tuo 

et istius ecclesiasticae Provinciáé nomine, uti pastoralem 
zelum tuum et Suffraganeorum tuorum apud Nos valde 
commendarunt, sic plurimum ad consolationem Nostram va-
luerunt. Perspeximus enim vos mala deplorantes, quae hoc 
tempore Ecclesiam et humanam societatem premunt, gavi-
sos esse de iis remediis, quae Nos ad ea removenda, diligen-
ter adhibenda esse censuimus, vosque ipsos prope agnoscen-
tes, quantum recta philosophandi ratio revocandis ad fidem 
et salutem populis adiumentum praebeat, collatis consiliis, 
studia contulisse, ut curis Nostris et desideriis plene res-
ponderetis. Quo magis, Dilecte Fili Noster, optamus ut e 
sanae doctrinae cultu omnes homines salutarem utilitatem 
percipiant, eo magis Tibi tuisque Suffraganeis de eximio 
zelo, quo sollicitudini Nostrae cooperari studuistis, gratula-
mur, et cum illustris Hungarica natio tum ingeniis tum no-
bili indole polleat, non dubitamus, quin opera, quam nava-
tis ad solidam scientiam Angelico Doctore duce promoven-
dam, amplissimis apud vos fructibus cumuletur. Interea 
quae in hune finem a Te, Dilecte Fili Noster, in tuo Colo-
censi Seminario, quaeque a tuis Suffraganeis, ut Nobis sig-
nificasti, opportune in eumdem finem const.ituta sunt, mérita 
Nos laude prosequimur, omnino confidentes iuniores alumnos, 
qui in spem Ecclesiae isthic succrescunt, ex Aquinatis 
Doctoris fontibus sapientiam haurientes, sua doctrina et 
virtute Ecclesiis istis magno olim praesidioet ornamento 
futuros. Adprecantes autem ex corde Patrem luminum, ut 
curis vestris propitius adsit, ac super vos gratiarum sua" 
rum plenitudinem effundat, Apostolicam Benedictionem in 
pignus praecipuae dilectionis Nostrae Tibi, Dilecte Fili 
Noster, nec non Venerabiiibus Fratribus, tuis Suffraganei-
atque universo Clero ac Populo cuiusque vestrum fidei con-
credito, peramanter in Domino impertimus. 

Datum Romae apud S. Petrum die 30 Octobris 
An. 1880. 

Pontificatus Nostri Anno Tertio. LEO PP. X I I I . 
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IRODALOM. 
= Szatmár kath. irodalmunk igen tevékeny tényező-

jévé kezd válni. Egymás után annyi becses művel gazdago-
dik onnan irodalmunk, hogy e pezsgő vérű tevékenységen 
lehetetlen nem látni egy magasabb szellem termékenyítő 
hatását. Mult számukban közöltük onnan Aïben Mátyás ta-
nár ur felhívását. Most, meglepő gyors egymásutánban kap-
tuk a következő felszólítást, mely a lehető legidőszerűbb 
dolgokat fejtegetvén, valóságos elevenre tapintó szózat a 
magyar kath. papsághoz. Szövege ez: Felhívás Lacordaire 
H. Domokos egyházi beszédeinek megrendelésére. II. kötet. 
(Jézus istensége.) — A kik hazánk kath. irodalmát s ab-
ban a jobb lelkek nyilatkozatait figyelemmel kisérik, azok 
előtt nem uj dolgot mondok, midőn hazánk vallás-erkölcsi 
állapotát, ha nem is aggasztónak, de sok tekintetben nyug-
talanítónak állítom. Első pillanatra talán merésznek tűnik 
fel ez állitás, mert hiszen az a türelem, az a külső respectus, 
mely még hazánkban a vallás iránt általában divik, épen az 
ellenkezőt látszik bizonyitni. De ne altassuk magunkat. Ez 
jobban mondva csak szélcsend, csak néma stagnatiója az 
elemeknek, mi a vihart szokta megelőzni. Es ennek előjele 
•cem hiányzik már. Nyilatkozik az a képviselőházban, fel-fel 
üti fejét a közéletben, már erőre kapott a napi sajtóban. 
Még nincs cultur-harcz, de meg van rá a hajlam, — még 
nem áll szemben, nyilt arcz-élben, a két ellentábor, de meg-
van a titkos szervezkedés régen s talajt készit, hiveket to-
borz sok, igen sok téren. Még vallásos a népzöm, még be-
tölti fohászaival templomainkat, — de hol vannak a kath. 
élet nagy lüktetései, melyek méltók a hit fönségéhez, mél-
tók kath. népünk nagy tömegéhez? Hol a világi phalanx, 
mely megvédje jogainkat, támogassa előharczosinkat ? Nincs 
kath. intelligentiánk, vagy van, de nem látjuk azt sehol. 
Nem látjuk templomainkban, nem látjuk a kath. élet szám-
talan nyilatkozataiban, nem látjuk az irodalomban, s ott, a 
hol látunk kellene, a hit nyilt megvallásában. Mi ennek az 
oka? Talán hitünk nem méltó a műveltebb szellemek felka-
rolására? Talán nyiltan vallásosnak lenni, annyi volna már, 
mint nyíltan megtagadni a műveltség jelszavát ? Nem ugy 
van. Ellenségeink is elismerik, hogy a műveltség a kath. 
hittel vette mindenütt kezdetét s ha van igaz vallás, az csak 
a mienk lehet. Ámde mást mond a sziv szenvedélye és a 
baj forrása ott van az elmékben, a hit igazságai iránti iszo-
nyú tájékozatlanságban, melyet növel a közélet szelleme s 
rohamosan terjeszt a modern könyvpiacz terméke. Nem is-
merik a hit fönséges lényegét, nem tapasztalják mindent 
átalakító hatását, nem bírják indokolva megdönthetlen 
igazságait, csak azzal vannak, mit iskolás korukban tanul-
tak, és hódolnak az Istenélküli tudomány nagy zajtverő 
áramlatának, mely legalább az annyira ohajtott tudományos-
ság látszatával boritja be őket. 

Es ily körülmények között kétszeres sulylyal neheze-
dik ránk a felelősség terhe, mert csak mi vagyunk hivatva 
felderíteni hazánkra az üdvös vallási reactio korát s gátot 
vetni a romboló árnak, mely szent István országát már oly 
régen mossa. És a magyar papság nagyon is érzi e felelős-
ség súlyát s épen ezért hajlik ösztönszerűleg a munkákhoz, 
melyekben a hit védelme van letéve. Nagyon helyesen. Ha 
ellenségeink lenézik hitünket, nekünk ki kell mutatnunk, 
hogy annál nincs fönségesebb tárgya tiszteletünknek, — ha 
ők visszautasítják azt, mint indokolatlant, nekünk ki kell 
mutatnunk, hogy nincs megdönthetlenebb annak igazságai-
nál. Föl kell emelni szavunkat a hit hatalmával, a szószé-
ken, a zöld asztalnál, a társas érintkezéshen, az istentelen 
áramlattal szembe kell állítanunk a hit áramlatát, a meg-
romlott közszellemmel a vallás közszellemét. És e regene-

ráló munkában épen azért nagyon üdvös tannlmányoznunk 
azokat, kik hasonló körülmények között magasan lobogtat-
ták szent hitünt zászlaját, — nagyon üdvös elsajátítanunk 
a harczmodort, kipróbálnunk fegyvereiket, s látnunk őket a 
csata zajában, melyből győztesen keltek ki. 

És ily szempontból merem én újból ajánlani Lacor-
daire conferentiáit, és ezek meggondolása bátorít föl a re-
ményre, hogy az a magyar papság, mely oly nemes készség-
gel karolta fel vállalat ómat a kezdet nehézségei közt, nem 
fogja megvonni pártfogását a folytatástól sem. 

Az I. kötet ezer példányban már a magyar papságnak 
birtoka, — megjelentek a kath. lapok s szakközlönyök bírá-
latai is, s ezek között nem volt egy sem, a mely azt öröm-
mel ne üdvözölte volna : — eléggé indokoltnak tartom azért 
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a II . kötetnek közrebocsátását, melynek szives pártolását — 
az I. kötet igen t. megrendelőitől is bizalommal kérem. 

A II . kötet Jézus istenségének bebizonyítását tartal-
mazza a rationalistákkal szemben, és egy értekezést a val-
lásról. (III . része az I. kötetben közölt két résznek.) A mun 
ka 14 nyomott iven, az I. kötethez hasonló betűkkel, nagy-
ságban és kiállitással, 1881. jan. közepén lesz szétküldve az 
előfizetőknek bérmentve, a megrendelőknek utánvétellel 1 
írtért*) (v. erga quinque s. 1. persolvenda), növendékpapok-
nak 80 krért, 8-ra egy tiszteletpéldánynyal. Az előfizetése-
ket vagy megrendeléseket postautalványon vagy lev. lapon 
decz. végéig nevemre czimezve kérem megtenni. 

Szatmáron. 1880. nov. 1. Sarmaságli Géza, 
áldozó pap, főgym. tanár. 

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

jesztésére, a csanádi székesegyházi kaptalanban Gettman Jó 
zsef éneklő kanonoknak az olvasó kanonokságra; Pfeiffer Jó-
zsef őrkanonoknak az éneklőkanonokságra ; Geml lgnácz 
idősb kanonoknak az őrkanonokságra, és Dobó Miklós ifjabb 
kanonoknak az idősb kanonokságra való fokozatos előlépte-
tését jóváhagyván: az ennek folytán megüresedett ifjabb 
kanonokságot Dollencz József tiszteletbeli kanonok, szent-
széki ülnök, kerületi alesperes és hidegkúti plébánosnak ado-
mányozom. 

Kelt Gödöllőn, 1880. évi november hó 1-én. 

Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem előter-
jesztésére, Máté János, váczi egyházmegyei áldozár, papné-
veldei hittanár és szentszéki ülnököt, a váczi székesegyházi 
káptalan tiszteletbeli kanonokává nevezem ki. 

Kelt Gödöllőn, 1880. évi október hó 29-én. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. Trefort Ágoston, s. k. 

VEGYESEK. 
— A Vatican és Oroszország közt az ,Aurora ' szer int 

egyesség (accordo) jött létre ; a ,Voce délia Verità' szerint 
ennyire még nem haladtak a tárgyalások. Legújabb hír sze-
rint az ,Aurora'-nak van igaza. 

— Neiv- York jövő évi polgármesterévé Mr Grace Vil-
mos választatott, ki katholikus és ír származású. 

— Oszkár svéd király a Parisból kiűzött barnabitákat 
meghitta Svédországba. 

Éhező perzsiai hitrokonainknak. 
Hanusz Alajos kiérd, plébános 
Gremsperger István plébános Szfehérvárról 

5 f r t 
2 fr t 

Összeg 7 f r t 
Főösszeg : 227 f r t 50 kr 
6 es. k. ar. és 40 frk ar. 

*) A megjelenés után bolti ára 1 fr t 25. kr. lesz. 

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

Nyomatott Budapesten, 1880. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Budapesten, november 17. 40. II. Félév, 1880. 
TARTALOM: Keresztény és modern jogelvek. — Egy kis reflexió a békéről. — A szerzetes rendek Francziaországban. 
— Egyházi tudósitások : Budapest. ,Ultramontán' és szabadkőműves hazafiság. Pécs. Troli Ferencz apát-kanonok ur ala-

pítványa. Regensburg. Albertus Magnus halála napjának hatszázados évfordulója. — Irodalom. — Vegyesek. 

Keresztény és modern jogelvek. 
(Vége.) 

Kifejtettük azon alapelveket, melyeket keresz-
tény szempontbői a modern jogelmélet ellen szük-
ségkép védenünk s fenntar tanunk kell. Ezen elvek 
világánál az emberi társadalom összes jogélete oly 
alakot nyer, mely a jőzan ész követelményeinek 
megfelel. A társadalmi kötelékben élő emberek jog-
élete oly biztos jogalapot nyer ez által, mely nincs 
alávetve a bármily szél által ide-oda ingatható 
önkénynek; mert az a természetjogban gyökere-
zik, mely nem inoghat, mivel isteni akarat által van 
megalapítva és sanctionálva, amiért is semmi em-
beri hatalomnak sincs alávetve. Ennél fogva az 
állami hatalom bizonyos kijelölt határokhoz van 
uta lva s minden absolustikus törekvéseinek, me-
lyekkel hata lmát illetéktelenül kiterjeszteni akarná, 

— gátot vet e tan. — A modern atheistikus jogelv 
szerint az állami hatalom illetékességét minden ha-
táron tul igyekszik kiterjeszteni, competentiáját az 
élet minden viszonyaira kiterjeszti, mindent az ő 
hatalma és önkénye alá akarván hajtani , ami csak 
az emberi társadalom körében előfordul. Egy — 
minden életmozzanatot megsemmisítő centralismus 
természetes consequentiája ezen atheistikus jogelv-
nek, és pedig azért, mert ezen elv nem ismer el semmi 
— az államtól független, önállő jogéletet, sőt azon 
balvéleménye következtében, miszerint semmi termé-
szeti jog sem létezik, hanem valamennyi jog csupán 
s egyedül az államtól származik, azt a követelést 
ál l í t ja fel az állam részére, hogy az, minden sociá-
lis viszonyt magamagától határozhatja meg s azok 
számára maga szabhat ki jogrendet. Az állami ha-
talom ily korlátlan kiterjeszkedésének, ily abso-
lut is t ikus centralisátiojának, a keresztény jogelv 

egyenesen ellentmond. Ennek értelmében az állami 
hatalom, az öt megillető jogkörre nezve, bizonyos 
meghatározott s kijelölt határok közé van utalva, és 
sem a természeti jogon, sem a vallás-erkölcsi világ-
renden — által jában — nem szabad magát túlten-
nie; neki csak alkalmaznia kell a természetjogot a 
socialis életkör különféle viszonyaira, a jog >t véde-
nie, s igazságot gyakorolnia kell a természetjog sze-
rint . S még ezen a téren sem szabad igényelnie azt, 
hogy „absolut" hatalma teljéből tegyen mindent, sőt 
inkább el kell ismernie, hogy itt is csak az isteni föl-
hatalmazás erejénél fogva érvényesítheti hatalmát és 
pedig a vallás-erkölcsi rend és a természeti jog szab-
ványai szerint. A merev, kimélet,len, tekintetnélküli 
állami absolutismusnak itt semmi helye sincseu. S 
épen ebben rejlik ama nagy áldás, mely a társadal-
mat érhi, ha ezen elveket t a r t j a az államhata-
lom szemei előtt. S valóban megfoghatatlan, hogy 
ezt mai napság nem akarják a népek belátni. Elfor-
dulnak a keresztény jogelvtől s azok kar ja iba vetik 
magokat, kik midőn az államot az összes jog forrásá-
nak proclamálják, aranyhegyeket Ígérnek nekik ; de 
e helyett a népek az uralkodó pár tnak absolut ura lma 
és a parlamenti majori tás vak esélyei alá esnek s meg 
kell elégedniök azzal, hogy egész jogéletök ezen 
esetleges majoritások öntetszéséből kifolyó chablo-
nok szerint rendeztessék, a nélkül, hogy csak egy 
szót is volna szabad nekik magok részéről ez ellen 
inondaniok. Valóban vastag elvakultság az, mely-
ben a modern nemzetek szenvednek úgyannyi ra , 
hogy kénytelen az ember ama közmondásra emlé-
kezni: „Quem Deus perdere vult, dementat ." 

De még más szempontból is igen üdvösnek tű-
nik ki a keresztény jogelv, mer t az államot, az ál-
lami tekintélyt a természeti jogra s igy az isteni 
akaratra fekteti, mi által annak erkölcsi alapot 
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nyújt . A természeti jogrend ugyanis hatalmat igé-
nyel arra nézve, hogy a jogot őrizhesse és az igaz-
ságosságot fenntarthassa, mely nélkül az nem volna 
fenntartható. S miután a természeti jogrend Isten-
töl — az 0 akaratjából származik: azon hatal-
mat is — melyet a jogrend szükségei — közvetve 
mint Isten által akartat s rendelt hatalmat kell te-
kinteni; ezen hatalom pedig nem más mint az ál-
lami hatalom. Igy tűnik ki azután az állam s benne 
az állami tekintély mint isteni intézmény, melynek 
„lelkiismeret végett" tartozunk engedelmeskedni. 
Ez által adatik meg egyszersmind erkölcsi alapja 
az államnak és az állami hatalomnak. Ily nagy és 
fontos befolyása s következménye van a keresztény 
jogelvnek az államra nézve. Ellenben az atheisti-
kus jogelv a puszta erőszak alapjára helyezi az ál-
lamot. Erkölcsi alapról itt szó se lehet. De mi egy ily 
puszta erőhatalom minden erkölcsi eszmény sugara 
nélkül ? Nemde az csupán az erőszak kényszerével s a 
rettegés eszközével tar that ja fenn magát s mihelyt 
az anyagi hatalom eszközei kifogynak az ellenkező 
erőkkel szemben tehetetlenné válik s megdől. Söt 
nem is panaszkodhatik jogsértés miatt az ily eset-
ben, mert nem a jog, hanem csak a puszta erő 
alapján állott fenn s megdöntését a socialis vi-
szonyok helyzetéből kifolyó válságok utján el kell 
fogadnia. Neki a forradalmakat nem lehet kárkoz-
tatnia, miután ezek — elfogadott elvénél fogva — 
nem a jog, hanem csupán a hatalom elleni lázadá-
sok, mely az „erősb jogára" támaszkodik egyedül. 
Amig elegendő erővel bir a forradalmat féken tar-

o r> 
Tani, vagy esetleg elnyomni, addig jól áll a dolog 
reá nézve; de ha ezt tenni többé nem képes, hátrál-
nia kell minden panasz nélkül. Minő hatalom az, 
a melynek ily precarius a helyzete? S viszont, ha 
azokat tekintjük, kik az ily hatalomnak vannak 
alávetve: ' ismét jogosan kérdezhetjük: vájjon mege-
gyez-e az emberi méltósággal, oly hatalomnak en-
gedelmeskedni, mely semmi jogigényt, felhatalma-
zást sem mutathat fel maga részére, hanem csu-
pán csak anyagi erejénél fogva uralkodik? Vájjon 
méltó-e az emberhez, csupán felelemből engedelmes-
kedni, az ily hatalomnak? — Innét magyaráz-
ható meg, miért vált — a mai modern államokban 
— mintegy permanenssé a forradalom. Az ember 
nem tűrheti sokáig, hogy oly hatalomnak engedel-
meskedjék, mely semmi más fölénynyel sem bir fö-
lötte, mint csupán a nagyobb anyagi erőével, s azért 
igen könnyen jut azon gondolatra, hogy neki is jobb 
lenne inkább uralkodni, mint engedelmeskedni; 

amiért is megkísérti magához ragadni a hatalmat, 
annál is inkább, miután — e jogelv szerint — sen-
kinek j°gát sem sérti ez által, mert a hatalom, a 
melyet megdönteni akar, semmi fölénynyel sem bír 
fölötte, csupán csak, hogy nagyobb anyagi erővel 
rendelkezik. Im ezek ama következmenyek, a me-
lyek elkerülhetlenül állnak be, ha az államot, az 
állami tekintélyt, kivetkőztetjük erkölcsi alapjából! 
S ha ily következmények — napjainkban minde-
nütt — a hol az atheistikus jogelv uralkodik '—va-
lóban mutatkoznak is, az csak igen természetes és 
világos. Az állam és az állami tekintély erkölcsi 
alapjának fenntartása képes tehát egyedül ily zava-
rok és megrászkódtatások elől megóvni az államo-
kat. Ezen erkölcsi alapot pedig csupán s egyesegye-
diil a keresztény jogelv adhatja meg az államoknak. 
Egyszóval, visszatérni a keresztény jogelvhez, a 
modern államokra nézve, — úgyszólván az egyedüli 
életkérdés. 

Végre a keresztény jogelvnek még ama nagy 
haszna és eredménye is van, hogy valamint egész 
nemzetek, ugy az egyesek szabadságát is érintetle-
nül hagy ja : mig a modern atheistikus jogelv uralma 
alatt — mint fentebb bebizonyítottuk —annak egé-
szen el kell vesznie. Ugyanis, a keresztény jogelv 
szerint a népek és egyedek az ő jogaikat nem az 
államtól nyerik, hanem eredetileg az isteni akarat 
által alkotott természeti jogrendből meritik, amely 
jogokat az államnak csupán védenie kellene. Igy 
tehát ezek az ő jogaikat nem az államnak, hanem 
Istennek köszönik. De épen azért elidegenithetlen 
joggal is birnak egyszersmind szabadon mozoghatni 
saját jogkörökön belül s jogaikkal szabadon élhetni 
mindaddig, mig az által a közrend s mások jogai 
mec nem sértetnek. Az államnak nem szabad önké-
nyüleg e jogkörbe avatkozni, ezen jogokat sérteni; 
>öt inkább mindenütt csak védenie s minden ellen-
séges megtámadás ellen oltalmazni kell azokat. Igy 
lesz a népek és egyedek szabadsága biztosítva a ke-
resztény jogelv által, illetőleg szent fog az maradni 
az állami tekintély előtt is. A despotismussal, mely a 
szabadságot csupán a maga számára követeli, — s 
azoktól, akik hatalmának alá vannak vetve, azt meg-
tagadja, — a keresztény jogelv — áltálján — nem fér 
össze. Az állami tekintély, mely a keresztény jogel-
ven alapszik, igen jól viselheti el a szabadságot 
is, mert ennek daczára is tőle az engedelmesség, 
mert erkölcsi indokokon alapszik, meg nem von-
ható, s ahol az megtagadtatnék, annak kierőszako-
lására is föl van hatalmazva. Ellenben, az oly hata-
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lom, mely a the i s t ikus joga lapon fekszik, nem képes 
a va lódi szabadságot e l t ű r n i ; m e r t m i u t á n az ily 
ha t a lom erkölcsi engede lmességre szer t nem tehet, 
azér t minden szabadabb mozgás t g y a n ú s szemmel 
kel l néznie a la t tva ló i körében, a t tó l fé lvén, hogy 
ezen szabadabb mozgalom ellene f o r d u l h a t s lé té t 
veszélyezte the t i . Az a the i s t i kus joge lv t ehá t igy ön-
m a g á b a n fog la l j a m á r u g y a despo t i smus m i n t a 
fo r r ada lom m a g v á t . Csupán a keresz tény jogelv 
s zá rnya i ^a la t t v i r u l h a t s fe j lődhet ki a va lód i sza-
b a d s á g ; m e r t csakis ez védi s mozd i t j a elő azt ala-
posan és helyesen. V a l a m i n t m i n d e n ü t t , u g y i t t is 
igazak sz. P á l apos to lnak eme szava i : , .Ubi s p i r i t u s 
Dei, ibi l ibe r tás . " (II . Cor. 3, 17.) 

Religio, m o r á l és j o g — igy fejezi be a derék 
d r . S töck l ezen kérdés fölötti je les ér tekezését , — 
a m a há rom nagyha t a lom, melyek az életet és az 
ember inem fe j lődésé t megha tá rozzák és szabályoz-
zák . Ezek e lvá lha t l an összeköt te tésben v a n n a k egy-
mássa l . Rel igio né lkü l nincs m o r á l ; m o r á l né lkü l 
nincsen j o g ! A va l lás a morá l gyökere , a morá l ped ig 
g y ö k e r e a j ognak . Ezen benső egymássa l való össze-
f ü g g é s t fenn kell t a r t an i , nehogy ennek elvesztével 
a t á r s ada lom végenyeszete következzék be. És a val-
lás, m o r á l és j o g egymássa l való ezen szoros benső 
összeköt te tése csupán a keresz ténységben és a ke-
resz tény t anban b i r a lappal , s igy e t ek in te tben 
is egyedül a keresz ténységben van ü d v s t a l á l ha tó 
a segély . „Non est in alio a l iquo (prae te r Chri-
s t u m ) sa lus . Nec enim a l iud nomen est sub coelo 
•datum homin ibus , in quo oper tea t nos salvos fieri." 
(Act . Ap . 4, 12.) GyuriJcovics Mátyás 

Egy kis reflexió a békéről. 
Nem egyszer olvasható a lapokban, hogy ez vagy 

az a plébános mily nagy békében él községében, vagy a 
környéken az akatholikusokkal és saját híveivel ; hogy nin-
csenek semmi perei senkivel, semmi czivódásai s egyenet-
lenségei ; ő mindenkivel jó lábon áll, s azért kitüntetésre 
méltónak mondatik s ajánltatik. Ugy látszik, hogy sok em-
bernek furcsa fogalma van a békéről, s azért nem lesz fe-
lesleges egy kis reflexiót tartani a békéről a fogalmak tisztá-
zása végett s tájékozásul az érdekletteknek. Igaz ugyan, 
hogy a béke nagy jó, melyet maga az Udvözitő, mint leg-
főbb kincset hozott le az égből, mondván : „pax vobis ; pacem 
raeam relinquo vobis, pacem meam do vobis." De miután 
ugyanazon csalhatatlan Istenember azt is hozzá tevé : „non 
quomodo mundus dat, ego do vobis," és másutt: „nolite ar-
bitrait, quod pacem venerim mittere in terrain; non; veni 
enim separare fïlium a patre suo, filiam a matre sua, nurum 
a socru sua, et inimici hominis domestici eius," és : „qui 
non odit patrem suum, et matrem, et uxorem, et filios, fra-
íres et sorores, non potest meus esse discipulus:" ebből vi-

lágos.. hogy a béke s béke közt egy kis különbség vagyon, 
különben az Üdvözitö maga magának ellenmondott volna. o Ö 
Sokszor békének mondják azt, a mi épen nem béke, de 
egészen más valami, tudniillik gyávaság és háború az Is-
ten ellen, a látnók szavai szerint: „dicunt pax, ubi non est 
pax," „canes muti non valentes latrare" . . . „neque quod 
confractum erat, ligarunt." Ezen béke tehát hamis és go-
nosz; ilyen békét nem szabad kötni, mivel ez szövetkezés a 
bűnnel és ördöggel, azon testi okosság elve szerint, hogy az 
ördögnek is kell gyertyát gyújtani ; holott ez ellen folyto-
nos háborút kell viselni, és soha fegyverszünetre nem lépni; 
hisz azért hivatik Isten egyháza e földön küzdő, és nem. 
nyugvó egyháznak. Jól tartsuk tehát emlékezetünkben, a 
mit a boldogult nagy Pius pápa mondott; „reddantur vera 
rebus vocabula," nehogy a gyávaságot és árulást békének, s 
viszont a buzgalmat egyenetlenségnek nevezzük, „dicentes-
malum bonum, et dulce amarum:" a minek roppant rosz kö-
vetkezményei lehetnek, midőn aztán a nép is a „canis mu-
tus"-t csakugyan békésnek, és a buzgó lelkészt nyugtalannak 
mondja, s ez által gonoszságában megerősödik, gondolván, 
hogy neki van igaza, és nem a buzgó lelkésznek. Igaz, hogy 
az ily „békés" lelkésznek sokkal kényelmesebb a helyzete, 
mint a buzgónak, mert a gonoszok mindig nagyobb számá-
val bíró népeknek rendesen jobban tetszik az engedékenyebb, 
mint a buzgóbb lelkész; amazt persze nem háborgatja senki, 
mert ő sem háborgat senkit, hanem hagyja őket békében 
nyugodni a bün párnáin, és folyni a dolgokat, a mint foly-
nak ; de hogyan fog felelni valaha az Isten Ítélőszéke előtt az 
ilyen lelkész, a ki nem „harczolta az Ur harczait" hanem 
szövetségben élt a bünne!, az ördöggel, és az ő földi csatló-
saival, daczára annak, hogy Isten sáfára a földön ? Vájjon 
hová lett volna az Isten s egyházának ügye, ha a német s 
belga püspökök hallgattak volna arra, ta mit a kormányok 
követeltek? S igy békéseknek lehetett volna-e őket mon-
dani, s nem inkább árulóknak ? — Igy például, az egyház 
szigorúan meghagyja, hogy a kath. gyermekek keresztelé-
séhez eretnek keresztszülők ne bocsátassanak, részint mivel 
a keresztszülői f'ondos kötelemnek kath. gyermekeknél meg 
nem felelhetnek, részint mivel ez eretnekekkel való com-
municatio in sacris volna, a mit X I V Benedek pápa halálos 
bűnnek bélyegez. De van sok lelkész, a ki ezt megengedi, 
és hallgatással kiséri, nehogy az eretnekekkel, vagy saját 
hiveivel bajba keveredjék. Neki tehát békéje van az embe-
rektől, de jól van-e ez igy? — Vagy pedig az egyház szab-
ványai, és maga a dolog természete s lényege egyenesen kö-
veteli, hogy az ágyasakat nem szabad feloldozni a bűnbá-
nat szentségénél, mig el nem bocsátják az ágyast; valamint 
a tolvajokat s rágalmazókat sem, mig vissza nem téritik 
az elorzott anyagi és szellemmi jószágot ; ugy szintén ellen-
ségeskedésben egymással élőket, mig ki nem engesztelőd-
nek ; a bűnre vivő alkalmak látogatóit, mig el nem hagyják 
ezeket; a bünt majd mindennapi szokásukká tevőket, mig 
ezt le nem vetkezik. Vannak azonban lelkészek, kik promis-
cue mindezeket könnyen és mindenkor feloldozzák. Ezek-
nek tehát van ugyan békéjök az e fajta emberektől, és ezek 
dicsérik s szeretik is őket, mint igen jókat és kegyeseket, de 
vannak-e békében az Istennel s egyházával is ? Kisértse meg 
csak minden lelkész az Isten s egyházának parancsai, szab-
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ványai s szelleme szerint, a mint kell is, pontosan eljárni 
szent hivatalában, majd meglátja, hogy milyen békéje lesz 
hiveivel, főleg ha ezek különösen romlottak, s másokkal, 
például eretnekekkel. Bizony csak olyan, milyen volt Krisztus 
Urunknak apostolainak, s más szilárd hitvallóknak. Istennel 
s egyházával legjobb békében fog maradni, az igaz. Ámde 
csak is ez az, a mit mint Urunk helyettesének e földön foly-
vást szeme előtt tartania kell, félretéve minden emberi tekin-
tetet s félelmet, a nagy apostol szavai szerint : „si hominibus 
piacerem, Christi servus non essem. Sic nos existimet homo, 
ut ministros Christi, et dispensatores mysteriorum Dei. Hic 
iam quaeritur inter dispensatores, ut fidelis quis invenia-
tur. Mihi autem pro minimo est, ut a vobis iudicer, aut ab 
humano die . . . . Persecutionem patimur et sustinemus." 
Ezen szellemben járván el a lelkipásztor, ugyanazon apostol-
lal, élete végén reményteljesen elmondhatja: „Bonum certa-
men certavi, cursutn consummavi, fidem servavi, in reliquo 
reposita est mihi corona iustitiae." Scliolcz Károly. 

A szerzetes rendek Francziaországban. 
A világ Krisztus Urunk szavai szerint — mundus vos 

odio habebit propter me — nem szereti, sőt gyűlöli s üldözi 
az egyházat, egész kiterjedésében, egész nagyságában, egész 
összegében és teljességében. Hanem ezen vallás- és egyház-
ellenes gyűlölet első sorban rendesen mégis kivált a szer-
zetes rendekkel szemben nyilvánul. Az egyház üldözését a 
világ a szerzetes rendeken kezdi. Igy tett a német cultur-
harez, igy tesz most a franczia. 

A világnak a szerzetes rendek ellen első sorban nyil-
vánuló ezen gyűlöletében, tagadhatlan, van bizonyos logika. 
Miért? Azért, mert a szerzetes rendek Krisztus szellemé-
nek legmesszebb előrehatolt élite-csapatai s mintegy előőr-
sei : őket kell tehát mindenek előtt megtámadni s láb alól 
eltenni, ha valaki az egyház szivéhez közelebb akar jutni, 
hogy innen mérje a halálosnak szánt csapást a katholicis-
musra. Ez a szerzetesek ellen nyilvánuló üldözésnek logikája ! 

Ámde, ha ezt a logikát magasabb szempontból tekint-
jük, kitűnik, hogy az, mint a világnak bölcsesége általában, 
\ oltaképen nem egyéb, mint a mit euphemice, szépitgetve, 
csupán emberi gyarlóság és rövidlátásnak szokás mondani, 
a maga valóságos nevén azonban egyenesen a világ osto-
baságának kell nevezni, melynek folytonos megczáfolása és 
sublimis nevetségessé tétele egyike az emberinem történelme 
legszebb themáinak, az isteni gondviselés legfontosabb te-
endőinek, a mint ezt a szent irás oly erőteljesen mondja, mi-
dőn igy szól : Perdam sapientiam sapientum et prudentiam 
prudentum reprobabo. 

Tanulságos példa erre nézve a szerzetes rendek üldö-
zése Francziaországban. Bátran mondhatni : sehol a világion D O 
a keresztény társadalmi rendet oly gyökeresen fel nem for-
gatták, mint itten tette a nagy forradalom ; de viszont is 
állithatni, hogy sehol a társadalom keresztény szellemben 
való újjászületése és átalakulása oly erőteljesen nem nyil-
vánul, oly messzire előre nem haladt már, mint épen Fran-
cziaországban. Ez az oka, hogy a szerzetes rendek. Fran-
cziaország társadalmi életének, ugy a mint az a nagy forra-
dalom óta kifejlődött, lényeges alkatrészét képezik, annyira, 
hogy erőszakosan kimetszeni^őket a társadalom testéből, ez 

utóbbi szellemi és anyagi jólétének veszélyeztetése nélkül 
nem lehet. A dolog nagyon világos, és számtanilag, nemzet-
gazdászatilag bebizonyítható, — nem tekintve a társadalmi 
jótékony hatás azon tényezőit, melyeket számokba foglalni 
nem lehet. 

1878-iki összeszámítás szerint Francziaországban van 
158,040 mindkétnemü szerzetes : 30,287 férfi és 127,753 nő. 
Összesen 41G rendhez tartoznak, melyek közöl csak 32 
bir u. n. állami autorizáczióval, ezek közt férfi-rend csak 4 
van. Az autorizált 28 nő szerzet 113.750, az autorizált 4 
férfi-szerzet 20,344 taggal bir. A nem autorizált nő-szer-
zetekre tehát esik 14,003, a nem autorizált férfi-szerzetekre 
pedig 9943. 

Szóval: akár együtt vegyük az u. n. autorizált é3 
nemautorizált rendeket, akár, külön, — mindig százezres-
sel kell számitanunk, már akkor is, ha csupán személyekről 
vau szó, kik azonban, tekintve azon anyagi hasznot, melyet 
Francziaországnak hajtanak, illetőleg, melyeknek kiadásá-
tól az országot megkimélik, melyekkel az ország anyagi 
gazdagodásához hozzájárulnak, — milliók és milliók sulyjá-
val nehezednek a társadalmi egyensúly és jólét latjára. Lás-
suk ezt részletesen egyenkint. 

A szerzetes rendek, mint mindenütt, Francziaország-C" 
ban is, betegápolással, szegények, aggok istápolásával, árva 
s elhagyatott gyermekek felkarolásával, nevelés- és tanítás-
sal, ennek minden fokozatán át, kezdve a kisdedóvodától fel 
az egyetemi kathedráig s templomi szószékig, — hittérités-
sel, egy részök a fóldmivelés és ipar egyes ágaival is, — fog-
lalkoznak. 

Mellőzzük a szerzetes rendek által, működésük imént 
jeleztük valamennyi terén, felmutatott eredmények szellemi, 
erkölcsi részét. Csak az általok teljesített társadalmi mun-
kálkodás számokban foglalható gyümölcseit lássuk. Kezd-
jük mindjárt a betegápolásnál. Tény, hogy, kivéve oly in-
tézetekben, hol illem s erkölcsi szempontokból szerzeteseket 
alkalmazni nem lehet, egész Francziaországban alig van 
kór- s árvaház, vagy elaggottak háza, hol szerzetesek ne 
viselnék a gondozás terheit. Az ilynemű közintézeteken ki-
vül a szerzetesek számos magán intézetet alapítottak s tar-
tanak fenn, melyek sem a községeknek sem az államnak 
semmibe sem kerülnek. Vannak, kivált nőszerzetek, melyek 
a tanitáson kivül, mint mellékfoglalkozást, szegény betegek 
házi gondozását viszik. Egyes rendek kizárólagos foglalko-
zása betegek házi ápolása. Irgalmas nővérek városokban a 
leggazdagabb családoknál is páratlanul teljesitik a házi be-
tegápolás teendőit, sőt gyakran az anyákat és nevelőnőket 
pótolják. A szegény anyák pedig, kik egész nap kenyérkere-
set után látnak, reggeltől estig a szerzetesek kisdedóvodáira 
bizzák gyermekeiket. — Az igy teljesített beteg- és szegény-
ápolás által a szerzetes rendek a községek terhein nagyot 
könnyitnek. Berlin községi adója szegényápolásra fejenkint 
10 frkra rug. Parisban ez csak 7 frk, holott tekintve a pénz-
érték különbségét, az aránynak megfordítva kellene állni,nem 
tekintve, hogy a szegények száma Parisban 20—25°/0-kal na-
gyobb mint Berlinben. A mit tehát a különben tékozló Paris 
nem tesz, megteszik, pótolják a szerzetesek. A párisi köz-
korházak évenkint 100,000 beteget kénytelenek visszauta-
sítani helyhiány miatt. Kik segitik, ápolják ezeket? A ker. 
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jótékonyság angyalai, az irgalmas nővérek s a rokon rendel-
tetésű szerzetesnők. Elaggottak számára szintén Parisban 
évenkint 1200 hely nyilik meg. 1879. okt. 1-én már 1284 
volt előjegyezve, mint mellőzhetlen, és 4000 mint a kiknek 
felvétele nagyon óhajtandó. Ki gondoskodik azokról, kikről 
a város csak igy gondoskodik? A keresztény felebaráti sze-
retet, szerzeteseink által. Az a sajátságos, hogy a kiket a 
város vett gondozás alá, még azok is igénybe veszik a ker. 
Charitas kimerithetlen forrásait, — mert a város csak any-
nyit ad nekik, a mennyi épen elég arra, hogy rögtön meg 
ne haljanak, de arra nem elég, hogy megéljenek belőle. El-
aggottak, vakok és inaszakadtak, kor szerint kapnak 12, 10 
8, 5 frankot havonkint. Ebből hogy éljen meg valaki, mikor 
lakásra is több kell? Hogyan élnek meg tehát ezek, és azok, 
kik nem koldulhatnak, mert nem illik, vagy nem szabad? 
Ugy, hogy mikor a nagyszájú népboldogitók éji dorbézolá-
saik után kifáradva aludni mennek, eme szerencsétlenek 10, 
20, . . . 100-kint a kolostorok ajtai előtt állnak már, várva a 
meleg ételt és vigaszt. — A mi az árva-ügyet illeti, Paris 
városa 25,486 árváról gondoskodik fejenkint 137 frankkal. 
Ki pótolja a többit? Elhagyott vagy koldus gyermekekről a 
város nem gondoskodik. Tehát kire marad e teher? Lega-
lább is száz intézet van Parisban és környékén, melyekben 
szerzetesek gondoznak árva, beteg s elhagyott gyermekeket. 
A Pension Saint-Nicolas-nak, egyedül, 2400 növendéke van 
három házban, kik mindnyájan valamely mesterséget tanul-
nak. Leányok számára csak Párisban a nővéreknek 60—70 
dolgozó intézetük van (ouvroirs), hol házi munkát tanítanak. 
— Tekintve a nevelés és tanítás ügyét, egyedül Parisban 121 
elemi iskolában tanítottak szerzetesek. Miután legújabban 
•ezeknek körülbelül feléből a szerzetesek kiűzettek, a város 
kiadása egy milliónál többel szaporodott. Ha ezen iskolák 
másik feléből is kiűzik a szerzeteseket, a kiadások ismét egy 
millióval fognak szaporodni. Nem sokára jönnek aztán a vi-
lági tanítói kar számára ujabb kiadások : nyugdijak, pótlé-
kok, lakbérek stb. Négy millióval fogja évenkint csak Paris 
városa megváltani a véres szájú népboldogitók vallásgyü-
löletét csak az iskolában. Hogy a szerzetesek tanítása és ne-
velése j ö t t is olcsóbb is, ezt csak a vak nem látja. 

Sokan a szerzetesek vagyonára vetik irigy szemeiket. 
Lássuk, mi igaz van a szerzetesek gazdagságában? 

A congregatiók ingatlanokban birnak körülbelül 160 
millió értéket, ingóságokban körülbelül ugyanannyit. De 
hát például Rotschildnak magának nem többszörösen többje 
van-e, mint 160,000 szerzetesnek, kik, ha nem több, ugyan-
annyi árva,beteg, elnyomorodott, elaggottal osztják meg min-
denöket ? A statistika kiszámította, hogy Francziaországban 
egy-egy fejre esik 500 frank évi jövedelem. Számítsuk ki, 
mennyi esik a szerzetesek által birt milliókból, — ha azt mind 
jövedelmező tőkének vesszük, holott bizony házak, templo-
mok, könyvtárak, iskolák, nem hogy jövedelmeznének, sőt 
ellenkezőleg, évi tetemes kiadást tesznek szükségessé, — no 
de hát, mondom, vegyük a szerzetesek 320 millióját jöve-
delmező tőke gyanánt: mennyi esik ebből 160,000 szerze-
tesre és ugyannyi világira, a kiket teljesen szerzetesek tarta-
nak irgalomból életben? 320 millió 5°/0 kamattal ad évi 16 
milliót. Ezt fejenkint szétosztva egyre-egyre jut 100, illetve 
.50 frank. Tessék ebből megélni ! . . . Hol van tehát a szerze-

tesek gazdagsága? . . . Nem. IIa valamely osztálya a társa-
dalomnak, ugy a szerzetesek azok, kik legkevesebbet fo-
gyasztva legnagyobb hasznot hajtanak a társadalomnak. A 
trappisták ezen felül oly vidékek lakható es müvelhetővé té-
tele által kötelezték a nemzetet hálára, a mely vidékek lak-
hatóvá tételére az állami budgetben nincs tétel s a modern 
nemzetgazdászatban legfölebb theoria van de praxis nincs. A 
karthauziak .Chartreuse' nevű liqueurjökből kapnak éven-
kint 400,000 frank tiszta jövedelmet. Es e nagy összeget 
mind jótékony czélokra költik. Az egész Rotschild-család, 
egész Euróbában, 10 ev alatt, tesz-e annyi jót szűkölködők-
kel, mint a mennyit egyedül a kartháuziak ,Chartreuse'ök 
után egy év alatt tesznek ? 

Ez a szerzetes rendek jótékony hatásá csupán anyagi 
téren. Még csak azt tesszük hozzá, hogy a szerzetes rendek 
Francziaország anyagi gazdagodásának akkor is nélkülöz-
hetlen tényezői, midőn külföldön mint hitküldérek működ-
nek. Gauthiot a párisi kereskedelmi földrajzi egylet titkára 
1880. május 18-án constatálta, hogy egyedül a Szentföld-
ről 20 millió érték megy fraqcziák kezébe azon prestige ré-
vén, melynek titkát a franczia szerzetesek tartják fenn. An-
gol- és Németország ennek a kereskedésnek 1/20-részét 
sem voltak képesek magokhoz ragadni. Más a protestáns és 
más a kath. hitküldér! A ,H. p. Bl' után. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, november 16. ,VUramontán' és szabadkőmű-

ves hazafiság. — A katholikusokat üldöző mania, a mely 
betegségben korunk szenved, lázas állapotában feltalálta azt 
a jelszót, hogy a katholikusok hazafiatlanok. Es a midőn fel 
találta, kihirdette azonnal, és e czimen, ez ürügy alatt meg-
kezdetett a katholikusok üldöztetése és tart a mai napig. Nem 
is mondhatja meg senki, hogy mikor lesz vége. Ugyanezen 
ürügy alatt kezdte meg Bismarck a kulturharezot, üldözte és 
száműzte a szerzeteseket ugy, mint a többi papságot; e jel-
szó alatt küzdött a parlamentben az ultramontán, azaz katho-
likus elvek alapján működő centrum ellen; ezen ürügy alatt 
üldözik és száműzik a franczia szabadkőműves kormányfér-
fiak is a szerzeteseket. Es ezt a czimet helyeslik nálunk is a 
katholicismus üldöztetésében és alaposnak tartják a katholi-
kus papságra való vonatkozásában. Még most ugyan csak a 
külföldet illetőleg beszélnek róla, de idővel bizonyára reánk 
katholikus magyar papokra is alkalmazzák ; hiszen ugyan-
azon alapon állunk, melyen a porosz és franczia papság,ugyan-
azon elveket hirdetjük, mint ők, és igy bizonyos, hogy, ha 
eljöttnek látják majd az egyház ellenségei az időt, mi is épen 
ugy hazafiatlanoknak fogunk czimeztetni, mint a német s 
franczia papok; mert hiszen nem törődnének az egyház elle-
nei a katholikus papsággal sem, mint nem törődnek mások-
kal, csak azokat a bizonyos elveket ne hirdetnék. Az elv, a 
tanazonosság, ez a valami, a mi közös gyűlöletet von maga 
után. A katholikus papban az elv, a tan üldöztetik. 

A katholikus papság tehát, mint mondtuk, liazafiatlan-
nak bélyegeztetik a szabadkőművesség által. Es mily saját-
ságos találkozása a véletlennek: épen akkor, midőn e czim a 
legnagyobb forgalomban van, épen akkor kell értesülni azon 
hazafiuságról (?) mely a szabadkőműveseket lelkesíti. A je-
len eset bennünket magyarokat főleg érdekel, inert a szalad-
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kőművesek hazafiságukat mi velünk magyarokkal és a mi 
körünkben akarják érvényesíteni, és hogy azonnal megmond-
juk, hogy minő az a szabadkőműves hazafiság, kijelentjük, 
hogy az germanizálús és judaizálás. A nemzeti lét érdeké-
ben tudvalevőleg mozgalom indult meg, ugy a germanizátió, 
mint a judaizatió ellen. E mozgalmat a páholy testvérei na-
iryon szivükre vették és kárhoztatva azt szavukat emelik a ö J 
germanizatio és judaizatió mellett, mert különben szerintük 
a magyar nemzet culturalis tekintetben visszahanyatlik ; in-
tik is a nagy mestert (vájjon Pulszkyt ?) hogy az általok 
megkezdett és óhajtott irányban vezesse a páholy ügyeit, 
kezet fogva a nagy Oriens páholylyal. 

Olvasva a ,testvérek' felszólítását, nem tudtuk elhatá-
rozni, mi nagyobb, a testvérek efronteriája-e, melylyel ily 
felhivást közzétesznek, vagy hazafiatlanságuk. De legyen 
nagyobb bármelyik is, azt nem lehet megtagadni, hogy e 
fölhívásban a szabadkőművesek hazafiatlansága napnál fé-
nyesebben van igazolva. Magyarországon, magyar ember, 
igy csak akkor beszélhet, ha a páholy testvérei közé tarto-
zik, ha mint ilyen szakitva a nullással, avval együtt haza-
fiúi érzelmeit is megtagadta; igen, csakis a páholy emberei-
nél lehet mindegy, akár német, akár zsidó, akár magyar 
szellem uralkodjék azon országban, melynek neve: Magyar-
ország. Mi a magyar nemzeti érzület nevében sietünk a ha-
zaámitás bűnével megbélyegezni a szabadkőművesség e fel-
hívását. Nem a német nemzet mint nemzet ellen szólalunk 
mi fel, mi magunk nagyra becsüljük a német culturát, de 
mi mint magyarok, Magyarországban magyarok akarunk 
maradni és el kell Ítélnünk minden oly törekvést, mely nem-
zetiségünktől megfosztani akar. Legyen ur a német hazájá-
ban, művelje a tudományt, a művészetet ; de hazánkban a 
szabadkőművesség is tartsa tiszteletben a magyar nemzeti-
séget, mert itt urak mi magyarok akarunk maradni és nem 
tűrjük meg, hogy a magyar nemzetiség rovására más nem-
zet — nemzeti törekvéseit mozdítsa elő. Valóban nagyon 
kíváncsiak vagyunk tudni, hogy mit mond az öreg Pulszky 
a vén szabadkőműves ,testvérek' e hazafiúi felhívásához ?*) 
Vájjon egyetért-e a nagymester a ,testvérekkel'? Vájjon a 
netaláni támadásokkal szemben nem fog-e azon szabadkő-
műves fogáshoz nyúlni, hogy a katholikus papságot, szóval 
az ultramontánokat fogja hazafiatlanságról vádolni ? Nem, 
ily hazafiatlanság valóban példátlan, ilyesmire a katholiku-
sok nem képesek, kiket felséges isteni példányképük lelkesít 
a hazaszeretetre, hanem azok, kik, mint a szabadkőművesek, 
a kereszténység szerzőjének, a Megváltónak istenségét meg-
tagadják. Nem is lehet az máskép. Mig a keresztény ka-
iholikus ember meghatározott vallási irány szerint ren-
dezi be életét, a szerintkormányozza érzelmeit: a szabadkő-
műves, felszabadítva önmagát minden vallási elv- és tantób 
életének egész irányát a kereszténység megsemmisítésére 
szenteli, történjék az bár mily eszközzel, történjék bár 
mily áron, történjék bár a legszentebb érzelmek feláldozásá-
nak árán is. A jelen eset e tekintetben ecclatans például szol-
gál. Itt is feláldozza a szabadkőműves hazafiúi érzelmeit, 
csakhogy a páholy léte biztositva és igy a kereszténység el-
leni működés lehetséges legyen. Ilallott-e valaha valaki 

*i Mi jót mondhatna ; hisz ő maga is német vczérczikkeket Írdo-
gál fővárosi Ziidú jourrálok sziimára. Szerk. 

ilyesmit a katholicismusról ? Intézett-e valaha a katholikus 
papság hasonló felhivást valakihez? Feláldozta-e valaha 
hazafiúi érzelmeit, vagy nem inkább azt tapasztaljuk-e, a 
mire példa a szabadkőművesség történetében nem létezik' 
hogy katholikus papok egész helységeket megnyertek szív-
ben, észben a nemzetnek? Ok, igen, azok az .ultrarnontánok' 
például szolgálhatnak mindenkinek, mindenkor arra nézve 
is, hogy mit tesz hazafiúi módon érezni és tenni. 

De nem fejtegetjük tovább e kérdést. A közt a mit az 
,ultramontánok' tettek és tesznek hazafiság tekintetében, és a 
közt, amit a szabadkőművesek tesznek, mint ezt idézett fel-
hívásuk tanúsítja, ég és föld különbség van. Azok valóban 
hazafiak, ezek hazafiatlanok. E tényt tagadni nem lehet. E 
tényből azonban kötelesség hárul ugy minden egyesre a 
nemzetben mint magára a kormányra. A nemzet egyeseire, 
hogy kerüljék e földalatti társulattal az összeköttetést, mely 
csak arra szolgál, hogy a nemzetből a vallásosságot és haza-
fiúi érzelmeket kiirtva a nemzetet vallástalanná és haza-
fiatlanná tegye. Sőt ne csak kerüljék, hanem minden rendel-
kezésökre álló eszközzel küzdjenek ellene, hogy a mennyire 
tőlük függ, a nemzet megmeneküljön az erkölcsi mételytől. 
De a kormányra is hárul felelősség ; mert, bár, fájdalom, val-
lási szempontból nein gördített akadályt a kormány a szabad-
kőműves páholy elé, hanem azokat engedélyezte, a mi már 
ez ideig is kimondhatatlan kárt okozott a nemzetnek, de 
most már itt az ideje, hogy' a kormány legalább hazafiúi 
szempontból ne tűrje tovább a szabadkőművesség üzelmeit. 
IIa valamit, ugy ezt a nemzet megvárhatja a kormánytól és 
pedig azon kormánytól, mely hazafiúi érzelmeiről annyi tanú 
ságot tett a pánszláv protestáns intézetekkel szemben ; elvár-
hatja jogosan a nemzet, hogy ugyanazon erélylyel fog fel-
lépni a kormány, hogy a szabadkőműves páholyokat, a haza-
fiatlanság e fészkeit, feloszlatni fogja. Ez a kormány köte-
lessége. És óhajtjuk a nemzet érdekében, hogy e kötelessé-
get mennél gyorsabban teljesítse. Q 

Pécs. nov. 8. l'roll Ferencz apát-kanonok ur nm. és 
főt. dr. Dulánszky Nándor püspök ur trónfoglalásának har-
madik évfordulóját 20,000 frtnyi alapitványnyal örökí-
tette meg. 

Alapitó levelének szövege ez : 
Excllme ac Rssme Dne Episcope ! Anniversaria tri -

umphalis tertia installations dies agitur hodie, qua Domi-
nus magnificentia sua praeclarae Sedi Divi Mauri multam 
glóriám fecit, quam utpote Sedem Excellentia Vestra, Clero 
populoque iubilante, coeloadmodum sereno, die 8-a Novem-
bris 1877 capessivit, eamque Paulinis continuo ornat vir-
tutibus et episcopalibu8 exemplis. Memóriám huius toti 
Almae Dioecesi periucundae diei honoraturus, sed et rem 
literariam, quae Excellentiam Vestram ex parvis ad maioru 
prececura laboré sublimaverat, celebraturus ac nobilitaturus 
ad pedes apostolicos depono viginti mille, i. e. 20.000 finos 
in libellis Cassae parsimonialis quinque-ecclesiensis praesen-
tibus reverenter advolutis. Cuius quidem viginti milliuui 
florenorum, in cassa fundationali generali dioecesana admi-
nistrandorum, proxima destinatio, mea humilliina opinione 
sequens esse posset. — Alma Dioecesis quinque-ecclesiensis 
hodie in 22 Districtus V A. Diaconales, una Scholarum 
Inspectoratus dispescitur. Optarem, ut in singulo Districtu 
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omni anno unus scholae seu parochialis seu filialis docens 
praemium 40—50 fl percipiat, electionis raodalitate sequente 
óbservanda ; l-o Fratres districtuales omni anno in corona 
autumnali in Domino congregati votorum pluralitate dési-
gnent très docentes in suo Disctrictu laudabiliter servientes, 
<juos praemio hoc dignos censent, horumque nomina cum 
brevi informatione curent in protocollo ad Rssrnum Ordi-
nariatum promovendo describi. 

2-0 Rssmus Pater Eppus, vel Sede Episcopali vacante 
Yicarius Capitularis e propositis puncto l -o tribus docenti-
bus uni, pro suo beneplacito, conférât defixum 40—50 flnor. 
praemium. 

3-0. Si aliquis Districtus aliquo anno praescriptnm 
puncto l-o propositionem non facérét, casu hoc Rssmus Pa-
ter Eppus, vel Sede Episcopali vacante Vicarius Capitula-
ris libere poterit praemium illius anni et illius Districtus 
cuicunque docenti dioecesano, vel etiam magistrae puellari, 
pro suo beneplacito conferre et, addicere. 

4-0. Si numerus Districtuum vel pes procentuationa-
lis peculii fundationalis hodie eras seu augeretur, seu minu-
«retur, Reäsmus Pater Eppus, vel Sede Episcopali vacante 
Vicarius Capitularis iure gaudeat annua praemia numero 
Districtuum prout et pedi procentuationali, admensurandi et 
attemperandi. Ita pariter 

5-0. Si ea tristia temporum adiuncta subsequerentur, 
ut Ecclesia a Schola separaretur, aut plane e scholis exclu-
deretur, adeoque Fratres Distructuales propositionem puncto 
l -o praeseriptam facere non possent : casu hoc Rssmus Pa-
ter Eppus, vel Sede Episcopali vacante Vicarius Capitula-
ris libere poterit cum fructu fundationis pro tempore turba-
tae harmoniae disponere, prout ei in Domino visum fuerit ; 
-suapte intellecto eo, quod cessante anomalia normális ordo 
fundationis denuo reviviscere debeat. Demum 

6. Primus annus, quo praescripta puncto l-o propo-
sitio facienda est, adeoque praemia distribuenda sunt, erit 
annus 1881-us. 

Salvo itaque iudicio Excellentiae Vestrae, cui prae-
viam fundationem cum plena submissione resigno, humil-
lime oro : dignetur Exc. V-a tabulas has piae fundationis, 
quas intima cordis gratitudo erga almam matrem Dioece-
aim meam dictavit, benigne aeeeptare, approbare, et confir-
mare, atque sie coordinatam fundationem in Dioecesi publi-
cari facere. 

Concédât Deus : ut haec etiam fundatio nobilitet ne-
xum, qui inter Ecclesiam et Scholam intercedit, naturalem ; 
et adglutinet corda docentum matri Ecclesiae, quae salutis 
eorum temporalis etiam sicut est naturalis promotrix, ita be-
nevola semper et inexhauribilis benefactrix. — Quinque-
Ecclesiis, die 8 a Novembris 1880. Franciscus Troll, Abbas 
S . Stanislai de Saros et Canonicus Cantor. 

Regensburg. Albertus Magnus halála napjának hatszá-

zados évfordulója f. évi nov. 15-ére esvén, az itteni apos-
toli lelkű püspök, minthogy Albertus M. egykor regens-
burgi püspök is volt, lelkes főpásztori szózatot intézett me-
gyéjéhez, mely szélesebb körökben is érdemes figyelemre 
•és olvasásra. 

Jövő nov. 15-én, igy olvassuk e főp. körlevélben, lesz 

épen teljes 000 évre, hogy Albertus, a boldog, a nagy*), ki 
egykor regensburgi püspök is volt, években és érdemekben 
gazdagon az örök hazába átköltözött. 

Utolsó éveit Albertus M. Kölnben a Rajna mellett, 
teljesen visszavonulva a világtól, töltötte. Bezárkózva czel-
lájába, minden, még a legnemesebb külvilági foglalkozás 
kötelékeitől is ment ohajtott lenni, hogy egyedül Istennek 
éljen s magát a mennyei útra előkészítse. 

Ez idő alatt minden nap meglátogatta a helyet, hová 
temettetni akart, és naponkint elvégezte ott magáért a halotti 
imákat, mintha már meghalt volna. Végre ütött az óra, hogy 7 © 7 c? J 
Krisztussal egyesüljön. Örömmel indult el az örökkévalóság 
útjára, gyermekded alázatossággal vette magához az Oltá-
rszentséget, bucsut. vett könyező rendtársaitól. Utolsó sza-
vai ezek voltak, melyeket folytonosan ismételt: Sicuti au-
divimus ita et vidimus. Nov. 15-én 1280-ban, pénteki napon 
lehelte ki lelkét Ura Istene kezébe, 87 éves korában, melyek 
közül 60-at szerzetében, s ötvennél többet tanári széken 
töltött. Kölnben, a dömések főoltára előtt, azon nagy kereszt 
alatt, mely a boltozatról a szentély bejárása fölött függött, 
remmették el, mert ezt a helyet választotta magának. 

Ezentúl tehát egy szük koporsó zárta magába, egy-
szerű felirattal, sötét sirban* azon nagy férfiú földi marad-
ványait, ki erényeinek ragyogása és bölcseségének fénye ál-
tal egész országokra és népekre világosságot derített. Ámde 
az Ur Isten szentjeinek még csontjai fölött is őrködik. 0 
akarja, hogy az igaz örök emlékezetben éljen, és Sirák fiá-
val Isten egyháza arra hí fel, hogy: „Dicsérjük és magasz-
taljuk a jeles férfiakat, a mi őseinket nemzetségeikben. Tes-
tök a sir békéjében nyugszik, ámde nevök él nemzedékről 
nemzedékre." 

Albertus M. bizonyára azon jeles férfiak közé tartozik, 
kiknek neve köztünk nemzedékről nemzedékre él, kiket di-
csőíteni szent kötelességünk. 

Albertus M. t>00 évi jubilaeuma mindenek előtt öröm-
ünnep sz. Domonkos rendjének. Ah ! mennyi dömés kolostor 
nem áll fenn többé, még azok sem, melyekben Albertus M. 
élt és működött ! De állnak még most is fenn dömés zárdák, 
vannak még sz. Domonkos rendjéhez tartozó férfiak és nők. 
Tehát ezeknek november 15-ikét nagy ünnepélylyel illik 
megülniük. Az ő ruhájokat hordta Albertus M. még mint 
püspök is, egész halálaig. Rendjöknek szolgált 60 éven át 
kiváló tehetségeivel, működésével, teljes tekintélyével, s 
utolsó akaratával is az övék maradni akart. Midőn mint 
ifjú a mennyei boldogság útját kereste, a b. Szűz sz. Do-
nionkos rendjébe utasította. És ezen utat ezen rendben csak-
ugyan megtalálta, belépése óta végig liiven követte, számo-
sakkal megismertette, reá vezetve a buzgókat, megerősítve 
rajta a gyengéket. Rendjének sok, igen sok házat épitett, 
alapított, közvetített, tekintélyre emelt. Albertus készité tu-
dományáról hires rendje számára negyedmagával a tanul-
mányi rendet. A pápai udvarban Magister Palatii, az apos-
toli paloták tanitója volt. Két izben kormányozta a német-
országi terjedelmes tartományt, mint főnök. E hivatalában 

*) A ki e nagy, e rendkívüli férfiú élete, működése, és tud. müvei-
vel tüzetesebben megismerkedni óhajt, annak ajánljuk Sigkart művét 
..Albertus M. Sein Leben u. seine Wissenschaft. Regensburg 1857; vagy 
Stöckl, Gesch. der Philosophie des Mittelalters 2. köt. 352—421. lapon. 
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többször beutazta hazájának minden vidékét, szakadatlanul 
azon levén, hogy szigorral és szelídséggel fenntartsa a rend 
szabályait, s annak áldásait városról városra, országról or-
szágra kiterjeszsze. És midőn a minden jónak ellensége, a 
hazugság atyja, egyszer sz. Ferencz és sz. Damonkos rend-
jét végveszélybe akarta ejteni, támadásokat keltve s a leg-
tévesebb vádakat terjesztve ellene, akkor Albertus M. volt 
az, ki a szerzetesi élet jogait a kereszténység atyja előtt, és 
pedig oly diadalmasan megvédte, hogy az ellenfél vádiratát 
kárhoztatás sujtá, rendjének tagjai a párisi egyetemen tan-
székeikeikeit ismét elfoglalták, s a szerzetesi intézmény a 
pokol minden támadásai ellen örök időkre biztosíttatott. 

Szent szerzetes rendje b. Albertusnak legbecsesebb 
kincse volt e világon; semmi méltóságot nem becsült any-
nyira, mint sz. Domonkos szegény szerzetének öltönyét. 
Mennyi ok arra, hogy sz. Domonkos rendje nov. 15-ikét 
minden kitelhető módon megünnepelje?! (Folytatjuk.) 

IE0DAL0M. 
— Előfizetési felhívás ily czimü munkára: „Jézus 

Krisztusnak Szent Gyermeksége." Napi ájtatosság Jézus 
gyermekségének titkairól. Letourneur abbé soissonsi általá-
nos helynök müve alapján átdolgozta Dr. Binder András 
papneveidei lelkiigazgató és tanár. — A buzgó kath. nép al-
kalmi ájtatosságot szokott végezni az év egyes részében, p. 
nagyböjti, májushavi ájtatosságot stb. A hazai kath. iroda-
lom e czélra kiadott könyvek által törekszik a nép lelki 
óhaját kielégiteni, a vallásos szokást terjeszteni és ápolni. 
A jelen mű czélja egy még szerény körben ismert ájtatos-
sági gyakorlatot „Jézus Szent Gyermekségének ájtatossá-
got," melyet a sz. karácsonyi időben szokás végezni, meg-
kedveltetni és terjeszteni. Jézus sz. gyermekségével kezdte 
íni-gváltásunknak, a mennyei szeretetnek nagy müvét : oda 
kell működnünk, hogy Jézus iránti szeretetünk is sz. gyer-
mekségénél kezdődjék. I t t gyuladjon lángra szivünkben Jé-
zus iránt a szeretet, mely örök és boldog emléket hagy lel-
künkben. „A szeretet egy jó anya és minden erénynek gyö-
kere," Aq. Sz. Tamás I. 2. 662 a. 4. Nincs sziv, mely a leg-
készségesebb érzelemmel ne közelednék a bethlehemi já-
szolyban nyugvó isteni kisdedhez ; ő hozzá vezetni, szere-
tetében megőrizni, hogy Jézus legszentebb szivének óhaja 
szerint legyünk „mint a kisdedek" (sz. Máté 18, 3.), e mű 
feladata. A mű legkedvesebb karácsonyi ajándékul szolgál-
hat. A 10 ivre terjedő és egy képpel ellátott mű deczember 
havában fog megjelenni. Egy példány ára 80 kr. Minden 
10 megrendelt példány után egy tiszteletpéldánynyal szol-
gálok. Szatmártt, november havában 1880. Dr. Bindtr 
András. 

Beküldettek a Sz.- István-Társulat következő ki-
adványai : 1) Házi könyvtár X X X Y . — IX. Pius pá-
pasága. Ir ta Füssy Tamás. I I I . rész. Az 1856-iki párisi con-
gressustól I X . Pius haláláig XV. 596 lap. — 2) A Sz. Ist-
ván-Társulat és könyre. 1880. 62 lap. — 3) Szent-István-
L'ársulat Naptára 1881-ik évre. 20. évfolyam. K iad ja a 

Szent-István-Társulat. Becses tartalommal. 
Nem tehetünk róla, de ismételve ki kell mondanunk, 

hogy a társadalomra csaknem kiszámithatlan hatást gya-
korló naptár-irodalom terén mi katholikus magyarok, szá-
munk arányát tekintve, még mindig nagy hátrányban va-
gyunk. Németországban a kath. nép kezébe más naptár mint 
vallásos szellemű alig juthat. Miért ? Mert a vallásos szel-
lemű naptárak ott annyira felszaporodtak, és oly tömege-
sen árasztanak el várost és falut egyiránt, hogy a .Literal-. 
Handweiser' egyik minapi számában már a túlságos termelés 
káros következményeire látta jónak figyelmeztetni. Nekünk 
alig 3 kath. szellemű naptárunk van összesen, szemben a hite-
hagyott vagy a hitre nézve legalább is egykedvű rengeteg 
) aptár-irotlalommal szemben. 

X Jelentés. Minthogy a Gerseti irta könyvecske r 
Krisztus követéséről négy könyv, (ezelőtt Kempis Tamás mű-
vének tartották) a könyvesboltokban nem kapható, arm 
szántam el magamat, hogy könnyen érthető, népszerű ma 
gyarsággal, egészen önálló fordításban elkészítem s olcsó 
kiadással szolgálok az azt óhajtó közönségnek. Isten segé-
lyével annyira mentem, hogy művemet immár nyomatás 
alá egyengethetem, mit azon szándékból kivántam közhírré 
tenni, hogy a legközelebben kiadandó hirdetés által annál 
több pártolóra, aláíróra találhassak.*) 

Osli, szent Márton napján, 1880. Jáky Ferencz lelkész. 

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

jesztésére, Kalmár Endre kegyes tanitórendi tartományi fő-
nöknek, az egyház és a tanügy terén szerzett érdemei elis-
meréseül, a királyi tanácsosi czimet díjmentesen adomá-
nyozom. 

Kelt Budapesten, 1880. évi november hó fi-án. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. Trefort Ágoston, s. k. 

VEGYESEK. 
— Albertus Magnus halála 600-os napját, nov-15 ikét r 

nagy ünnepélyességgel tartották meg különösen Németor-
szágban, és itt kivált Lauingenben, hol e nagy szellemű és 
szentéletü férfiú született. Az Albertus-emlék alapkövét 
szintén ez nap tették le. Kölnben szintén fényes ünnepélyek 
voltak. Hertling báró emlékbeszédében utalt azon viezásság-
ra, hogy mig a modern istentelenség patriarchájának, Spinoza 
Baruch, sophista zsidónak szobra iránt az egész világ még a 
hivatalos körök is annyira ré deklődtek, addig a középkori 
német tudomány leggenialisabb képviselője iránt az u. n. 
német tudomány egy mákszemnyi érdeklődést sem tanusit. 

— Nagylelkű alapítványt tett ft. KrauszJános apá t -ka-
nonok ur ő nga, a kassai papnevelő intézet kormányzója. 
10,000 fttal járult b. e. Perger püspök azon alapítványá-
hoz, melynek czélja a kassamegyei segédlelkészek anyagi 
helyzetének javitása. Ki északi egyházmegyéink állapotát 
ismeri, az tudni fogja, mily kimondhatlan jótett ott a mé-
lyen tisztelt apát-kanonok ur alapítványa. 

— Maimban Nostadt Jakab, a ,Mainzer Journal' de-
rék szerkesztőjének felügyelete alatt ,misebor-pincze' fog 
felállittatni, melynek egyedüli czélja tiszta természetes bor-
ral szolgálni a templomoknak. Minden nyerészkedés ki van 
zárva. A mainzi s minden püspöki hatóság bármely időben 
vizsgálót küldhet a pinczébe. 

— A bonni egyetemen végre valahára Si mart rendes, 
Kaulent pedig rendk. tanárrá nevezte ki a porosz kormány. 
Tudvalevőleg ezt az egyetemet szemelte ki Bismarck az óka-
tholicismus fellegvárává. A kath. hittudományi kar ketté 
kadt. Három rendes tanár ókatholikussá lett. A kath. kar-
nak maradt egy rendes, egy rendkivüli (Simar) és egy ma-
gántanára (Kaulen), ki 53 éves koráig csak idáig vihette, 
pedig hát szakában elsőrangú tudós. Volt eset, hogy a há-
rom ókatholikus rendes theol. tanárnak összesen 1 szál 
hallgatója volt, mig a háttérbe szoritott kath. tanárok elő-
adásait 100 theologus hallgatta. 

Éhező perzsiai hitrokonainknak. 
Hatvanból 
ib zentan liai 

4 f r t 
2 f r t 

Összeg 6 f r t 
Főösszeg : 233 frt 50 kr 
6 es. k. ar. és 40 frk ar. 

*) A mélyen tisztelt katholikus hirlapszerkesztőségek e könyvje-
lentés felvételére kéretnek. J. F. 

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

Nyomatott Budapesten, 1880. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Budapesten, november 20. 41 II. MÖY, 1880. 

TARTALOM: Az esztergomi székesegyház kincstára. — Dispositiones de mixtis matrimoniis et matriculis alias dimissae 
republicantur. — A terv, mely szerint aquinói sz. Tamás összes műveinek pápai kiadása készül. — Egyházi tudósitások : 
Budapest. A vallás stb. alapjogi természetének megvizsgálására kiküldött országgyűlési bizottság. Rozsnyó. Protestáns 

türelem. Regensburg. Albertus Magnus halála napjának hatszázados évfordulója. — Vegyesek. 

Az esztergomi székesegyház kincstára. 
Nem lehet mondani, hogy az említett kincstár 

akár a nagy közönség, akár a tudományos körök 
előtt eddig ismeretlen lett volna. Annak számos 
sz. edénye, ruhaneműje az isteni tisztelet alatt hasz-
nálatba jött ; a bécsi 1873-i vi lágtár laton, meg 1876-
ban a magyarországi árvízkárosultak javára Buda-
pesten rendezett műipar-kiállitáson kitéve vol t ; az 
Esztergomba érkező szaktudósok, a touristák el nem 
mulasztot ták a nekik készségesen megmutatot t kincs-
t á r látogatását ; Bock Fr. az építészeti emlékek fen-
ta r tásá ra felügyelő központi bizottság évkönyve-
inek III . kötetében, nm. Zalka püspök ur pedig még 
min t az emiitett kincstár őre a „M. Sionu kötetei-
ben annak több nevezetes müdarabjá t rajzok kísé-
retében is közzétette. De hiányzott eddig oly mű, 
mely a kincs- ruha- és könyvtár összes kiválóbb 
müdarabja i t a fenlevó leltárak alapján critice megvi-
lágítot ta s egyszersmind nagyszabású fényképekben 
az olvasó elé áll í totta volna. Főmagasságu bibor-
nok s hgprimás ö eminentiája, kinek bőkezűsége az 
esztergomi székesegyház kincs- s ruha tá rá t csak-
nem évenként gazdag s fényes müdarabokkal gaz-
dagí t ja , az említett hiányon segített saját nagy költ-
ségén csak imént nagy folio alakban megjelent dísz-
munkával , melynek czime: „Történelmi, müirodalmi 
és okmánytári részletek az esztergomi föegyház kincstá-
rábólFm. hgprimás esztergomi érsek Simor János 
u r n á k , a római sz. egyház birbornoka megbizásából-
és költségén, kiadta dr. Dankó József, esztergomi 
kanonok. u 

E monumentális díszmunka két kötetből áll. 
Az egyik Beszédes Sándor esztergomi fényképész-
nek műterméből származó, 55 nagy folio lapon 

jelesen sikerült ábrákban hetvenkilencz műtárgyat 
állit a néző szemei elé oly plasticitással, hogy az 
ember gyakran azon csalódásnak engedi át magár, 
miszerint nem festett képet, hanem domborművet 
lát maga előtt. A második kötet a kincstár rövid 
történetét, az ábrákat magyarázó s a fenlevö leltá-
rakra alapított szöveget, de még magukat a leltá-
rakat is hozza, melyek 1610 előtt készittettek. E 
második kötet szerzője tudós dr. Dankó József esz-
tergomi kanonok ur , úgymint ki a külföldön már 
éveken át folytatott mütanulmányai , az egyházi mű-
történelem irodalmának, de meg az esztergomi kincs-

" Ö o 
tár i leltáraknak tüzetes ismerete által is kiválóan ké-
pesítve volt a kérdéses magyarázó kötet megírására. 
Ezen kötet is számos s ránk magyarokra nézve ér-
dekes ábrával, homlokdiszszel. kezdőbetűvel, czimer-
rel, záradékrajzzal ékeskedik. 

E lapok szűk tere nem engedi meg, hogy az 
egyes műdarabok ismertetésébe bocsátkozzunk, de 
még ehhez a fényképek látása is az olvasók ál ta l 
k íván ta tnék ; feladatunk tehát csupán az esztergomi 
kincstárnak dióhéjba foglalt története lehet. 

Az esztergomi székesegyház alapítása a magyar 
egyházéval egykorú levén, ennek jó és balsorsában 
kilencz századon át hiven osztozott. Szent István még 
998-ik kezdette építeni Isten dicsőségére s a vér-
tanu-koszorut nyert sz. Adalbert tiszteletére az esz-
tergomi székesegyházat s azt gazdagon felszerelte 
sz. edényekkel, ruhákkal , könyvekkel s ereklyékkel, 
milyeket a katholikus isteni szolgálat természete 
megkívánt. E székesegyház 1196-ban leégvén, J ó b 
érsek által nyomban díszesen felépíttetett ; 1304-ben 
azonban Cseh Venczel seregei által ismét feldula-
rott, a dóm és a sekrestye ajtai erőszakkal feltöret-
tek, s onnan minden kincs, ereklye, ruha s okmány 
elhurczoltatott. 1312-be n pedig Csák Máté fogta 

41 
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ostrom alá Esztergom várát s ennek bevétele után 
a kanonokokat eliizte, az érseki palotát felégette, a 
székesegyházat megrabolta s azt és a fökáptalant 
több mint 15000 márka erejéig megsarczolta. Te-
legdi Csanád érsek egész erélylyel igyekezett az 
egyházat romjaiból kiemelni, s becses isteni szolgá-
lati czikkekkel felszerelni, ugy hogy az 1397-ben 
Kanizsai érsek által megtartott canonica visitatio 
alkalmával a másod örkanonok neki á tnyúj that ta a 
kincsek leltárát, mely különféle ruhákat, süvegeket, 
kelyheket, kereszteket, urmutatókat, pásztorboto-
kat, ereklyéket és táblákat tartalmazott. A kincstár 
állományának ezen első időszakából (1000—1440) 
sajnos, csak igen kevés darab maradt reánk, úgy-
mint : a byzanti békecsóktábla, az eskükereszt, a 
Szuhay-féle kehely és egy gazdagon hímzett viola-
szinü misemondó ruha. Sajnos, hogy e diszmüvek 
egyike sem viseli magán a művész nevét, szárma-
zásuk helyét meghatározni pedig megközelítőleg 
sem lehet. 

Jóval számosabbak voltak a késő gót styl és a 
renaissance alkotásai Esztergomban 1440-től 1600-
ig. A kincstár Széch Dénes érsek finom müizlésének 
bizonyitékát egy kiválóan szép kehelyben birja. 
Corvin Mátyás király alatt Esztergom is nagy idő-
ket élt. A leltárak hangosan szólnak arról, mily 
nagy pártfogója volt Corvin Mátyás nem csak a 
székesegyháznak, hanem a kincstárnak is. Neki tu-
lajdoníttatnak a sz. olajok szentelésekor használt 
szarukupák. Vitéz érsektől egy festményekben gaz-
dag Pontificale maradt fön. Bakács Tamás bibornok 
kormánya idejében a renaissance már erős gyökere-
ket vert Magyarországban. Tőle származott a kincs-
tárra a Corvin-féle Calvaria, az aranymüvesség e 
remeke. Azon csapások, melyek a következő időben 
hazánkat sújtották, súlyosan nehezedtek kincstá 
runkra is. A török által szorongatott II. Lnjos ki-
rályunk felhivfa Szathmári érseket, hogy Bakács-
nak arany és ezüst edényeit, gyertyatartóit, lán-
czait, gyűrűit, szöveteit, melyek a Bakács-kápolna 
számára szánva voltak, segélyül a török ellen szol-
gáltassa ki. 1526 ismét 14*/2 márka arany és 410 
márka ezüst vétetett ki a kincstárból ugyanazon 
czélra. Midőn pedig a török Esztergom várának os-
tromához készült, a káptalan a kincstárral Nagy-
szombatba vonult, honnan csak kétszáz hetvenhét 
év múlva térhetett vissza ösi székhelyére. De Nagy-
szombatban sem volt a kincstárnak nyugta; ugyan 
is aBocskay, Bethlen, Rákócziak lázongásainak ide-
jében hol Pozsonyban, Bécsben, Olmützben, Gratz-

ban, hol a vörösköi éslanzséri várakban kellett szá-
mára menhelyet keresni. 

A tizenhetedik század első hat tizede még min-
dig a renaissance utóhatása alatt állott, később 
azonban a barock- és a roccoco styl alkotásai me-
rülnek föl, melyek habár a magasabb művészet igé-
nyeinek nem is felelnek meg, de azért csinosak és 
ünnepi pompára alkalmasak voltak. Az 1654-i lel-
tár szerint, Pázmány Péter, a nagy érsek, kincstá-
runk számára egy nagy és szokatlanul szép gyé-
mánttal ékesített urmutatót, kelyhet, csöbröcskék-
kel, ereklyetartót, több gyűrűt, egy egész egyházi 
készletet, s gyertyatartókat szerzett. Jelenleg is iát-
ható még egy tőle származott gyémántdus mellke-
reszt, ereklyetartó, házioltár s stóla. Sokat köszön-
het kincstárunk Szelepchényi György prímásnak is. 
Tőle van egy pompásan zománczozott békefeszület, 
aranykehely, és a koronázási casula nevezet alatt 
ismeretes, gyöngyökkel gazdagon kirakott miseruha. 
A fökáptalannak tagjai azon fölül, hogy az őrize-
tükre bizott kincstárt hiven, a mozgalmas háborús 
időkben gyakran életveszélyek között is megőriz-
ték, azt tehetségük szerint szaporitani is iparkod-
tak. Igy 1688-ban a káptalan hat, ember nagyságú 
ezüst gyertyatartót s egy ezüst feszületet készítte-
tett Bécsben, daczára annak, hogy előtte való évben 
Tököly Imre által 17,000 forintig megsarczoltatott. 
Telegdy János és Bíijthe Miklós pompás s drága 
mellkereszteket, b. Révay P. örkanonok még ma is 
használatban levő ezüst oltár előtt a bold. Szűznek 
ezüstből készült szobrát ajándékozta a kincstárnak, 
az utóbbi két czikk maga 7616 frtba került. Ha azt 
látjuk, hogy az 1791-i leltárban felemiitett czikkek 
közül jelenleg sok hiányzik, ezt nem a főkáptalan 
gondatlanságának szabad tulajdonítani, hanem az 
1793, 1799- és 1810-i franczia háborúknak, melyek-
nek költségeihez a kincstár nevezetes adományokkal 
járult , ámbár az elsőrangú müdarabok akkor is 
megkíméltettek. 

o 
Az esztergomi székesegyháznak s kincstárának 

legnagyobb jótevője azonban jelenlegi érseke, főm. 
bibornok s herczegprimás Simor János ur, ki a régi 
s valódi egyházi művészetnek hazánkban is ujjáte-
remtése körül nem csak úttörő, hanem bőkezű Mae-
cenas is volt mindenha. Alig fejezte be nagy költ-
séggel a székesegyház épitését s restauratioját, an-
nak kincstárát gazdagítani, főpásztori gondjai közé 
sorolta. Az aranymüvesség, a zománczozás nemes 
technikája, a drágakövekkel való ékités mestersége, 
mindaz, mi egykor a fémmüveket a tökély oly m a 
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g a s polczára vivé, ismét igénybe véte te t t . I g y jö t -
t e k lé t re kü lönfé le sze r t a r t á s i edények, keresztek, 
.•szentségtartók, kelyhek, olaj- s e rek lye ta r tók , pász-
i torbotok sat., nem g y á r i a s fe lü le tességgel , hanem 
g y a k o r l o t t t echnikáva l . Hason ló miikedvelés t és bő-
kezűséget t a n u s i t a b ibornok u r kü lönfé le e g y h á z i 
r u h á k beszerzésében is. P ü s p ö k s ü v e g , mise ruha , ol-
t á re lö b izony í t j ák , hogy a sz indus képekkel ékes-
k e d ő egyház i r u h á k i t t a D u n a p a r t j á n b á t r a n so-
r akozha tnak az alsó R a j n a men tében készül t hason-
nernü miüczikkek mellé. O e m i n e n t i á j a székesegyhá-
z á n a k a j ándékozo t t egy te l jes mi se ruha készletet 
. a ranynya l á t t ö r t szövetből , egy m á s i k a t nehéz fe-
kete és a r anyszöve tü selyemből , egyet ezüs t te l át-
szövöt t zöld bá r sonybó l ; ezenkivül számos ér tékes 
mi se ruhá t , kü lönfé le vászon nemiteket , d r á g a kö tésű 
sze r t a r t á s i könyveke t , végre két d a r a b gazdagon 
k i á l l í t o t t mennyeze te t , sat . Azonfö lü l ő e m i n e n t i á j a 
g o n d j á t a kora századok rég i műremeke inek helyre-
á l l í t á s á r a is fo rd í to t ta , mi re t a n u k az á l t a l a hely-
r eá l l í t o t t Szécli Dénes-féle kehely , az úgyneveze t t 
apos to l i kereszt , a szaru k u p á k , az Egr i - fé le erek-
l y e t a r t ó és a sz. benedeki gó t szents i r . N y ú j t s a Is-
ten ő e m i n e n t i á j a életét nestor i kor ra , hogy a hité-
le tnek, meg az egyház i művésze t eknek Magyaror -
szágban f e lv i r ágoz t a t á sá r a a lko to t t magasz tos ter-
ve i t m i n d v é g r e h a j t s a , és édes gyümölcse iknek ör-
vendhessen . Földváry. 

Dispositions de mixtis matrimoniis et matriculis alias 
dimis&ae republicantur.*) 

Dispositionen de mixtis matrimonii« et matriculis cum 
respectu ad §§. 53. et 60. artic. XL. a. 1879. sive Codicis 
poenalis de transgressionibus ddto 11. Augusti h. a. Nr. 
3900. dimissae, habita ratione tardius mihi redditi in eodem 
obiecto Decreti S. Congregationis S. Officii in aliquibus, 
signanter quoad dispensationem in vetito mixtae religionis 
nupturientium modificatae et auctae, in subnexo Circulari-
bus Dioecesanis litteris inseruntur, et pro directivo notitiae 
statu et observantia republicantur : 

Doctrinam Ecclesiae de mixtis matrimoniis, conditio-
nes porro sub quibus talia inatrimonia inire Catholicis in-
tegrum est, pastoralem denique in his procedendi inodum 
tum ex antiquioribus praesulum encyelicis litteris, tum e 
decretis conciliorum provincialium, in patria nostra recen-
tiori aevo celebratorum, probe noscunt pastores animarum. 
Restât, ut ea iterum iterumque relegant, et dispositiones 
Ecclesiae fideli populo solerter omnique zelo commendent. 

Ecclesia catholica mixta matrimonia numquam pro-
bavit, nec probat sed tolerat tantum, ut minus malum ad 
evitanda mala maiora ; nec igitur benedictionem his matri-

*) 0 emja, Simor János bib. hgprimás és eszterg. érsek ur XXII. 
sz. főp. körleveléből. 

moniis impertitur, nisi praeacriptis abs se conditionibus per 
partem catholicam satisfiat, quarum praecipua est: securi-
tas de omnibus utriusque sexus prolibus in catholica reli-
gione educandis. 

Lex quidem patria anni 1868. LIII . §. 12. disposuit. 
ut proles masculae patris, femellae matris religionem se-
quantur, adeoque lex ista a praememorato et notissimo ca-
tholicae Ecclesiae, utriusque sexus prolium catholicam edu-
cationem urgentis, postulato recessit. Ast praxis earn legi 
huic dédit interpretationem, quod considerata fuerit illa 
pro talibus nonnisi casibus lata, in quibus nupturientes iure 
suo naturali minime sunt usi, nec quidquam praevie statu-
erunt de futura suscipiendarum prolium educatione. Pluri-
mi namque firmiter tenuerunt, ad ius parentum pertinere 
de religiosa prolium educatione congrua statuere ; nec opus 
esse legali norma, nisi tunc, ubi litis circa haec nefors de-
cisio a statu publico postulata fuerit. Haud pauci proinde 
desponsorum se iure suo parentali uti posse crediderunt, et 
utriusque sexus prolium catholicam educationem sponte 
statuerunt, promiserunt, imo obtulerunt: consequenter, fide 
partis catholicae a perversionis periculo caeteroquin in tuto 
collocata, nuptialis etiam benedictionis participes reddi po-
tuerunt. — Sic in praxi intellectam fuisse legem, ipsum 
proiectum codicis poenalis de transgressionibus, quod Exe. 
R Ministerium Comitiis regni proposuit, comprobare vi-
detur. — In hoc namque legis proiecto §. 53. art. XL. non-
nisi in illos animarum curatores erat poena statuenda, qui 
contra voluntatem et citra consensum parentum aut tuto-
rum susciperent minorennes proles in aliam, quam quae lege 
anni 1868. Lllx, praescripta est, confessionem. Pro his, qui 
cum consensu parentum id facturi' essent, legis proiectum 
nullam statuit poenam. 

Sed proiecto legis lex lata et altissima etiam sanctione 
munita non consonat. — Lex enim ilia nunc sic sonat : „A 
ki életkorának tizennyolczadik évét még be nem töltött kis-
korú egyént az 1868. LI I I . t. cz. rendelkezése ellenére más 
vallásfelekezetbe fölvesz: két hónapig terjedhető elzárás-
sal és háromszáz forintig terjedhető pénzbüntetéssel bünte-
tendő." (§. 53. art. X L . a 1879 ) 

Dictamine huius legis in eos, qui minorennesdecimum 
octavum aetatis suae annum nondum egressos in aliam, 
quam quae lege anni 1868. L I I I . praescripta est, confessio-
nem suscipiunt, poena carceriset muleta pecuniaria statuitúr 
ita, ut reclusio usque duos menses extendi, muleta autem 
usque tercentos fiorenos assurgere possit. 

Yidendum igitur, quid agere debeant animarum cura-
tores, quidve declarare fidelibus mixtum matrimonium in 
his rerum adiunctis inire intendentibus. 

Ante omnia cum prudentia, charitate et zelo fatigari 
nescio coneutur illos a proposito isto retrahere ; nec se in 
transversum agi sinant excusatione nupturientium, asseren-
tium, non per se stare Ecclesiae mandatis obsequi, verum 
se, etsi vellent, lege publica arceri a satisfaciendo Ecclesiae 
postulatis. — Etsi enim lege prohibeantur in his Ecclesiae 
praecepta implere, liberum tamen ipsis manet a tali matri-
monio prorsus abstinere. — Si non abstinent, sed in con-
cepto proposito legum Ecclesiae salutisque tam suae, quam 
prolium suscipiendarum incurii — ultro persévérant, Ec-

41* 
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clesia iis quidem compatitur; a suis tamen principiis ne la-
tum quidem unguem recedere potest. — Hinc dispensatio 
in bannis, in vetito mixtae religionis, aut quibusvis aliis 
impedimentis seu impedientibus, sive dirimentibus in regula 
dari non poterit. Dispensatio enim sufficientibus ex causis 
iis nonnisi datur, qui legibus sanctae matris Ecclesiae se 
obedientes exhibent. 

Notae enim vobis sunt cautiones, quas Ecclesia Ca-
tholica a desponsis mixtae religionis semper postulavit, et 
postulare non desinit, scilicet: l-o Ut partes veras cautio-
nes praestiterint, quibus se coram Ecclesia obiigent ad ea, 
quae ab iisdem ipsa Ecclesia exigit, inter quae praecipuum 
locum tenet catholica educatio universae omnino prolis abs-
que ulla exceptione sive rcstrictione. 2-o Ut superior Ec-
clesiasticus moralem certitudinem habeat, sive de cautionum 
sinceritate pro praesenti, sive de earum adimplemento pro 
futuro. 3-0 Ut cautionum exhibitio notoria sit, vel saltern 
talia esse possit ad omne scandalum removendum, quae 
quidem cautiones, ut iussu s. m. Pii IX. ad omnes Arehi-
Episcopos, Episcopos et Ordinarios die 15-a Novembris 
1858. disertis verbis edictum est „remitti seu dispensari 
nunquam possunt, cum in ipsa naturali ac divina lege fun-
dentur, quam Ecclesia et haec S. Sedes sartam tectamqe 
tueri omni studio coutendit, et contra quam sine ullo du-
bio gravissime peccant, qui promiscuis hisce nuptiis temere 
contrahendis se ac prolem exinde suscipiendam perversionis 
periculo committunt." 

A regula igitur superius allegata exceptioni tunc 
dumtaxat locus esse posset, si Vobis alioquin notae, et hac 
vice iterum in memóriám revocatae conditiones sive cau-
tiones in tuto positae forent, in quo quidem diiudicando 
maturo consilio opus est. Quapropter cuncta ineundi eius-
inodi matrimonii momenta religiosa plane libranda sunt 
trutina, ne improba dissimulatione laqueus salutis paretur 
incautÍ8. Disponimus itaque, ut de singulis mixtorum ma-
trimoniorum casibus ad Officium Nostrum referatur. 

Promulgationes trinae matrinioniis his praemittantur. 
— Si canonico ligaminis, voti solemnis, aut ordinis maioris 
impedimento irretiti pararent matrimonium inire cum per-
sona catholica, matrimonium tale non opus est promulgate : 
ut quid enim interrogaret Parochus de impedimento, quando 
tale adesse ipse optiine novit? Quae porro in promulgatione 
mixtorum matrimoniorum servanda veniunt, uberius pro-
posita sunt in circularibus dioecesanis ddto 30-ae Decem-
bris a. 1868. Nro. 5356. litteris, instructionibus item ibidem 
citatis, quarum reliquae etiam dispositiones, quae nempe ad 
passivam mixtis matrimoniis assistentiam et huius paestan-
dae modum, sacramenti porro poenitentiae dispensationem, 
impertiendamque mulieri post partum benedictionem refe-
runtur, ad amussim observentur est necesse. 

Advertant curatores animarum, dispositione §. 53. le-
gis, de qua sermo est, non in illos statui poenam, qui mino-
rennem personam in alia, quam quae lege anni 1868. LII I . 
praescribitur, confessione educandam curant, sed in illos qui 
minorennem in hanc aliam confessionem suscipiunt, ac pro-
inde in Ecclesiae ministros. — Expressio in lege occurrens 
„fölvesz" ambigua est ; — quamprimum super sensu illius 
interpretatio seu authentica, seu usualis édita fuerit, hoc 

ipsum animarum curatoribus indicabitur. Caeterum omni 
dubio caret, Sacramentorum administrationem Nobis, ceu 
ministris Christi et dispensatoribus mysteriorum Dei, in-
cumbere. 

Praeter §. 53. codicis poenalis adhuc etiam §. 60. pro-
pius adtinet ad curatores animarum, qui sic sonat : „Egy 
hónapig terjedhető elzárással és háromzzáz forintig terjed-
hető pénzbüntetéssel büntetendő azon anyakönyvvezető : 
1-ör a ki az állam törvényei szerint érvényes házasságból 
született gyermeket — noha e körülményt tudta — az 
anyakönyvben mint az állam törvényei szerint törvényest be 
nem jegyzi, vagy viszont a törvénytelen gyermeket törvé-
nyesnek jegyzi be ; 2-or a ki azon esetben, ha az anyakönyv-
ben törvénytelen születésűnek bejegyzett gyermek az illeté-
kes hatóság által jogerejüleg törvényes születésűnek nyilvá-
níttatott, a hatóságnak azon meghagyását, hogy a törvényessé 
nyilvánítást vagy törvényesitést az anyakönyvbe bejegyezze, 
nem teljesíti." 

Ecclesia catholica matrimonia inter illos inita, quo« 
rum alteruter impedimento ligaminis vel sacri ordinis, vel 
religiosae profesäionis laborat, tamquam valida ac légitima 
agnoscere, et proles, ex his matrimoniis susceptas pro legi -
timis habere, ac qua tales matriculis suis inserere non po-
test; sed nequit etiam impedire, quominus civilis potestás 
etiam has proles pro legitimis declaret ac habeat. Ani-
marum curatores itaque, donee aliter dispositum non fue-
rit, proles, quas certe norunt civiliter légitimas esse vel 
legitimatas fuisse, verba ipsius legis adhibendo „az állam 
törvénye szerint törvényes", matriculae inseribant, quibus 
verbis satis indicatur ci vili dumtaxat, et non etiam ecclesi-
astici iuris legitimitás. — In dubio ad Ordinariatum recur-
rendum est. 

Quae pro directivo notitine statu et observantia cum 
eo proponuntur, quod codex poenalis prima die mensis Sep-
tembrÍ8 anni currentis vigorem vimque obligantem iam 
nactus sit. 

Strigonii, die 8-a Novembris. 1880. 
Joannes Cardinalis Simor m. p. Archi-Episcopus. 

A terv, 
mely szerint aquinói sz. Tamás összes müveinek pápai 

kiadása készül. 
EDITORUM NOTAE. 

1.a Novam omnium S. Thomae operum editionem ag-
gressuri, proponimus ea sic distribuere ut ab excellentiori-
bus descendamus gradatim eo ordine, quem sequens prospe-
ctus deciarat : nacti sumus scilicet exemplum a Bibliothecis, 
in quibus videmus ut plurimum fieri initium a Sacra Scri-
ptura, ut pote a libro librorum. Cum autem singuli eiusdem 
Scripturae libri hactenus constanti ordine editi sint, id no-
stro consilio assequimur, ut iuvenes studiosi (quibus pracci-
pue consulimus) seriem omnium operum S. Thomae et faci-
lius accipiant et firmius retineant. 

2.a Constat vulgo très priores omnium S. Doctoris 
operum editiones earn servasse seriem, quam prima editio S. 
Pii V. ^1570) servavit: cuius hic ordo est. Quinque Volu-
mina tribuuntur Philosophiae : Septem Theologiae et quatuor 
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Sacrae Scripturae. Volumen X V I I (perperam mihi videtur) 
•coniungit opuscula Theologica cum Philosophicis. Volumen 
X V I I I . . . tabulae aureae F. Bergomi O, P. 

3.a Ad exemplum editionis S. Pii V optandum est ut 
ea quae habentur dubia, ab iis quae sunt certa, diverso cha-
ractere distinguantur. 

4.a Si forte opus aliquod extra constitutum ordinem 
mandari typis oporteret, licebit quidem, pro lubitu, dum-
modo volumini non apponatur interea numerus, ne, absoluta 
editione, praesriptus ordo quoquomodo laedi videatur. 

5.a Editio Veneta I I apud Iosephum Bettinelli 
(MDCCXLV) incipit ut iste prospectus a Sacra Scriptura, 
dein sequitur Theologia. CI. Vir Ioannes Maria de Rubeis 
O. P. liuic editioni advigilavit, et eumdem ordinem posuit 
ac in suis X X X criticis dissertationibus. Haec editio dici-
tur optime illustrata et ad usum maxime accommodata. 

6.0 Postremo non perperam animadverterim omnia S. 
Bonaventurae opera in Vaticana editione eodem, quo nos in 
sequenti prospectu proposuimus, ordine fuis3e vulgata: nec 
ab hoc ordine recessuram esse alteram eorumdem operum 
editionem, quam religiosa S. Francisci familia in praesentia 
molitur, forma tantum (in 4.o) in commodum lectorum mu-
tata. Ulud praeterea animadvertendum occurrit, quod pleri-
que eorum, qui in commodum Editorum scripserunt de or-
dinandis operibus (inter quos cl. Brunei), statuerunt ordi-
nem, ut aiunt, dignitatis, esse praeferendum, quem et nos 
probamus. 

7.a Ita spes affulget ut ordo editionis Leoninae sit 
exemplar pro futuris editionibus SS. PP . et Doctorum. Ordo 
iste constans in Bibliothecis et simul in omnibus editionibus 
sternet viam quam celerriine reperiendae cuiuscumque de-
terminatae tractationis. 

Voll. 26 in-4.o 

ORDO VOLUMIIUM QUI YIDETUR SERTAIDÏÏS I I EDITIONE OMNIUM OPERUM AMELICI DOCTORIS 
JUSSU SS. DOMINi PAPAE LEONIS XIII (MSTITUTA. 

Vita S. Doctris et triginta Dissertationes criticae de eius operibus F. Joa. Mariae Bernardi de Rubeis P. Vol. I. 
1 in Genesim 

I 2 in Job 
I 3 in Psalmos 
1 4 in Cantica Canticorumf 

I Veteris Test., 5 in Isaiam V Vol. n - HI . 
6 in Jeremiam 

I 7 in Danielem I CommentariaV 
( in Scriptur. 

id 

8 in libros Machabaeorum 

1 Commentaria in Matthaeum et Jo-
in Evangelia? annem 

II. Novi Test 

j 1 in Evangeliaj 

H 
O & 

tó 
a 

u-/ 

II . Theologica^ 

. Vol. IV. 
2 Catena aurea in quatuor Evangelia Vol. V. 

2 in Epist. S. Pauli et alias canonicas : Sermones Do-
min. et Fest ) y 0 ] y j 

3 in Apocalypsim Ç 

1 Summa Theologica cum commentai-, card. Caietan 
I Quaest. in u-1 De Vio. O. P Vol. VII . VIII . IX. X. 

num collectA 2 Summa Cathol. Fidei contra Gentil, cum. comm. 
( Ferrariens. O. P Vol. XI . 

I I Quaestione3í 1 Disputatae ) 
separatae [ 2 Quodlibetales j 

I I I Opuscula j 1 Certa ) 
Theologica I 2 Dubia j . . . . -, 

IV. Commentaria in quatuor libros Sententiarum . . . . . . 

I Opuscula ( 1 Certa } 
Philosophical 2 Dubia J 

I I Commentaria in Aristotelem  

Tabula aurea F. Bergomensis O. P. et Indices Vol. X X I V . 

pés; most tehát csak a lehetőség feltétele van meg, hogy egy 
lépés valamikor majd történhessék. Az a nevezetes ország-
gyűlési bizottság ugyanis, melynek az a feladata, hogy meg-
tanuljon olvasni, hogy az országgyűlés előtt kézzelfogható-
kig tudja bebizonyítani, hogy ez a kifejezés katholikus, ak-
kor sem jelentett sem kálvinistát, sem lutheránust, sem zsi-
dót, sem felekezetnélküli államot, mikor a vallási, tanulmá-
nyi és egyetemi alap létesíttetett, hanem hogy annak a szó-
nak és kifejezésnek értelme mindenkor az volt, ami ma és 
ami mindig lesz, igen evvel a sajátos megbízatással kikül-

I I I . Philos. 

Vol. XI I . 

Vol. X I I I . XIV . 

Vol. XV. X V I . XVII . 

Vol. XVI I I . X I X . 

Vol. X X . X X I . X X I I . X I I I . 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapes t , november 19. A vallási stb. alap jogi ter-

mészetének megvizsgálására kiküldött országgyűlési bizottság. 
— Nem is tudjuk, miképen kezdjük jelen levelünket: azt 
mondjuk-e, hogy egy lépéssel ismét előbb vagyunk, vagy 
csak általában azt mondjuk-e, hogy történt valami, vagy 
épen oda nyilatkozzunk-e, hogy épen semmi sem törLént. 
A három közül, minthogy azt nem véljük mondhatni, hogy 
az alapok ügyében az országgyűlési bizottság egy lépéssel 
előbb haladt volna, sem azt nem mondhatjuk, hogy semmi sem 
történt, a középsőt választjuk, azt t. i.. hogy történt valami, 
aminek alapján ezután valamikor majd történhetik egy lé-

dött országgyűlési bizottság f. hó 15-én tanácskozás végett 
összeült, meghatározandó további eljárását. 

E tanácskozásra az alap ugyanis megvolt, mert a valr 
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lás • és közoktatásügyi minisztérium kiadta a katholikus 
alapokra vonatkozó okmányokat és az országgyűlés tagjai 
közt szétosztatta. Az a fontos kérdés állott tehát elő, mit 
tevő legyen a bizottság a mondott okmányokkal? E kér-
désre az egyszerű válasz az lehetne, hogy miután az okmá-
nyok kiosztattak és tanulmányozásra volt elég idő, tehát 
tárgyalja a bizottság a kérdéseket. Nem tudjuk igaz-e, de 
gonosz nyelvek azt beszélik, a mit nem igen vagyunk haj-
landók elhinni, hogy az említett okmányok közt számos la-
tin nyelvű okmány is létezik ; azok közt pedig kik ismét hi-
vatva vannak ily fontos kérdésben véleményt adni, vannak 
olyanok is, kiknek latin tudománya, hogy többet ne mond-
junk, legalább is kétséges és igy a kérdéses tárgyalás esz-
közölhető nem volt. O excellentiája a kultusminiszter ur, 
jól ismervén e körülményt, azon indítványt tette tehát a 
gyengébbek kedveért, hogy küldessék ki két bizottság egy-
egy tagból álló, ki azután az okmányok rövid kivonatát ké-
szitené el, a mely inditvány, non obstante contradictione 
Molnár Aladár, azon hozzáadással fogadtatott el, hogy há-
rom bizottság neveztessék ki a mondott feladattal, és igy 
a tauulmányi alapra nézve kiküldetett Apáthy István egye-
temi tanár, a vallásira Apponyi Albert gróf, a többi kisebb 
alapítványokra Molnár Aladár. 

A történelem ennélfogva ismét egv bizottsági ülést je-
gyezhet fel lapjaira, oly ülést, mely tett valamit azért, hogy 
majd történhessék valami ; s mi meglehetős kíváncsisággal 
várnók ezt a valamit, ha nem ismernők azokat, kikre a 
kivonatolás bízatott ; igy azonban azt hisszük, hogy nem 
csalódunk, ha mondjuk, miszerint előre is jelezhetjük a ki-
küldött tagok jelentésének irányát. Vegyük sorban a tago-
kat. A tanulmányi alapra vonatkozó okmányok kivonatolá-
sával Apáthy egyetemi tanár van megbizva Tudva jól, 
hogy mi mindent szoktak az egyház ellenségei a legvilágo-
sabban kedvező okmányokba is be, vagy azokból kiolvasni, 
nyugtalanok lennénk, ha más valakinek kezére bízatott vol-
na a kivonatolás; igy azonban Apáthy kezében tudva az ok-
mányokat, azt hisszük nem alap nélkül fejezhetjük ki azon 
reményünket, hogy ámbár Apáthy ur csak azt fogja kivo-
natolni, a mi a kérdéses okmányokban létezik, munkásságá-
nak eredménye mégis, vagy épen azért, kedvező lesz az egy-
házra, vagyis, hogy a kivonatolás eredményeként az fog ki-
tűnni, hogy a tanulmányi alap jogi természete katholikus és 
igy senkit mást nem illet meg mint a katholikusokat. Mit 
mondjunk Apponyi grófról? Lehet-e, szabad-e nekünk vagy 
bárkinek is, még csak gondolni is arra, hogy a vallásalap 
okmányait ő máskép tüntethetné fel, mint katholikus ter-
mészetüeket? Nekünk ilyesmi még távolról sem jut eszünk-
be. Apponyi gróf múltja, működése, iránya, nem olyan, mely 
az egyház iránt őt igazságtalanná tenni engedné; ellenkező-
leg, a mit ő eddig tett, feljogosít bennünket azon meggyő-
ződés kifejezésére, hogy a vallásalap katholikus jogi termé-
szetének oly bebizonyítását fogjuk művében találni, mely a 
katholikusokat teljesen ki fogja elégíteni. E tekintetben hi-
vatkozhatunk a már letűnt múltra. Midőn ugyanis az or-
szággyűlés első izben küldött ki bizottságot az alapok jogi 
természetének megvizsgálására és e bizottság albizottságot 

o e o o 
küldött ki, Apponyi Albert gróf akkor külön véleményt : a 
katholikusoknak kedvezőt nyújtott be az országgyűlésnek, a 

mult tehát garantiául szolgál, hogy jelenleg is igy fog a 
g ró fú r tenni. Még csak Molnár Aladár volna hátra, hogy 
felőle is mondjunk valamit. O tőle, és ezt határozottan ki-
mondjuk, semmi jót nem várunk; múltja s eddigi működése 
épen a kérdéses téren épen nem olyan, hogy bizhatnánk 
igazságos eljárásában. Senki az országgyűlésen nem létezik* 
aki az alapok katholikus jellege ellen annyi támadást inté-
zett volna mint épen ő, és ami a legveszedelmesebb, hogy 
tudományosnak látszó apparatussal intézte mindenkor táma-
dásait, melyek az ügygyei ismeretleneket tévútra vezették. 
Nézetünk szerint tehát lesz két kedvező és egy kedvezőtlen 
véleményes jelentés. És épen azért, mert mi ezt igy tételez-
zük fel, ajánlani bátorkodunk, hogy katholikus képviselőink 
ne elégedjenek meg a majd bizonyára sokszorosított, kivál ta 
kedvezőtlen kivonattal, hanem vegyék elő az okmányokat 
eredetiben és onnan tanulmányozzák ez ügyet, összehasonlí-
tást tevén az okmányok és kivonatok közt is. 

E kívánságunkhoz, melynek szükségét senki kétségbe 
nem vonhatja, mert különben a legjobb ügynek is veszni 
kell, még egy másik óhajtást is csatolunk, a mely magára a 
bizottságra vonatkozik. Tudjuk, hogy oly számos okmányt 
tanulmányozni alaposan kivonatolni sok időt vesz ugyan 
igénybe, mindamellett óhajtjuk, hogy a bizottsági tagok, a 
mennyire lehetséges siessenek elaboratumukkal, hogy a vég-
eldöntés mennél előbb bekövetkezzék. Gyors munkálkodásuk-
kal a nm. miniszter urnák is kedvességet tesznek, ki vala-
mint máskor, ugy ez izben is a bizottsági ülésen kijelentette, 
hogy neki már terhére a kérdésnek annyi éven keresztül 
való vonszoltatása. Ugyanezt mondjuk mi katholikusok is. 
Méltatlan dolog, hogy a nemzet nagy többsége annyi éven 
keresztül, évenkint ismételten nyugtalanittatik. A bizottság 
gyors munkálkodása e folytonos nyugtalanitásnak véget 
vethetne. Azért ismételten, gyors munkát kérünk, a mennyire 
ez lehetséges, hogy ugy mi is, mint a vallásfelekezetek, hoz-
zájutva saját vagyonunkhoz, a felett szabadon és függetle-
nül rendelkezhessünk. ^ 

Rozsnyó, november 8. Protestáns türelem. — E napok-
ban volt alkalmam egy ismerősöm szívességéből a tiszai 
ágost. hitv. evan. egyházkerület f. év aug. 11-én Dobsina 
bányavárosában tartott közgyűlésének jegyzőkönyvét elol-
vasni. Figyelmemet leginkább Czékus István superintendens 
ur beszédje vonta magára, melyet jónak véltem a prot. tü-
relem nagyobb dicsőségére a ,Religio' m. t. olvasóközönsé-
gének kivonatban bemutatni s igy ujabb adattal beigazolni e 
becses lapok okt. 23. budapesti levelének egy prot. panaszra 
adott talpra esett azon válaszát, hogy nem mi vagyunk a 
kezdők, támadók, hanem onnan, a túloldalról történik a 
kihívás. 

A superintendens ur „az ev. egyház üdve és szereteté-
től áthatva" kettős inditványnyal lépett a közgyűlés eléT, 
t. i. egy kerületi ev. árvaház felállítását indítványozza, 
mert, úgymond, „szemlélhettük különösen városainkban 
azon veszélyt, hogy vagyonossabb ellenfeleink az ily sze-
gény árvákat pénzzel segélyezve magukhoz édesgetik s kö-
rükbe vonják be, sőt jezsuita gyermek-collegiumok felállí-
tását tervezik, hogy ebbe prot. szegény és árva gyermeke-
inket is betereljék s ev. egyházunk terjedését és felvirág-
zását ez által is akadályozzák," és nagyobb, főleg azon vá-
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rosokban, melyekben a rk. egyház apáczakolostorokat épí-
tett, felsőbb leányintézeteket javasol, mert ezen kolostorok 
oly veszélyt rejtenek méhökben, hogy, ha ennek elejét nem 
veszszük és odatóduló leányaink szivének niegmételyezését meg 
nem akadályoztatjuk, méltán tarthatunk attól, miszerint 
•egyházunk jövőjét koczkáztatjuk s közönyösségünk által sa-
játkezűleg ássuk meg prot. egyházunknak az enyészet sir-
ját . Tudva van mindnyájunk előtt, hogy e kolostorok terv-
szerűleg ev. egyházunk gyengitese és megrontása ezéljából 
építtettek: hogy itt a rk. egyház kebelébe való lépésre csá-
liittatnak; hogy szivök oly benyomások, oly tanok tárhá-
zává tétetik, melyek nem az ev. igazság és egyház szerete-
tére vezetnek, hanem ennek ellenkezőjét eszközlik." 

Bocsásson meg a superintendens ur; mert bár tisztel-
j ü k ügybuzgalmát, de az ev. igazsággal s szeretettel, me-
lyet annyira hangoztat beszédjében, nem tartjuk össze-
egyeztethetőnek mások gyanúsítását,, hogy ne mondjuk rá-
galmazását, és ügyszeretétől, „melylyel az egyházi élet min-
den mozzanatait birálólag figyeli s bajait és szükségleteit 
felösmeri," elvártuk volna, hogy mielőtt valamit megtámad, 
helyes informatiót szerezzen magának. 

Az irgalmasság lelki cselekedete lévén a tudatlanokat 
tanítani s a tévedőket útba igazítani, elmondjuk a dolog mi-
benlétét. 

Püspökünk ő misága, — kit superintendens ur és 
•consortes oly annyira szeretnek fukarság, szűkkeblűség, sze-
retetlenségről vádolni, a város és megye javát előmoztitandó 
a maga s néhai Iluszko Károly cz. kanonok részéről egy 
kisseminarium, — és néhai Kózsa Károly megyei főorvos 
által árva és korház létesitésére tett alapítványokat fogana-
tosítandó, az e czélra vásárolt telken saját költségén szán-
dékozik e hármas intézetet felállitatni. 

Kikre fog bizatni a seminarium vezetése, az a jövő 
kérdése, melyben a körülmények és nem superintendens ur 
szavazata fog dönteni ; de álljanak bárkik az intézet élén, ne 
féltse prot. fiait"; kath. ifjaink hál' Istennek még mindig szép 
számban jelentkeznek az egyházi pályára. Mi az árva és 
kórházat illeti, az alapitó szándéka szerint, — kinek bizony-
nyal volt alkalma meggyőződhetni ,kik jó nevelők és beteg-
ápolók,— irgalmas nővérekre fog bizatni. A felvételnél nem 
lesz ugyan tekintet a vallásra, mert a katholikusok nemcsak 
szóval hirdetik az evangeliumi szeretetet, hanem tettek által 
is gyakorolják ; azonban ne féljen a proselytáskodástól, ez 
nem ami kenyerünk. Superintendens ur mindenre kiter-
jedő figyelmét kétségen kívül nem kerülte ki, hogy midőn 
Kassa városa néhány év előtt apáczák gondozására bizta 
kórházát, Csisko János kartársa a leghevesebben támadta 
aneg a város ez intézkedését : kérdez/.e meg tőle, hogy a sze-
gény apáczák mennyire akadályozzák az ev. egyház terje-
dését és felvirágzását ? 

Különben csekély jó akarat mellett helyben is szerez-
he'.ett magának erről tudomást. 

Tizenkét éve, hogy paulai sz. Vinczéről nevezett irgal-
mas nővérek gondozása alatt fennáll és virágzik a néhai 
Kollárcsik püspök által létesitett leányiskola, melyet kez-
dettől óta látogatnak prot. és izr. leányok, s nem volt eset, 
hogy bárkinek vallási meggyőződése bántalmaztatott és 
^ u-yetlen egy prot. leány is a kath. vallásra csábittatott 

volna. A vallástan órái alatt a másfelekezetü növendékek 
eltávoznak a tanteremből, a szülőkre bízatván gyermekeik-
ről e tekintetben gondoskodni. Igy van ez minden kath. 
intézetben, hol nem szokás, — mint másutt kath. gyerme-
ket a prot. vallásban oktatni, ebből tanjegyet osztogatni, 
vagy ily gyermekeket a r. k. plébános bizonyítványa nélkül 
felsőbb osztályba felvenni ; s azért csak is roszakaratnak és 
„calumniare audacter, semper aliquid haeret" elvnek lehet 
kifolyása a superintendens ur azon állítása, mintha az apá-
cza kolostorokba tóduló prot. leányok szivei megmételyez-
tetnének és a rk. egyház kebelébe való lépésre csábittatná 
nak. Superintendes ur e kifakadásával nemcsak az apáczákat 
sértette meg, h mem azon prot. és izr. szülők gyermekeit is, 
kik ott neveltettek és neveltetnek és kik épen a megméte-
lyezést kikerülendők a Márton-Zelenka fiasco folytán cso-
portosan tódultak oda abból a hires közös iskolából. 

Azon jogi elvnél fogva : „Asserenti incumbit proba-
tio", kötelessége, lett volna a superintendens urnák, az évi 
jelentésben, mely „mint hű főpásztor őrködő figyelmének és 
lelkes gondosságának ujabb bizonyítéka, nagy érdeklődést 
gerjesztett", feltüntetni, hogy azok a veszélyes apáczák, 
hány protestáns leányt és kiket csábittottak a katholikus 
vallásra? Az érdeklődés bizonyára nagyobb, a kitörő éljen-
ben nyilvánuló köszönet s bizalom melegebb kifejezést nyert 
volna és biztosabb sikerre számíthatna agyülés határozata : 
„Az egyházmegyék és az egyes egyházak lelkészei oda 
hatni felhivatnak, hogy a szülék, különösen az anyák a val-
lásos nevelésre fősúlyt fektetve, leányaikat katholikus, külö-
nösen zárdai nevelőintézetektől távol tartsák." 

Részünkről sok szerencsét kivánunk mind az árvaház 
mind a leánynevelő intézeteknek és nem is azért szólaltunk 
fel, mintha a versenytől féltenénk intézeteinket, — hanem 
hogy feltüntessük, mikép értelmezendő protestáns atyánk-
fiai türelme s ev. szeretete, mely nem állhatja meg, hogy a 
katholikusságot ne gyanúsítsa, miben kivált a superinten-
dens ur excellál, ki nemcsak a szószékről szórja az anathe-
mákat, hanem a városi szegények segélyezésére alakult nő-
egylet üléseit is arra használja, hogy iskoláink ellen izgas-
son és oly kíméletlenül avatkozik a szülék természet adta 
jogaiba, hogy néhányan épen felszólalása folytán küldték 
gyermekeiket az irgalmas nővérekhez ! 

Ha superintendes ur oly tevékeny részt vett a nőegy-
letben, ha oly annyira szivén fekszik „az idők mostoha já-
rása folytán elszegényedett egyházhiveinek sorsa, „kik kö-
zött nem egy áll a kétségbeejtő örvény szélén," akkor gon-
doskodjék mint „hű főpásztor," hogy bizonyos ág. ev. mag-
tár ne tábláztasson be 25°/0 kamatra kölcsönöket szegény 
ember birtokára. Felszólalásaival pedig azt eredményezheti, 
hogy a nőegylet tagjait, ha segélyezésre hivnak fel, superin-
tendens úrhoz fogjuk küldeni. Isten velünk! 

Regensburg. Albertus Magnus halála napjának hatszá-
zados évfordulója (Folyt.) — Ünnepet ülni illik második sor-, 
ban a kath. tudomány barátainak az egész világon, de külö-
nösen itt német hazánkban. Igaz, hogy azon iskolák és akadé-
miák, melyek Alb. M. idejében virágoztak, vagy befolyása ál-
tal biztonságra és virágzásra emelkedtek, vagy legalább az ő 
szellemében működtek, azóta nyomtalanul eltűntek, vagy 
oly szellem szolgálatába szegődtek, mely nem egyéb mint a 
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kereszténység tagadása, ostromlása. Azonban, kik a törté-
nelemben otthonosak és az igazságot szeretik, azoknak mily 
hálával, elismeréssel és csodálattal kell viseltetniök Albertus 
Magnus iránt! Valóban, ha műveinek1) számát és terjedel-
mét, ha azok tartalmának változatosságát és sokoldalúságát 
tekintjük ;2) ha figyelembe vesszük, hogy b. Albertus Ma-
gnusnak az a nagy feladat jutott osztályrészül, hogy az 
ókor egész tudománygazdagságát, a mint az akkoron a né-
pek bámulatára Spanyolországból jelentkezett, a ker. hitel-
vek rendszere által tisztázza s a kereszténység szolgálatába 
haj tsa; végre ha megfontoljuk, hogy a tökély mily magas 
fokán áll valamennyi műve, daczára, hogy segédeszközei 
sok tekintetben fölöttébb hiányosak voltak, daczára, hogy a 
szerzetes és áldozár kötelességeit ugy teljesitette mint bárki, 
daczára, hogy hosszú, terhes utakat tett zsinatokra, rendi 
gyűlésekre, Lengyel-, Franczia-, Olaszországba, Németor-
szág minden zugába, és e mellett, eltekintve püspöki műkö-
désétől, még mindennap elimádkozta Dávid egész zsoltár-
gyűjteményét : akkor világos és felfogható, miért nevezték 
Albertust már kortársai nagynak, miért mondták róla, hogy 
tudománya mesés, csodás,3) miért beszéltek némelyek róla 
mint bűvészről4), miért jöttek püspökök, főpapok, fejedel-
mek, minden rendű s rangú szerzetesek tanitványai közt he-
lyet foglalni ; miért történt az a ritka eset a történelemben, 
hogy Paris legnagyobb tentermei kicsinyek voltak hallgatói 
számára, és igy kénytelen vala előadásait köztéren tartani ; 
végre miért voltak kénytelenek szerzetének s az egyháznak 
ellenei mindenkor elismerni, hogy Albertus M. rengeteg tu-
dományával korát megelőzte s oly eredményeket ért el, me-
lyekért későbbi századok is méltán dicsekedhetnének. 

Ámde a mi magister Albertus legnagyobb és egyszers-
mind legrövidebb dicsérete, ez az, hogy aquinói sz. Tamás 
az ő tanítványa volt. Az iskola angyala Albertus lábainál 
ült, a kölni zárdában Albertus M. czellája melletti czellá-
ban lakott, mint levita szolgált tanítójának az oltárnál, ki-
nek, egész halálaig, melyet Albertus előre látott és megsi-
ratott, Krisztusban legkedvesebb lelki fia volt. Mily nagy 
kell, hogy volt légyen b. Albertus tudományának hire, kire 
szerzete legdrágább kincsét bizta, kihez későbbi legjelesebb 
tanítóját északi Németországba küldte?! És ha napjainkban 
X I I I . Leó az apostoli szent szék magaslatáról sz. Tamás 

') A lyoni (1651) kiadásban 22 ivrétü kötetre terjednek. Ez Alber-
tus M. műveinek egyedüli összes kiadása. Uj kiadás igen szükséges volna 
s bizonyára a nagy férfin sok kiadatlan művével gazdagodnék. 

'') Ercheiut nun immerhin, igy ir a .Germaniá'-ban / <j az imént 
lefolyt jubilaeum alkalmából, die Aussage des Lubbé als eine Übertrei-
bung wenn er sagt : „Implevit (Albertus) orbem octingentis voluminibus, 
satis unum omnibus Bibliothecis", so ist doch So viel sicher, dasz kein 
christlicher wie vorchristlicher Schriftsteller so fruchtbar, so universell 
dasteht, als AlDert der Grosze. Aristoteles, Origenes, Augustinus, si mö-
gen ihm nahe kommen, aber sie erreichen ihn nicht." Germania, 1880. 
nov. 15. 

3) „Vir in omni scientia adeo divinus, ut nostri temporis stupor et 
miraculuui vocari possit." Ulricus Argentoratensis, Alb. M. tanítványa. 

*) Ez alatt tulajdonképen nem annyira biivészetet, mint a termé-
szet törvényeinek és titkainak oly mély ismeretét kell érteni, mely az 
ezekbe be nem avatott nagy közönség előtt büvészetnek látszott. Al-
bertus M. természettudományának mélysége és terjedelméről maga Hum-
boldt bámulattal nyilatkozik. Szerinte Alb. M eine „herrliche Figur des 
Mittelalters," dessen Auslassungen und Schluszfolgen „über Klima, Son-
neneinfallswinkel und Wärme ganz überraschend" seien. Kosmos, II. 234. 

egész érdemét és dicsőségét újra hirdeti és a katholikus is-
kolákat és tudományos intézeteket mind az ő pártfogása 
alá helyezi : a Jézus Krisztus helytartója által aquinói sz. 
Tamásnak adott tisztelet és dicsőségből nem nagy rész esik-e 
Albertusra, ki tudománya által ily magasztos nagyságnak 
alapjait rakta le? Valóban, ha aquinói sz. Tamás tudomány-
rendszerének fenséges szépsége által messze kimagaslik az 
iskola színvonala fölött, hasonlóan azon dómhoz, melyet 
építeni épen az ő korában kezdtek5) de csak napjainkban 
végeztek be: akkor b. Albertus M. tudományos kutatásá-
nak széles köre és mélysége által hasonlít ezen dóm mély, 
nagyszabású alapjaihoz, melyeket gondosan lerakni kellett, 
hogy az épület magasan kiemelkedhessék ég felé, mert az 
épület nagyságára forditott erő és munkának kell, hogy 
megfelelő volt légyen az alapokra forditott erő és gond.6) 

A kath. iskolák és tudósok tehát b. Albertus centen-
nariumát nem engedhetik elmúlni hálaünnep nélkül a nagy 
mester tiszteletére. (Vége köv.) 

VEGYESEK. 
— Meghívás. A Szent-László- Társulat budapesti tag-

jai a társulat védszentjének, szent Erzsébetnek teljes búcsú-
val egybekötött ünnepét f. évi november 21 én, az ünnep 
nyolczadába eső vasárnapon, a Szent-ferenez-rendiek buda-
pest belvárosi templomában reggeli 8 órakor tartandó szent-
mise-áldozattal fogják megülni, melyre a társulat t. cz. tag-
iai s mindenrendü katholikus hívek tisztelettel meghivat-
nak. Az elnökség megbízásából Ágoston Antal titkár. 

— A liothschildek kincse a ,Deutsche Reform' szerint 
következő. A bécsi ház, mely a többihez képest legszegényebb, 
a családfőnek 1874-ben történt hálálesete következtében 
hagyatéki tömegül 400 milliót jelentett be, azon nyilatko-
zattal, hogy ez összegbe nincs bele foglalva az, mit az örök-
hagyó Ausztrián kivül bírt. A párisi házról 1850-ben, mi-
dőn Pereire Izsák, a,ház' gondnoka, később maga is milliona-
rius, szolgálatából kilépett, kivallotta, hogy körülbelül 3000 
millióval bír. Azóta, 30 év alatt, ez összeg bizonyára meg-
három- sőt négyszei'esedett. A párisi ház jelenlegi kincse 
tehát bátran 12,000 millióra tehető. A londoni ház még 
gazdagabb. A frankfurti ház birtoka a parisinak felére 
tehető : 6000 millió. A nápolyi házé, ha a bécsi ház a leg-
szegényebb, kiszámítható. 

Éhező perzsiai hitrokonainknak. 
F. S 15 f r t 
Bihari Eerencz . . . . . . 1 frt 

Összeg 16 f r t 
Főösszeg : 249 frt 50 k r 
6 cs. k. ar. és 40 frk ar. 

5) Hogy mennyiben volt része — mert tény, hogy része volt ebben 
is, — Albertus Magnusnak a kölni dóm tervezete és létesítésében, azt 
Sighart i. m. igen alaposan kifejti. 79. 1. 

6j Haneberg az Alb. M. és aq. sz. Tamás tudománya közti viszonyt 
igy jellemzi : „Die scholastische Philosophie wird durch keinen Schrift-
steller des Abendlandes so umfassend vertreten, wie durch Albert den 
Groszen. Thomas von Aquin wird ihn an Scharfsinn und Piäcision über-
treffen, an Umfang des Quellenstudiums hat Albert nicht Seinesgleichen." 
Zur Erkenntniszlehre des Ibn Sina (Avicenna) und Albertus Magnus. Ab-
handlung der philos, philolog. Classe der königl. bayer. Akad. der Wis-
sensch. Bd. XI. Abth. 1. p. 191. — Ritter H. pedig igy nyilatkozott : „Wir 
müszen gestehen, das er (Alb. M.) eine Aufgabe gelöst hat, deren Lösung 
man kaum von einem Menschen erwarten möchte. Alle spätere Philoso-
phie des Mittelalters beruht auf seinen Erfolgen." 

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

Nyomatott Budapesten, 1880. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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^Megjelenik e lap heten-V 

kint kétszer : 
! szerdán és szombaton. 

Előfizetési dij : 
: félévre helyben s posta- : 

küldéssel 5 f r t . 
Szerkesztői lakás: Buda- ; 
pest, VIIL. Stáczió-utcza ; 

! 55., hova a lap szellemi : 
; részét illető minden kül- ; 

^ demeny czimzendő. ^ 

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

HARM1NÍ ZKILENCZEDIK ÉVFOLYAM. 

9Í - ^ 
<r elő fizethetni minden kir. V 

postahivatalnál ; : 
: Budapestenaszerkesztö- : 

nel, és Kocsi Sándor 
; nyomdai irodájában, mu- ; 
zeum-körut 10. sz. alatt, ; 

: hova a netaláni réclama- • 
; tiókis, b'érmentes nyitott ! 

levélben, intézendôk. 

Budapesten, november 24. 42. II. Félév. 1880. 

TARTALOM: Néhány hitszónok a török időkből. — A perigeuxi és sarlati püspök beszéde a franczia katholikus jogtu-
dósok gyűlésén, 1880. october 12-én. — A Szent-István-Tarsulat folyó hó 18-án tartott választmányi ülése. — Egyházi 
tudósítások. Budapest. Sennyey Pál báró beszédje. Róma. X I I I . Leo pápa levele a kath. érdekeket védő franczia egylet el-
nökéhez. Regensburg. Albertus Magnus halála napjának hatszázados évfordulója. Paris. Guibert bibornok levele a szétü-

zött szerzetesekhez. — Irodalom : VI. Sándor pápáról. — Vegyesek. 

Neliány hitszónok a török időkből.*) 
Kimondhatatlan sok zaklatást és szenvedést kel-

lett a katholikus híveknek kiállaniok Magyarország-
ban a 1(5 ik században s a 1 7-ik közepéig. A Duna 
mentében s egész Pannoniában a barbár török pusz-
titá a nemzetet s vérben fojtogatá a katholikusokat; 
a Kárpátok lánczhegysége alatt levő megyékben az 
úgynevezett „reformatio'*4 dühös vihara zúgott s a 
szenvedélyek gyepi it megeresztvén, pusztítva és 
semmisítve dúlt. Sokan azok közöl, kik a török szab-
lyáját kikerülendök ide menekültek, itt hitök miatt 
saját nemzetbelieik kardcsapása alatt vérzettek el. 

Mindez nagy sebeket ejtett az egyházon s ha-
bár egyrészt a hivek hősiessége uj dicsfénynyel ékité 
fel az egyház történetét, másrészt azonban tagad-
hatlan, hogy amint nemzetünket a végenyészet mély-
sége felé taszitá, a hitéletet is teljes kiirtásának ve-
szedelmével fenyegeté. 

Hogy e szörnyű időszakban a magyar nemzet 
katholikus hitét végkép el nem veszité, hogy a sa-
nyargatások és üldözések végpróbáját kiállta, hogy 
benne a hitélet uj virágzásnak indult, nagy részben 
a hitszónokok és hitoktatók fáradhatatlan s kitartó 
munkálkodásának kell köszönnünk. Ok vigasztalták 
Ínségében a népet, ök bátorították kitartásra, ök 
oltották a felsarjadozó uj nemzedék szivébe a hit-
nek mételytől ment s üdvöt árasztó elveit. 

Nem kétlem, h<>gy az egyház és haza e bátor 
munkásainak dicső fáradozását valami történetku-
tató egyszer napfényre hozza. Én a kezem ügyébe 
került néhány adattal talán egy-két homokszemet 
szolgáltatok a majdan felállítandó „Wallhallá"-hoz. 

*) E dolgozat adatai egykorú eredeti okmányokból 
vannak meritve. 

I. P. Kolosváry Pál. 
Született Kolozsvárott 1684-ben nov. 19-én.*) 

András nevü atyja arianus, vagyis socinianus püs-
pök vala. Anyja ugy látszik igen vallásos érzelmű 
volt, mert hosszú ideig magtalanságban maradván, 
e fiának születését imáinak tulajdonitá s a szentírás-
ban emiitett Anna példájára, már méhében az Ur-
nák felajánlá, a keresztségben is Sámuelnek akarta 
neveztetni, hacsak atyja határozottan Pálnak nem 
nevezi el. 

Fölserdült korában nem csak a szépmüvésze-
tekben és a tudományokban leggondosabb okta-
tást nyert, hanem maga is egész odaadással azok 
elsajátítására törekedett g önszántából a bölcsé-
szeti és hittani tanulmányokra is adta magát azon 
szándékkal, hogy atyai vallását nem csak védel-
mezni fogja, hanem terjeszteni is. Szorgalma foly-
tán a tudományokban oly elöhaladást tett, eszessé-
gének oly tanujeleit adá, hogy alig lett 20 éves, 
máris atyja többször a Székelyföldre többféle vi-
tatkozások eldöntésére kiküldhette. S mit az i f jú 
ott határozott, abban a felek megnyugodtak, oly 
bölcs volt Ítélete, oly eszélyes eljárása, oly tekinté-
lyes s egyszersmind oly megnyerőn nyájas volt 
modora. 

Jólehet, vallásuk hirdetőjének szánták szülei s 
s ö maga is egész szivvel az akart lenni, mindazon-
által atyja megengedte, hogy némi időre körülnéz-
zen a világban, élvezze azt, ha ugy tetszik, s tapasz-
talatokat szerezzen. Pál tehát 1706 elején Rákóczy 
Ferencz udvarába ment s két évig ott maradt , mely 
idő alatt hűsége által annyira megnyerte a fejede-
lem bizalmát, hogy csakhamar titkos tárgyalások 
végett öt küldte a Moldvában Foksányon tartóz-
kodó számkivetett gróf Mikes Mihályhoz. E kitűnő 

*) Miért teszi Paintner nov. 24-ét, nem tudom. 
42 
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mágnás társaságában élt Demeter Márton hitbuzgó 
s tudós pap, később gyulafehérvári prépost. Ez szí-
ves nyájassága által magához édesgette Pált s las-
sanként vallásos dolgokra terelte a bizalmas társal-
gást, különösen a Szentháromság titkára, Krisztus 
istenségére és a Szentlélekre. Kolosváry örömest hall-
gatta a jóakaratú papot, ki végre felbátorodván a 
lényeges tárgyakat Írásban is átadta neki. 

Ezalatt Pálnak titkos levelekkel és megbízá-
sokkal Rákóczyhoz kellett visszatérni ; de már 1708-
ik év őszén ismét Mikesnél találjuk, ki midőn Ko-
lozsvárynak levelet mondott tollba, tréfából azt a 
megjegyzést tette, hogy a fejedelem a kolozsvári 
templomot az unitáriusoktól elveszi s a katholiku-
soknak adja, a szobába lépő Demeter pedig tovább 
fűzvén az évelődést azt mondta, hogy ő még abban a 
templomban misézni és szónokolni fog, — Kolosváry 
heves szavakban tört ki s a szobából kirohant. De 
csakhamar oly lelki erővel győzte le magát, hogy 
visszatért s a felháborodás semmi jelét sem mutatá 
és mintha csak a történtekről megfeledkezett volna, 
ismét bizalmasan közeledett a nemesszivii paphoz, 
kitől vallásos könyveket is kért olvasás végett. De-
meter a „Krisztus követéséről" szóló négy könyvet 
adta át neki és egy másikat, mely az örök bünteté-
sekről tárgyalt. 

Ezalatt elérkezett a tavasz és Pál egyszer 
épen virágvasárnap előtti pénteken (1709) ismét 
más könyveket kért Demetertől. Ez, helyes psycho-
logical számítással, azt feleié, hogy nincsenek más 
könyvei most, mint olyanok, melyek vallásvitákat 
tartalmaznak, de ezeket nem meri neki adni, mint-
hogy félni lehet, hogy ép azokból megtanulhatná, 
hogyan lehet a katholikusokat megtámadni. Ez az 
i f jút természetesen még kíváncsibbá tette s a köny-
veket annál nagyobb hévvel óhajtá, azt Ígérvén, 
hogy a vitákat egészen s teljes komolysággal fogja 
tanulmányozni. „Annyi igaz, mond ő, hogy vagy 
még határozottabb unitárius leszek, vagy katholi-
kus, mert a müvek áttanulmányozásáig függőben 
fogom Ítéletemet tartani." E szavakra Demeter egy 
keveset mégdöbbent, de már nem volt mit tenni, 
mint, hogy a kérdéses könyveket Kolosvárynak 
átadja. 

Az igazság után vágyakodó ifjú azonnal tit-
kon Milkó folyón átkelve a túlsó parton levő s már 
Oláhországhoz tartozó városkába rándult, egy szo-
bát bérelt s megkezdte az olvasást és éjjel-nappal 
folytatta azt, a tanulásban és elmelkedésben telje-
sen elmerülvén. E munkához még aböjtölést is csa-

tolta, mert ez idő alatt csak kevés kenyeret s vizet 
hozatott magának egy öreg asszony által. 

Hét nap s hét éj alatt kész volt a nagy munká 
val. Éjjel lámpát ragad kezébe s Demeter lakására 
siet és ablakán zörget. „Ki az"? kiáltja a pap. „Pál 
vagyok," feleié az ifjú kettős értelemben. Csakha-
mar föltárult az ajtó, s Kolosváry, Demeter előtt, 
térdre hullott, kérvén őt, hogy vele együtt Istennek 
felvilágosittatásáért hálákat adjon, azután megke-
resztelje. A jó pap remegett örömében s alig tudott 
néhány hálaadó fohászt elmondani. Azután meg-
nyugtatta az i f jút és felvilágositá, hogy czélszeriibb, 
a keresztséget a jövő napra halasztani, annál is in-
kább, hogy arra némileg előkészülhessen. A pap 
minden tartóztatása daczára Pál még az éjjel ismét 
kunyhójába visszatért s csak arra kérte lelkiatyját, 
hogy a sz. keresztséghez gróf Mikest s a szomszéd-
ságban tartozkodó erdélyi nemeseket, főkép az aria-
nusokat is meghivja. 

Visszatértekor a folyónál elveszté aranygyű-
rűjét, melyet reggel Mikes egyik cselédje megtalál-
ván azt a hirt kezdé terjeszteni, hogy Kolosváryt 
valószínűen meggyilkolták ; Demeter azonban nem-
sokára földerité az ügy állását s Mikes gróf egész 
házát örömizgalotnba hozta. Az összes magyar la-
kosságnál Foksányon nagy volt a meglepetés. 

Nagyszombaton tehát Kolosváry Pál 26 éves 
korában, sok nemes és arian-vallásu. valamint Mi-
kes egész háznépe jelenlétében, megkereszteltetett, 
megtartván előbbi (Pál) nevét. Keresztatyja gróf 
Mikes volt. Hogy lelkiismeretét annál inkább meg-
nyugtassa, nemsokára egész életéről általános gyó-
nást is tett. 

Hátra volt még egy nehéz munka, melyet fiúi 
kegyeletből el kellett végeznie; a levélírás atyjához 
nem volt mellőzhető. Megirta tehát komoly lépését, 
oly kímélettel s gyöngédséggel, milyenre csak a 
legnagyobb gyermeki szeretet képes s épen a szere-
tet sugallata szerint terjedelmesen előadta az oko-
kat, melyeknél fogva az anyaszentegyházba vissza-
tért, azon édes reményt táplálván szivében, hogy 
atyja fontolóra veszi az indokokat s talán példáját 
fogja követni. A levél olvasására atyja azon meg-
jegyzést tevé, hogy a kéz ugyan Pál keze, de a be-
széd másé. S hogy a dolog mivoltáról bizonyossá-
got szerezzen, alattomban kémet küldött Moldvába, 
kitől midőn a valóságot szintén megtudta, oly szo-
morúság fogta el, hogy rövid időn belehalt. Igy a 
fiúnak üdvélete a szerencsétlen atya halálát sietteté. 

Pál azonban alig tért meg, máris térítővé lett 
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s előbbi vallássorsosainak ellenvetéseit oly győze-
delmesen oldotta meg, hogy mindjárt az első napok-
ban unitárius iskolatársát Máthéffy Istvánt és a 
kalvinista Borbély Istvánt az igaz egyházba téri-
tette. Máthéffy később pappá lett a győri egyház-
megyében és számosakat az egyház kebelébe veze-
tett. Kolosváry buzgolkódása Moldvában sokkal na-
gyobb eredményű volt volna, ha Mikes neje kálvi-
nista létére útjában nem áll, annyira, hogy cseléd-
jeinek is a vele való közlekedést szigorúan meg-
tiltotta. Tóth Mike, s. J. 

(Folyt, köv.) 

A perigeuxi és sarlati püspök beszéde 
a franczia kath. jogtudósok̂ gyűlésén, 1880. october 12-én. 

Elnök ur ! Uraim ! Önök műve a hit sugallatából ke-
letkezvén, irányára nézve egyetemes jellegű. Társulásra 
hivja mind azokat, kik ugyanazon jogtanulmányokkal fog-
lalkozva, az egyház iránt hasonló hódolattal viseltetnek, s 
midőn az összetartozás biztosítása czéljából tagjait évenkint 
gyűlésre szólítja, e gyűlések helyéül az ország más-más vi-
dékeit szokta kiválasztani, hogy tagjainak számát ez uton 
is növelje. Mély hálára köteleznek, hogy ötödik congressu-
suk helyéül püspöki városomat szíveskedtek kiszemelni. 
Papságom is, én is, nagy szerencsénknek tartjuk, hogy szi-
ves viszonyba léphetünk ama kitűnő jogtudósokkal, kik 
legalaposabb tudományukkal lángoló hitbuzgalmat párosi-
tanak. A gyorsan repülő órák szárnyán ugyan hamar be 
fog köszönteni a válás pillanata; de a kölcsönös tisztelet és 
nemes barátság egyszer létre jött köteléke továbbra is meg-
marad, s ha az élet ezernyi körülményeinek valamelyike újra 
egybe fog bennünket hozni, mint ismerősök, mint ugyana-
zon eszmék és óhajok harczosai, örvendező szivvel, tárt ka-
rokkal fogjuk egymást viszontüdvözölni. 

Megértettem önöktől, uraim, hogy önök szép műve 
kettős czélt tűzött maga elé : a katholikus érdekek védel-
mét és a keresztény jog visszaállítását. Harczias és munkás 
mű tehát egyúttal, s e kettős czimen önkénytelenül is egy 
dicsőén hazafias tettet idéz lelkünk elé, melyről szent köny-
veink beszélnek, s melyet önök mindnyájan ismernek : értem 
a zsidókat, kik fogságukból visszatérve, az őket szünet nél-
kül zaklató, de folyton visszavert ellenség közepett építet-
ték fel régi Jeruzsálemök kőfalait. Egyik kézben a harczi 
fegyver, másikban a munkaeszköz, — ez az önök bátor fog-
lalkozása is. Önök is nyílt csatákban védelmezik és csendes 
tanulmányok közt erősitik vallásos intézményeinket, e fala-
kat, e szent bástyákat, melyek az egyház hitét és életét ol-
talmazzák. S ha Nehemiás munkásainak bátorítására ott 
volt vezérök hazafias lelkesedése : önöknek is van vezérök, 
egy dicső és hatalmas vezér, ki önöket bátorításaival és 
áldásaival folyton erősiti, Nehemíása azuj ,a magasban levő 
Jeruzsálemnek, mely a mi anyánk, mint szent Pál ihletett 
nyelvén mondja. 

A küzdelem, uraim, minden bizonynyal súlyos. Mert 
mit nem merészelnek manap Isten uj népe ellen az uj sza-

maritánusok? Ha van ország, hol az egyház joggal ott-
hon érezheti magát, Róma után bizonyára Francziaország 
az. S még sincs ugy: az egyház ma köztünk idegen; az 
egyház — ellenség. Arról nem is szólok, hogy hitünk szent 
ágazatait, isteni tiszteletünket, mysteriumainkat nyilvánosan 
és büntetlenül ócsárolják és káromolják ; de szabadságaink, 
társulási szabadságunk, oktatási szabadságunk, maga lelki-
ismereti szabadságunk, ezek az ép oly elemi, mint előttünk 
kedves és drága szabadságok, nincsenek-e ezek is naponkint 
fenyegetve, feldúlva, elnyomva? 

És ki fenyegeti? Ki dúlja fel? Ki nyomja el? Az a 
kormány, mely maga is a szabadság jelvénye alatt lépett az 
ország élére. 

Engedjék meg, uraim, hogy egy, személyemet érdeklő 
ügyet hozzak fel, melynek felemlitése részemről a tisztelet 
és hála adója leend. 

Ez épület (a nagyobb seminarium), a hol most va-
gyunk, melyet szerencsés voltam jeles congressusuknak 
megnyitni, szintén nem kerülte ki az elnyomás merényletét. 
Szent Ignácz fiai laktak itt püspökségem kezdetétől fogva ; 
tizenhét éven át képezték növendékpapjaimat az egyházi 
tudományokban és erényekben : most elveszítettem őket, 
eltávoztak. Egyházmegyei papnevelő intézetem, ép ugy 
mint a többiek, szerény dotátiót nyer az államtól s nem 
mulasztották el azt is eszembe hozni, hogy ez épületek a 
„nemzetéi." A tisztelendő atyák önkényt távoztak, hogy ki 
ne tegyenek amaz isszonyu következéseknek, a melyekkel 
fenyegettek. 

Száműzve e menedékhelyről, mint annyi másról, sz. 
Ignácz fiai most már a márcz. 29-iki szomorú dátum alatt 
negyvenhatodik száműzetésöket jegyezhetik be évköny-
veikbe. Uraim, ne sirassuk őket. Negyvenhat száműzetés 
Krisztus és egyháza ügyeért, szép, irigylésre méltó dolog ; 
hadd mondjam ki, nem egyéb az, mint negyvenhat érdem-
kereszt Jézus társasága nemes kebelén. Dicsőség nekik ! 

Igen, nekik dicsőség, de másoknak ! . . Azonban nem 
heveskedem. Püspök vagyok, hallgatok. Noha jól tudom, 
hogy van megengedett, van dicséretes, van szent harag is. 
Különben el kellene Ítélnem magának Mesteremnek, az 
Üdvezitőnek magaviseletét, midőn korbácscsal űzte ki az 
árusokat a templomból. Bizonyára bosszúság volt az, mely 
akkor annyira szerető szivét lángra lobbantotta ; de e bosz-
szuság a buzgalom volt; a buzgalom, mely, a próféta szavai 
szerint, Atyja házáért emésztette a Fiut. 

A buzgalom, eme szép^láng az, mely önöket is hevíti, 
uraim, katholikus érdekeink védelmében; mely e nagy ér-
dekek szolgálatában készekké teszi önöket, hogy idejöket 
és tehetségeiket áldozatul hozzák, de viszont ékesen szóló 
szavakat kölcsönöz önöknek a politikai küzdőtéren, az igaz-
ságszolgáltatás termeiben, szabad gyűléseik körében, szóval 
mindenütt, a hol azokat felemelik. 

S ez csak egyik része küzdelmöknek, a kisebb rész, 
melyet önök napról napra folytatnak, a mint a körülmények 
magukkal hozzák. Magasabb törekvésök maradandóbb műre 
irányul, olyanra, mely társadalmi jövőnket a legélénkebben 
érdekli, értem a keresztény jog visszaállítását. 

Valóban, korunk egyik nagy miseriája, hogy ugy 
látszik, mintha a jog igaz ismeretét elvesztette volna ; ér-
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tern e szavakkal a jognak és becsületnek ama mély és biz-
tos felismerését, ama benső világosságot, mely a törvény-
hozó hatalom gyakorlását a természetnek, az erkölcsi rend-
nek és az ember és társadalom czéljainak megfelelőleg sza-
bályozza. Nézetem szerint e veszteséget egy más, nem ke-
vésbbé gyászos veszteségből kell kimagyarázni, — a keresz-
tény érzület elvesztéséből. Jézus Krisztus eljövetele óta az 
evangelium által meghódított összes földterületeken, a jog 
nem jog, ha . . . nem keresztény. Nyomjátok el Istent, mi lesz 
a jogból? Ám a megkeresztelt nemzeteken Isten nemcsak 
mint a természeti rend szerzője és legfőbb törvényhozója 
uralkodik, milyenül őt az ész saját erejéből is felismerheti ; 
hanem uralkodik azonfelül, még pedig első sorban, mint a 
természetfölötti rend szerzője és legfőbb törvényhozója is, 
milyenül magát bölcseségében és jóságában az embereknek 
kinyilatkoztatta, hogy velők örök akaratát közölje, az Apos-
tol szavai szerint : „Isten, ki egykor atyáinkhoz a próféták 
által szólott, utoljára e napokban, Fia álta szólt hozzánk." 
Ez az Istennek teljes, kimeritő eszméje, mely a keresztény-
ség uralma alatt mint szükséges elem foglal helyet a jog 
valódi fogalmában. 

A keresztény eszmében rejlő e hatalommal felfegyve-
rezve tisztította meg, uraim, a jog a pogányság mocskaitól a 
római törvényhozást s méltóvá tette arra, hogy a modern 
civilisatio szép épületében alapkőül szolgáljon. Midőn a 
kereszténység Nagy Konstantinnal a trónra lépett, a római 
törvényhozás még magában foglalta a tizenkét tábla ősi és 
szigorú törvényét, noha megengedendő, hogy a stoikus böl-
cselet befolyása alatt kifejlődött jognézetek és a néposztály-
belieknek szabadságuk érdekében vivott sokszoros küzdel-
meik, a törvényhozást jelentékenyen megenyhítették. Mel-
lőzve egyéb hibáit, főleg két nagy hiba uralkodott benne. 
Az államban a fejedelem korlátlan souverainitása nem csak 
a javak és élet, hanem a lelkek, a lelkiismeretek fölött is ; a 
családban az atya korlátlan souverainitása az anya felett, ki 
gondnoksága alatt állott, a gyermekek felett, kiket kitehe-
tett és eladhatott, a rabszolga felett, kit szeszélyei szerint 
meggyalázhatott, kínozhatott, sőt életétől is megfoszthatott. 

E két zsarnokság szükségkép engesztelhetetlen ellen-
ségre talált a kereszténységben. Az Apostol szerint nem is-
mervén többé sem férfit sem asszonyt, sem szabadot sem 
rabszolgát, sem görögöt sem barbárt, hanem valamenyit 
egy családdá, Jézus Krisztus egy testévé egyesitvén, ho-
gyan tűrhette volna el a kereszténység azt a jogtalanságot, 
melyet e törvényhozás a nő, gyermek és rabszolga szemé-
lyeiben magán az emberiségen ejtett ? És hogyan tűrhette 
volna el a császári absolutismusnak a lelkek kormányzására 
vonatkozó praetensióit, mikor azt tanitotta ugyan, hogy 
az üldözőkért imádkozni kell, de azt is vallotta egyúttal, 
hogy Istennek inkább kell engedelmeskedni, mint az embe-
reknek? S a kereszténység győzött. A gondviselés törvénye 
szerint ugyan türelemre és időre volt szüksége ; de az idő 
és türelem segitségével mégis csak győzött, s vele és álta-
la győzött a jog is. Konstantin ideje óta fokonkint javulni 
látjuk az anya, a gyermekek és a rabszolgák helyzetét. A 
mi pedig az állami souverainitást illeti, az ötödik század 
kezdetétől fogva, az anyaginak és lelkinek különválása lép 
előtérbe. A világi hatalom azt a helyet foglalja el, melyet 

számára az evangelium kijelölt: a törvény első szolgájává 
leszen. Az Ur azt mondotta: „A ki első akar lenni, legyen 
valamennyinek szolgája." S Theodóz és Valentinián csá-
szárok. mintegy viszhangjául az evangeliumi elvnek, e szép 
nyilatkozatot hagyományozták át az utódokra : „Felségéhez 
méltó nyilatkozatot tesz a fejedelem, midőn kijelenti, hogy a 
törvények által kötve érzi magát." 

Kétségtelen, hogy a Theodózféle codex, melyben e 
kettős győzelem érvényre jut, még számos oly rendelkezést 
tartalmaz, mely a keresztény eszmével ellenkezik ; de ha a 
keresztény eszmére hallgattak volna, ha befolyását minden-
kor tiszteletben tartották volna, e rendelkezések sohasem 
juthattak volna be modern törvénykönyveinkbe. Szeren-
csétlenségre, nem ugy történt. Az utóbbi századokban a 
keresztény eszme uj ellenségre és győzőre talált ; Európa 
majd minden pontján legyőzve, száműzve lett a rationalis-
mus által, mely a törvényhozó hatalmak egyedüli meste-
révé és 8ugalmazójává lőn. 

Ismerjük azt a szomorú időpontot, melytől szerencsét-
lenségeink története e tekintetben kezdődik . 1789 augusz-
tus 4-ikének éjjele az, midőn a nemzetgyűlés az „emberi 
jogok kihirdetését" decretálta, s azt később az 1791-iki al-
kotmány élére állította. E forradalmi tiz parancsolatban 
nem csak a keresztény eszmének nincs semmi keresni va-
lója, hanem magának Istennek sincs helye. Szerzői ugyan, 
mint magukat szabadkőműves nyelvökön kifejezik, „a leg-
főbb Lény jelenlétében és segélye mellett" hozottnak állít-
ják, valójában pedig nem más az, mint az ő felsége ellen 
való fellázadásnak és jogai eltörlésének hivatalos kijelentése. 

Az emberi jogok kihirdetése ! Hiszen, bizonyos, az 
embernek vannak jogai s szabad azokat kihirdetnie. Mint 
családtag, mint a lelki és földi társulatnak, az egyháznak 
és államnak tagja, sérthetetlen és szent jogokkal bir. De 
miért vannak jogai? Mert kötelességei vannak. Egyedül 
Istennek vannak jogai, a nélkül hogy kötelességekhez volna 
kötve. Kívüle, minden szabad lényben, nincs jog, mely ne 
tételezne föl kötelességet, mely ne szolgálna valamely kö-
telességnek. 

E józan és biztos tan világánál hét év óta fáradoz-
nak önök, uraim, szemléjükben (Revue des Institutions et 
du Droit), hogy a keresztény jogot köztünk visszaállítsák. 
Mint Nehemiás munkája, ez is nagy és hosszantartó munka, 
opus grande et latum. De bátorság és kitartás ! Az egyház 
megáldja, Francziaország, az igazi Francziaország, tapssal 
kiséri önöket, Ha vihar dúl is most'szeretett hazánk felett, 
fog még látni szebb napokat, s jövője az önöké. 

A Szent-István-Társulat 
folyó hó 18-án tartott választmányi ülése. 

Dr. Tárkányi Béla kanonok s társulati alelnök meg-
nyitván az ülést jelentette, hogy az utolsó ülés jegyzőkönyve 
hitelesíttetett. 

A jövőévi költségvetés megállapilása végett dr. Bar-
tha Béla semmitőszéki bíró, Bornemisza Antal nyugi. kir. 
táblai bíró, dr. Buzsieska János egyetemi tanár s a társulat 
tisztviselőiből álló bizottság küldetett ki, azon utasítással, 
hogy a költségvetést elkészítvén azt a szokásos időben a vá-
lasztmánynak nyújtsa be. 
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A mult havi ülés óta tizenheten lettek a társulat tag--
jaivá, név szerint: Petro József városi tiszti ügyész Miskol-
czon, Szepessy Béla borsodmegyei árvaszéki ülnök Miskol-
czon, Szepessy Mátyás bölcsészettan-hallgató Budapesten, 
Kerete Miklós kir. aljárás-biró, Peczkó Antal nagyszombati 
káplán, Klaucz György, Stöszner Gyula parmaneumi nö-
vendékpapok, gr. Pálffy Sándor, Szanyi Ferencz súri káp-
lán, a szálkái r. kath. tanító-egylet, Pintér Károly, Geleta 
József, Soós György, Rakita László, Töttösy Imre pazma-
neumi növendékpapok, Gábor Lajos nagybajomi plébános, 
Mészáros Kálmán szent-ferencz-rendi hitszónok Budapesten 

Megszavaztattak a következő könyvadományok : a nap-
kori, peczeszőlősi, apczi, nagybereznai, turjaremetei, és tót-
györki r. k. hitközségek szegény tanulói számára ingyen 
elemi tankönyvek, a jákóhalmi népiskolai könytár számára 
különféle hasznos olvasmányok, a Bosniában és Herczego-
vinában állomásozó magyar ezredek katonái számára a Mol-
nár féle katonai imakönyvből nagyobb példányszám. 

A felolvasott pénztári bemutatás szerint f. évi január 
1-től bezárólag november 18-áig a bevétel 67,057 frt 59 kr, 
a kiadás: 63,338 frt 54 kr, pénztári maradék 1719 frt 5 kr. 

Az ügynökségben folyó évi október hóban eladatott 
73,534 példány könyv, 1350 db szentkép, 4558 egyéb nyom-
tatvány ; készpénzben bejött 8,363 frt 65 kr. 

Rostaházy Kálmán krisztinavárosi plébános indítvá-
nyára, mely szerint néhai Hoványi Fenercz nagyváradi ka-
nonok kitűnő és korszerű műveit a fensöbb katholicismus-
ról a társulat, miután ezek példányai elfogytak, újból ki-
adja : az elnökség fölkéretett, hogy a munka tulajdonjogá-
nak megszerzése iránt lépéseket tegyen. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére Markus Gyula és Lip-
thay Kornél vál. tagok kérettek föl. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest , november 23. Sennyey Pál báró beszédje. — 

Az 1881-ki költségvetés tárgyalása foly az országgyűlésen. 
Még most csak általánosságban keresik a módot, hogy le-
hetne 2X2-ből 5-öt kihozni; de még ezt a titkot feltalálni 
senki sem volt képes mind e mai napig. Addig tehát, mig e 
mysteriumon törik honatyáink fejüket és mig feltalálják a 
módját, mi más valamiről szólunk, a mi ugyan a költségve-
tés tárgyalásakor történt az országgyűlésen, de számokkal 
és arcanumokkal nem annyira foglalkozik, mint foglalkozik 
nevezetes és megjegyzésre érdemes enuntiatiókkal, értjük t. 
i. azon beszédet, melyet Sennyei báró tartott a költségvetés 
tárgyalása alkalmával. 

Ha ugyanis a báró ur beszédjét figyelemmel olvassuk, 
lehetetlen abban a nézetben lennüuk, melyet több lapban 
olvastunk, mintha a báró ur beszédje programmot nem ké-
pezne. Igaz, hogy a beszéd főleg kritikát tartalmaz, elitéli 
az eddigi irányzatot, de e kritikában, ez elitélésben kifej-
tett nézetek egyszersmind programmot tartalmaznak, pro-
grammot, mely nemvezetesen bennünket is közelről érde-
kel ; mert bár a beszéd kimondja, hogy belügyi, keres-
kedelmi, igazságügyi politikánk ro3z, bár felemliti, hogy 
elvi alapon tömörülő pártunk nem létezik, de a bennünket 
érdeklő programm-pontot is felemliti, midőn kimondja, hogy 
elvi alapon csakis a lelkiismereti szabadságukban sértettek 

tömörülnek, mint azt mindenütt látjuk, hol — és ezt mi 
mondjuk — a kulturharczos törvények uralkodnak, vala-
mint midőn felszólitja a kormányt, hogy szövetkezzék az 
erkölcsi elemekkel, szüntesse meg a corruptiót, melynek kö-
vetkezményei a naponkint mind jobban elharapódzó sik-
kasztások. 

Sennyey bárónak, mint hazánk első rangú államférfiá-
nak, e szerintünk nyomatékos nyilatkozatai felett, melyek 
mintegy mellékesen látszanak mondatni, azt véljük, igen 
nagy hiba volna, egyszerűen napi rendre térni, vagy azt igno-
rálni. E nyilkozatok előttünk inkább ugy tűnnek fel, mint 
alapjai azon politikának, melyet a báró ur követtetni óhaj-
tana, a mely irányban való működésre a jelenlegi kormányt 
felszólitja és ez esetben támogatását a kormánynak „ingyen" 
megigéri és mi megvalljuk, hogy igen örvendünk a báró ur 
nyilatkozatai felett, ámbár megvalljuk, hogy nagyon óhajtot-
tuk volna, nem annyira magunkért, mint inkább a közvéle-
ményre való hatás tekintetében, ha kiterjeszkedett volna egy-
részt a mondottakon felül még vallásijés közoktatásügyi kér 
déseinkre is, melyekről mindenesetre igen érdekes dolgokat 
hallottunk volna épen ő tőle, mint ki e kérdésebre is bizo 
nyára mélyebben van beavatva, azok felől nagyobb tájéko-
zással bir, mint az ország nevezetességeinek is legnagyobb 
része, másrészt pedig, ha azokat is, miket mondott, bővebben 
kifejtette volna, hogy ne csak azok fogják fel szavainak ér-
telmét, kik a ,műveltek' közé soroztainak, hanem a kevésbé 
műveltek is, főleg pedig azért, nehogy, mint az liberális la-
poknál történik, a csak röviden tett jelzés miatt épen a mag-
vát a beszédnek ignorálják. Mindamellett a báró ur részünkre 
elég támpontot nyújt beszédében, hogy felfogásának irányát 
commentáljuk és helyeseljük. 

Szerinte elvi alapon párt nálunk nem létezik, ilyet ma 
csak is lelkiismereti szabadságukban sértetteknél találunk-
Mit jelentenek e szavak mást, mint azt, hogy a báró ur 
nyiltan kijelenti, miszerint elvtelenség jellemzi a politikai 
pártokat, a mit ő. kritikát gyakorolva, elitéi és vele szembe 
állítja, a lelkiismeretben sértetteket, mint elvi alapon álló-
kat, tehát, mint jellemeseket és ezeket pártolja. Ha a báró 
e tekintetben nyilatkozott, másféle nyilatkozatot ő tőle mi 
nem is vártunk, ami azon feltevés kinyilatkoztatására jogo-
sít fel bennünket, hogy ő, egykor kormányra jutva, nem 
csak saját pártját állítaná elvi alapra, hanem tiszteletben 
tartaná a vallási, mert lelkiismereti elvi alapokat is. Ilyes-
mire hazánkban valóban igen nagy, sőt égető szükség volna, 
mert minden küllátszat daczára is, a valóság az, hogy a ka 
tholikusok lelkiismereti kényszer alatt vannak : szükség vol-
na oly pártra, mely az országot elvi alapon kormányozva, 
tiszteletben tartaná a katholicismus elveit is és minden egyes 
törvényeivel ne sértené a katholicismus elveit, melyek lega-
lább is oly tiszteletre méltók, és voltak oly hatással a nem-
zeti öntudat fenntartására és erősitésére, mint bármely val-
lásfelekezet elvei. E szempontból mi örömmel üdvözöljük 
a báró ur nyilatkozatát és óhajtásunk csak az, bárcsak azok 
is, kik a hatalom felett jelenleg rendelkeznek, a báró ur sza-
vát megértve az általa jelölt irányt követnék, mit annál is 
inkább tehetnének, mert az csak az igazságnak felelne meg, 
másrészt pedig sem az állam, sem a vallásfelekezetek hát-
rányára nem lenne. 

s 
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Röviden jelzett nézetünkben csak megerősit bennün-
ket a báró ur, midőn felszólítja a kormányt, hogy szövet-
kezzék az erkölcsi tényezőkkel, melyek nélkül ország fenn 
nem állhat, és midőn ennek következtében óhajtja, hogy 
vessen gátot a corruptiónak. Ha a báró ur e szavait com-
mentálni szabad, ugy azok nem jelentenek egyebet, mint 
azt, hogy mindeddig az erkölcsi tényezők számba nem vé-
tettek, hogy a corruptio megszüntetésére mindez ideig mi 
sem történt. Súlyos vád, de ha ezt Sennyey báró mondja, 
ugy annak igaznak kell lenni és igazságát a mindennapi ta-
pasztalat tanusitja. A közös iskolák és a vallásváltoztatás-
ról szóló, azokkal összefüggésben levő törvények, egytől 
egyig azt tanúsítják, hogy az erkölcsi tényezők, melyek be-
folyása a corruptiót megakadályoztaWolna, mellőztettek. A 
közös iskolák, valamint a nevezett törvények a vallás iránti 
közönyösséget, annak megvetését mozdították elő; ezen ál-
lami intézkedések következtében a vallás törvényei a nem-
zet fiainak nagy része, és pedig azok által leginkább, kiknek 
példányképül kellett volna szolgálni, semmibe sem vétettek 
és igy a corruptio óriási mérvben terjedt, a sikkasztások 
eddig hallatlan mérvet öltöttek. Az erkölcsi tényezők befo-
lyásának előmozdítása ily körülmények közt elodázhatat-
lanná lőn és ezt, az ország színe előtt kimondani, — kimon-
dani épen oly tekintélyű államférfiunak, mint minő a báró 
ur, annál szükségesebb volt, minthogy mármár közvéle-
ménnyé kezdett nálunk is lenni, hogy az állam ily erkölcsi 
tényezők nélkül, vagy azok ellenére is fennállhat. Nem ké-
telkedünk, hogy Sennyey báró ur előtt is, habár ezt nem 
mondta, midőn az erkölcsi tényezők szövetségéről beszélt, 
többek közt a corruptio terjesztő közös iskolák és azon tör-
vények lebegtek, melyek minden nagyítás nélkül szólva, 
csak arra alkalmasak, hogy a tiszteletet minden vallás iránt 
kioltsák a szivekből ; és minthogy ezt igy fogjuk fel, a báró 
ur szavaiból azt következtetjük, hogy ő a vallásosságot is 
számításba veszi a kormányzásnál, és azért, mint ennek aka-
dályain, a közös iskolák és az emiitett törvényeken javítást 
akar eszközölni. Ime ezekben találják mi fontosságát Seny-
nyey báró beszédének, ezekben találjuk programmját: csak 
az a nagy kérdés, lesz-e és mikor, aki mindezt valósítja ? Q 

Rónia. X I I I . Lco pápa levele a kath. érdekeket védő 
franczia egylet elnökéhez, de Belcastel senatorhoz, és ez egy-
let tagjaihoz. — LEO PP. X I I I . Dilecti filii salutem et 
apostolicaui benedictionein. 

Societas a vobis inita, dilecti filii, non minus proposito 
suo quam obsequente in ecclesiasticam auctoritatein compa-
ratione, magnopere commendat pietateni vestram simul ve-
»tramque prudentiam. Dum enim rem catholicam defenden-
dam suscipitis, non in eleri partes venire conteuditis, sed 
tantum, eodem modérante, iiitercoeptae ipsius in utihtatem 
populi actioni euccurrere, per exercitium vestrorum iurium 
eivilium, tum in praevertendis malis, tum in commodis pro-
movendis, quibus sedulam daturus esset operám, si beeret. 
Et sane ipsius esset omnino pueritiain fingere ad religionem 
et mores; iuventutem sana solidaque doctrina imbuere; con-
fligere cuui gliscentibus erroribus, offusas per cos populi 
mentibus errores discutere; illis praesertim consulere, qui 
in officinis manuario opere distenti, plus caeteris a spiritua-
lium rerum usu avertuntur. 

At cum videatis filios vestros a vobis abstractos cor-
rumpendos tradi depravatae institutioni, populum decipi 
monstrosis doctrinarum commentis, ac vitiari scriptis irreli-
giosis et lubricis familiae nexum dissolvi, publicam rem in 
discrimen adduci ; peropportune in subsidium venitis eccle-
8Íasticae auctoritati, eaque duce scholas catholicas erigitis, 
pios operarium circulos cogitis, iisque conventus paratis, 
quibus et recreentur et excolantur, sana scripta perversis 
opponitis, necessitatibus singulis occurritis per opera mise-
ricordiae, et sic unanimes in haec omnia sic incumbitis, ut 
universorum vires simul coeant in propositum finem. Quae 
cum nequeant vobis non conciliare populi affectum, ecclesiae 
laudem, divinam benedictionem, faustum omnino porten-
dunt consociation! vestrae successum. Profectoque plures 
servaveritis ab ardelionum insidiis, vel iam irretitos ab eis 
retraxeritis, et quo latius restitueritis religionis, iustitiae 
ordinisque principia, eo melius merebitis de proximo, de re 
sacra, de patria. Hoc vobis meritum, hanc gloriam omina-
mur, dum supernum implorantes favorem in cojptum ve-
strum, auspicem eius et paternae benevolentiae pignus vobis 
omnibus, dilecti filii, benedictionem apostolicam peramanter 
impertimus. 

Datum Romae apud S. Petrum, die 4 septembris 1880. 
Pontificatus nostri anno tertio. LEO PP. X I I I . 
Regensburg. Albertus Magnus halála napjának hat-

százados évfordulója. (Vége.) — A főpásztori körlevél, miu-
tán feltüntette az okokat, melyek miatt a dömés rendnek s 
a kath. intézeteknek és tudósoknak Alb. M. ezen 600-os ju-
bilaeumát ünnepélyessé tenni illik, röviden érintvén azon in-
dokokat, melyek miatt ugyanazt tenni kötelessége Lauin-
gennek, mint a hol Alb. M. 1193-ban született, és Kölnnek, 
hol aránylag legtovább működött, végül kifejti, miért illik 
és kell e napot a regensburgi egyházmegyének is ünnepei 
közé soroznia. — Albertus M., igaz, csak két, vagy mint 
némelyek vélik, nem is egészen két évig ült sz. Wolfgang 
püspöki székében. Hanem e rövid időre terjedt kormányzása 
oly áldásteljes volt, hogy az a leghosszantartóbb főpásztori 
kormányzással is felér. Elődje (1246—1259-ig) politikai vi-
szályokba elegyedvén az egyházi javakat önkényes czélokra 
használta s megyéje és fejedelemsége viszonyait összeku-
szálta. IV. Sándor pápa Albertus Magnust itélte képesnek 
a hanyatló egyházi és társadalmi állapotok gyökeres javitá-
sára. Nem is csalódott. „A mily ziláltak voltak a viszonyok, 
úgymond a főp. körlevél, midőn kevéssel húsvét előtt 1260-
ban a püspöki széket elfoglalta, ép oly rendezettek voltak 
azok, midőn 1261 vége felé a püspöki székről lemondott : 
az isteni félelem és egyházi fegyelem újra feléledt s helyre 
állt, a visszaélések megszűntek, az adósság kifizetve, a kincs-
tár telve, a város és megye egész uj alakba öltöztetve." 
Mert szerzetesi egyszerűség- és szigorral élt és kormány-
zott, az Isten igéjét elragadó ékesszólással maga hirdette, 
megyéjét maga, pásztorbottal kezében, gyalog, bejárta, min-
denütt rendet, uj életet keltve, terjesztve, megállapítva. Miu-
tán igy feladatát teljesité, a püspökségről, melyet csakis IV. 
Sándor pápa egyenes parancsára fogadott el, IV. Orbán 
trónraléptével lemondott és visszatért szerzetesi czellájába. 
— Ily nagy érdeme levén Alb. Magtiusnak a regensburgi 
egyházmegye körül, természetes, hogy a megye, annak ké-
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sőbbi főpásztorai, papsága, hivei, folyton nagy tiszteletben 
tartották a nagy püspök emlékét. A főpásztori körlevél ezen 
tisztelet bizonyítékait századról századra levezeti, a X I X . 
századból kiemelve Sailer püspököt, ki elődje Albertus M. 
Paradisus animae czimü remek ascetikus művét újra kiadta. 
„Mi pedig, igy folytatja főt. Senestrey Ignácz püspök ur, a 
vatikáni egyetemes zsinaton kötelességünknek tartottuk a 
nagy tanitó és püspök tanúságát a legfőbb pásztor tévmen-
tessége mellett felidézni, és egyúttal Németország többi püs-
pökeivel egyetemben a halhatatlan emlékű IX. Pius pápát 
arra kértük, hogy aquinói sz. Tamás tanítóját a legmaga-
sabb kitüntetésü Doctor ecclesiae czimmel felruházni s ez ál-
tal Németországot örömmel és vigaszszal elárasztani kegyes-
kedjék. Kérésünk akkor még nem teljesülhetett, mert e ma-
gasztos czim csak azon kitűnő hittudósokat illeti meg, kik 
az egyház vizsgálata s Ítélete alapján a szentek tiszteletét 
már elértek. Azonban e kérelem alkalmul szolgált, hogy a 
mi b. Albertus Magnusunk uj figyelemben és tiszteletben 
részesüljön. Népszerű iratok jelentek meg életéről Németor-
szágban és Belgiumban, képek és emlékérmek készültek tisz-
teletérc, sz. officiuma a világ számos kath. püspökeinek meg-
küldetett; sok főpásztor ennek folytán emlék napjának ün-
nepeért folyamodott megyéje számára s ez által hathatósan 
hozzájárult ahhoz, hogy törvényszerű szenttéavatásának 
ügye ismét napirendre kerüljön." — Befejezésül a főp. körle-
vél rendelkezik f. é. nov. 15-ének mikénti ünnepléséről s 
gyújtó szavakkal buzdít Albertus Magnus erényeinek, ki-
vált a b. Szűz iránti nagy tiszteletének követésére. 

Páris. Guibert bibornok levele a szétüzött szerzetesek-
hez. — Paris, nov. 11. 1880. Kedves tisztelendő atyák! 
Nagy csapás érte önöket. A közös élet, melyre Isten és 
embertársaik szolgálataért egyesültek, ez az önfeláldozó 
élet, melyet önök a családi gyönyörök és jólét élvezetei elé 
tettek, önökre nézve lehetetlenné van téve. Fájdalmukban e 
fölött osztozunk mindnyájan, kik önöket szeretjük mindnyá-
jan, kik a szerzetesi élet szent jellegét tisztelik, és becsülni 
tudják a szolgálatokat, melyeket önök az egyháznak, vagyis 
valamennyi igaz katholikusnak tesznek. Ha a részvét és saj-
nálat általános öszhangjában van szózat, melynek fel kell 
emelkednie a többiek fölé: akkor ez a főpásztorok szava 
kell hogy legyen, kik leginkább hivatottak megmérni az 
ürt, mely szolgálataiknak megszakitása folytán az apostoli 
munkálkodás körében támadt. 

Jobban, mint minden más püspök, rászorultam én, e 
roppant fővárosban, buzgalmuk, tudományuk, szellemök 
segélyére. Sajgó fájdalmam, melvet önök iránti szerete-
tem balsorsuk láttára bennem kelt, még inkább növekszik, 
ha rágondolok azon kárra, melyet annyi reám bizott lélek 
fog szenvedni, kiket önök a keresztény erény és istenesség 
uta in vezéreltek. 

Azonban, szeretett kedves atyáim, közös szomorúsá-
gunknak nem szabad hasonlóvá lenni azokéhoz kiknek nincs 
reményök. Nem ! Bizalmunk e megpróbáltatások közepett 
emelkedik és erősbül. Mi hisszük, hogy a jóságos Isten egy-
kor meg fogja koronázni a szenvedések közt szerzett érde-
meket ; önökre, nézve pedig reményünk teljesedését közel 
lenni érezzük, tekintve a tápasztalást, mely megmutatja, 
mennyire változékonyak az emberi vélemények és szenve-

délyek, s mennyire ellenkeznek korunk közszellemével az 
erőszakoskodások, melyeknek önök áldozataivá lettek. 

Ezen remény teljedesének erős hitében, önök, szere-
tetett kedves atyáim, tudni fognak hitök sugalmaiból in-
dokokat meríteni nemcsak megnyugvásra és türelemre, ha-
nem abban vigaszuk forrását is meg fogják találni. Az 
apostolok példát adtak nekünk erre, midőn, a keresztény-
ség történetében először, méltóknak találtattak meggyalá-
zást szenvedni Jézus Krisztus neveért : Ibant gaudentes a 
conspcctu concilii quoniam digni habiti. sunt pro nomine Jesu 
contumeliam pati. A tanítványok nem állnak a mester felett: 
e dicső hnsonulás megérthetővé teszi a szenvedélyesség (ani-
mosité) azon különben megmagyarázhatlan titkát, hogy az 
épen azon személyek és művek iránt nyilvánul, melyek épen 
szeretetet kelteni és elismerést kivívni hivatvák. Az evangé-
lium világosan tudtunkra adá, hogy mi a gyűlölet czéltáblái 
leszünk mesterünk miatt, kinek szolgálunk: Eritis odio om-
nibus propter nomen meum. Midőn ez isteni jóslat rajtunk 
teljesül, minden vakmerőség nélkül biztosak lehetünk benne, 
hogy mi igazán tanítványai vagyunk Annak, ki övéit a 
szenvedéseken ismeri meg, és a rágalmakon, melyekkel őket 
elhalmozzák. 

A rendelet, mely önöket életük külső körülményeire 
nézve sujtá, nem érintheti önöket lelkiismeretök benső kö-
rében. Nincs emberi hatalom, mely szétszakíthatná azon 
szent kötelékeket, melyekkel önök Isten előtt kötelezve ér-
zik magokat. Önök hivek maradnak ezekhez, a mennyire 
helyzetök engedi, melybe önöket hozták, és igy, az Ur őr-
ködő figyelme alatt, önök várakozni fognak, mig idők jö-
vendnek, midőn a szabadság becsét jobban fogják tudni 
felfogni. 

Nemrégen, egy nevezetessé vált okmányban, önök ki-
jelentették, hogy minden politikai szenvedélytől s pártküz-
delmektől távol állnak. E [nyilatkozat, melynek nem volt 
elég ereje, hogy önöket megmentse, korántsem volt azért 
hiábavaló s fölösleges, minthogy arra szolgált, hogy min-
denki láthassa, micsoda jellegű az az ellenségeskedés, mely 
önöket üldözi. Önök a vallásért szenvednek jelenleg, a val-
lásra hulnak a csapások, melyek önök ellen vannak in-
tézve. 

Sürgősen indítva éreztem magamat, hogy önökhöz e 
sorokat intézzem, melyeket szivem sugalt, hogy szeretetem 
s hálámat kifejezzem önöknek. Ámde még egy tekintetben 
tartozom önöknek támogatással A vendégszeretet hajlékai-
ban, hol önök menhelyet találtak, kell hogy lehetséges le-
gyen önöknek kötelességeik lényeges követelményeit meg-
tartani és még némi jót is kell hogy tegyenek magok kö-
rül. Én erre való tekintetből fenntartom azon lelki hatal-
makat, melyeket önök megyémben szétszóratásuk napjáig 
gyakoroltak, s reménylem, még mindig igen sok jó lélek be-
cses gyümölcsöket gyűjthet önök lelkipásztori működésé-
ből. Midőn önök iránt igy bizalmam és szeretetemről teszek 
tanúságot, egyúttal a párisi egyházmegye derék papságá-
nak óhajait tolmácsolom. Egész papságom, ezt tudom, test-
véri rokonérzelmekkel öleli önöket. Vajha a rokonszenv 
e bizonyítékai, és mindaz, mit a hű keresztények részéről 
önök tapasztalnak, a jelenlegi szenvedések keserűségét meg-
édesítsék, és megerősítsék önöket egy jobb jövő reményében! 
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Áldom önöket, szeretett kedves tisztelendő atyáira, s 
kérem, legyenek biztosak legbensőbb s legodaadóbb érzel-
meimről. Guibert Hipp, J . bibornok, párisi érsek. 

IRODALOM. 
VI. Sándor pápáról. Papa Alessandro VI. seconda 

Documenti e Carteggi del tempo, per A Leonett i ad. S. P . — 
3 voll, di pp. L I I . —481, 516, e 556. in 16-o gr. Bologna, 
tipogr. Pontif. Mareggiani. 1880. 

I I . Alig volt pápa az egyház fejeinek hosszú sorában, 
kiről négyszáz év alatt nnnyit összeírtak és koholtak volna 
mint VI. Sándor pápáról. Leonetti idézett bevezető értekezé-
sében, melyet az ,Áccademia di Religione cattoliea' nevü római 
tudós társaság előtt felolvasott, kifejtette az okokat, melyek 
őt e mű megírására bírták, valamint az ez iránti tanulmányai-
nak irányát is előre jelezte. Igen érdekes, a mit e tekintet-
ben a mű előszavában mond. „Szükséges-e, kell-e, korszerü-e 
ily irányú művet közzé tenni ? Ezzel a gondolattal foglal-
koztam sokáig. Talán azért is, mert folytonosan majd azt 
hallottam: az Istenért, adja ki mennél hamarább ! majd : mit 
gondol, az Istenért, manap ily művet kiadni ! — még most 
sem határoztam volna el magam, hogy kiadjam e művet, ha az 
egyháztörténelem nagy tapasztalatú búvára, ő emja Barto-
lini bibornok, az emiitett Akadémia évi üléseinek megnyitá-
sát azon figyelmeztetéssel nem nyitja vala meg, hogy épen 
napjainkban alig lehet szükségesebb és korszerűbb irodalmi 
munkálkodás, mint az egyház ellen fegyverül használt tör-
ténelem tisztázása." (Folytatjuk.) 

- : Megrendelési fölhívás. A kereszténység szellemé-
nek I I . javított kiadására. Javított kiadás, mert 1-ör talán 
jobb, 2-or mert olcsóbb leend az elsőnél ; ami fődolog a t. cz. 
közönségre nézve. Legyünk őszinték; az I. kiadás sok kí-
vánni, sok javítani valót hagyott maga után. Egyes helye-
ket vagy nem jól fogtunk fel, vagy jól fogván fel roszul ad-
tunk vissza. Osztályrészünk lett a fiatal kezdők szokott hi-
bája : fölcseréltük a nemes egyszerűséget a czifrával, a vi-
rágos irálylyal ; mi eredetinél hiba, fordításnál merénylet. 
Legyen mentségünkre az, amit az I. kiadás előszavában 
mondottunk. E két kötet (mely A kereszténység szellemét 
egészen magában foglalja) tulajdonképen II . és I I I . kötete 
akart lenni Chateaubriand Válogatott Müveinek, illetőleg 
Chateaubriand Élete (I.), A Kereszténység Szelleme ( I I . és 
III.). A Vértanuk (IV. és V.), A Natchezek (VI. és VII.) , 
René és Atala (VIII , ) szándékolt kiadásának. He egy felől a 
közönség hizelgő türelmetlensége, más felől azon körülmény-
nél fogva, hogy egy nagy ember életének megirásához több 
idő és tanulmány kell. A Kereszténység Szelleme másodszor 
is megelőzi szerzőjének életét és lesz filius ante patrem. 
Mindazáltal már e két kötet mint a Válogatott Művek kie-
gészítő része tekintendő. Ára kötetenkint 1 fr t 20 kr ; pap-
növendékeknek 1 frt., mely összeg két részletben is törleszt-
hető. —Megjelenési határidő márczius 25. Kelt Görcsönben, 
1880. oktober 22-én (P. Zilah. Szilágymegye.) Gubieza Ist-
ván, lelkész. 

= Megjelent: „A bölcsészet tankönyve." Ir ta dr. 
Stöckl Albert, kanonok és tanár az eichstädti püspöki aka-
démiában. A negyedik javított kiadás után magyarította és 
legújabb kutforrások nyomán felvilágositá, jegyzetekkel liő-
vitette dr. Zafféry Károly, a fiumei állami felsőbb középta-
noda legk. kinevezett igazgatója. Második rész. Metaphysika, 
erkölcstan, társadalmi és joüphilosophia. Szatmártt. 1880. 
I X . füz. 321—350 és II . rész 1 — 48 lap. 

Beküldettek : 1 Pozsony sz. kir. varos törvényhatóságá-
nak a magyar országgyűlés képviselő házához intézett Em-
l é k i r a t a a Pozsonyban felállítandó egy tem tárgyában. Po-
zsony, 1880. 34 lap. Tartalma: maga :i felirat és az annak 

kiegészítésére szolgáló adatok és okmányok, köztük ő felsége 
a király kecsegtető nyilatkozata. 

2) D i a r i u m . Katholikus lelkészek zseb-naptára. Szer-
keszté Kovács nep János áldozár. A magyarhoni összes fő-
papság névtárával, beteglátogatási és intentiók előjegyzésére 
szolgáló lapokkal ; iskola előmeneteli és általános előjegy-
zési naplóval. Budapest, 1881. Tettey Nándor és Társa. 

Ilyen kis jegyzőkönyvre valóbau szükség volt. Ajánl-
juk paptársaink pártolásába. Az egész igen csinos. Czimlap-
ján a pápai czimer ragyog. 

VEGYESEK. 
—- Protestáns atyánkfiai és az 1879. LX. t. cz. 53 §-ának 

értelme. — Ez a §. tudvalevőleg igy szól : „A ki életkorának 
tizennyolezadik évét még be nem töltött kiskorú egyént az 
1868. L U I . t. cz. rendelkezése ellenére más vallásfelekezetbe 
felvesz: két hónapig terjedhető elzárással és háromszáz fo-
rintig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő." — Török Pál 
superintendens VI fejezetben összeállította az uj büntető 
törvénykönyv mindazon intézkedéseit, melyek a lelkészekre 
vonatkoznak s „Körlevél a dunamelléki ev. ref. egyházkerü-
leti lelkészekhez és lelkészsegédekhez a büntető törvény-
könyv reájok vonatkozó czikkeinek tárgyában" czim alatt 
f. évi okt. 22-éről keltezve kerületében szétküldte. Ebben a 
körlevélben, zárjel közt, következő utasitásszerü észrevétel 
fordul elő: „Közelebbről a kath. püspöki kar kérdést inté-
zett a magyar kormányhoz az iránt, hogv vájjon ezen 53-dik 
t. cz. (helyesen §.) intézkedése az illetéktelenül keresztelő lel-
készre is értetik-e, vagy pedig csak a már felnőtt, de még nem 
egészen 18 éves egyének átvételére vonatkozik s a kormány 
a kérdést eldöntetleniil hagyta, utalván a törvényszéki gya-
korlat bevárására. Azonban a felelet itt nem lehet kétes, mert 
a törvényhozás intentiója e §. alkotásánál épen az illeték-
telenül való keresztelésekből származott felekezeti súrlódá-
sok megszüntetése is volt, a mit mutat az is, hogy az 
(1868-i) 53-ik t. czikkre egész terjedelmében történik a hi-
vatkozás s nem csak az áttéréseket szabályozó 1 — 8 §-aira; 
de bármi volt is, jobb lesz egyelőre igy érteni s a birói pra-
xist nem a magunk kárán ismerni meg." Igy Török Pál 
superintendens instructiója. 

— A löweni kath. egyetemen october 13-án nyitotta 
meg az 1880/1 tanévet ingr Nameche rector magnificus. 
Beszédében jelezte azon nyomasztó hatást, melyet az uj 
belga iskolai törvény a lőweni egyetemre is gyakorol. Pa-
naszolva emlité a lőweni városi tanács ellenséges magatartá-
sát a kath. egyetemmel szemben, daczára annak, hogy Lö-
wen város lakóinak ezen egyetemből évenkint több millió 
frank haszna van. Jelenti, hogv az tanuló ifjúság száma 
1400-ra emelkedett. Végül valamennyi tudomány-karhoz 
néhány alkalmas figyelmeztetést intézett a tudományos mű-
veltség emelése végett. A hittudományi kart figyelmeztette 
az assyriologiai és aegyptologiai tanulmányok felkarolására, 
mely eddig az egyetemen még nincs művelve. A jogi karra 
vonatkozólag kifejté, hogy minden jogtudósnak végczélja, 
hogy az isteni renddel öszhangbun legyen s hogy a nemzetek 
jogrendszere a tízparancsolatban van kifejezve. A természet-
tudományi és orvosi kar előtt sajnálatát fejezte ki az isten-
nélküli tudomány fölött, mely a szivet megbénítja s a szel-
lem felszárnyalását megakadályozza. Legvégül valamennyi 
tudománynak a szép irály művelését ajánlotta, mert, úgy-
mond, „jó irály még a lángésznek is szükséges, és a styl egye-
dül is képes örökbecsüvé tenni valamely művet." 

Éhező perzsiai hitrokonainknak. 
A „Magyar Alla n" szerkesztősége ut ján Vetváritól . . 20 frt 

Főösszeg : 2G'J frt ö0 kr 
6 es. k. ar. és 40 frk ar. 

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő: tíreznny lléln, hitiudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Nyomatott Budapesten, 1880. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Néhány hitszónok a török időkből. 
(Folytatás.) 

Az 1709-ik év őszének kezdetével Kolosváry 
Munkácsra ment Rákóczyhoz s töle elbocsátást, 
meg szabadlevelet kért, mit meg is nyert. Hihetet-
len sokat kellett szenvednie hite miatt, volt iskola-
társai s most a fejedelem udvarában levő hivatal-
társaitól, azon idő alatt, melyben még a fejedelem-
nél tartózkodott. De a feltűnt csillagot nem akasztja 
meg útjában, nem homályosítja el ragyogásában 
egynehány porszem. 

Kolosváry, Rákóczy szabadlevelével, Kassára 
inent, egyelőre a növendékpapok közé lépett s a 
bölcsészet tanulmányozásához fogott, melyben rövid 
időn nagy elöhaladást tett, de nem csekélyebbet az 
erényekben, melyeknek kétségtelen jelét adá a kö-
vetkező 1710. évben, midőn Kassán a legmérgesebb 
dögvész uralkodott. Teljes odaadással ajánlá fel 
magát a betegek ápolására s kimondhatlan szere-
tettel gondozá azokat a papi kórházban. 

Nem tudjuk, hogyan történt s mely előzmé 
nyek folytán, csak azt veszszük észre, hogy 17 L1 -ik 
év dec. 12-én már Trencsénbe Jézus társaságának 
ujonczházába jött. Két év múlva hittani tanulmá-
nyokra rendeltetett, egy évig Nagyszombatban s 
3-ig Kassán. Hogy mily erőfeszítéssel látott a tudo-
mányhoz s mily mélyen fogta fel tárgyát, mutatta 
a végvizsgáknak záradékát képező s szokás szerint 
több órán át tartó dissertatio és a hit tételeinek, 
sőt a hittudományok összes anyagának védelme. 
Azonban ő jobban óhajtá a nemzetek apostola nyom-
dokait követni mint a tudományos asztalnál ülni. 
E hajlama tanulásának időszaka alatt is abbin nyi-
latkozott, hogy, a mikor csak tehette, beszélgetésbe 
ereszkedett a rabokkal s azokat vigasztalta, segítette 

és oktatta, hasonlóképen tett a gyermekekkel, a tu-
datlan néppel, a koldusokkal és a hitben tévelygők-
kel. Legnagyobb öröme abban telt, ha ezeket felvi-
lágosíthatta s a paphoz vezethette. 

Tanulmányainak végeztével 1 évig az ungvári 
gymnasiumban a nyelvtan tanára volt ; de ugyan-
ott ez évben a néppel sz. Ignácz lelkigyakorlatait 
is tartá. 

Innét Kolozsvárra rendeltetett a bölcsészet ta-
nárának ; 3 évi ittléte alatt sem nyugodott hitbuz-
galma : sokakat az árián tévelygésből az igaz egy-
házba téritett, a többi között András nevü fivérét, 
ki viszont István nevü fivéröket. téritette meg. Mon-
dánunk sem kell, mily fájdalom tölté el szivét, mi-
dőn anyja haláláról értesült, kit nem bírhatott rá, 
hogy hitbeli tévedését belássa. 

Pál azalatt már ismét Nagyszombatba volt 
rendelve, hogy ott adja elő a bölcsészetet. Mig ezt 
3 éven át szorgalommal megtette, nem feledkezett 
meg az emberek lelki üdve ügyéről sem. Főkép a 
„Krisztus szenvedéséről" czimzett magyar társulat-
ról szorgoskodott, minthogy ennek lelki állapota is 
reá volt bizva ; de azért másfelé is kiterjeszté fi-
gyelmét. Igy például tanítványait minden szomba-
ton délután s a nagyobb ünnepek előestéjén félóráig 
az erényességre és kitartó vallásosságra oly buzgón 
s oly behatón serkentette, hogy szernérmességök, 
szerénységök és áhítatuk által könnyen fel valának 
ismerhetők a többi akadémiai tanulók közt. Ezt sok-
ban elösegité az, hogy mig Kolosváry maga Xaveri 
sz. Ferencz életét u;ánozni törekedett, annak főbb 
10 erényét tanítványainak megmagyarázá, midőn 
az iskolai órákon kivül köréje gyülekeztek. A leg-
üdvösebb hatással volt rájok azon szerénység és 
tisztelet is, melyet tanítványai irányáben tanú-
sított. — Buzgósága végtelen sok jót s üdvöset tett 
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az egyetemi tanulók között, mindazonáltal tanítvá-
nyainak is bevallá, hogy jóllehet meg van elcoedvc 
tisztjével, mégis bármely pillanatban elhagyná böl-
csészi tanszékét, ha szabadságában állana hithirde-
tőként az országot körüljárni s a nép üdvét előmoz-
dítani. Ez óhaja végre teljesült is 1726-ban, midőn 
ünnepélyes fogadalmai után járó-kelő hithirdetőnek 
(missionarius) neveztetett ki. Ki volna képes örö-
mét kifejezni ! De mindjárt ide tehetjük: ki volna 
képes apostoli munkásságát, annak eredményeit és 
üdvös hatásait leirni ? Beható szavai által hányan 
tértek Istenhez? Hányan hagyták el tévelyeiket? 
Mennyien vigasztalódtak meg? Mennyien szilárdul-
tak meg hitben s erényességben ? Összejárta 
pedig egész Magyar-Erdélyt és Magyarországnak 
Erdélylyel határos részeit, követvén azon intést, 
mely a nála talált egyik képen volt felírva : Quis-
quis amat Christum, cunctis annuntiat ipsum. 

Első hithirdetői müve az volt, hogy a Sabba-
tariusok eretnekségét megsemmisítette, azok konok-
ságát megtörte, kik Erdélyben már több helyütt 
zavart idéztek elő, és sem a jó hivek intését, sem a 
fejedelmek parancsait tekintetbe nem vévén, félig 
zsidó, félig eltorzított keresztény szertartást kö-
vettek. 

Nem is lehet annyira csodálni, hogy Kolosvá-
rynak ez és más számtalan nehéz ügy elintézése si-
kerül t ; inkább bámulandó volt ügyessége, mely vi-
tatkozásaiból előtűnt, és szavainak nyájassága, kel-
lemessége, a rábeszélésben. Ü gyakran szólott elő-
készület nélkül s rögtönözve; de beszéde mindaz-
által oly rendezett s alapos volt ,mintha csak a leg-
nagyobb előkészülettel fogott volna hozzá. Beszéde 
világos és könnyen érthető volt még akkor is, ha a 
legmélyebb hittani igazságokról tárgyalt . 

Feltűnő volt az is, hogy jóllehet minden mis-
siónál ugyanazon tárgyakról kellett szólania, mégis 
oly bőségesen és oly művésziességgel tudta azt vál-
toztatni, hogy a tárgy mindig majdnem újnak lát-
szott s mint az újra kiköszörült kard mélyen hatott 
azok szivébe is, kik ugyanazon tárgyat már többször 
hallották. Hasonló ügyességet tanúsított beszédei-
nek előszava föltalálásában. Bármiből indult ki, 
minden látszólagos erőltetés nélkül tárgyára jutot t . 

Innét magyarázandó némikép az, hogy a nép 
soha sem unta meg hallgatni; minél tovább szólott, 
annál több nép gyűlt össze, pedig beszédei rendesen 
hosszabbak voltak, néha 3 óránál is tovább tartot-
tak. Gyakran 10 ezer ember, sőt még több is, volt 
jelen beszédén. 

Említést érdemel azon körülmény, hogy Kolos-
váry néha betegen s lázban ment fel a szószékre s 
egészségesen jöt t le. Szónokolt pedig ugyanazon nap 
3-szor, vagy 4-szer egyenlő erővel, egyenlő elmeél-
lel, egyeniő rendezettséggel, ugy annyira, hogy a 
tudósok s a szónoklat művészetében jártasak is a 
dolog fölött csak bámultak. Altalános volt a meg-O O 
győződés, hogy legalább azon időszakban nincs ma-
gyar szónok, ki csak valamikép is vele össze volna 
hasonlítható, s ékesszólása, bősége és szavainak ha-
tályossága miatt mindenfelé, a hol csak ismerték, a 
szónokok csodájának nevezték. Hallgatóit valóban 
oda ragadta, a hová akarta. 

Nem mellőzhetjük itt még egy más körülmény-
nek említését sem, mely szintén beszédeinek hatá-
sát fokozá. 0 oly meggyőződéssel szólott, mintha 
csak önmagának is beszélne, mintha beszéde csak 
hangos gondolkozás volna, s magára alkalmazva a 
tárgyat, gyakran önmaga ellen annyira felhevült, 
oly annyira elragadtatott , hogy a szószéken önma-
gát kezdé ostorozni; ugyanezt tevé, ha Jézus szen-
vedéseiről szólott, mert oly elevenen állitá elő ma-
gának és másoknak e szenvedések okát, a bünt, mely 
testünkben mindig uralomra vergődni törekszik, O O ' 

hogy haragra gyuladt saját teste ellen s ismét os-
torhoz nyúlt. Ennek igaz voltát számtalan szem-
tanú bizonyitá s névszerint maga Demeter Márton 
pap, és Kolosváry egykori tanára, Ananias, ki átu-
taztában esetleg Somlyó templomába lépe't és szin-
tén saját szemeivel látta, hogy Kolosváry 3-szor os-
torozta inagát a szószéken s e miatt, mint volt ta-
nítványát, intette is. 

Időnknek borzasztóan nincsenek inyjére a cso-
dák s mégis némi csodasz rüséget föl kell hoznom. 
Midőn ugyanis egykor sz. Péter s Pál napján Mik-
lósváron szónokolt, a nép észrevette, hogy a feszü-
letet, melyet a missiókon magával szokott volt hor-
dani, izzadság lepi el; a nép ijedten felkiáltott, 
mi által Kolosváry is a dologra figyelmessé lőn ; le-
törülte a feszülerröl az izzadságot, de az ismételten 
e lepte s Krisztus képe is elváltozott, szomorúvá 
lett. Az eset igaz voltát igen sok szemtanú erösité 
s a kellő vizsgálat után, hiteles okmány is állítta-
tott ki a felől. Hol van ez most, vagy hová tétetett 
le, nem tudom. 

Mindezeket, ha számba vesszük, könnyen meg-
ért jük azt a határtalan bizalmat és rendkívüli sze-
retetet, mely a nép részéről Kolosváry iránt nyil-
vánult. Midőn Tusnádról a missió után távozott, a 
hivek a plébánossal együtt lábaihoz borultak s igy 
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mondottak hálákat fáradalmaiért, mások még nya-
kába borultak, csókokkal elárasztották s zokogva 
váltak el tőle, mintha csak sz. Pál apostol tért volna 
vissza a földre. 

A missiókon napirende ez volt: Korán reggel a 
gyónószékbe ment s onnét estig, ha csak nem a szó-
székre, ki nem lépett. Este gyors és csekély étke-
zés után elvégezte Breviáriumát, azután egy óráig 
tartó elmélkedését. Végre leveleket irt azoknak, kik 
kételyeikkel felkeresték. Az éj csak föninaradt cse-
kély részét vette igénybe az alvásra, haugyan va-
lami fönmaradt, de csak a szürkületig, mert a tem-
plomba közelgő nép azonnal fölébreszté. 

Ha az emberek leiki üdveért ily önfeláldozás-
sal működött, nagyon világos, hogy az emberiség 
iránt egyátalán a legnemesebb érzelmekkel viselte-
tett. Egykor szobájából kilépvén, egy koldust ta-
lált ablaka alatt, ki borzasztón genyedö sebekkel 
volt elboritva, kit kiállhatlan bűz vett körül, kinek 
lehelete is undorító volt ; Kolosváry azonnal kar-
jaiba fogta, szobájába vitte, megtisztította és hősies 
önmegtagadással ápolta. Missiói társa bámulva néz-
te az emberfölötti szeretetet s később másoknak el-
mondta. 

Ily erénygyakorlatokra azonban ő már ujoncz-
éveitől fogva előkészült és pedig az által, hogy ön-
magát különféleképen folytonosan edzete s ép 
azt tette, mitől érzékeny természete vagy undoro-
dott, vagy félt, és a legnagyobb gonddal mindazt 
mellőzte, mi némi gyönyört nyújthatott volna. Igy 
például, soha valami kellemes csemegét nem élve-
zett, még a gyümölcstől is tartózkodott. A bort oly 
mennyiségű vizzel eresztette föl, hogy minden szí-
nét s izét elvesztette. Ellenben, mig csak egészsége 
tűrte, ruhája alatt folytonosan tüskés sodronyövet 
hordozott. 

Midőn súlyos betegségek támadták meg, távol 
volt töle minden panaszkodás, sőt minden nap térdre 
borulva hálákat adott Istennek azokért, mint valódi 
jótéteményekért. 

Minden nyájassága és szeretetteljes modora 
mellett az volta különös, hogy soha senki sem látta 
nevetni; mit csak abból lehet magyarázni, hogy el-
méje és képzelete szüntelenül Jézus kínszenvedésén 
csüggött. 

Lelkiismeretének tisztaságáról s gyöngédségé-
ről tanúskodik az, hogy minden nap szokott volt 
gyónni s minden óra elteltével megvizsgálta lelki-
ismeretét, hogyan töltötte a közelmúlt rövid idő-
szakot. 

Buzgó működésének legjobb folyamában sú-
lyos betegségbe esvén Kassára vitetett s a szentsé-
gek áhítatos felvétele után 1731-ben apr. 25-én az 
örökkévalóságba költözött, jutalmát veendő hősies 
törekvéseinek. 

A magyar nép üdveért lángoló férfiú szivét 
végperczeiben csak a missió ügye s jövö sorsa ag-
gasztá 

Irodalmi munkásságának müvei: 
1. Házat kősziklán épitő bölts ember. (Halotti 

beszéd HallerkőiB. Haller György felett.) Kolozsvá-
rott, 1730. 4-ed rét. 

2. Keresztyéni oktatások. Kolozsvárott név nél-
kül. (Az első kiadás idejét nem tudjuk ; J 744-ben 
ú j ra kinyomatott.) 12-ed rét. 

3. Missiók könyvecskéje. Gyakran volt kinyom-
tatva Nagyszombatban, Kassán, Budán, Kolozsvá-
rott 1749-ben. 12-ed rét. 

4. Mennybe vezető ut. Először Kolozsvárott, 
azután Kassán 1751-ben. 12-ed rét. 

5. A Fő Jóságoknak (hit, remény, és szere-
tet erényeinek) indulatairól való oktatás. Először 
Kolozsvárott, azután Nagyszombatban 1752-beny 

12-ed rét, Tóth Mike, s. J. 
(Vége köv.) 

Még egy reflexió a békéről. 
Mily elferdített fogalmak vannak a békéről, melyet a 

pap a községben ápolni kötele s, nekem is volt s van is alkal-
mam tapasztalni, A pap, hogy mindenkinek tessék, hogy 
jovialisnak neveztessék, ajánltassék, előmozditassék, — ne-
csináljon semmit, legyen lelkész in figura. Vasárnap olvas-
son, avagy torzitson el misét, csépeljen a szószéken egy kis 
üres szalmát, kétszer az évben — az annyira szükséges 
katechizálás helyett — menjen az iskolába, a taní-
tót, hogy uraságát mutassa, ok nélkül összeszidni, néha a 
beteghez, és — elég, Többet ne csináljon semmit. Minden 
más nap hivja össze látszólagos barátjait egy kis partira. 
Majd azután szól az állítólagos helybeli értelmiség: Ez de-
rék pap, ilyen papunk még nem volt, — ezt ajánlani kell, 
— ez nem ront el egy kis — istentagadó, az egyházat 
gyalázó élezet, ha mindjárt saját szobájábantörténik is ; el-
mulat némelykor vegyes nemű barátjai között reggelig is, 
hiszen a „pap csak az oltárnál pap" — templomon kivűl pe-
dig olyan ember mint más ! Ime a modern, kedvelt lelkész, a 
kinek békéje, sőt forma szerint gyönyörű élete vap. Köztisz-
teletben áll, — csak ájtatos népnél nem, — mert tisztelőivel 
közös symbolumot, talán a, vakoló, és háromszögben imád. 

Egy községből, — nomina sunt odiosa :— hol eddig 
amint a história és fidedigna recens traditio dotnus beszél, 
majdnem minden papnak úgyszólván szökni kellett, és hol 
néhány év előtt a lelkészt, a ki az erénynek és türelemnek 
példányképe, minthogy felekezeti iskoláját kötelességszerűen 
védte, a községi tanácsban egy intelligens sed in fide ob-
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scurus uri ember feje fölé emelt bottal megütni akart, mond-
ván: „üssétek szét koponyáját, hiszen ugat mint a kutya," 
— akit a tanitó, minthogy rendre utasitá őt, a párkányhoz 
dobott, s kit mint távozót kövekkel kisértek. A mostani 
lelkészt fölszólitották, hogy fogadja el a felekezetnélkiili 
iskola elnökségét, avval az argumentatióval : „higyje el tisz-
telendő ur, az maga számára a legjobb ut az előléptetéshez ; 
rendezze be az iskolát, tartson lépést velünk s mutassa meg, 
hogy a mostani világba való, s legyen meggyőződve, hogy 
egy-két év múlva majd mi megtesszük a mi teendőnket, 
hiszen reánk világiakra többet adnak ám az illetékes he-
lyen mint akár kire." Mit kaptak feleletül, fölösleges mon-
dani. Ilyen Júdás-áron itt a földön boldogulni csak mérges 
kígyó volna a halandó szivén. — S mit gondolsz, kedves ol-
vasó, mit feleltek erre? „Lám ön is oly existentiát csiná-
land majd magának mint elődje; egy kis rágalom is megárt 
néha az ember teljes reputátiójának." — E szavam tiszta 
igazság. Elborzadtam ezen legaljasb, egy intelligens em-
bertől kimondott szavakon. Ilyen béke reményei nyilnak 
egy becsületes papnak, a ki nem Júdás.*) 

De tudják is beváltani az ilyen fajta emberek szavu-
kat, tudnak mint kigyók becsúszni, sokszor a sublimis nevet-
séghez és gyerekséghez ^tartozó rágalmaikkal, a legszen-
tebb kebelekbe, s onnét tudják kivágni azt, a mi az ember-
nek legdrágább. Borzad az embernek sokszor a siive, kábul 
a feje, ha megfontolja, mily gyalázatos eszközökkel élnek a 
mostani istentelenség vitézei : hogy a becsületes emberben, a 
nyája java fölött éber lelkészben, aki Jézus parancsai szerint 
jár, a szent békét kioltsák, sáros lábaikkal letiporják. 

Et qui sunt illi, suis diversissimis titulis dignissimi, a 
kiknek, minthogy gyávák, ily modern békejök van ? Azok, 
a kik az imént bemutatott keretbe beillenek, kiknek templo-
mai dűlőfélben levő, tisztátlansággal telt granariumok s nem 
szenthelyek, sekrestyéjök borzadalmas piszkos rongytár, ci-
borium plenum mucedine, loco mannae coelestis. Ilyenek ám 
békeszeretők, a kiknek szétszórt nyájok pascitur in luto, s 
kikből kitűnő Reinkensek válnának ; de azért sok barátjok 
van, a megyéknél különféle klubbokba választatnak, az alis-
pánokkal, szolgabirákkal jobboldalt megyeszerte kocsiznak 
— de az egyházzal nem törődnek. „Sind eben fette Gimpeln 
— fressen viel und singen schlecht!"**) Reddantur vera re-
bus vocabula. Avroç Hepa. 

A keresztény munkástársulatok. 
I, 

Azon alapeszme, melyből a mai munkás-mozgalom 
kiindul s minden jelentőségét veszi, a munkások egyesülésé-
seben, társasulásában áll, hogy ezáltal egyesült erővel saját 
érdekeiket biztositsák. 

A munkások ezen törekvése, ama közgazdasági elvek 
folytán, melyek a franczia forradalom gyászos öröksége 
gyanánt minden államban feltétlen uralomra vergődtek, 
valóságos életszükségletté vált, következésképen a keresztény 
religio sem ellenezheti, sőt a mennyiben e törekvések az 
emberi társas természettel öszhangzólag szervezkednek, ál-

*) No de hála Istennek nem mindenütt. Szerk. 
**) Egy lángoló papi kebelnek erős k i f akadása i . . . . Abyssus abys-

sum invocat. A keresztény bölcseségnek feladata egyensúlyt tartani. Sz. 

dásaiban bőven részesiti azokat. A felétlen szabadság a. 
nemzetgazdászat minden ágában, — ezt senkisem tagadhatja, 
még az sem, ki azt a mai korban szükséges- és végeredményé-
ben üdvösnek tartja, - - a feltétlen szabadság mindenekelőtt 
kétségbeejtő helyzetbe sodorta a munkásosztályt. Minden 
régibb szerves testületek feloszlása miatt a munkás elszi-
getelve s önmagára hagyatva lőn, következőleg munka-
erejével, mely összes vagyonát képezi, egyedül áll. Evvel 
szemközt áll a pénzerő, mely azon mérvben veszedelmes a 
munkásra, a mely mérvben annak birtokosa szakitva e ker. 
törvénynyel, azt csupán saját érdekében zsákmányolja ki. 
A divatos nemzetgazdászat elvei a régibb állapottal hom-
lokegyenest ellenkező hatást szültek, tekintve a munka-
erőt s a pénzhatalmat. Ugyanis a munkás, mint már emli-
tém, minden munkaerejével elszigeteltetett; a pénzhatalom 
pedig egyesek kezében központosittatott. A munkásosztály 
egyes munkásaira feloszlatva megszűnt erőteljes társadalmi 
tényező lenni; a pénzerő ellenben nem oszlott meg kisebb 
részekre, hanem inkább mindig nagyobb és nagyobb tőke-
összegekre halmozódott fel. Egy Rothschild p. o., ki fiainak 
1700 millió frank örökséget hagyott, — ezen uj nemzetgaz-
dászati iránynak csodaszülöttje. A munkások tömörülése 
elpusztíttatott, e helyett a tőkepénzek tömörülése óriási 
mérveket ölt. Nagyon természetes, hogy e viszonyok kor-
látlan fejlődése a munkásokra vészthozóvá lett. Mintegy 
40 év alatt Angolhonban a munkásosztály nagy része az 
erkölcsi s annyagi nyomor örvényébe sodortatott. 

A munkások elszigeteltsége folytán a munkaerőnek a 
pénzhatalom által való letiprásának beszüntetése végett, An-
golországból, hol a vész támadt, jött most a segítség ; ez adta 
a munkásegyleteket alakitására és szervezésére a jelszót. In-
nét terjedt ki azután az egész continensen, különösen Fran-
czia- s Németországban. E törekvés, mindenütt vállvetve 
ily munkásossociatiókat szervezni, s általok a munkások 
érdekeit biztositani, jogaikat védeni, — a mai nemzetgaz-
dászati viszonyok közt nemcsak üdvös, de szükséges is; 
ináskülönbeu munkásosztályunk az öszpontositott tőkepénz 
zsarnoksága alatt végkép elpusztul. 

S ime, hogy ezen munkástársulatok felvirágozhas-
sanak s a munkások jelen nyomorhelyzetén segitsenek, elen-
gedhetlenül szükséges, miszerint azok a kereszténység szel-
lemében legyenek szervezve; hisz ez 18 százados törté-
net bizonysága szerint minden társadalmi nyomort enyhí-
tett, — ha az emberek gyógyszereit elfogadták. Ennek 
okát remekül fejti ki Magyarország biboros "áldornagya 
e szavakban: „A kereszténység Alapitója egyszersmind 
Salvator mundi — és szünet nélkül egyházával van s ke-
belében Szentlelke által „lavat, quod est sordidum, rigat, 
quod est aridum, sanat, quod est saucium." A keresztény 
religio tehát az ő szerzőjének szándéka s történeti fej-
lődése szerint is, nem meddő érzelgés, nem brahminszerü 
ábrándozás, hanem életrendszer, életelv, társadalmi tan, 
egyesitő, föntartó erő, isteni intézmény a földön." (A 
Szent-István-Társulat 26. közgyül. m. beszéd mart. 20. 
1879.) Miből következik, hogy a ker. religióban vannak le-
téteményezve mindazon társulati, socialis erők, melyek egyedül 
képesek a különféle munkástársulatokat akként szeroezni, hogy 
azok a munkások javára gyümölcsözhessenek. 
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A munkást először személyiségében, egyéni képessé-
geiben s vágyaiban kell tekintenünk. Égi tanitó mesterünk 
az embert sáfárhoz hasonlitja, ki urától girákat kapott; az 
egyik ötöt, a másik kettőt, a harmadik egy girát kapott 
azon kötelezettséggel, hogy a reá bizott pénzösszeget a 
lehető legjobban értékesítse. Azért a rest szolgát, ki a girát 
kendőjében rejtve tartogatta, gazdája számon kéri s meg is 
bünteti. Ehhez hasonlóan a ker. egyház 18 századon keresz-
tül az összes emberiséget, tehát a munkásosztályt is, inti és 
fehivja, hogy az Istentől nyert összes testi lelki erejét hasz-
nálja fel lelkiismeretesen, azaz teljesítse mindenki a maga 
állásában kötelességét. Schultze-Delitzsch]és pártja ezt „egyé-
ni önsegélynek" nevezi, és mint uj, általa most felfödözött 
talismánt ajánlja a munkásosztálynak, mi eddigi nyomo-
rát egyszerre jólétté fogja átvarázsolni. 

Másodszor a munkást nemcsak önmagában kell tekin-
teni, hanem embertársával való viszonyában is. Egész lénye 
ugyanis kettős módon nyilvánul s fejlődik ki, t. i. saját 
egyéni képességeinek) érvényesítése, nemkülönben ama köl-
csönös érintkezés és segély által, melyet embertársának 
nyújt s viszont ettől kap. Ez az ember társas természetéből 
folyó társasulási törekvése, mely ép oly mélyen gyökerezik 
lényében, mint egyéni és személyes valója. Csak azon eset-
ben, ha mindkét irányzat öszhangzólag működik, fogja 
elérni az ember a társadalmi fejlettséget s jólétet. Ezen 
rendszert Schultze-Delitzsch „socialis önsegélynek" nevezi, a 
mi magában véve sem helyes elnevezés; továbbá ha ezt 
ugy értelmezi, hogy a munkások, társulatokban egyesülvén» 
s ezáltal pénzt, nyers anyagot, s élelmet olcsóbban beszerez-
hetvén, többé idegen segélyre nem szorulnak, sőt a ki-
vülről felajánlott segélyt vissza kell utasitaniok: ez oly 
önkényes javaslat, mely nemcsak a társasulás elveivel ál-
talán, de saját nagy pártjának, a szabadelvűeknek egyéb 
tetteivel is ellenkezik, kik nem győzik eléggé ajánlgatni a 
munkása8sociatióknak az ő anyagi s erkölcsi támogatá-
sukat. 

Ha a munkás s a társulat minden erejét felhasz-
nálja, hogy önmagán segítsen, de nem segíthet, az idegen se-
gélyt nem saját hanyagságának pótlása gyanánt veszi igény-
be : a természet törvényénél fogva feljogositvák a nyújtott se-
gélyt mindenkor, s bárhonnét jöjjön az, elfogadhatni. Már 
ha az összes társasulási élet az emberiség egyik lényeges 
nyilvánulása, természeti alaptörvénye; következőleg a ker. 
•egyház a jelenkor mindazon törekvéseinek, melyek a társu-
lati élet ápolása által a munkásnyomor enyhítését czélozzák, 
támogatására siet. Valóban nagy kábaság volna, ha ezen 
törekvések elől hidegen visszavonulnánk, csak azért, mivel 
napjainkban oly férfiak is indítványozzák s támogatják, 
kik azokra nézve a kereszténység áldásait nem akarják 
alismerni. A levegő Isten ajándéka marad, noha azt az is-
tentagadó is magába szivja: a kenyér, melylyel mindennap 
táplálkozunk, Isten adománya marad, noha istentelen ember 
táplálkozik vele, Igy vagyunk a társulati élettel is. Ez az er-
kölcsi renden alapszik és lényegileg keresztény, noha ezt elis-
merni sokan vonakodnak s azért azt ^virágzásának első felté-
telétől megfosztják. (Folytatjuk.) Dr. Surányi J. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, november 26. A zsidó kérdés a porosz or-

szággyűlés előtt és a ,Pester Lloyd.' — Sorban mennek a kér-
dések Európában. Ultraniontán kérdés, socialis kérdés, zsidó 
kérdés. Most ez utóbbi forog napi renden, mert a dolgok 
rendje ugy követeli, hogy azokra is kerüljön a sor, kik a 
többi kérdéseknek főfő szerzői voltak. Poroszország; most a 
harmadik stadiumba jutott már: volt már ultraniontán, volt 
socialis kérdése ; most foglalkozik a harmadik kérdéssel és azt 
lehet mondani, hogy Poroszországból indult ki az antise-
mita mozgalom, mely a szellemeket most már más országok-
ban is foglalkoztatja, csakhogy Poroszország, honnan a moz-
galom kiindult, egy lépéssel e kérdés tárgyalásában már 
előbb van, ott már nem csak újságokban, nem csak röpira-
tokban, nem csak társadalmi uton, hanem magában az or-
szággyűlésen is foglalkoznak e tagadhatlanul sok szempont-
ból érdekes kérdéssel. 

Egy, állitólagosan a kormányhoz intézett folyamod-
vány ugyanis, mely a zsidók ellen lenne intézve, alkalmat 
nyújtott egy interpellatióra, melynek lényege az, hogy a 
kormány minő álláspontot foglal el a petitióval szemben ? 
A kormány kijelentvén, hogy hozzá semmiféle petitio nem 
érkezett a zsidó kérdésben, hozzá tette egyúttal, hogy a zsi-
dóknak törvényben biztosított emancipatióját nem akarja 
megszüntetni, mert a törvény értelmében minden vallásfele-
kezet egyenjogúsággal bir. A kormány e nyilatkozatára 
megindult a szó árja. Voltak, kik a zsidókat pártfogásukba 
vették, voltak, kik őket hevesen megtámadták, voltak, kik 
ugy vélték, hogy a zsidó kérdést társadalmi uton hiszik 
megoldhatónak. A katholikus centrum köréből a kormány 
nyilatkozatára többek közt az az észrevétel is tétetett, hogy 
a zsidók voltak a kulturharcz főfő támogatói és harczosai, 
mindamellett a katholikusok a jogegyenlőséget megszün-
tetni nem kivánják, hanem csak azt követelik, hogy a jog-
egyenlőségben ők is részesitessenek és reménylik, hogy a 
zsidó kérdés végre a kulturharcz beszüntetését fogja ered-
ményezni. 

Ez röviden tartalma a zsidó kérdés tárgyalásának a 
porosz országgyűlésen. El voltunk készülve, hogy e tárgya-
lást a mi sajtónk, — kivált pedig a ,Pester Lloyd' különös 
figyelmére fogja méltatni, azon benső viszonynál fogva, mely 
e lap és a zsidók közt létezik; el voltunk készülve arra is, 
hogy a ,Pester Lloyd' reflexióiban különösen tekintetbe 
fogja venni azokat, kik a zsidókat a kulturharczczal hoz-
ták összeköttetésbe : és nem csalatkoztunk. A ,Pester Lloyd' 
vezérczikket szentel a zsidó kérdésnek és egy dilemmával 
akarja a zsidókat tisztára mosni a kulturharczban elköve-
tett bűnöktől. Szerinte ugyanis vagy igaz az, hogy a kultur-
harczban az állami hatalom vivott az egyház túlkapásai, a 
szellemek leigázása, a szabadság elnyomása ellen, a mely 
vétkeket, természetes, hogy az egyház, különösen pedig a 
vatikáni zsinat követte el az emberiség ellen(?): és akkor a 
zsidók nem vétkesek, mert az emberiség legszentebb javaiért 
a modern kulturáért küzdöttek; vagy nem igaz-, és akkor 
egyik nagyobb felekezet, vagy egy ember küzdött a kisebb 
felekezet ellen és a zsidók bona fide támogatván a kormányt, 
ez esetben sem bűnösök, és igy nem ők a megtámadandók^ 
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hanem azok, kik a kulturharczot, a fennebb emiitett okok 
miatt megkezdték. Szóval a zsidók sem igy, sem ugy nem 
bűnösök: ők azért ártatlan bárányok, kiket most a kultur-
harczért áldozatul akarnak odadobni. 

A ,Pester Lloyd' emiitett okoskodása lehet sokak előtt 
tetszetős, de a gondolkozó lélek előtt bizony-bizony nincse-
nek azért a zsidók egy cseppet sem tisztára mosva. Minde-
nekelőtt is magára a ,P.' L.'-ra hivatkozunk és pedig épen 
jelen czikkére, melyben csodálkozását fejezi ki a felett, hogy 
az antisemita liga épen azon országban ver fel annyi port, a 
hol annyi genialis zsidó született és működött, a hol most is 
Spinozának emlékszobrot emeltek. Általában a ,Pester LI.' 
számosakkal azon nézetben van, hogy a zsidó faj genialis 
faj. Már ha ez igaz, akkor a zsidókat kimenteni a kultur-
s° rcz bünrészességéből egyáltalában lehetetlen. Mint genia-

lis fajnak ugyanis be kellett látnia, hogy mindazon czimek. 
melyeken a kulturharcz a szabadkőművesek által kezdetett, 
nem egyéb mint hazugság: és ha ezt belátták és a kulturhar-
czot mégis támogatták, mit tagadni lehetetlen, akkor ki ké-
pes a zsidókat kimenteni a kulturharcz bünrészességéből? 
Akkor nem bona, hanem pessima fide támogatták a kultur-
harczot, nem más indokból, mint a kereszténység elleni gyű-
löletből, mely kereszténység pedig csak tett culturalis szem-
pontból annyit az emberiség érdekében, mint a modern zsi-
dóság. Hogy azonban a zsidóság semmiképen sem menthető 
meg a kulturharczban való bünrészességtől, az jelenlegi tet-
teiből is kitűnik Tudjuk, hogy a porosz kormány maga is 
belátta a kulturharcz tarthatatlanságát ; de tudjuk azt is, 
hogy midőn az első hirek érkeztek a pápa és a porosz kor-
mány közt folyó tárgyalásokról a kulturharcz megszünte-
tése érdekében ; midőn továbbá a porosz országgyűlés tár-
gyalta a kormány által benyújtott és némi enyhítést tartal-
mazó törvényjavaslatot, hogy akkor ismét a zsidók voltuk, 
kik elleneztek minden engedményt. IIa tehát a zsidók még 
akkor is a kulturharcz mellett voltak, midőn mára kormány 
is kezdte ezt megelégelni ; midőn tehát már nyilt dolog volt, 
hogy hazugság az a zászló, mely alatt a kulturharcz hiva-
tott ; és daczára mindennek mégis a katholikusok üldöztetése 
mellett agitáltak: ugyan ki lesz az, ki őket mint ártatlan 
bárányokat tekintse a kulturharcz történetében? Az egész 
kulturharczon mint véres fonal húzódik keresztül a zsidók 
bünrészessége, akár tekintsük, hogy igazak voltak azon czi-
mek, melyek alatt a kulturharcz megkezdetett, akár tekint-
sük, hogy nem voltak igazak; mert a zsidók mindkét eset-
ben teljes odaadással működtek a katholikusok üldöztetésén ; 
nekik az üldöztetési czim mindegy volt, mert egyik ugy, 
mint a másik czim alatt a fődolog, a mit óhajtottak, us üldö-
zés, megvolt, és igy czéljukat, a kereszténység gyengítését, 
elérni hitték. 

Valahányszor mi a ,Pester Lloyd'-ban ily védelmet, és 
ily ügy védelmét olvassuk, mindannyiszor sajnálkozunk felet-
te, hogy jobb ügyre nem fordítja hasábjait, holott meg csak 
keresni sem kellene és mégis találhatna igaz ügyet, melyet 
sophismával nem kellene védelmezni és nem kellene látnia, 
hogy védelme alaptalan. Vagy olvastunk-e valaha csak 
egyetlenegy czikket is a ,Lloyd'-ban, mely a katholikusok, az 
igazán annyira üldözött katholikusok érdekében ex prof es so 
iraiott volna? Csak a guny, a megvetés, vagy kicsinylés sza-

vait juttatta a ,Lloyd' a katholikusoknak, és néha csak azért 
mond közbevetve valami kedvezőt, hogy azt következő mon-
datával még jobban lerontsa. Nein azt mondjuk mi, hogy ne 
védjen mást is a ,Lloyd', ha igazsága van, hanem csak azt 
követeljük, hogy az igazságot ne monopolizálja a zsidóknak, 
és ne zárja ki abból a katholikusokat. Q 

Z á g r á b . A horvát testvéreinket ért csapásról következő 
megható részletes tudósitást kaptunk: Magnifice Domine ! 
Litteras de 18. die h. m., quibus me Magnificentia Vestra 
rogavit, ut describerem breviter, quanta per terribilem ter-
rae motum instituta ecclesiastica Zugrabiae eiusque in regioné 
passa sint, accepi quidem, sed dignetur ine excusatum ha-
bere, quod statim non responderim, adeo enim variis nego-
tiis occupatus fui, ut mihi id statim praestare impossibile 
fuerit. 

Modo autem libentissime hoc facio; imo valde mihi 
gratuin est, quod possum Magnificentiae Vestrae saltein 
aliquod signutn grati animi exhibere pro 

Ille itaque terribilis terrae motus, qui die nona h. m. 
hora 7. et 35. minutis mane me in cubili penes ientaculum 
invenit, ntque verbis neque scriptis comprehendi et describi 
potest, sed tantum seutiri. Verum quum iam evenerit, sin-
cere dico, mihi gratum esse, quod illum totaliter expertus 
sum. Modo enim magis assequi mente possum omnipoten-
tiam divinam et aliquatenus coniprehendere terrores even-
tusque ultimi, universalis iudicii, de quibus Dominus Noster 
in evangelio loquitur. 

Detrimentum, quod per hunc terrae motum Zagrabia 
eiusque regio passa est, valde magnum est ; nam domus ne-
que privata, neque publica invenitur, quin maius minusve 
damnum passa sit. 

Scholae omnes clausae, praelectiones interruptae sunt 
ad tempus indeterminatum. Domus Deo dicatae vel totaliter 
vel ex parte dirutae sunt. Ecclesia cathedralis, decus et glo-
ria nostra, clausa est ; sanetuarium enim corruit, imo peri-
culum nondum penitus amotum est, quin timendum sit, ut 
tota ecclesia corruat. 

Praeter ecclesiatn cathedralein Zagrabiae adhuc eccle-
siae s. Catharinae, pp. Franciscanorum et s. Marci clausae 
sunt ; ecclesiae autem s. Joannis, s. Petri, s. Mariae, sororum 
misericordiae, clausae quidem non sunt, scissuras tamen mu 
rorum et ipsae aeeeperunt. 

Sed non tantum Zagrabiae, verum etiam in eius ré-
gióné maxiine domus Dei, domus parochiales et scholae hu-
iusmodi calamitatem et stragem expertae nunt. 

Ecclesiae parochiales granesinensis (Granesina), re-
metensis (Remete), kreljev vrhensis (Kraljev vrh), modo 
ruinae sunt ; — stenjevecensis (Stenjevec) autem, vrabcen-
sis (Vrabce), sestinensis (Sestine), s. simunensis (sveti Si-
mun), cucerjensis (Cucerje), resnikensis (Resnik), morav-
censis (Moravee), stubicensis superior (Stubica gornja), stu-
bicensis inferior (Stubica dolnja), bistrensis (Bistra), clau-
sae sunt. 

Porro ex istis, quae clausae sunt, maior pars debet 
destrui quum Zagrabiae tum in regione. Reliquae autem 
hic non commemoratae, forenses scilicet, licet non sint clau-
sae, tamen multa reparatione indigent. 



343* 

E publicis institutis multum passa sunt : claustrum pp. 
Franciscanorum, fratrum s. Joannis de Deo, nosocomium 
sororum misericordiae, aedificia universitatis, praeparandiae 
utriusque, plerumque omnium seholarum, praesertim au-
tem seminarii archiepiscopalis, adeo ut clerus iunior dimitti 
ad tempus indeterminatum debuerit. Et quamquam spera-
mus fore, ut post breve tempus cleriei theologiae studiosi 
advocentur, reliqui tarnen qui in eadem domo septiniae et 
octavae classis studiis gymnasialibus vacarunt, nullo modo 
infra unum annum, idest donec quaedam partes seminarii 
radicaliter reparentur, reeipi possunt. 

Omissis aliis, liaec, ut puto, Magnifiee Domine, suffici-
unt ad tantisper demonstranda incommoda et damna, quibus 
Croatia hoc terrae motu est afflicta. 

Certe, si sumptus, qui necessarii sunt, ad omnes eccle-
eias, quae hoc terrae motu damnum passae sunt, in statum 
pristinum restituendas, computentur, prodibunt multa cen-
tena millia. 

Quid iam dicam quod attinet bona spiritualia? — Me-
moratae ecclesiae omnes sunt parochiales: unde modo popu-
lus christianus orbatus est ss. missae sacrificio, institutione 
Christiana et aliis idgenus. 

Revera, — Deus gravi poena nos visitavit ; sed gratias 
agimus quod non adhuc graviore, potuit enim iustissime id 
fa cere ; noluit tamen, misertus nostri. Yult namque nos poe-
nitentiam agere ob offensas graves ipsi illatas. Et revera 
non videtur bonitas divina fine intento frustrari • quum Deo 
favente appareat iam conversio in melius, et in ill is quidem 
maxime, in quibus maxime quoque delinquebatur, blasphe-
mias puto et opera servilia diebus ab Ecclesia vetitis obiri 
solita. Nam publice proclamatum est : „si quis blasphemave-
rit in carcerem detrusum iri," deinde: „beere permittente 
archiepiscopo, hoc calamitatis tempore, etiam diebus Domini 
et festivis la bo rare, audito tamen prius sacro," quum ante 
terrae mofum, absque ulla necessitate et sine ulla licentia 
petita, opera servilia diebus Domini et festivis fierent et 
saepius domus aedificarentur. 

Haec itaque fere sunt, quae Magnificentiae Yestrae de 
terrae motu eiusque sequelis breviter referre possum. 

Quae dum, prout dixi, libentissime facio etc. 
Zagrabiae die 23. Novembris 1880. 

Josephus Novakovics, 
praefectus theologorum in seminario archiépiscopal-!. 

A zágrábi papnevelde nt. tanfelügyelőjének eme sorai-
ból a magyar katholikus papság szomorúan vesz tudomást a 
zágrábi főegyházmegye papságát, hiveit, kath. intézeteit, 
templomait, iskoláit, szerzetes rendházait ért nagymérvű csa-
pásról Testvéri részvétünk máris nem maradt a puszta érzel-
mek körébe zártan, hanem országszerte a szükség szinvonalán 
álló tettekben kezd nyilvánulni. Az ország főm. biboros her-
czegprimása és Kalocsa főm. biboros érseke nagylelkű példá-
jokkal, fejedelmi adománynyal, 2000, illetve 1000 frt segély-
lyel léptek fel a magyar kath. papság élén. Ha m. t. olvasó-
ink jónak látják kegyes adományaik közvetítésével ben-
nünket megtisztelni, mi azokat a zágrábi főmegye főpásztori 
hivatalához fogjuk átszármaztatni, hova azok egyébiránt 
egyenesen is czélszerüen intézhetők. Szerb. 

Berlin. A zsidó-kérdés a hidegvérű németeket kihozta 
csendes phlegmájokból s az egész német társadalmat hullám-
zásba hozta. Sikerült a zsidóknak a porosz országgyűlési 
haladó pártot és a nemzeti-liberális párt secessionista kép-
viselőit maguk helyett előtérbe tolni s szembe állitani a 
német nemzet körében nyilvánuló nemzeti, társadalmi, nem-
zetgazdászati zsidó-ellenes mozgalommal. Ezek most inter-
pellate alakjában a porosz országgyűlés elé vitték az ügyet, 
mely ott szenvedélyes parlamenti vitákra adott alkalmat. 

Poroszország a zsidókat 1848, illetve 1850-ben emanci-
pálta, — mint Reichensperger Péter centrumpárti képviselő, 
ki az akkori törvényhozó testületnek is tagja volt, helyesen 
tnegjegyzé, — korántsem addig tanúsított és bebizonyított 
polgár erényeik megjutalmazásaul, — hanem azon remény-
ben, hogy a polgári jogok megadását megfelelő erényekkel 
s hazafias érdemekkel fogják viszonozni. A német nemzet re-
ményei csak részben teljesültek.*) Legerősebb és semmiféle 
sopliistika által einem disputálható bizonyítéka ennek a Né-
metországot egész kiterjedésében zaklató zsidó-kérdés. Ha 
nem fuj a szél, még a nyárfa levele se mozdul meg. Nagy 
oka van a német nemzetnek, hogy keresztény létének alapjai, 
a nemzet megzavart társadalmi és nemzetgazdasági érdekei O O O 
mellett, fenyegető illetőleg csakis rendre utasító állást kezd 
elfoglalni a zsidósággal szemben. Abban, hogy a culturharcz 
a német nemzet szivét oly fájdalmasan kettészakította, a 
zsidóságnak igen nagy, mondhatni legnagyobb része volt. 
Továbbá, hogy Bachem képviselő szavait használjuk, „két-
ségbevonhatlan tény, hogy néhány évtized óta, kivált az 
utolsó t izedben, az ingó és ingatlan vagyon óriási áttolulá-
son ment keresztül a zsidók javára," mit nem lehet egyedül a 
zsidók nagyobb élelmességének betudni, mert abban köztu-
domásúlag nagy részök van a zsidó élelmesség által, — és 
pedig annál rombolóbban minél nagyobb élelmességgel, — 
használt nemtelen, tisztátlan eszközöknek is. A börze, tehát 
a mozgó tőke, s vele az egyesek s az egész állam hitele, zsidó 
kézben van. Mit jelent ez, találóan jellemezte a porosz köz-
lekedésügyi miniszter, midőn a börzét egyenesen „méregfá-
nak" nevezte, mely e nemzet testét-lelkét megrontja. A 
nemzetközi gabna-kereskedés szintén a zsidóság kezében köz-
pontodul. Ök szabják meg a kenyér árát. Pénz és kenyér! A 
kié e két dolog, annál van a hatalom, az a többiek ura, kik-
nek nem marad más hátra, mint megelégedni azon jogukkal, 
hogy a Parlamentarismus fényes koldusjátéka közt büszkén 
odakiálthatják a zsidókhoz kérelmöket: Panem et Circenses ! 

A zsidó túlkapások a megrendült keresztény-germán 
társadalmi rendet önvédelemre hívták ki. A mozgalom pro-
testáns, — és éppen nem lehetne mondani,hogy az udvartól és 
Bismarck herczegtől távol eső körökből, — indult ki. Az is-
tentagadó, császárgyilkos socialismus ellen Stöcker berlini 
csász. kir. udvari prédikátor ,keresztény-társadalmi' pártot 
kezdett szervezni, mely útjában legelőször is a zsidókba üt-
között, mint a kik a német nemzet ugy vallási mint nera-

*) Például : a néme'-franczia háború előtt, mint ezt Bachem kép-
viselő e napokban a porosz országgyűlés előtt egyenesen kimondta, az 
észak-német szövetségi kölcsönre a bnrlini börze csak 3 miliőt irt alá, 
mig a franczia hadi kölcsönt többszörösen túl jegyzette. Igaz, igy foly-
tatá Bachem képviselő, miután a wörthi csata már meg volt nyerve, az il-
lető körök seregesen tódultak Camphausen pénzügyininisterhez, a ki nekik 
ekkor már természetesen kijelentette, hogy m ir nincs rájok szüksége. 
Ilyen a zsidó hazafiság ! 
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zetgazdasági egyensúlyának s harmonious tovább fejlődésé-
nek legveszélyesebb ellenségei. Felmerült tehát a zsidó-kér-
dés egész nagyságában, megindult az antisemita-mozgalom, 
mely praegnans kifejezést az u. n. antisemita-petitióban 
nyert, a mely jelenleg egész Németországot bejárja, gyűjtve 
százezrével a keresztény-germán szellem hivei körében alá-
irókat, kik a zsidó invasio és túlkapások ellen a keresztény 
társadalom védelmének szükségére kivánják felhíni a német 
kormány, névszerint a hatalmas kanczellár figyelmét. Kérik 
e petitióban a zsidók nagyobb mérvű bevándorlásának meg-
akadályozását, keresztény iskolákban zsidó tanerők nem al-
kalmazását, a zsidó elemnek a bírói kartól lehető távoltar-
tását stb. A zsidóság, uralmát féltve s legvitalisabb oldalán 
megtámadtatva érezvén magát, méregbe jött és — mi taga-
dás benne, minthogy tudja, hogy a német gründlichkeit erős 
marokkal és alaposan szokott eljárni, ha valamihez hozzá-
fog, — nem csekély fokban megszeppent. Izgalomba jött 
s mivel a sajtóban igen erős emeltyűje van, hatalmas moz-
galmat keltett érdekei védelmére s nagy sietséggel in-
scenirozta1, a porosz országgyűlésben Hánel kepviselő inter-
pellatióját, forcirozni akarván a kormányt, hogy az antise-
mita mozgalom iránt ellenséges állást foglaljon el s az emli 
tett petitiót, mely még a ház elé sem került, kárhoztassa. E 
felett folyt e napokban a vita a porosz képviselőházban, 
melyről a ,Germania4 helyesen mondá, hogy az általa fel-
halmozott vita-anyag felett a politikai bölcseségnek erőt 
venni annál nehezebb, minthogy a vita minden szilárd tám-
pont, minden hozzá való kedv, készület, és határozottan 
körvonalozott czél nélkül a zsidó-kérdés széles körében szer-
szét bolyongni volt kénytelen. Erezte ezt még Windhorst 
hatalmas esze is, mert beszédében, mint mondá, csak egyéni 
nézeteinek vélt kifejezést adhatni. (Folyt, köv.) 

IRODALOM. 
= Az erdelyi római katholikus irodalmi társulat beküld-

te hozzánk felhívását & Mylius Otfrid által „Az üvegemberke" 
czimen irt és Dr. Fülöp Adorján gymn. tanár által forditott jó 
irányú és tanulságos elbeszélés megrendelésére, mely a sajtót 
már elhagyta. A műben egy karácsonyesti esemény van 
kedves modorban, kellemes irálylyal s élénk festéssel földol-
gozva. Az olvasó lelke kezdettől végig a megváltás ezen 
ünnepének magasztos ihlete alatt áll, s a keresztény szeretet 
gyöngéd tényeiben ugy, mint a szegény állapotot vallásos 
megnyugvással viselő kebel megjutalmazásában a valódi 
gyönyört boldogan élvezi. — A közelgő karácsonyra aján-
dékul már csak azért is igen alkalmas könyv, minthogy me-
séje épen a szent est kedves mozgalmait tünteti föl s a csa-
ládi körben az első karácsony boldogító örömeinek képét 
varázsolja elő. — A kiállítás csinos. Ára a 6'/2 ivre terjedő 
mű egy példányának csak 30 kr. Minden öt péltány után 
egy tisztelet-példány jár, s azok, kik egyszerre 10 példányt 
rendelnek meg, bérmentve kapják. — A szülők, intézeti 
igazgatók, tanárok és tanitók figyelmét annál is inkább föl-
hívjuk ezen kiadványra, mivel a mellett hogy egy épületes 
olvasmány birtokába jutnak vagy valakit juttatnak, az 
irodalmi társulatot is enemü törekvéseiben tetemesen gyá-
molitják. A megrendelések és pénzösszegek az „Erdélyi róm. 
kath. irodalmi társulat" pénztarának Gy.-Fehérvárra, Várba 
küldendők. 

= A „Családi körben" és „A kandallónál" czimű 
általam forditott s kiadott, és az összes katholikus lapok 
kritikája által kedvezően fogadott beszély-gyüjteményekből 
még több példány van készletben. Bátor vagyok a tisztelt 
katholikus olvasóközönség becses figyelmét e jóirányu, sziv-

s kedélynemesitő elbeszéléseket tartalmazó két munkára föl-
hívni. A ki ezek bármelyikét egyenesen nálam megrendeli, 
a könyvet 60 kron, több példány megrendelésénél példá-
nyonkint 50 kron kapja; mindkét munka együtt 1 frt. 
Budapest, 1880. november 23. Ágoston Antal a „Katholikus 
Hetilap" szerkesztője. 

VEGYESEK. 
— Tömeges visszatérés a kath. egyházba. A londoni 

.Catholic Times'-ben olvassuk: Érdemes külön szakaszra az 
egyházmegyei hírek közt, hogy harmincznál több protes-
táns tért meg a redemtorista atyák által Hunsletben adott 
missió alatt. 

— Megjelent a magyarországi ágostai ev. hitfelekeze-
tüek egyetemes évkönyve, mely szerint 609 kitközségben van 
633 lelkész 68 lelkészsegéddel. Az iskolák száma 1543,1547 
tanitó s 35 segédtanítóval; a tanulók száma 107,062. A hí-
vek összes létszáma 876,314. 

— Épen száz éve, hogy Londonban az egyetlen kath. 
templomot a csőcselék felgyújtotta. Ma, száz év múlva, mái-
két püspöksége, 94 kath. temploma és kápolnája van a leg-
nagyobb világvárosnak, 313 pappal, kik közöl 165 világi, 
és 148 szerzetes. 

— A Propaganda, ugy látszik, menthetetlenül veszve 
van. A felebbezés mitsem használt. A mit Victor Manó eli-
degenithetlen egyházi vagyonnak tartott; azt fia kénytelen 
elrabolni, mert a deficites állam ifeneketlen zsákja üres, és 
a forradalom éhes örökösei prédáért kiáltoznak. Protes-
táns és schismaticus államoktól, a kath. egyház hitterjesztő 
intézete, világos, hogy mainap támogatást nem várhat. De 
hogy a mi kormányunk nagyobb erélyt nem fejt ki, az, a 
mily megfoghatatlan, ép oly szégyen, tekintve, hogy mily 
erélyt tud kifejteni, ha akar, p. egy romániai zsi-
dóért. 

— Protestáns haladási F. hó 17-én kerületi zsinat 
volt Danzigban. Kahle superintendens, a gyűlés elnöke, az 
egyházi állapotokat ecsetelvén, jelenté, hogy 1599 szülött 
közül csak 1410 kapott keresztséget, és 410 házaspár közül 
csak 241 lépett házasságra az egyház színe előtt. — Miért oly 
termékeny talaja a protestantismus a meg nem keresztelke-
désnek, azaz, a pogányságnak ? Érdekes kérdés. 

— Minél kedvezőtlenebb nálunk a tudomány fejlődésé-
re a tanári pálya viszonyai ; minél gyakoribb világi papok 
közt a vágy annak anyagilag rendesen korlátozottabb hely-
zetéből szabadulni, s ha lehet, azt mint gradust ad Parnas-
sum tekinteni : annál nagyobb örömmel kell, hogv mint ritka 
nagy eseményt megünnepeljük, ha egy országos tekintélyű 
egyházi férfiú, mint tanár, e tövises pályán negyedszázados 
jubilaeumát eléri. Ily ünnepélynek volt színhelye f. hó 21-én 
Pécs, hol dr. Szeredy Józzef, pécsmegyei áldozár s lyceumi 
jogtanár, e napon érte el, Egyházjogtanában fényes ered-
ményű tanári munkálkodásának 25-ik évfordulóját. Colle-
gialis érzelmekkel csatlakozunk a tisztelgők üdvkivánatai • 
hoz. Ad plurimos annos ! 

KEGYELETES ADAKOZÁS. 
A szent atyának. 

Dr. Laubhaimer Ferencz, pécsi kanonok 10 frk 

Éhező perzsiai hitrokonainkuak. 
Dr. Laubhaimer Ferencz 10 frk 
Galambos Kálmán, Naszvad 5 f r t 
I f j . Molnár János, Esztergom . . . . . 1 frt 

Összeg : 10 frk 6 frt 
Főösszeg : 275 frt 50 kr 
6 es. k. ar. és 50 frk ar. 

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

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

Havi szemle. 
i . 

A zsidó-kérdés, e tengeri kigyó, mely a nemze-
tek háborgó életének tengerén majd itt majd ott üti 
fel a fejét, ez a rejtélyes valami, melyet némely po-
litikusok, minthogy a világot az alkotmányok türel-
mes pap í r já ra irt polgári „tökéletes egyenlőség és 
viszonosság'-' szemüvegén nézik, melyen át termé-
szetesen nem lehet más szinben látni, mint a mi-
lyenben muta t j a a világot, az „alkotmányos egyen-
lőség, testvériség és szabadság0- színében, — szó-
val, a légér lekesebb kérdések egyike, nagy bosz-
szuságára azoknak, kik azt nem létezőnek tar t-
ják vagy óhajtanák tartatni , hónapok óta izgatott-
ságban ta r t j a Németországot, sémita és antisemita 
pá r t r a szakítva kedélyes szomszédainkat, kik a po-
rosz landtagon belül és kivül szokatlan szenvedé-
lyességgel gyűlölködnek, czivódnak, küzdenek egy-
más ellen s végzik még ez által is azt a munkát , 
melyet a zsidónak kellene végezni, t. i. mossák a 
szerecsent, kinek magának volna kötelessége tisz-
tázni szennyesét. 

Elő t tünk fekszik Ruper t franczia iró „Egyház 
és zsinagóga"', vagyis a kereszténység és zsidóság 
egymásközti küzdelmének története.1) Ennek csak-
nem minden lapján fel tűnik a zsidó nép lelkületé-
nek, a mint az a golgothai gyilkosság után kifejlő-
dött, két fő je l lemvonása: sajátszerű vegyülete a 
konokság, vakmerőség, túlbecsülés és elbizakodás-
nak, és ismét a simulás, gyávaság, meghunyász-
kodás és folytonos nyugtalanságnak.4Minden állha-
tatlan, változó e jellemben. Ezért oly változatos 
a zsidó jelleme. Ö hazafi és cosmopolita, magyar 
és német. Ha meg akarod öt fogni mint germa-

!) Németre fordította és adalékokkal bővítette Brun-
ner Sebestyén. Schaffhausen, Hurter, 1864. 

nisatort, kezedből kisiklik mint az ángolna s egy-
szerre csak mint a magyarság tényezője, támasza, 
mint megtestesült magyar ,nyelvőr' áll előtted. Ha 
a német vádol ja : akkor előáll, hogy hiszen ő a né-
met cul tura, irodalom, sajtó, nyelv terjesztője a balti 
tengertől a fekete tengerig, a schöne blaue Donau 
egész mentében. Csak egyetlen egy állandó, semmi 
idő, semmiféle törekvés által ki nem törölhető vonás 
van e nyugtalan népjel lemben: ez az ő, hol öntuda-
tos, hol öntudat lan, végzetszerű ellentéte a keresz-
ténység szellemével. A hol a kereszténység el-
len történik valami, ha nem ő kezdte, akkor bizo-
nyára utólagosan, de biztosan bele vegyül a zsidó-
ság e harczba, s lesz, ha nem vezére, szítója az egye-
netlenségnek, a zavarosnak, mely neki lételeme; 
mert a tisztázott öntudat színvonalára emelkedett 
keresztény viszonyok közt a zsidó az ő jellemvoná-
sában rejlő túlbecslés érzetét, melyben magát a vi-
lág minden népénél feljebb valónak tar t ja , ki nem 
elégítheti, kénytelen levén megelégedni, ha megtű-
rik, mint olyat, ki szelleménél, eszméi, érzelmei s 
aspiratióinál fogva nem simul ugyan be a keresztény 
társadalom keretébe, de abból emberi erővel ki nem 
vethető, mert a világtörténetet láthatlan kézzel in-
téző isteni Gondviselés a zsidóságot egyenesen bele-
szőtte a kereszténység történetébe, tamquam fidei 
nostrae et iníidelitatis suae testimonium, mint az 
isteni kinyilatkoztatás élő, még pedig annál erösebb 
bizonyítékát, minél konokabban ragaszkodik e nép 
rég elmúlt hivatásához. 

Ha a XIX. század a zsidó-kérdést oly acut ál-
lapotban, mint az mainap Európában jelentkezik, 
nem akarja a XX. századnak örökségül hagyni ; ha 
az annak kapcsán felmerült társadalmi viszály bo-
nyodalmait csak tűrhetően is elsimítani ó h a j t j a : e 
nemzetközi jelleggel biró kérdésben mindenek előtt 
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két tényezőt s jelenséget kell egymástól jól megkü-
lönböztetnie. A zsidó-kérdés eg}dk jelensége, teljes 
mivolta szerint, az emberi ész és akaraterő hatáskö-
rén belül van. Erre nézve lehet, sőt kell is megtenni 
a tudománynak, társadalomnak, politikai eszély-
nek és erélynek mindent, a mi szükséges. A zsidó-
kérdés másik tényezője csak részben esik az emberi 
feladatok körébe, mert lényege, alapja, gyökere ter-
mészeténél fogva, magának a szivek lelkek Urának, 
a titkok megközelithetlen fényében lakó Istennek 
van fenntartva. Amazt a zsidó-kérdés külső, mint-
egy tisztán emberi, társadalmi, nemzetgazdászati, 
szóval social-politikai, emezt benső, lelkiismeretbeli, 
vallás erkölcsi oldalának lehet nevezni. Amarra nézve 
illetékes forum a tudomány és sajtó, a közélet és a 
jog, méltányosság és felebaráti szeretet igényeinek 
Öszhangjától inspirált államférfiúi bölcseség. Emer-
re nézve, minthogy végelemzésében vegyes tér, me 
lyen az emberi akarat szabadsága az isteni szent 
akarat irgalmával kisérel meg az emberi sziv titkos 
mélyén megmérkőzni, a végeldöntés Annak van 
fenntartva, kinek kezében az emberi szivek, az ö 
nagy irgalma szerint felolvadnak, mint a viasz, vagy 
pedig igazságos megtorlásának szigora szerint meg-
keményednek mint a kő. Cui enim volt Deus, íni-
seretur, et quem vult indurat . . . Quis consiliarius 
eius fui t? 

A zsidó-kérdés nemzetgazgászati és social-poli-
tikai oldala nyilvánul először is a nagy pénzkirá-
lyok nemzetközi önzésében, vasszigoru önkényében, 
s általában a zsidóság oly hatalmas nemzetközi be-
folyásában, mely p. a berlini congressust, Európa 
nagyhatalmainak e nagy condensatióját, képes volt 
eszközeinek szivonalára lealázni, midőn ezt a rómá-
niai zsidók érdekében az ismert octroy megtételére 
rávette. Nyilvánul a zsidó-kérdés social-politikai és 
nemzetgazdászati oldala továbbá, a különféle orszá-
gok és nemzetek sajátságos viszonyai szerint, külön-
féle alakban de mindenütt ugyanazon szellemben, a 
tőkének zsidó-kezekbe aránytalan fokban összehal-
mozódása s igy a közgazdaság és anyagi jólét egész-
séges vérkeringésének kóros összetorlódások által 
akadályozásában, a földinivelés és ipar termékeinek, 
szóval a keresztény többség munkájának fortélyos, 
kalmárszellemii kizsákmányolásában s általában a 
minden áron való gyors meggazdagodás és élvhaj-
hászatnak, röviden : az aranyborjú imádásának ter-
jesztésében. 

E corruptiv befolyással szemben a társadalom-
nak és államnak nemcsak joga de kötelessége is az 

anyagi közjólét egyensúlyának védelméről gondos-
kodni. Esetéren csak egy gyökeres gyógymód van. 
I t t szellemet kell a zsidó szellemmel szembe álli-
tani. Kellő fékek közé kell zárni az Isten iránti már-
már choronicus járványnyá váló engedetlenség szel-
lemét, a mi a zsidó szellem egyik jellemvonása; az 
anyagimádást, mely a zsidó szellem másik jellem-
vonása, le kell vetkőzni: s/vissza kell térni az Isten 
iránti engedelmességre s a természeti erkölcsi tör-
vény által előirt józan, mérsékelt gazdagodási elvek-
hez; vissza kell térni a kereszténységnek e rövid sza-
vakban — „sursum corda!" — kifejezett magasztos 
elvéhez. Az érdekek hajszsza helyébe vissza kell álli-
tani az eszmények tiszteletét és uralmát. A zsidóság-
nak pedig akármely nemzetbe, más uton, mint a ke-
reszténységnek őszinte és szabad akaratból jövő fel-
vétele nélkül való igazi beolvasztásának még gondo-
latáról is le kell mondani. Minden ily beolvasztási 
gondolat, — mindaddig mig az isteni irgalomnak 
nem fog tetszeni a zsidó nemzet fejéről levenni a gol-
gathai véráldozat napján kimondott átkot: Sangvis 
eins super nos et super filios nostros, melyet e nép 
atyái ajkaival maga mondott ki maga felett, —— 
utópia. 

Szóval: minden keresztény ember és nép legyen 
embe?r és keresztény nép — mindenben. A zsidóság, 
— ez az ő dolga lesz, — majd bele fogja magát ta-
lálni helyzetébe, .mert a zsidóságnak a keresztény 
társadalomban providentialis, ha ugy tetszik, prae-
destinationalis helye van, mint az árnyoldalnak a 
fényoldal mellett. 

Néhány hitszónok a török időkből. 
II. P. Boboczky Gáspár. Trencsénben született 

1668-ban s Jézus társaságába 1685-ben lépett'. 
Ujonczéveit, s 3 évi bölcsészeti tanulmányait elvé-
gezvén másfél évig Trencsénben volt, tanár, 4 éven 
át pedig Győrött, Szatmárott, Lőcsén és Bésztercze-
bányán. Két évig a „Mária-társulatnak" elnöke is 
volt s egy évig latin hitszónok a tauulóknál. Négy 
évi hittanulmányait bevégezvén Pécsre küldetett 
hitszónoknak, a hol 5 évig maradt. Innét Nagyszom-
batba küldetett hasonlóképen szónoknak, hói 1 évig 
működött. Minthogy pedig mind a három nyelvét, 
mely Esztergom vidékén akkor használatban volt, 
egyenlő tökéletességgel birta, 1703-ban ide tétetett 
át. Itteni munkálkodásának közepette a legkinosabb 
fájdalmak lepték meg, melyek haláláig többé el sem 
hagyták. 

Feltűnő volt e férfiúnak buzgósaga, ki beteg-O Os o 
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ségében is még annyit tett, mennyit az egészséges-
től is alig lehetne követelni, vagy várni. Hogy egy-
nehány dolgot például felemlítsek : Kőszegen egy 
évig a gymnasiumban praefectus volt s ugyanazon 
időben, a hol sa mikor csak szerét tehette, a népnek 
szónokolt. Bécsbe küldetvén s a betegek gondno-
kává tétetvén, e hatáskört csekélynek tartotta és 
több munka után vágyakodott; kivánsága nemso-
kára teljesült is, midőn elöljárói rendelete folytán 
a Pázmány-intézetben a lelkiatya, az exhortator s a 
pastoralis-rnagyarázó teendője reá lett bizva, mely 
hivatalaiban oly bölcsen és lelkesen működött, hogy 
a növendékek hosszú idő múlva halála után is a 
legnagyobb kegyelettel emlegették. Fönt jelzett fog-
lalkozásai mellett, amikor csak időt nyert, majdnem 
folytonosan gyóntatott. 

Bécsből Trencsénbe küldetett, hogy szülőföld-
jén szenvedéseiben talán enyhülést nyerjen. Buzgó-
sága azonban itt sem nyugodhatott. Senki sem 
gyóntatott annyit, mint ó, s kik nála gyóntak, oly 
sokan voltak és annyira szerették, hogy midőn be-
tegen feküdt, akkor is egyre tódultak hozzá. Sőt, 
midőn ez időtájban Collegiumunk és iskoláink itt 
leégtek, meglehetős időn át saját szobájában isko-
lát is tartott. — Szerfölött sajnálta, hogy gyenge-
sége miatt a pestis alatt a betegek segítségére nem 
mehetett. 

A trencséni fürdőkben, hová betegsége miatt 
rendeltetett, annyira elragadta buzgósága, hogy va-
sár- és ünnepnapokon kétszer is szónokolt az egybe-
gyűltek előtt, jóllehet széken kellet magát a ká-
polnába vitetnie: de meg nem állhatta, hogy az ok-
tatás után vágyakodó vendégeket s a népet buzdi 
tás nélkül hagyja. —Meghalt Trencsénben 1711-ben, 
sept. 14-én. 

III. P. Bellusi Ferencz, nemes családból szárma-
zott, Nagyszombatban születvén 1653-ban. Jézus 
társaságába 1682-ben lépett, miután előbb bölcsé-
szi és hittani tanulmányait végezte s néhány évig 
mint világi pap egy plébániát oly bölcsen kormá-
nyozott, hogy magasabb méltóságokra való fölemel-
tetéséről senki sem kételkedett. Kimondhatlan öröm-
mel adott Istennek hálákat, midőn czélját elérte s 
püspökének engedelme folytán Jézus társaságába 
fölvétetett. Ujonczéveit Trencsénben töltötte. — 
Legelőször Győrótt volt egy évig tanár, de a kö-
vetkező évben már ugyanott mint hitszónok műkö-
dött. Ugyané minőségben dolgozott Nagyszombat-
ban és Eperjesen is egy-egy évig, Egerben 3-ig, Ko-
máromban pedig 4-ig. Ennekutána Patakon volt 

házfőnök és hitszónok 7 évig, mely időben zendü-
lés támadván, a katholikusoknak s társaságunk tag-
jainak sok szenvedés jutott osztályrészül. Mi külö-
nösen Bellusit illeti,a kálvinistákból álló s Pa'akon 
időző sereg többször kivánta halálraitéltetését ; ö 
azonban nem csak hogy nem rettent meg e miatt, 
hanem inkább óhaj tá hite miatt a halált s bátran 
odanyujtá nyakát a kard csapására, sőt gallérját is 
legyűrte már ; csak a jobb érzetii kálvinisták, és ok-
mányaink hü feljegyzése szerint, magának a kálvi-
nista prédikátornak közbelépése akadályozta meg 
a lázongókat a vérengző merényben. Patakról Gyu-
lafehérvárra tétetett át s ott 10 évig szónok volt, 9 
évig pedig egyszersmind házfőnök. A házbeliek és 
a hivek iránt való szeretete itt is valóban hősiesnek 
bizonyult be, mert midőn hazánkban a belháború 
lángja fellobbant, társait azonnal biztos helyekre 
rendelte el, maga pedig a hivek vigasztalására és 
bátorítására állhatatosan ott maradt. Három éven 
át majdnem folytonosan halálveszedelemben for-
gott, cserjésekben, vagy dudvák és házromok közt 
hált ; de a szegényeket, az árvákat és általában a 
katholikus népet támasz nélkül hagyni nem akarta, 
ennek nem csak üdvéről gondoskodván, hanem anya-
gi nyomorán is teljes önfeláldozással eny hitvén. E ki-
váló szeretete s hitbuzgósága miatt nem csak a ka-
tholikus nép, hanem magok a református prédikáto-
rok is a legnagyobb tisztelettel visedtettek iránta. 
Meghalt Kolozsvárott 1711-ben, aug. 12-én. 

(Befejezése köv.) Tóth Mike, S. J. 

A keresztény munkástársulatok. 
Az egyleti élet továbbá nemcsak önmagában véve jo-

gosult, s azért támogatásra méltó; hanem azonkivül egye 
dül a kereszténység, mint kiválóan társadalmi tényező ren-
delkezik amaz egyesitő s föntartó erőkkel, melyek feltétlenül 
szükségesek, hogy az teljes fejlettségét s virágzását elér-
hesse s a munkás néprétegekre áldásait szétáraszthassa. Va-
lamint azon alapigazságokat, melyeknek a munkás személyi 
jogait s emberi méltóságát köszöni, egyedül a ker. reli-
gio tanitja : hasonlóképen azon magasztos eszmék s erkölcsi 
erők, melyek a különféle munkásegyleteket szerves, életerős 
testületekké teszik, kizárólag a ker. egyház kebelében van-
nak letéteményezve. Mily mély értelem rejlik abban, midőn 
az ilyen társalatokat testületeknek nevezzük ! A test ugyanis 
bevégzett egyesülete különféle alkatelemeinek ; az eleven em-
ber szervezete, melynek központja, életelve a lélek. A mun-
kástársulatokat is testületeknek nevezhetjük, midőn oly éltető 
elem van bennök, mely azoknak tagjait, a munkásokat, egy-
séges szervezetbe fűzi össze. Ezen éltető elem nem más 
mint a kereszténység szelleme, mely a munkás-társulatok-
nak tulajdonképeni léterejét, lelkét teszi. Legyen bár 
ezeknek közvetlen czélja tisztán anyagi haszon, mely a min-
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dennapi szükségletek kielégítésére irányul, mindazonáltal 
ennél sokkal fönségesebb czéljaik és nemesebb érdekeik lesz-
nek a ker. munkástársulatoknak, melyek eddigelé is csak a 
kereszténységből kiáradó áldásoknak köszönik virágzásukat. 

Az isteni főparancs: Szeressed Istent mindenek fölött, 
és felebarátodat mint tennenmagadat" sz. Ágoston szerint 3 
alaptörvényt tartalmaz : ez az Isten, önmagunk, és felebará-
tunk iránti szeretetnek törvénye. A ki Istent szereti minde-
nekfölött, ennek ugyanazon sz. doctor szerint sohasem kell 
félnie, hogy önszeretete önzéssé fajul, mert az önszeretet, 
mely ezen elfajulásában minden rosznak gyökere, az Isten 
iránti szeretet által akként fog szabályoztatni, rendeztetni, 
kalauzoltatni, hogy azon korlátok közt fog maradni, me-
lyeket számára kitűzött az erkölcsi világrend szerzője, s 
minden öszhang és szép legfőbb eszményképe. Az Isten 
szeretete által rendezett önszeretet egyszersmind a felebará-
tunk iránti szeretetnek szabályozója fog lenni. Valamint 
t. i. az ember, ki Istent mint legfőbb jót szereti mindenek-
fölött, ezen szeretetben az igazi mérővesszőt birja önszerete-
tére nézve, következőleg saját én-jében mitsem szeret, mi a leg 
főbb jó szeretetével meg nem egyezik : hasonlóképen az Isten 
szeretete által szabályozott, megtisztult, nemesitett önszerete-
tében a legbiztosb mérővesszőt birja felebarátja iránti szerete-
tére nézve. Nem létezik nemesebb dolog az ég alatt, nem léte-
zik édesebb érzet a szivre nézve, mint a mely ama kötelesség 
teljesítésben re j l ik : „Szeressed felebarátodat, mint önma-
gadatvagy amint ezt isteni tanítómesterünk más he-
lyen magyarázza : „ A mit nem akarsz, hoyg neked tegyenek 
az emberek, azt te se tedd nekik." Az egész ker. religio min-
den tanaival egyetemben nem egyéb, mint bővebb magya-
zázata, alkalmazása ezen nagy parancsnak, s minden ma-
laszteszközei s intézményei csak arra valók, hogy az önzés 
áltál megromlott emberi szivet megtisztítsák, megszenteljék, 
s a felebaráti szeretet magaslatára újra felemeljék. 

E szeretet ama fensőbb életerő, összetartó kapocs, s 
minden romlás ellen biztosi tó óvószer, melyet a keresztény-
ség ad meg mindazon társulatoknak, melyek szellemétől át 
vannak hatva. Bármily különböző czélokból alakuljanak 
a társulatok, egyesüljenek pl. a munkások u. n. különse-
gélyzö,- nyersanyag-, vagy fogyasztási társulatokban, hogy 
anyagi szükségleteiket könnyebben födözhessék ; vagy egye-
süljenek képző-társulatokban, hogy a szellemi műveltséget 
magok közt terjesszék: mihelyt mint keresztények ker. szel-
lemben egyesülnek e czélok végett, azonnal egy fönsőbb, 
szellemi, szent kötelék, a szeretet fogja őket egybe fűzni, 
mely mint a lélek a tagokat egy testben, ugy a különben 
laza társulatot egy eleven szervezetben egyesítve azt való-
ságos testületté fogja átalakítani. 

Ilyenek voltak a munkástársulatok ama korban, mi-
dőn a kereszténység szelleme mindennemű életviszonyokat 
áthatott. A ker. felebaráti szeretet volt a szellemi levegő, 
melyben éltek az emberek, s azért bár annyagi czélok vé-
gett léptek társulatba, az tüstént szerves testületi alakot 
öltött. Ebben rejlik a lényeges különbség a ker. testületek s a 
divatos anyagelviség korszakában keletkezett munkástársu-
latok közt. A mai szabadelvű munkásegyletek kizárólag 
annyagi érdekekből alakulnak ; igy pl. a fent elősoroltak a 
végett, hogy olcsóbban pénzhez, nyers anyaghoz és kenyér-

hez jussanak; a puszta önérdek tehát az egyedüli czél s 
öszszetartó kapocs ; s azért ki biztosítja annak kinövéséi 
elől, melyek a közös czélt minden perczben veszélyeztethe-
tik. Hiszen a munkások, mint társulati tagok, törekvéseikben 
közös segélyezésre szorulnak. Ok nem gondozhatnak min-
den társulati ügyet. Vezérekre van szükségök, kik a mun-
kásrársulatokat czéljok felé irányozzák. De vájjon ki biz-
tosítja a szegény munkásokat, hogy épen e vezéreik nem fog-
jáke- őket kizsákmányolni saját magán czéljaikra, ha nincs 
felebaráti szeretetök? Ugyanezen1 munkásvezérek szünte-
len azt hangoztatják, hogy a tőkepénzesek a munkásosztályt 
saját érdekökben irgalmatlanul kizsákmányolják. De a mun-
kásvezérek is emberek, kiknek ugyanazon természetűk van: 
és ha valamely pénzes ur munkásait önérdekből kizsák-
mányolja, mivel nincsen felebaráti szeretete, vájjon ki biz-
tosítja a munkásokat, hogy társulatuk vezére saját önér-
dekéből épen ugy nem fogja-e őket kizsákmányolni, ha nin-
csen felebaráti szeretete? Avagy nem tapasztaljuk-e, hogy 
ezen munkásvezérek közt időnként a leghevesebb harczok 
tőrnek ki, midőn aztán a legpiszkosabb önérdeket egymás 
szemére lobbantják? S es nem is lehet máskép. Ker. feleba-
ráti szeretet nélkül mindnyájan visszaesünk az önzésbe, mi-
helyt erre alkalom nyílik, akár szegények vagy gazdagok, 
akár tőkepénzesek vagy munkások vagyunk. 

Ellenben, hol ker. szellemben egyesülnek a munkások, 
ott a szeretet lesz az éltető nap, mely áldásait minden 
egyleti tagra egyformán fogja kiárasztani. A világosság-
nak, erőnek,; életnek kútforrása minden társulatban a ke-
resztény szeretet. Mielőtt a munkások társulatban egye-
sülnének, már egyesítve vannak amaz egyetemes világ-
társaságban, melyet maga az Isten-ember alapított a föl-
dön. Ezen örök szeretet-szövetségből merít minden egyéb 
társulat kifogyhatlan életerőt. Egyszóval: csak a keresz-
ténység talalajából felsarjadt munkás társulatok az egye-
dül életerős s a nyomort gyökeresen gyógyitó testületek. 
Szabadelvű munkástársulataink ellenben egyszerű laza szám-
tömegek, melyeknek kapcsa a puszta önérdek. Ezen az inga-
tag talajon azok sokáig fon nem állnak, mint ezt naponként 
tapasztalhatni. Minden társulati életnek izmosodása, felvi-
rágzása a ker. religio val el válaszhatlanul összefügg. Száza-
dunk lerombolta a régi ker. társulatokat, czéheket, s azon 
van, hogy utolsó nyomaik is elenyésszenek; a földrnivelés, 
ipar, kereskedelem minden ágában feltétlen szabadságot 
hirdet; de evvel korlátlan szabadságot ad az önérdeknek is, 
mely a pénzuralmat helyezte a szegény munkások fölé ; s 
hogy ennek zsarnoksága ellen a munkásokat meg nem véd-
hetik sem a szabadelvű sem a radicalis társulatok, eléggé 
bizonyítja az, hogy a socialis kérdés sohasem volt égetőbb 
mint épen napjainkban. Dr. Surányi J. 

(Folytatjuk.) 

A keleti magyarok ügyében.*) 
„A mit egynek a legkisebbek közöl tesztek, 

azt velem teszitek." (Sz. Máté 18, 5.) 

Tisztelettel emlékezünk azon egyénre, ki tavai a Szent-
László-társulati nagygyűlésben addig viselt másod elnöki 

*) Mit. és főt. Kubinszky Mihály, fölsz. püspök, sz. László-társu-
lati alelnök ur jelentése. Felolvastatott a nevezett társulat ezévi nagy-
gyűlésén. 
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hivatalos állásáról lemondott. (Ez méltóságos és főtisztelen-
dő Pauer János, székesfehérvári megyés püspök.) Az ő sze-
rénysége, nyíltsága, jóakarata, állásán kivül is, méltán a 
tiszteletnek tárgya. — A Szent-László-Társulat pedig méltán 
őrzi meg iránta a szívélyes hálát, már csak azért is, mert a 
társulat eddigi életének jeles részében, tiz esztendőnél to-
vább, szeretettel, tevékenységgel segítette elő a társulati 
ügyeket. Midőn az ő lemondásával, a tavali nagygyűlés 
jegyzőkönyvének kifejezése szerint, helyébe közfelkiáltással, 
más lépett, ez is elődjének nyomdokait óhajtván követni — 
ez alkalommal némi kötelességet kiván leróni a társulat 
iránt, melynek szívessége őt szorosabban vett munkásai so-
rába helyezte, és igénybe óhajtja venni a nagygyűlésnek jó 
akaratát arra nézve, hogy hallgassák meg szívesen néhány 
perezre terjedő előadását, melyben a keleten élő magyarok 
erkölcsös és vallásos ügyéről kiván szólni. 

I . A Szent-László-Társulatnak egyik czélja az. h o g y a 
keleten élő magyarok iránt, — azoknak vallásos és erkölcsös 
jólete iránt érdeklődést tanúsítson, hogy ezen ügyfeleit se-
gítse. És — talán — ezen czélját a Szent-László-Tarsulat-
nak, nem lehet neki rosz néven venni. — Ott a művelt és 
sokban a nemzeteknek irányadó angol, mily érdeklődéssel 
ápolja a földön szétrakott gyarmatait, és egyéb nemzetek 
testében élő nyelvrookonait. Tessék megolvasni a angolor-
szági katholikus egyházi állapotokat előtüntető névtárakat, 
ezekben mindazon hely megjelöltetik, melyekben angol hi-
veknek szolgálatára saját nyelvükön vállalkozó papok tar-
tózkodnak. Ott a művelt német nemzet, ennek gyarmatai 
szétrakodva a világon, szabad összefüggésben állnak nyelv-
rokonaikkal és általok való segélyeztetés dolgában semmi 
nehézséggel nem találkoznak. — Ott a franczia világ-nem-
zet, mely saját nyelvét szétküldi a földre, és saját gyerme-
kei, polgárai ügyeinek felkarolásában semmiféle nehézsé-
gekkel sem küzd. — Ott az ázsiai és európai roppant terje-
delmű birtokok felett rendelkező orosz kormány, melynek 
nyelvrokonaihoz való szivós ragaszkodását, addig mig az 
egyéb polgári viszonyok megtévesztésére nem vezet, sehol 
sem ellenzi a művelt világ . . . Ki vehetné rosz néven a 
Szent-László-Társulatnak, midőn a magyar nemzet jeles 
töredékét képsiselő azon keleti magyarok iránt viseltetik 
melegebb érdeklődéssel, kiknek különben e föld hátán más 
fajrokonuk nincs és kik semmi más népnél fel nem találhat-
ják azon boldogító részvétet, mely az azonegy nemzetiségű 
egyénektől az embernek mindenütt jól esik, külföldön pe-
dig más érzelmek által ki nem pótolható, Dem helyettesít-
hető érzet. Jól cselekedett a magyar akadémia, is midőn 
negyven év előtt Gegő Eleket, részint a fajrokonok iránti 
részvét kifejezésére, részint e fajrokonoknál a nemzet nyelve 
állapotának megvizsgálására, ezen keleti magyarok közé 
küldte. Jól cselekedett kétség kivül a Szent-László-Társu-
lat is, midőn a keletti magyarok javának előmozditását 
egyik czéljául kitűzte. Helyesen tett akkor, midőn 1868-ban 
a csángó testvérek állapotának megvizsgálására küldöttsé-
get menesztett Moldvába. Jól cselekedett azóta is, midőn az 
oláhországi, moldvai, bukovinai magyarok ügyében tehet-
sége szerint jótékonysági intézkedéseket tett. Jól cselekedte, 
midőn e czélból a tavali nagygyűlésen kifejezte azon szán-
dékát, hogy a keleten élő magyarok ügyét, tehetsége sze-

rint, főgondjainak tárgyául kívánja kitűzni, s midőn ezen 
czélra egy bizottságot nevezett ki az iránt, hogy ez a keleten 
élő magyarok erkölcsi és vallási ügyének előmozdítására 
szükséges tájékozást megszerezve, gondoskodjék oly eszközök 
előterjesztéséről, melyek alkalmasak arra, hogy azoknak 
ügyében rendszeres, alapos és czélhoz vezető indítványok 
történhessenek, a mennyiben a társulat által azok alkalmaz-
zásba vehetők, — s mindezekről azon bizottság a nagygyűlés 
előtt jelentést tegyen. 

A bizottság e czélból tartott gyűléseket, szerzett ma-
gának ujabb tájékozást és megbeszélte az eszközöket, me-
lyeket nevezett czélra alkalmasoknak vél. Ezek a jegyző-
könyvben felolvasandók (és közhírré teendők) lévén, itt csak 
néhány szó tétetik a keleten élő magyarok jelen állapota 
iránt való tájékozás czéljából. (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest , november 30. Irányi Dániel és a katkolikus 

autonomia. — Az országgyűlés f. hó 24-én tartott jülésében 
Irányi Dániel képviselő ur a következő interpellatóit in-
tézte a vallás- és közoktatásögyi miniszter úrhoz: „Miután 
az önkormányzati szervezet elkészitése végett a király által 
összehivott katholikus congressus az ebbeli munkálatot, 
még 1871-ik évi márczius hóban terjesztette fel ő felségé-
hez, ő |felséga pedig azt, jelentés-, illetőleg javaslattétel 
végett a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez küldötte ; 
minthogy azóta tizedfél esztendő mult cl a nélkül, hogy az 
illető tervezet akár helybenbagyatott, akár pedig, ha ellene 
alapos, törvényes kifogások vannak, módositás végett a con-
gressusnak visszaküldetett volna ; miután végre, sem a jog-
egyenlőséggel, sem a közérdekkel meg nem egyeztethető, 
hogy önkormányzati joggal, melylyel minden egyéb egy-
ház és felekezet él, azon egyház ne birjon, melynek legtöbb 
hive van az országban : kérdezem a t. miniszter úrtól: miért 
nem hagyatott még jóvá a kath. congressus önkormányzati 
szervezete, vagy, ha az ellen törvényes kifogások tehetők, 
miért nem közöltetlek azok a congressussal ? Szándékozik-e 
a t. miniszter ur ezen mulasztást mielőbb jóvá tenni. ?" 

Ime, egész terjedelmében, Irányi ur interpellatiója ! 
Mi megvalljuk, hogy egészen meg voltunk lepetve, midőn 
újságolvasás közben ez az interpellatio szemünkbe ötlött; 
meg voltunk lepetve, mondjuk, mert mi Magyarországon már 
megszoktuk, hogy országgyűlésen, ha van szó felőlünk ka-
tholikusok felől, az nem mellettünk, hanem rendszeresen él-
lenünk szokott intéztetni. Zsidó, protestáns, nazarenus és mit 
tudom még ki minden pártfogóra, vagy pártfogókra talál az 
országban; a katholikusok ellenben csak támadásnak szok-
tak tárgyai lenni. A ritka eset, párifogásunk t. i., nem csuda 
tehát, ha, mint fehér holló, ugy lepett meg bennünket. Es 
mégis, elismerve bár a jó indulatot Irányi ur részéről, mely 
tisztán a factumot tekintve, magában az interpellatióban 
rejleni létezik, mégsem tudunk azon megnyugvással az in-
terpellatióra tekinteni, melylyel más körülmények közt te-
kinthetnénk ; vagy, hogy világosabban szóljunk, nem talál-
juk az interpellatióban azt a garantiát, melyet katholikus 
érdekeink védelmére abban feltalálni szeretnénk. 

Irányi ur a katholikus autonomia érdekében szólalt 
fel, mert ő igazságtalannak tartja, hogy minden egyház és 
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felekezet bír autonómiával, csak nem az az egyház, mely-
nek legtöbb hive van az országban. Azt kérdjük tehát, 
hogy van-e garantia ebben interpellatióban a katholikus ér-
dekek védelmére nézve? A látszat azt mutatja; a lefolyt ese-
mények azonban ellenkezőről tanúskodnak. Minő esetben lát-
hatnánk mi garantiát az emiitett interpellatióban ? Csak ak-
kor ha azok a mulasztások nem történtek volna, a melyek 
történtek, ha eddig is, vagy a hallgatás, vagy a támadás 
helyett, a katholicismus érdekének védelme megkisérelte-
tett volna. Senki sem tagadhatja ugyanis, hogy mióta a 
nemzet alkotmányát visszanyerte, azóta a katholicismus tá-
madása napi renden volt az országgyűlésen. Elvi kérdések-
ben az országgyűlés az egyháziak felvilágosítása daczára is 
most már odáig jutott, hogy kétessé lett, vájjon szabad-e 
kath. papnak a szülők kérelmére és óhajtására vegyes házas-
ságból származó gyermekeket megkeresztelni ; vagyis az or-
szággyűlés elvi kérdésekben mindig a katholikusok ellen 
döntött: másrészt pedig évenkint megujuló támadásoknak 
van kitéve az országos képviselők részéről a katholikusok 
vagyona. A kinek a katholicismus érdeke szivén fekszik, 
aki azt akarja, hogy szavaiban a katholikusok garantiát ta-
láljanak érdekeik védelmére, annak mind az elvi, mind pe-
dig más támadások ellen, a katholicismus védelmére kell 
felszólalni; ellenkező esetben, nagyon természetes a követ-
keztetés, hogy az illető a katholicismus érdekével nem törő-
dik. Kérdjük tehát Irányi Dániel urat, mit tett eddig a 
szélső bal az országgyűlésen, vagy azon kivül, a katholicis-
mus érdekében, hogy mostani interpellatiójában garantiát 
találjunk? Védelmezte-e a katholicismus érdekeit, midőn 
azok törvényjavaslatokban vagy más uton megtámadtat-
tak ? Fájdalom, a tapasztalat azt tanusitja, hogy a szélsőbal, 
az árral mindenütt együtt úszott, midőn a katholicismus le-
nyomásáról volt szó, és igy most nem követelheti, hogy in-
terpellatióját a katholicismus érdekétől és érdekében sugalt-
nak tartsuk. 

Ily felfogással birván Irányi ur interpellatiójáról, nem 
tehetünk egyebet, mint hogy a mondottakból kifolyólag azt 
tanácsoljuk Irányi urnák és társainak, hogy ha bizalmat akar-
nak önteni a katholikusokba, nem politikai pártjok, hanem 
a katholicismus érdekében : akkor az országgyűlésen oly tör-
vényjavaslatok alkalmával lépjenek fel, midőn azok a katho-
licismust támadják meg. Ez és csak ez az ut lesz az, melyen 
a katholikusoknak garantiát nyújthatnak azon meggyőződés 
szerzésére, hogy az ő érdekükben tett intetpellatióik nemcsak 
komolyan vannak mondva, hanem komolyan vannak gon-
dolva is ; ellenkező esetben, minden, bár még annyi interpel-
latio is czéltéveaztett lesz, aminthogy a jelenlegi interpel-
latióra is egész határozottsággal kimondhatjuk, hogy az ha-
tástalan marad a katholikusokra, mert, — és ezt meg kell je-
gyeznünk, — a katholikusok e pontban az országban épen 
ugy gondolkoznak mint mi, t. i. az ilyen és hasonló inter-
pellatiókra előleges garantiát követelnek. 

A többiben pedig, a mi az interpellatio meritumát, t. 
i. magát a katholikus autonómiát illeti, nyilatkoznunk an-
nál kevésbé tartjuk szükségesnek, mert e kérdésben mái-
nem egyszer nyilatkoztunk, részben pedig, mert e te-
kintetben nyilatkozni akkor, midőn a katholikus congressus 
megtette annak idején a teendőket, felesleges. Egyet azon-

ban nem mulaszthatunk el jelenleg sem, ugy Irányi urnák, 
mint azoknak figyelmébe ajánlani, kik a kérdés iránt érdek-
lődnek, azt t. i., hogy anyaszentegyházunknak van egy isteni 
autonómiája : meg van t. i az egyház kormányzata annak 
isteni alapitója által határozva, ott vannak püspökeink, ki-
ket Spiritus Sanctus posuit regere Ecclesiam Dei. Addig 
is tehát, mig az a másik autonómia, ez isteni autonomia ke-
retén belül, létesülhet, támogassák a katholikusok a püspö-
köket, minden egyházi, vallási kérdésben. Higyjék el ne-
künk, hogy ez által mig az országnak és a nemzetnek nagy, 
igen nagy szolgálatot tesznek, addig egyúttal sokkal közelebb 
hozzák az időt, hogy az óhajtott autonomia létesülhessen. A 
mondottakon kivül tehát azt ajánljuk még Irányi urnák, 
hogy követelje a kormánytól az egyház isteni autonómiájá-
nak tiszteletben tartását, és akkor tapasztalni fogja, hogy 
mi is más irányban fogunk felszólalásához járulni. Q 

Bécs, nov. 28. II. József császár trónraléptének száza-
dos évfordulója (nov. 30.)a jellemtelen liberalismnsnak alkal-
mas eszközül kinálkozott egy kis szemfényvesztésre. Or-
szág-világ tudja, hogy nagynémet álmok- és aspiratiókkal 
telt liberálisaink a loyalitásnak nem jogtiszteletből, hanem 
csak oportunitásból és parádéból hivei. Szükségét érzik an-
nak, hogy a valódi dynasticus érzetnek hiányát dynasticus-
látszatu demonstratióval pótolják. II . József császár ünne-
plése erre mindig alkalmas eszköz volt előttük. Most is 
elérántották tehát őt és trónraléptének százados évforduló-
ján a templomban is ünnepélyeket kivántak tartani. Te-
kintve, hogy indokuk, egyáltalán nem vallási indok, a czé-
gérül kiakasztott loyalitás pedig nem főindok, hanem csak 
csalfa ürügy, főindokuk levén II. Józsefben olyasvalamit 
ünnepelni, a mit a sz.^mise-áldozat bemutatásával öszhang-
ba hozni egyátalán nem lehet: több egyházmegyei hatóság 
u, m a linzi, gráczi, stb. melyek hatáskörében eme liberá-
lis misemondatási buzgóság nyilvánult, oda utasitotta a 
pápságot, hogy a czélzatosen inscenirozott alkalomból a 
templomot és oltárt semmi áron se alacsonyítsák le profán, 
politikai czélzatok eszközévé. A gráczi (seckaui) püspöki 
hatóság rendelete igy szól: „Minthogy egyfelől általánosan 
tudva van, hogy a József császár trónraléptének megünnep-
lése alkalmából több oldalról nyilvánult óhaj külön is-
tenitisztelet iránt oly indokokból is származik, melyekkel a 
legszentebb áldozatot összeköttetésbe bozni teljes lehetet-
lenség, más részt pedig nincs helyén vizsgálni, mily indokok 
forognak fenn egyes esetekben : enélfogva a t. papság uta-
sittatik ez alkalomból általában semmi istenitiszteleti f'unc-
tiót nem tartani." A ,Linczer Volksblatt' ugyanezen tárgy-
ban következő nyilatkozatot közölt : „Tudomásukra esett, 
hogy egy plébániai hivatal az illető községi elüijáróság az 
iránti felszólítását, hogy II. József császár trónraléptének 
százados napján egyházi ünnepélyt tartson, visszautasitá, s 
hogy a püspöki hatóság ezen visszautasítást, miután a köz-
ségi elüijáróság ezen ünnepély elrendelése iránt hozzá fo-
lyamodott, megerősítette. A plébániai hivatal okai, melyek-
kel visszautasítását indokolta, ezek voltak: 1. A dolog tel-
jes szokatlansága ; tudtára ugyanis Ausztriában még soha 
sem tartották meg (egyházi ünnepélylyel) valamely elhalt 
fejedelem trónraléptének napját; 2. A plébániai hivatal sem-
miesetre sem vonja kétségbe József császár nagy tulajdon-
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ságait ; de az a kirivó ellentét sem kerülheti ki figyelmét, 
mely korunk jogosult szabadságra való tövekvései és József 
császár uralkodási rendszere közt van. Állami tére e császár 
sérelmet követett az országok autonomiája ellen, az által, 
hogy az országgyűléseket megszüntette, mi oly izgalmat 
szült mindenfelé, hogy azt utódja, II . Lipót, csak ugy csi-
lapithatta le, hogy azonnal trónralépte után az országgyű-
lések visszaállítását megigérte. Az egyháznak ez állami ha-
talom teljes gyámsága alá helyezése tőle vette josephinis-
mus nevét. A plébániai hivatal felemlité, hogy a mi Jó-
zsef császár kormányrendszerének egyházi oldalát illeti, 
az ausztriai püspöki kar a lapokban és a linzi egyházme-
gyei közlönyben közzé tett s 1874, marcz. 20-án kelt Nyilat-
kozatában azon törvényjavaslatokkal szemben, melyek azu-
tán 1874. május 25-én törvényerőre emelkedtek ezt mondá: 
„Azon időszakba térünk vissza, midőn II. József, elragad-
tatva egy véleménytől, melynek czélzatairól a tapasztalás 
még nem adott felvilágositást. a fejedelmet feljogosítottnak 
tartá egyházi intézmények és javak felett tetszése szerint 
intézkedni." A plébániai hivatal kijelenté, hogy a püspöki 
kar ezen Ítéletének reá nézve minden esetben mérvadónak kell 
lenni, s azért oly egyházi ünnepélyt nem tarthat, melyet az 
igy jellemzett josephinismus jóváhagyásának lehetne jog-
gal tartani. Istennek, a mi Istené, az országoknnk, a mi az 
országoké, a császárnak, a mi a császáré !" 

Belgium. Parlament és istenitisztelet. — A belga 
kamra és senatus e napokbau, midőn meghivást kaptak, 
hogy sz. Lipót napján, melyen a király nevenapja van, a 
szokott isteni tiszteleten megjelenjenek, csekély szótöbbség-
gel elhatározták, hogy egyelőre testületileg semmiféle isteni 
tiszteleten nem fognak megjelenni. Ezen határozatot a sza-
badkőművesek által vezérelt liberális párt a többi közt az-
zal indolta, hogy a belga clerus sem vett részt a nemzeti 
ünnepben. Egyik másik szónok gúnyosan arra is utalt, hogy 
hiszen a törvényhozó testület többsége bizonyos egyházelle-
nes törvények miatt excommanicálva van. — A senatusban ez 
ügy csak utólagosan, nov. 16-án, került napirendre, miután 
a kamra már határozatot hozott. A senatus ezen üléséről a 
,Köln. Volkszeit.' következő tudósítást kapott : A csatát 
inegnyitá a jobboldal vezére, d' Anethan báró. Megnyitván 
ugyanis az elnök az ülést felolvasta a minister-elnöktől hoz-
zá érkezett átiratot, mely a senatus tagjait a nov. 15-iki 
Te Deumra meghivja. Elnök azzal véli menthetni a meghí-
vás utólagos felolvasását, hogy a meghívó hozzá az utolsó 
ülés után érkezett és igy ő jobbnak látta egyenkint értesíteni 
a senatus tagjait mint, uj ülést összehívni. D' Anethan bárót 
•e nyilatkozat méltán nem elégité ki. A belügyminiszter, 
úgymond a közügyészek és biróságokhoz leiratot intézett, 
melyben egyenesen ki van mondva, hogy a kamra határo-
zata értelmében a nov. 15-iki Te Deum-nak semmi hivata-
los jellegge sincsen. Ebben az iratban fekszik az egész ügy 
súlypontja. Hogyan jött a miniszter erre a merészségre ? Elfe-
ledte tán, hogy senatus is létezik, melynek határozatai ép 
oly jogerejüek mint a kamaraéi ? Tudta talán a miniszter 
már előre, mit fog katározni a kamra? 1831, tehát 50 év 
óta szokás volt, hogy a kamrák testületileg jelenjenek meg 
a Te Deum-on : ma ennek azonnal meg kell változni, mert 
az egyik kamra igy akarja? Ez nincs rendjén. Én ezek foly-

tán inditványozom a következő határozati javaslat elfoga-
dását: „A senatus fenntartja azon jogát, hogy maga hatá-
rozza el, jelen akar-e lenni testületileg egyházi szertartáso-
kon vagy nem." Erre a belügyminiszter feltűnő zavarban ki-
jelenté, hogy neki koránsem volt szándéka a senatus jogát 
kétségbe vonni, hogy ebben az ügyben önálló határozatot 
hozhasson. De ő másrészről a kamrát épen oly competens-
nek tartja mint a senatust. D' Anethan báró — a miniszter 
nyilatkozatát annyiban kielégítőnek találta, hogy elismerte 
a senatus jogát önálló határozatok hozatalára. A mi a pap-
ságnak a nemzeti ünneppel szemben tanúsított magatartá-
sára utalást illeti, megjegyzé, hogy ezt nem lehet a király 
nevenapján tartatni szokott isteni tisztelettől való testületi 
távollét által viszonozni, mert ennek éle nem a papságot 
sérti, hanem más valakit, t. i. a királyt. Ez alatt Balisaux 
senator következő határozati javaslatot ter jesztet tbe: „A 
senatus elhatározza, hogy ellenkező határozatig semmiféle 
isteni tiszteleten testületileg nem jelen meg." Szavazásra ke-
rülvén a sor, Balisaux javaslatát elfogadták 32-en, nem fo-
gadták el 26-an. D' Anethan báró indítványa ezzel elesett... 
Igy teszi tul magát a liberalismus minden logalis tekinteten ! 

IftODÁLOI. 
A magyar tudomány és irodalom 

körének eddig nálunk magyar nyelven nem művelt terére ki-
terjesztését s a hittudományi magyar kath. irodalom terén 
több irányban élénken érzett hiány pótlását vette czélba a 
kalocsai érseki nagyobb papnevelde egyik nagytudományu 
hittanára, t. barátunk dr. Kanyurszky György, midőn az 
európai egyetemeken eléadni szokott összes theologiai keleti 
nyelvek u. m. a héber, chald, syr és arab nyelvek tanát az 
ujabbkori előhaladott nyelvészet követelményeinek megfe-
lelőleg egymásután alaposan kidolgozni és nemzeti irodalmi 
közkincsé tenni elhatározta. E nagy válalatot, melyhez ná-
lunk valóban tiszteletet gerjesztőjlelkierő sőt lelkesedés kell, 
már meg is kezdte arab nyelvtanával, melyre épen most kö-
vetkező czim alatt intéz Magyarország kath. papságához és 
tudománypártoló egyéb közönségéhez pártolásra szólitó fel-
h í v á s t : „A klasszikus arab nyelvtan kézikönyve. Iskolai és 
magánhasználatra irta dr Kanyurszky György, hittanár a ka-
locsai nagyobb papnöveldében." Tudós barátunk felhívásá-
ban elmond mindent, a mit mondania kellett. Mi csak azt az 
alázatos figyelmeztetést vagyunk bátrak koczkáztatni, hogy 
kath. tudományos férfiaink, Mecaenasaink és — tanintéze-
teinktől függ : meghiusuljon-e egy a magyar kath. papság 
műveltségének emelésére törekvő nemes válalat, vagy létre-
jöjjön, és a magyar nemzeti irodalom körül a kath. papság 
halhatatlan érdemeit ujabbal szaporítsa. Ha meg nem fe-
szitjük erőnket, ha nem áldozunk: ne okozzunk senkit, csak 
magunkat, ha sokban tulszárnyaltatunk és vezetés helyett 
vezettetünk, ragadtatunk, oda is, a hová nem akarunk. 

Ajánljuk az itt következő felhívást in. t. olvasóink 
megszivlelésébe és támogtásába.. 

„Megvallva az igazat, jelen munkámat csak későbbi 
elhatározás folytán czimeztem így: „A kiasszikus arab 
nyelvtan kézikönyve;" mert első szándékom szerint : „Rudi-
menta linguae arabicae classicae" kellett volna annak czi-
meztetnie. 
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Hogy pedig nem latinul, hanem magyarul fogalmazva 
adom ki az eddigelé latin, német vagy franczia szövegezés-
sel megjelent arab nyelytanoktól némileg eltérő beosztással 
s az ujabbkori nyelvészet követelményeinek is inkább meg-
felelő alakban irt művemet, annak okait a következőkben 
foglalom egybe. 

Mivelhogy még nem létezik hazánk nyelvén irt és 
olyszerű — klasszikus — arab nyelvtan, mely a budapesti 
egyetem hittani karánál a hittudori szigorlatra készülő ma-
gyar ifjak által is használatba vétethetnék ; hazám- és egy-
házamnak vélek köteles szolgálatot tehetni akkor, midőn 
arra törekszem, hogy egyrészt — lévén bizonyára a magyar 
művelt közönségben olyanok, kik ez irányú munkák iránt 
érdeklődnek — hazai irodalmunk a keleti nyelvészet terén 
is gyarapodjék; másrészt pedig a budapesti egyetem hittan-
hallgatói, mint kiknek számára első sorban irám meg e mű-
vet, azon esetben, ha nyelvtanom az egyetem hittani kará-
nál tankönyvül elfogadtatnék, az anélkül is nehéz arab nyel-
vet többé nem latinul, hanem magyarul hallgathassák, és 
— ellenkező esetben is — magyarul tanulmányozhassák. 

Félreértés kikerülése végett meg kell azonban jegyez-
nem, hogy a midőn forrón óhajtóm, miszerint a keleti nyel-
vek — és tán még néhány más tantárgy is — nehogy a lényeg 
a mellékesnek, a czél az eszköznek föláldoztassék, s hogy az 
ifjak ne csak látszatra, hanem valósággal elégséges anyagot 
végezhessenek, vagyis, hogy tudjanak is valamit, a latinnal 
könnyebben érthető és kezelhető édes anyanyelven irt tan-
könyvek nyomán s anyanyelven adassanak elő : épenséggel 
nem vallom azok nézetét, kik az egyetem hittani karából és 
a provinczialis theologiai intézetekből a latin nyelvet telje-
sen kiküszöbölendőnek tartják. 

Nem osztom pedig e szélső nézetet és törekvést nem-
csak azért, mert a latin nyelv az egyház szertartási és vi-
lágnyelve lévón, azt a papnak szükségképen tudnia kell ; 
hanem már csak azért sem, mert a theologia különféle ágai-
ban oly tárgyak is vannak, melyeket a praegnans technikai 
kifejezések miatt s egyéb okoknál fogva, csak latinul tanít-
tathatni czélszerűen. 

Mintegy 12—14 nagy nyomtatott ívre terjedendő s 
nemcsak a jelzett czélra, hanem magánhasználatra is — pa-
poknak ugy mint világiaknak — irt művem, mihelyt a min-
denesetre nagyra menő nyomtatási s kiállítási költségek 
megtérítése a remélt tömeges megrendelések által bizto-
sítva leend, csakhamar sajtó alá fog rendeztetni, s finom 
papiron, díszes kiállitásban szétküldetni. 

Ára 3 frt o. é. A megrendeléseket — a gyüjtőiven, 
vagy egyébként — egyenesen hozzám, Kalocsára kérem in-
téztetni. Egyszerre rendelt hat péltány után egy tisztelet-
példánynyal szolgálok. 

A szaktudósoknak munkámról adandó kritikájától és 
az anyagi pártolástól fog függeni, hogy később egy válto-
zatozan szerkesztett „Arab Chrestomathia" (szemelvények) 
magyar jegyzetekkel s eleggé bő arab-magyar, magyar-arab 
szótárral ellátva, valamint az egyetem hittani karánál meg-
kívánt többi keleti nyelveknek, úgymint a héber, syr, chald 

nyelveknek magyar kézikönyvei is, aránylag gyors egymás-
utánban, napvilágot lássanak. 

Kalocsa, 1880 november 23. A szerző. 
— Irodalmi jelentés : Sajtó alatt van, s f. évi kará-

csonyra megjelenik az Időkjele vagy a lourdesi 80 csoda. A 
hirneves Gaume kanonok röpirata. A magyar zarándoklat, 
s zászló érdekében, — a tulajdonos engedelmével — magyarra 
fordította dr. Gyarmatiig János, pápai kamarás. Kis nyol-
czadrét Ára fűzve 60 kr. — Megrendelni lehet Budapesten 
Eggenberger czégnél (Barátok terén) s a fordítónál Somlyó-
Vásárhelyen, (posta helyben.) 3 mise intentio fejében is el-
fogadtatik a megrendelés. o O 

VEGYESEK. 
-f- Kezdődik a bttvkőnuv érthetet lenségének érthetővé té-

tele. A győri egyházmegyéből kaptuk a következő levelet : 
„Nov. 25 — Az uj büntető codex alapján nálunk meg-

kezdődik a kulturkampf. E napokban ugyanis a soproni já-
rásbíróság irt a plébánosnak, Póda Endre, apát-kanonok ur-
nák, hogy, miután Gänsthaler Nándor káplán illetéktelen 
keresztelés miatt a törvény elé idéztetett, adná ki hivatal-
ból az igy megkeresztelt gyermekre vonatkozó anyakönyvi 
kivonatot. — Erre a plébános azt felelte a járásbíróságnak: 
miután a káplán az ő nevében végzi az egyházi functiókat, 
ő tekinti magát vádlottnak, amiért is vele végezzenek, ha 
van mit végezniök. Az anyakönyvi kivonatra nézve azt irta, 
hogy nem kívánhatják, hogy ő önmaga ellen szolgáltasson ki 
okmányokat, az illető vádló vegye ki rendes uton azokat s 
ugy járjon el. — Eddig volnánk! 

— JJgyane tárgyban más egyházmegyéből hasonló hír 
érkezett hozzánk. Nem sokára elmondhatjuk . . . et facta 
est lux ! Csak készen találjon ! 

— A franczia kormány mindinkább feszültebbé teszi 
viszonyát a Vaticánhoz. Például az üresedésbe jött püspöki 
székekre oly egyéneket jelöl ki, kiket a pápa, el nem fo-
gadhat. A szent atya szóval és példájával mindenkit békére 
és türelemre int. Mint a londoni .Catholic Times' irja, gyak-
ran ismétli, ha franczia ügyekről van szó: „A legnagyobb 
vigyázattal és mérséklettel kell eljárnunk." 

KEGYELETES ADAKOZÁS. 
A veszprém-egyházmegyei karádi egyházkerület részéről a „Szent -Lász-

ló-Társulat czéljaira az 1580-ik évben adakoztak : 

Szabó György, esperes plébános 
Czupy Bálint plébános 
Hermán Péter, plébános . 
Pehám Máté plébános helyettes 
Nóvák Ede. plébános 
Seidl Károly, plébános . 
Kazgha Lajos, plébános . 
Neumajer Károly, plebánok 
Kommandinger Kálmán, plébános 
Ley József, káplán 
Az andocsi zárda és egy névtelen 

1 f r t 
1 f r t 
1 f r t 
1 f r t 
1 f r t 
1 f r t 
1 f r t 
1 f r t 
1 f r t 
1 fr t 
2 frt 

Veszprém, 1880. nov. 24-én. 
Összesen : 12 f r t 

A veszprém-egyházmegyei iroda. 

Éliezö perzsiai hitrokonainknak. 
A „Magyar Állam" szerkesztősége utján M. B. ő frtot 

Főösszeg : 280 frt 50 kr 
6 es. k. ar. és 50 frk ar. 

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

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



<3.56̂  ^Rjo 
Qj S 
^Megjelenik e lap helea-v 

kint kétszer : 
; szerdán es szombaton. 

Előfizetési dij : : 
: félévre helyben s posta- : 

küldéssel ő f r t . ; 
Szerkesztői lakás-. Buda- ; 
pest. VIII.. Stáczió-utcza ; 
55-. hova a lap szellemi : 

; részét illető minden kül- ; 
(n demeny czimzendő. 
C\ 
eTse-

R E L I G I O . 
K A T H . E G Y H Á Z I S I R O D A L M I F 0 L Y 0 I R A T . 

i vSS"\0 HARMINCZKILENCZED1K ÉVFOLYAM. 

ev.s>̂  1 

o/ Q. 
^iClőflzethetni minden kir."P 

postahivatalnál ; 
Buiiapestenaszerkesztő- ! 

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

levélben, intézendôk. 

chts nS(5^ 
(p 

Budapesten, deczemta 4. 45. II. Félév, 1880. 

TARTALOM: Havi szemle. — A keleti magyarok ügyében. — Egyházi tudósítások. Budapest. Országgyűlési tudósí-
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pápáról. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
i l . 

/ 
Difficile est.sntyram non scribere. 
A Németországban napi rendre került zsidó-

kérdés két igen művelt és hatalmas nemzet közt ko-
moly s igen tanulságos szóváltásra adott alkalmat. 
E nemzetközi összeszólalkozás közege egy részről a 
.Times', más részről a ,Norddeutsche Alig. Zeitung' 
vala. A , Times- egyenesen gyalázatnak, a sorok közt 
pedig nemzeti gyalázatnak nevezte a németországi 
antisemita mozgalomban nyilatkozó zsidó-kérdést. 
Erre a Ndd. Alig. ZS viszont egyenesen nemzeti szá-
zados gyalázatnak bélyegezte az angol nemzet ré-
szére az ir-kérdést. A berlini zsidó elmésség pedig, 
két keresztény nemzet összeveszése felett hamis mo-
solygással dörzsölgetve kezeit, ráfogta a /Times'--re, 
hogy azért oly lelkes pártfogója a zsidóságnak, mert, 
ha visszájára olvassuk nevét, kitűnik, hogy 
sémit. Igy lett a roppant komolysággal alig meg-
kezdett tragoediai bonyodalomnak szemfényvesztő 
gyorsasággal komikus vége, melyben az Európa sze 
me láttára Stosz in;s Herz gondolatokkal telve lánd-
zsát törő két pánczélos hös elől a zsidó kapta el a 
dicsőséget . . . egy igen olcsó élczért. 

De legyen ez az élez olcsó vagy drága, — az 
angol-német penna-párbaj oly érdekesen folyt le, 
hogy annak részletei, már csak azért is, mert egy 
zsidó élez véletlen elsülésénél többet nem eredmé-
nyeztek, megérdemlik Klio figyelmét és ecsetjét. 

A ,Times' assistensei, glacé-kesztyü nélkül, kö-
vetkező kihívást tettek le a német műveltség salon-
jának kellő közepére: ,,Az antisemiticus liga peti-
tiója oly érzületek kifejezése, melyek már maguk-
ban aljas természetűek. Oly eszközök által keresnek 
továbbá elégtételt, melyek az aláíróknak csak még 

inkább gyálázatára válnak. A petitio, melynek for-
rása a szenvedett vereségnek tudatában rejlik, 
szemtelenül az emberi természet legalávalóbb és 
legaljasabb szenvedélyeit hivja segítségül. A zsidók 
elleni irigységből származik s nem fél ezeket vad, ki-
méletlen politikai támadások tárgyává tenni. Meg-
támadják őket, mert zsidók. Fajuk, vallásuk a bün, 
melyért szenvedniök kell. A nemesség, mely fényű-
zésben a jobb móddal bíró zsidókkal nem verse-
nyezhet, meg akarja bosszulni magát az egész fa j 
megalázása által."1) 

Igy kétségkivül csak zsidó irhát! Azért Bis-
marck félhivatalosa roppant bakot lőtt, midőn a 
,Times'-be bujt zsidó helyett neki esett az angolnak 
és igazi ur-germán tenyérrel, ugy hogy mind az öt 
ujja ott hagyta a nyomát a hová ütött, az alább hü 
facsimilében bemutatandó bélyeget sütötte az angol 
nemzet homlokára. Az angol nemzet azonban, bár a 
zsidó ugratta be, teljesen megérdemlette e hatalmas 
arczulcsapást ; minek engedte magából a zsidót be-
szélni. Bismarck félhivatalosa pedig, daczára annak, 
hogy bakot lőtt midőn a zsidó helyett az angolt po-
rolta el, teljesen megérdemli az egész művelt embe-
riség elismerését, inert igazat mondott, mert kérlel-
hetetlenül lerántotta Angolország' sebéről, hánytor-
gatott politikai műveltségének szenyfoltjáról, az ir-
kérdésröl, a századok óta takargatott leplet. A Glad-
s tones pártoló angol liberalismussal szemben euró-
pai elégtétel ez reánk nézve, kiknek e fanaticus gyűlö-
lőnk ,hand uf'-ot kiáltott oda keleti culturalis missi-
ónkra, és pedig a jólét és szabadság nevében, akkor, 
midőn Irhonban oly állapotok uralkodnak, melyek 
miatt, miként Salisbury marquis, — bár inkább mint 
tory-vezér a wigh-párt elleni taktikából mint az ir 
nemzeten őszintén segíteni óhajtó humanitásból, — 

!) Germania, 1880. nov. 26. 
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mondá, még a szultán is szégyenlené magát. De 
halljuk Bismarck félhivatalosának nyilatkozatát az 
ir-kérdésröl. „Méltatlanság volna, úgymond, ha eu-
rópai mértékkel mérnök az angolok uralkodását In-
diában, habár Angolországnak ott az emberiesség 
és a törvény előtti egyenlőség tekintetében még 
sokkal több megoldani való feladata van, mintsem 
hogy feljogosítva lehetne, Törökországot, avagy ma-
gát a német nemzetet oktatgatni (hofmeistern) Ha-
nem azt mégis szabad kérdeznünk, hogy a brit biro-
dalom egyik európai részében, egy ősrégi kultúr-or-
szágban, hol val lástudomány és szépmiivészetek már 
virágoztak, midőn Angolországban még meglehetó's 
homály volt, igen, vájjon Irhonban az angolok ugy 
uralkodtak s uralkodnak-e, hogy nem ismét nevetni 
kell, midőn a ,'Times' a humanitás nagy-kophta-szé-
kére akar ülni? A mi a multat illeti, ajánljuk neki 
Lecky könyvét, melyet Németországban kereszté-
nyek és zsidók jól ismernek, és jól is van lefordítva. 
Vessünk csak egy összehasonlító pillantást a je-
lenre. A zsidó-kérdésben nálunk a harcz, habár nem 
minden szenvedélyesség nélkül, azon a téren mozog, 
melyet a törvény megenged: a sajtó, parlamenti vi-
ták, engedélyezett népgyűlések, kérvények terén ; 
ellenben az angolok és irek harcza, Európa egyik 
civilizált birodalmában, törvényellenes izgatás, a 
közbéke felzavarása, a királyné békés alattvalói-
nak fenyegetése, orgyilkosságok terén. Hogy termé-
sét behordhassa, a becsületes embernek katonai olta-
lomra van szüksége; s hogy hitelezőit kielégítse, a 
nélkül hogy életét veszélyeztesse, a becsületes bér-
lő kénytelen éjjel kijátszani a vezérek figyelmét. 

Ha a ,Times'-nek igazán szivén fekszik, a sajtó 
erkölcsi feladatát, melyről néha oly kenetesen szo-
kott beszélni, teljesíteni a helyett, hogy tudatlan 
olvasói szigeti kevélységét czirogatná : akkor igye-
kezzék az angol nemzet lelkiismeretét felébreszteni 
oly állapotokkal szemben, melyekben, hogy saját sza-
vait használjuk, a mi az angol jellemben szemte-
len' és ,aljas' van. mind előfordul. Az angolra 
nézve csak bosszantó lehet, ha az ir bérlők bérletü-
ket ólommal fizetik s az angol törvény és jog Ir-
landban kénytelen kijelenteni, hogy le van győzve. 
Eddig szorgosan tartózkodtunk a velünk jó barát-
ságban álló brit nemzet államiságában levő sebek 
és gyenge helyek érintésétől. E tekintetek nem le-
hetnek tartósak, ha kölcsönös gyakorlat nein tart ja 
fenn."2) 

Ez világos és fele sem tréfa dolog. Csakhogy a 
' ) Germania u. o. 

,Nordd. Alig. Zeit.' sugalmazója következetlen. Mi-
kor a katholikusok ellen folyt a kulturharcz, a po-
rosz kormány körök akkor nagy delectatióval fo-
gadták az angol sajtó és közvélemény beavatkozá-
sát a németországi belügyekbe; — no mert a bea-
vatkozás akkor dicséret és ,sympathie-meeting' volt 
a katholikusok ellen megindított itt is ott is kedves 
harczért. Azonban, hogy, — eltekintve a következet-
lenség kérdésétől, — a német félhivatalos nyilatko-
zata valóban történelmi jelentőségű ; hogy benne 
nagy igazság van kimondva; hogy a protestáns an-
gol szász faj a katholikus ir nemzet ellen századok 
óta, tisztán protestáns elfogultság által szított faji 
ellenszenvből és gyűlöletből, csakugyan égbekiáltó 
politikai, társadalmi, közigazgatási, vallási bűnt, 
valóságos embertelenséget folytat : azt a jelenlegi kor-
mány és az angol liberális párt egyik tekintélyes 
tagjának, John Brightnek, épen jókor jött vallomása 
co.statálja. Az angol alkotmányosság, közigazgatás 
és igazságszolgáltatás, szóval az angol nemzet poli-
tikai érettsége, állami életében nyilvánuló bölcse-
sége, tudvalevőleg, eszményi magasságra vau feldi-
csérve Európa nemzetei előtt. Ha valaki John Bright 
e vallomását elolvasta és angol illusióiból még sem 
gyógyul ki, az már aztán csakugyan gyógyithatlan. 
John Bright egy ir tisztviselő reform-javaslataira 
következő nyilatkozattal válaszolt: „Kedves Sir! 
Javaslatait nagy érdeklődéssel és figyelemmel olvas-
tam. Azok messze kitekintenek és felölelik az egész 
ir bonyodalmat és alkalmazásuk esetén egy időben 
a kérdés mindkét ágában javulást hoznának. Husz 
év óta én mindig azt mondtam, hogy Irhonban a 
bajokon csak egy úton lehet segíteni, — csakis az 
egyházi és föld kérdés iránti törvényhozás utján. Azon-
ban, ez még mindig ugyanabba, és én félek, hogy 
épen mostan legyőzhetlen akadályba ütközik, t. i., 
hogy a törvényhozásnak egy oly parlamentben kell 
megtörténnie, mely nem ir és a mely minden, Irhon re 
generatiójára lényeges elvet visszautasít (!) Minthogy ezt 
tudom, javaslatai iránt, bármennyire bölcsek azok, 
nem tudom magam elhatározni. Félek, hogy terve-
zete oly nagyszerű, oly jó, oly teljes, hogy a parla-
ment ellene fel fog lázadni. Az angol (protestáns) ál-
lami egyházat leverni és földbirtokunk rendszerét 
parlamenti akta által feladni, egy parlamentre nézve 
sok lenne, és azt a kormányt, mely azt pártólná, 
megbuktatná. Én tudok magamnak Irhonban oly 
állapotot gondolni, melyben ily nagy változás vég-
rehajtható lenne, — ha t. i. Irhon egyesülne annak 
követelésében, és Angolországot, annak megtagadása 
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esetében, fenyegetné-, most azonban vezérlő köre ink 
szer in tem még ninesennek eléggé felriasztva, hogy en-
gedjenek. A t o r y k nem t u d n a k I r h o n n a l bánni- Re-
fo rm-engedménye ik nem engedik meg a r r a gondo-
l a t r a j u t n o m , h o g y ők az i r ké rdésben va lőban tá jé -
kozot tak . A wighek az egyházi és fö ldb i r tok kérdé-
sében épen oly fé lénkek m i n t a to ryk és u g y lát-
szik, m i n t h a egy csepp b á t o r s á g u k sem volna. Lord 
Russe l ö reg és ily nagy kérdésben m á r nem képes 
v iaskodni . Mr. Glads tone habozik és t a l án csak azt 
t ud ja , m e d d i g inehet e kérdésben . H a t a l m á n a k esz-
közei nem jók , és én sej tem, hogy ő a fö ldb i r tok 
kérdésé t nem igen t a n u l m á n y o z t a s igy nem sokat 
ért hozzá. Az angol nép az irek iránti sérelem tekinteté-
hen teljes tudatlanságban van ; csak igen keveset vagy 
s emmi t sem t u d I rhon á l l apo ta i ró l . Ez a kép igaz, 
de nem sötét színezéssel van festve. . . . Nekünk 
erős fé r f iu ra van szükségünk , h a t a l m a s fej jel , erős 
meggyőződésse l i ly m ü lé tes í tésére , — csakhogy ezt 
a fé r f iú t po l i t ikusa ink között, én nem t a l á l o m . a 3 ) 

í m e a p r o t e s t á n s angol nemzet pol i t ikai impo-
t en t i á j a , á l l amfér f iú i szegénységi b i z o n y í t v á n y a ! Ez-
zel homlokán , bizony, ká r volt a ,Times'-riek hetven-
kedni s ok t a t á s t koczkázta tn i Németo r szágnak a 
zs idó-kérdésben. 

Sa jnos az egészben mindenese t re az marad , hogy 
m i g a zs idóknak b izonyára egy ha jukszá l a sem fog 
meggörbü ln i , a d d i g a ka tko l ikus í reknek még ki 
t u d j a medd ig kell gö rbedn iök uz angol p ro tes táns já-
rom a la t t . 

A keleti magyarok ügyében. 
I I . A keleten élő m a g y a r o k közöl t kellő különbség te-

endő. Némelyek oláhországi területen — s ezek, legtöbben 
a moldvai területen, — mások Bukovinában élnek. S/.óljunk 
ezekről egyenkint. 

1. Oláhországban azon magvarok élnek, kik ott külön-
féle időkben, főleg Erdélyből való kivándorlás következté-
ben megtelepedtek, leginkább szórványosan, sehol egész és 
kizárólagos polgári községet nem képezvén, de mégis itt-ott 
oly módon csoportosulván, hogy némely helyeken egyes hit-
községek alakítására elég sokan vannak. 

Oláhországba három gyorsított uton juthatunk. Vagy 
le a sebes hajón a Dunán és — Gyurgyevótól be Bukarestbe 
mehetünk a vasúton. Vagy Temesvárról Orsován, Vercio-
váron, Krajován át Bukarestbe érünk. Vagy a legújabban 
elkészült és már Juniustól használatban levő erdélyországi 
uton, melyen Prediál határ-állomástól öt óra folyama alatt 
Bukarestbe ér a gyorsvonat. Bármelyiket használjuk, sokkal 
rövidebb ez ut, mint volt tizenkét év előtt, midőn küldöt-
teink hetekig vergődtek, kínlódtak mig ily téreken való uta-

3) Germania, 1860. oct. 19. Beilage. 

zásokat meg lehetett tenniök. Bukarestben meg kell állanunk ~ o 
csak azért is, mert itt lakik a megyés püspök, ki egyházi 
feje azon jó számú magyaroknak is, kik az oláhföldi terüle-
ten laknak. E város felette szétterjedt. Szervezete némikép 
az európai városokkal rokon. Rendszeresség, épületeiben 
egyformaság csak néhány utczán található. Jár juk be a ben-
nünket érdeklő főbb épületeket. I t t vagyunk a megyés püs-
pöknél A ház elég rendes, meglehetősen szabályos utczán 
áll. Emeletében az elég téres kápolna; a püspöknek szerény, 
de illendő lakásául szolgáló szobák ; néhány papnak egyes 
szobácskái. Lent iskolákat látunk, elég tágas udvart és a 
háztartás szükségleteihez megkívántató helyeket. Ma épen 
vizsgálat tartatik. A katholikus missióhoz finépiskola, némi 
középtanoda, és némi theologia csatlakozik. A főigazgató 
— az éltető szellem, a püspök. Ö olasz származású és he-
lyesen mélytányos ember a nemzetiségek kellő figyelembe 
vétele által; deákjai tanulnak a misió területén haszálat-
ban levő minden nyelvet. Tanárokul alkalmas embereket 
szerez. Ö passionista társulati tag, és e társulat birja jelen-
leg a missiót. A vizsgálat meglehetősen megy : szorgalom, 
munka látszik a feleletekben, de azon nehézségi s, mely több 
(magyar, német, franczia, latin, oláh) nyelveknek egyidőben 
való tanulásából ered. De minden nyelven vannak, kik az 
egyik nyelvet és a maguk anyanyelvét jól értik. Az igye-
kezet általában erélyes, és az anyagi segítség előállításában 
a fő ur felette ügyes. A zárvizsgával együtt jutalomkiosz-
tás (franczia és olasz szabásra) itt is fordul elő, — ezt sziui 
szavalmányok előzik meg. Diszes vendégek vannak jelen. 
Köztük az osztrák-magyar konzul. Az előadás érdeket kel-
tő. Volt néhány ember, ki az elszavalt ,Szózatot1 is érté. E 
kis seminariumnak, mely a népiskolával kapcsolatban áll, — 
s melyhez theologiai intézet kapcsoltatott, ígérhetni némi 
jövőt, ha a jelenben meglevő több jó tenerők állandóan 
megmaradnak, — és ha melléjök néhány uj tanító lesz sze-
rezhető, különösen a theologiára. A gondolat, melyet a me-
gyés püspök ezen nevelőintézetben követ, annyiban jó, hogy 

— értelmében képes és szivében romlatlan ifjak kerülnek a 
nevelés alá, mind benszülöttek, kik a különféle nemzetiségeket 
kellőkép képviselik, és a lelkiszolgálatban a népnek szüksé-
geit kielégíteni képesek lesznek. Hagyjuk el azonban az 
ünnepülő házat, — vonuljunk a város néhány pontjára. 
Itt állunk az osztrák-magyar konzul lakásán, hódolatot 
tenni. Jó hírét ez urnák igazolja a valódi tapasztalás, 
mely őt szerény, leereszkedő, méltányos urnák tünteti. — 
Itt állunk a bukaresti és az oláhföldi nömüveltség egyik 
legérdekesebb tényezője, az angol apáczák előtt. A bajor 
nymfenburgi (München melleti) anyaházból jöttek ide hu-
szonöt év előtt lakni. Hazuk a helybeli legrendesebb házak 
közé tartozik. Benlakó növendékek tartatnak : szállás, ok-
tatás, nevelés jótéteményével. Kívülről bejáró leányok is 
bőven taníttatnak. A főnyelv itt franczia — s német ; ma-
gyarul beszélő néhány apácza is van köztük. Papjuk a lim-
burgi megyéből származott ide a kultur-harcz óta : értel-
mes, középtanodai tanár volt már a kultur-harcz előtt, s en-
nek jótéteményeitől szabadulni kivánva jött az Oláhföldre. 
Az apáczáknak tanítása Bukarestben annyira kapós, hogy 
ujabban a város nyugati oldalán uj iskolaház építtetett, az 
oktatási czélok iránt támasztott legújabb kivánalmak sze-
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rint. Benne a jelen iskolai évkezdete óta a tanítást szá-
mos otthelyi gyermeknek osztják. — Innét nem messzire 
megállapodunk egy utczán, melynek mentében egy uj tem-
plom épül. A jelen püspök kezdte ezen építést. Kérege-
tésével oda vitte a dolgot, hogy most közel a boltivek fel-
rakásánál áll a munka. Meglehetősen nagy és csinos alakú 
solid épületet jelez a már eddig meglevő rész. Még elég-
gondjába kerül a bevégzés a különben vállalkozó és ügyes 
püspöknek. Menjünk tovább: ime, az úgynevezett bara-
tia (barátok háza) előtt állunk. A kapisztrán tartomá-
nyi szent-fereneziek előbbi időkben Oláhországban is szá-
mos házakat bírtak. Tizenkét év előtt a szent-László-tár-
sulati küldöttek Plojestben a derék Pater Pongráczot ta-
lálták. Bukarestben hosszabb idők óta ezen szent-ferencziek 
vitték és viszik a rendes lelkipásztori munkát, — legalább, 
a számban legtöbb kath. magyar hívekre nézve. Ezen ba-
rátoknak van rendes házuk, tisztességes szobáik. — a ház 
mellett van egy elég téres kath. templom, ebben az isteni szol-
gálat rendesen magyarul tartatik, benne rendesen a szent-
ferenczrendűek szónokolnak. Most készülnek erre a püs-
pök által tanított kispapok is, kik közt magyarok is vannak. 
A barátia temploma tiszta, csinos, rendes. 

Evvel Bukarestben jó formán, a mi minket illet, min-
dent láttunk. 

Mi ennek a missiónak jövőjét illeti, a püspök értelmes 
és ügyes ember, korához képest elég erőben van. Személyé-
hez sok jó van kötve. Amit ő tesz, hogy a magyar fiakat 
magyarul taníttatja, s a nemzetiségek iránt méltányló figye-
lemmel van, az helyes és olyan dolog, hogy minden utódjá-
nak is elválaszthatlan hivatali tulajdonának kellene lenni. 
Az, hogy ő a Szent-László-Tarsulat jótékonyságát igény-
be veszi, és a jótékonyság hováforditásáról évenkint be-
számol, — igen helyes és folyton fentartandó dolog. Kí-
vánatos csak az marad, hogy évenkint nyomasson a missió 
állapotát feltüntető oly rövid sommás kimutatást, melyben 
a magyarnyelvű híveket illetőleg is kitüntetve legyen, hogy 
a kath. missiónak milyen a tényleges állapota ; mely helyeken 
vannak katholikusok, s ezen helyek közt hol vannak lelki-
pásztori állomások, melyek a filiák — s az ott lakó katho-
likusok közül hányan németek, hányan magyarok, hányan 
más nemzetiségűek?? — Ha mi Magyarországban kimu-
tatjuk ez állapotot minden nemzetiségi üzelem félelme nél-
kül, — az ő kimutatásából sem származhatik reá és mis-
siojára semmiféle nemzetiségi üzelmi gyanú. Mi pedig ezál 
tal tájékoztatunk arra nézve, hogy ott, merre, s mily köte-
lezettség vár a Szent-László-Társulatra, és kiolvassuk majd 
belőle amaz okossági szabályt, mely a jótékonyság kiosztá-
sában, a segélyezendők sokaságát, arányát, helyzetét figye-
lembe venni szokta. És nem leszünk kitéve, azon akaratla-
nul elkövethető tévedésnek, hogy jótékonysági erőnket gyen-
gitjük némely élelmeskedő és folyamodási Írásban bővelkedő 
vállalkozónak javára, — magasabb feladatoknak, melye-
ket távolban ismerni alig lehet, nem tudása által. Külön-
ben amit eddig tettünk Oláhországra, legalább azt tegyük 
ezután is, mert jó és felelős kézbe kerül addig, mig mélt. 
Paoli ur lesz a dolgok élén.1) 

') Jegyzet. 1. Mélt. Paoli lgnácz püspök ur született a 
flórenczi érseki megye területén 1818 évben Julius 25-én. 

2. Nagyobb dolgok állnak még előttünk. Moldvába 
menjünk. Kedves föld, hol apáink vére folvt, — hol az idők 
változósága szerint magyar királyok boldogították összes 
alattvalóikat, — hol a mai hazába költözött magyarok első 
vándorcsapataiknak részletei alapították azon unokák család-
jait, kik a mai napon apáiknak hagyományos elbeszélése 
után tudják, hogy egy nagy Magyarország létezik a földön. 
De félre az érzelgéssel, — tekintsünk körül. A föld és annak 
képe ismeretes előttünk. Az ország rónaságát Moldva, Besz-
tercze, Szereth folyó hasítja. Földjének termő ereje áldott. 
A magyarok itt nem vándorok, hanem őslakók. A magyar 
nem itt-ott, városokon szétszórt idegen, hanem törvényes 
régi benlakó A magyar itt önálló falvakban lakik, magyar 
a bírája, némely esetben magyar a tanítója, de sajnos csak 
ritka esetben magyar a papja. Vannak falvak, melyeknek 
lakói általában a magyar nyelven kivül egyebet nem tud-
nak. Vannak helyek, hol csak rendes iskolai tanitás kíván-
tatnék, és ezen magyar falvakban a legjelesebb kultúra volna 
elérhető. A magyar itt rendes és állandó alattvaló ; szol-
gálja az államot ; dolgozik a bojárnak ; és teljesiti maradan-
dólag a polgárnak minden kötelességeit. Nincs tehát abban 
semmi feltűnő, midőn e népnek nemzeti nyelve érdekében 
ápolás ajánltatik, és az általa kívántatik is. Minden mi-
velt kormány a földhátán figyelembe veszi alattvalóinak 
szükségeit, s e szükségek közé tartozik a népnek saját 
anyanyelve szerinti mivelése, annál is inkább, mert a nép 
alapos mivelődése, az államnak ereje, és a jólétnek alap-
feltétele. A polgárosodás eme követelményei mindinkább 
méltánylást látszanak találni a román kormány előtt is. Le-
galább mai nap nem fordulnak elő oly nemű kificzamodott 
ellentéteskedések és demonstráló különlegességek, minőktől 
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a küldöttség tizenkét év előtt tartott, s minőkkel itt-ott 
találkozni volt alkalma. Sőt a román országgyűlésen hallat-
szottak oly szavak is, hogy, ha a róm. katholikusok részére 
egy tanitóképezdét állitanak, az ottani állami ilynemű inté-
zetek berendezésének figyelembe vételével, — ugy e czélra 
a kormány évi segélyt rendszeresítve folyósít. — Papjaink, 
főleg a néhány magyar pap, köztiszteletben állnak. De a dol-
gokat rendbe kellene hozni. Eddig ott a kath. magyar is-
kolák csak magán bajlakodások voltak. Ezekkel az állam 
mit sem törődött, de azokat nem is támogatta. A tanítók 
csekély képességű s alig képesített kántorokból álltak, kik 
ugyan sok jót eszközlöttek és sok bajt elhárítottak, de a 
mostani viszonyokhoz kissé tanultabbakat kell alkalmazásba 

1843-ban lépett a passionisták társaságába. 1866-ban a 
passionisták zárdáinak visitátorává rendeltetett. 1868-ban 
általános consultorrá tétetett. 1870-ben nikápolyi püspökké 
szenteltetett Azóta Bukarestben működik áldásban. — 2. 
Bukaresten kivül találtatnak még más katholikus hitközségek 
is oláhországi területen. Tergovisten az összes lakosság 6,100 
lélek — ezek közt van jelentékeny számmal katholikus. — 
Kimpolungban 10,670 lélek közt vannak katholikusok sa-
ját hitközséggel. — Krajován 30,000 lakó közt 4000 katho-
likus találtatik. — Turn-Severinben 7000 lakos közt szá-
mos kath. van. — Brajlában, Plojesten, Kioplean, Popesten 
szintén vannak katholikus hitközségek és papok. Összesen 
13 katholikus plébániához, 18 templom, illetőleg kápolna 
tartozik. Elkelne sokhelyütt még (Buzeu, Kalarasch, Sla-
tina, Oltenitza, Gyurgyevo, Kalafatban) a kápolna vagy 
templom. 
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venni. A papok itt helyben nem képeztettek, máshonnét 
kapták az itthelyi püspökök őket. Tán ez volt az oka a sok 
esetben mutatkozott vándor-érzületnek, tnelvnek hódolva a 
lelkipásztorok többen, — kiket csak a halálnak kell vala el-
választani a reájok bizott nyájtól, — hamar nyugalomba 
lépve, a missió teréről eltávozva, költötték el, mit hiveik kö-
rében -— az arra fordított gonddal — gyüjtének. A missio 
vezérei minden jó akaratuk mellett is, az ily viszonyok or-
voslására hatályos segitséget alig fordíthattak. Többnyire 
rövid ideig voltak és külföldön képzett papjaikkal a 
népnek állandó szeretetét (nem lévén meg a hasonló nemze-
tiség kapcsa sem) — alig tudták megnyerni. Tisztelettel 
emlékszünk a kivételekre. Egy Petrás Incze áldása a hivek-
nek, kiknek évtizedek óta él ; egy Liegenhoffer János 
tiszteletnek tárgya minden jó ember előtt, ki őt mint példás 
jó papot ismeri ; egy Hussek János a nem katholikus bákói-
aknak is tisztelet tárgya Sőt vannak, kik ámbár nem 
magyar anyától születtek, mégis oly figyelmet fordítot-
tak a magyar nyelvnek megtanulására, hogy híveiknek nagy 
javára és örömére a közoktatásokat és lelkiszolgálatokat 
mindig a nép nyelvén végzik. Igy a forrófalvi pap, Miglio-
rati, ugy megtanult magyarul, hogy noha az olasz embert 
fel lehet ismerni benne, mégis nem érheti megrovó észrevé-
tel őt, mint oly pásztort, ki tesz, mennyit tehet, azon köte-
lesség teljesítése érdekében, mely a pásztort nyájának nyelve 
értésére szólitja. Ezek után nézzünk végig Moldvá-
ban . . . Ime Bákóba megyünk. Hajdan itt püspöki szék ál-
lott. A katholikusok mostani temploma elég csinos templom 
— a plebánia-lak elég tágas — ugy a templom udvara is 
elég téres. Vasárnap lévén a hivek csekély száma meglehe-
tősen betölti a templomot ; a szomszéd lespedi hivek a ki-
áradt Besztercze árjain keresztül hónaljig érő vizén át jöt-
tek a templomba, szent misére Ezen mise után > ügyüket 
adják elő ; tanitót kérnek, hogy küldjünk nekik, de hamar. 
Alig, hogy ők elmennek a plébánia lakból, itt áll a helybeli, 
a bákói deputáczió, és elmondja, hogy nekik milyen kántor-
tanító kell. Alig távozik a kedélyes deputáczió, a derék 
Petrás és Liegenhoffer társaságában vagyunk, kik tiszte-
letreméltó püspökük utasításából érkeztek ide Migliorati-
val, hogy a Szent-László-Társulat bizottsági tagjával ta-
lálkozzanak. A délután kedélyesen folyt le a nép javára czélzó 
tanácskozások közt. A barátiának nevezett kültelek kert-
jében láttuk Isten bőséges ajándékait. Ez évben a termés 
Moldvában oly jó volt, hogy 46 év óta sem emlékeznek 
jobbra. I t t elmondtuk, hogyan lehetne a katholikus praepa-
randia. miként és merre ? A jövő nap szent mise után tá-
vozni kellett. — P. Hussek, a fenntisztelt püspök rendeleté-
ből, Jassyba elkísérte a Szent-László-Társulat bizottsági 
tagját. — Elröppentünk a vonaton oly helyek mellett, hol ti-
zenkét év előtt a Szent-László-Társulat köldöttei Veszely ba-
rátunk lovain nem épen lassan, de nem ily sebesen haladtak. 
Jassyban a derék püspök a Szent-László-Társulat bizott-
sági tagját az állomásnál várta. A napot azon becsületes 
módok megbeszélésében töltők, melyek a missionak javára ép 
ugy, mint a népnek előmenetelére válnának. A jó püspök 
elmondta aggodalmait, a félreértéseket, legszentebb szándé-
kát, melylyel a jó ügynek kivánna szolgálni. I t t megerősöd-
tünk abban, minek feltevésére már az előre bocsájtott leve-

lezés jogosított bennünket, hogy a püspök a missio érdekét 
és a hivek lelki javának ügyét helyesen fogta fel. A községi 
és városi katholikus gyermekeket óhajtotta iskoláztatni al-
kalmas tanitók által. A benszülöttekből kivánt tanitókat, 
papokat képeztetni. A hivek nemzetiségének arányához 
óhajtott lelkipásztorokat formálni. De mindezen törekvései-
ben, ugy látszik, környezői közt kevés volt, ki őt megértette. 
Az e napokban tőle vett levél annyit mond, hogy saját önkén-
tes lemondása legkegyelmesebben elfogadtatott — és ő né-
hány hét múlva további rendelkezését várja. Az ideiglenes 
helyettes egy a missioban már régóta munkálkodó tapasz-
talt atya, kinek adjon Isten erőt, hogy törekvéseiben 
elődjének nemes példáját kellőkép felfogva, eredményre 
emelje a kivánt ügyet! — Evvel Moldva*) határához me-
gyünk és nem sokára Szuczavánál osztrák-magyar terü-
letre lépvén Bukovinába jutunk. (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest , deczember 3. Országgyűlési tudósítás. — 

Ha mi országgyűlési tudósitást irunk, minden további ma-
gyarázat és felvilágosítás nélkül is mindenki tudja, hogy az 
országgyűlésen valami olyasminek kellett történni, ami ben-
nünket mint katholikusokat illet. Belügy, pénzügy, igazság-

*) 1370-ben László nevű moldvai fejedelem a katho-
likus hitet fölvévén, megkérte V. Orbán pápát, hogy püs-
pökséget állítson Szereth városában, hol ker. sz. János tiszte-
letére állíttatott templom. Ezen püspöki szék a kalocsai 
érseki tartományhoz tartozott 1444-ig, mely évben X X I I I . 
János pápa a lembergi (általa felállított) érseki tartomány-
hoz csatolta. A katholikus missio előbb a lengyel királyok, 
utóbb at ausztriai ház védelme alatt állott. A püspöki szék 
Szerethből IX. Bonifácz pápa által Bákóba tétetett. XIV . 
Benedek 1752-ben a bákói széket Sniat-ba tette. A püspö-
kök azontúl (e század elejétől kezdve) Jassyban tartóz-
kodtak. 

Az 1854-iki kis Schematismus, és a legújabb (a m. 
püspök által megküldött) adatok nyomán, — van ezen apos-
toli helynökségben (mert a bákói püspöki szék e század 
elejétől beszünt) négy (jassyi, bákói vagy bisztriczei, sze-
rethi és tátrosi) kerület. A magyarok leginkább a bákói és 
tátrosi kerületben vannak. 

I. A bákói kerületben vannak következő lelkipásztori 
állomások : 1. Klezse • (fiók-községek : Reketyin, Szás/.kut) 
a lélekszám 3000 körül. Lelkész, Petrás Incze atya, érde 
mekben gazdag. —2. Bákó (több fiók-hitközséggel együtt) 
2654 lélek. Hussek János lelkész. —3. Kalugyerpatak (több 
filiával) 2320 lélek. Migliorini Ráfael lelkész. — 4. Bog-
dánfalva (Valle sacra) filiával, 2129 lélek, leik: n t : Liegen-
hoffer János, előbb Rómában magyar gyóntató. — 5. For-
rófalva, 1300.—6. Vallemare (Nagy-Patak) 1700 lélekkel. E 
két állomás Migliorati Domonkos keze alatt van (Ez meg-
tanult magyarul, jól beszél.) — 7. Valenun (több filiával) 
2757 léleksz. Liverotti Kajetán lelkész. — 8. Presestum 
(sok filiával) 267. Mei Gábor lelkész. 

II . A tátrosi kerületben: 1. Tátros (több mint nyolez 
filiával) 1640. Lelkész: Posta Domokos. — 2. Gorzafalva 
(Grosestium) több mint husz filiával — 2082 lélelk. Lelkész 
Barbagli Ráfael — keveset tud magyarul. — 3 Pusztina, 
husz filiával, 2682 lélekszám. Lelkész Ferracoli Szerafikus. 
— 4. Dormanest harminczegy filiával, 2301 lélek. E vidék 
általában magyar. — 5. Foksány, a mátertól tíz órára fekvő 
filiákkal, 1126. Lelkész Parlati Mihály. Ezen adatokat a 
mélt. püspök urnák folyó 1880. évi február 20-ról kelt le-
veléből irtuk ki, egybevetve az 1854. évi nyomtatásban ki-
adott Schematismussal. A mélt. püspök ur C3ak azért köz-
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ügy stb. érdekelhetnek bennünket, igen-igen közelről érint-
hetnek, hiszen nevezetesen az igazságügyre nézve a legkö 
zelebb tapasztalhattuk, hogy a liberális törvényhozás inily 
igazságot szolgáltat törvényeiben a katholicismusnak ; mégis 
tagadhatatlan az is, hogy bennünket, legközelebb érdekel a 
vallás- és közoktatásügyi minisztérium, mert e minisztérium 
költségvetésének tárgyalása alkalmával szokott országgyű-
lésünk zsinattá változni és igy általában vallásreformátori 
szerepet játszani, mint különösen a katholicismus ügyeivel 
foglalkozni, mert az kétségtelen, (?) hogy csakis a modern 
törvényhozás van hivatva vallási ügyeket tárgyalni és azo 

lőtte, részletesebben mint ide kiirtuk, e két kerületre vonat-
kozó adatokat, mert ott legtöbb a magyar nép. De ezek szá 
mosan vannak egyébhelyiitt is, — melyekről itt csak emlí-
tést teszünk, a nevezett névtár nyomán. 

I I I . Szerethi esperesség : 1. Szabófalva tisztán magyar 
falu, magában a materban van 2700 lélek. Van több filiali-
sa, ezek közt Román város hol 218 katholikus vau. — 
2. Halocsest, a materben 1517, sok magyar. Több filia. — 3. 
Reketye (Rechetenum) sok filiával, 2515. — 4. Tamásfalva, 
több filiával, 2115. — 5. Ozzelenum sok filiával, 1869. — 
6. Talpa, több filiával, 1614 lélek. 

IV. A jassyi kerületben: 1. Jászváros, Jassy — 2851. 
— 2. Horlest 863. — 3. Husz, sok filiával, 2456. — 4. Ga-
lacz, 879. — 5. Botusan, sok filiával, 618, — 6. Ivotnár fili-
áival 689 léleksz. Ha csak az 1854-iki névtár adatait vesz-
szük is alapul, a jassyi apostoli helynökséghez, a négy kerü-
letben számba vett kath. 48,678 lélek van, kiknek fő része 
magyar. Ide zárom még a jassyi derék püspöknek (1880. 
febr. 20.) leveléből a végszót : „Többek ezen katholikusok 
közöl a román nyelvet is beszélik ; sok szegény, kevés-
bé oktatott, lélekben lanyha, és az ujabb időben, fájdalom, 
netn kevés bün van köztök. Ugy vélem, legfőbb szükség az, 
hogy kath. iskolák állíttassanak minden plébánián, es a 
nagyobb filiákban. Ujabban ily iskolák állitattak Durma-
nest, Cinghiest, Dostam és Berzonczban (itt csupa magyar la-
kik) községekben," — (ezen iskolákat csak ugy állíthatta a 
mélt. püspök, hogy a Szent-László-Társulati elnök ezer, az 
alelnök négyszáz szent misét jó emberek szívességével elválal-
ván, a megfelelő stipendium nála hagyatott) — „melyeknek 
segítséget adtam a szent-László-társulat adományaiból. 
Nagy nehézségünk van oly kántorok és tanitok nyerésében, 
kik kellő képzettséggel és jó erkölcsökkel birnának, s kik ké-
pesek lennének a vizsgálatok letevésére, és a román oktatás-
ügyi minisztérium utján a tanitási szabadalom elnyerésére. 
— A missionariusoknak tehát általános véleménye és óhaja, 
hogy főképen kántortanitó-képezde Bákón, a missiónak mint -
egy központján, állittatnék föl; mihez képest ama kevés jö-
vedelemből, mely még Bákóban a régi püspöki szék javaiból 
maradt, ott a tanitó részére, és az iskola czéljára egy-egy 
szobát állíttattam. Van hely, melyet szükség esetében na-
gyobbítani lehet. Magyarul már tudó ifjak könnyen talál • 
hatók. De ezen műnek teljesítésére nincs elegendő erőnk. 
Méltóztassék tehát a Szent-László-Társulat ezen ajánlatot 
figyelembe venni, s minket tehetsége szerint segíteni, hogy 
nyerjünk alkalmas tanárt, és kegyes segitséget annak díja-
zására ! Az Ur pedig, — ki a jó akaratban és végrehajtásban 
működik, — az ő kegyessége szerint adjon növekedést is a 
katholikus iskolák beállítására, és minden jótékonysági se-
gélyt téritsen meg bőven." — Igy nyilatkozott a nemes lé-
lek becsületes törekvésének ezen valóban apostoli feladatá-
ban, melyet a maga lehetősége szerint lelkesen felfogott. Ime, 
szent-László társulati tagok : a jó, melyet áldozunk, reánk 
háramlik vissza. Ne féljünk, hogy itthon leszünk szegényeb-
bek, ha a biztos, százszori jutalom reményében, Isten sze-
retetéből, valamit e szent ügyre áldozunk. Előre: szóval, és 
méginkább tettel, — a többi az Uré. 

kat az emberiség békéje, nyugalma, egy szóval boldogsága 
előmozdítására megoldani, mint azt legújabban is ugy Po-
rosz- mint Francziaországban a világ legnagyobb megelé 
gedésre (?) szemlélheti. 

Hagyjuk azonban most a külföldet és lássuk legalább 
futólagosan mi történt itthon? Ha a vallás- és közoktatás-
ügyi minisztérium költségvetésének tárgyalását figyelembe 
vesszük, ugy nem tagadhatja senki, hogy e tárgyalás a 
mult évek tárgyalásához sok vonásban hasonlított; ki kell 
azonban emelnünk azt is, hogy több tekintetben és pedig 
előnyösen elütött azoktól, azért-e mert talán a józanabb, hig-
gadtabb felfogás hódítást tett az elmékben, vagy azért, mert 
a már-már küszöbön álló választások mérsékletet követelnek, 
— ezt most függőben hagyjuk. Irányi Dániel képviselő ur 
a régi maradt, hűségesen előhozta ismét azon eszmét, mely-
nek valósitása következtében eltűnnék a deficit, a morális 
corruptio és mindaz, ami mindezekkel összekötve van, ő 
repraesentálta a jelenben is a hasonlatosságot a múlttal ; 
csak azt nem volt képes sehogy sem kimutatni, hogy mi 
szüksége van az országnak az általános vallásszabadságra 
és mi haszna lenne abból a nemzetnek; mert ha már az or-
szággyűlés törvényt hoz, meg kell győződve lenni, hogy az 
szükséges is, hasznos is, a mint hogy egyik a másikat felté-
telezi; az általános vallásszabadságnak azonban szükségét, az J O O 
ország nem érzi, hasznát pedig még kevésbé tudja belátni, 
ellenkezőleg, veszélyes volta kézzelfogható, mint ez a naza 
renusoknál kitűnik, kik sem adót fizetni, sem katonáskodni 
nem akarnak, már pedig, ha az a vallás-szabadság általános, 
akkor ki kell terjeszkedni a nazarénusokra is, ha pedig ki 
nem terjesztetik, ugy nem általános, minthogy pedig kiter-
jeszteni lehetetlen és ugy e tekintetben már korlátozva van 
az ,általános' szabadság, világos, hogy általános vallássza-
badságról beszélni nem egyéb, mint egy nagy képtelenség. 

Csak örvendetesen jelezhetjük ennélfogva, hogy Irá-
nyi Dániel úrral szemben, mind a vallás-és közoktatásügyi, 
mind a belügyminiszter ur ellenkező nézetet vallottak. Azt a 
nagy titkot, melyet úgyis tud mindenki, melyet mi oly ré-
gen hirdetünk, hogy ugy nemzetiségi viszonyainknál fogva 
lehetetlen általános vallásszabadságról beszélni, mint más-
képen is értelmetlen és felesleges ott vallásszabadságot kö-
vetelni, hol minden létező vallásfelekezetnek kellő szabad-
sága van, mely a katholicismusra nézve is csak legújabban 
kezdetett megszorittatni, igen, e nyilvános titkot, legutóbbi 
állitásunk kivételével, a miniszteri székekből is hallottuk 
hirdettetni.-Tagadhatatlan, hogy a miniszteri székeket e né-
zet nem mindig dominálta ; azért mi örvendetes jelenségnek 
tartjuk, hogy ma mar dominálja. A nemzet, fájdalom, úgyis 
annyira szét van szaggatva vallásilag és nemzetiségileg, 
hogy azt még törvény által is mind jobban szétszaggattatni 
engedni, valóságos bűn volna és nem érdemelné meg az ál-
lamférfiúi nevet, a ki ilyesmit előmozdítana, vagy előmoz-
dítását tőle kitelhető erővel meg nem akadályozná. Az ál-
talános vallásszabadságnak veszedelmes voltát a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter ur még egy más és pedig fontos 
szempontból is kiemelte, a mely nyilatkozatot mi különö-
sen fel fognnk magunk részére jegyezni. A miniszter ur 
ugyanis utalt arra, hogy mily veszélyes a vallási kérdéseket 
megbolygatni ; utalásának támogatására felhozta a külföldi 
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zavarokat, melyeket a vallási kérdések bolygatása előidé-
zett, és kinyilatkoztatta, hogy ő Magyarországon kulturhar-
ezot látni nem akar. Nevezetes és ördendetes nyilatkozat és 
biztosithatjuk ő excellentiáját, hogy a katholikusok távol 
lesznek attól, hogy a kulturharezot előidézzék ; egy jelensé-
get azonban nem képesek még sem megfejteni maguknak, 
hogyan történhetik t. i. az, hogy a kormányon ülő férfiak 
nein akarják a kulturharezot, és mégis oly törvényjavaslatok 
terjesztetnek be, melyek mélyen sértik a katholikusok lelki-
ismeretét? Honnan lehet ez ellenmondást megfejteni? Sem 
a katholikusok, sem a kormány nem akarja a kulturharezot, 
és mégis, ezt hiába akarná bárki is palástolni, a titkos kul-
turharcz létezik. Szabad talán a miniszter ur ő excjának 
szavait oda magyarázni, hogy ő nemcsak a nyilt, hanem a 
titkos kulturhareznak is ellensége, és oda fog törekedni, hogy 
a titkos kulturharcz is megszűnjék? Ha ez igy lenne, igy ő 
excja költségvetésének ez évi tárgyalása egyik legfonto-
sabb momentumot képezne ujabbkori alkotmányos életünk-
ben. Bármily jó akarata legyen is különben ő excjának, mi 
vérmes reményeknek már csak azért sem engedhetjük át 
magunkat, mert Tisza ő excja, ámbár elismeré, hogy álta-
lános vallásszabadságra szükségünk nincsen, mindamellett 
jónak látta jelezni, hogy vannak vallásügyi törvényeinkben 
egyes hézagok, melyeket ki kell javítani. Vájjon nem azon 
fekete pontokat jelzik e szavak, melyek majd a kulturhar-
ezot megszülik? Adja Isten, hogy ne igy legyen, mert na-
gyon igaz az, mit Trefort ő excja mondott, hogy a kultur-
harezot hazánk meg nem birja. 

Hogy a főbb pontokra nézve teljes legyen feljegyzé-
sünk, még egy negativ természetű momentumot kell felem-
lítenünk, mely által jelenleg előnyösen különbözött a val-
lás- és közoktatásügyi tárcza költségvetésének tárgyalása a 
múlttól. A múltban ugyanis elmaradhatatlan volt a vita a 
vallás- és tanulmányi alapokról, melyet minden évben meg-
ujitott Molnár Aladár. Jelenleg az országgyűlési napló e vi-
tával nem fog diszeskedni és óhajtjuk, hogy soha ne is di-
szseskedjék, és ha egy kis causalis nexusba hozzuk e hallgatást 
egy más eseménynyel, talán nem csalatkozunk, ha azt mond-
juk, hogy az országgyűlési tárgyalásokra is megtette hatá-
sát az a körülmény, hogy ő felsége a tizenötös ellenőrző bi-
zottságot kinevezni méltóztatott a katholikus érdekek vé-c? 
delmére, és Molnár Aladár is talán megértette, hogy jobb 
lesz hallgatni, mint ismét olyan bölcseséget árulni, mint a 
mult alkalommal árult. Mi mondhatjuk, hogy a hallgatás 
előnvösebb reá nézve, mint a beszéd. ^ 

Kóma. X I I I . Leo pápa levele az aquinói sz. Tamásról 
nevezett római akadémia elnökeihez. — 

LEO PP . XI I I . 
Dilecti Filii Nostri, Salutein et Apostolicam Bene-

dictionem. 
Probe nostis, quo studio et quam libenti animo insti-

tuendam curavimus Academiam romanam Sancti Thomae 
Aquinatis, cui vos, Dilecti Filii Nostri, praeesse iussimus, 
de qua ipsa hoc primum laetati sumus, natalem eius supe-
riore mense Maio optimis auspieiis esse eelebratum. Itaque 
si in rerum primordiis inest aliquid argumenti ad prospici-
endum in posterum, iam licet animo cernere fruetus eius fu-
turos. — Hos quidem, cum laetos et uberes, Deo iuvante, 

expectamus, tum valde cupimus longe lateque diffluere. Ni-
mirum quidquid in Academia suseipitur operae, navando, 
disputando, efficiendo, id omne maxime volumus non referri 
solum ad doctrinae opes augendas in sodalibus et alumnis — 
quamquam est hoc quidem permagnum et praeclarum, — sed 
ad ipsam plane converti alendam provehendamque cuncta-
rum rerum, quibus homines studere soient, scientiam ; ita 
sane ut a paucis suseepti labores communem quamplurimis 
pariant utilitatem. 

Nam doctos viros, si unquam alias, certe hoc tempore 
iubet ipsa nécessitas et adiuvare graviores disciplinas in in-
dagatione atque inventione veri, et insidentes errores ex ho-
minum rnentibus stirpitus evellere. Haec duo Nobis unice 
spectata sunt, cum generatim in philosophiae christianae 
restituenda facultate, tum in Academia vestra constituenda ; 
atque illud fore speramus, ut ex sapientia veterum studiose 
culta vis quaedam optimarum rerum effieiens opportune 
intluat in mores hominum, in instituta civitatis. 

Ilanc ob caussain vehementer omnes sodales et alum-
nos monemus atque hortamur, ut diligentissime perspiciant 
in doctrinae studiis qui sint, ingeniorum cursus quotidiani ; 
quid in singulis diseiplinis hominum industria inveniat at-
que efferat novi : item animum advertant, quibus potissi-
mum veritatibus bellum inferatur, idque ipsum quo consi-
lio, quibus artibus. Haec eniin omnia plurimum refert ha-
bere perspecta, ut liceat in eodem campo eodemque genere 
armorum cum hostibus et oppugnatoribus sapienter dimi-
care. Ex quo consequitur, nosse et tenere opus esse, quae 
scientissime meditata apud varias gentes certis temporibus 
in lucem proferri soient. Ac raagni etiam ad ea, quae volu-
mus, interesse arbhramur, adornari in hac alma Urbe et in 
destinatos dies publicari de re philosophica et theologica 
commentarios, graves il los quidem et romana sapientia dig-
nos quibus sint Academiae acta, et studiorum vestrorum 
monumenta in spem diuturnitatis consignata. 

Po8tremo cum optabile sit, numeruin augeri alumno-
rum, expedit adolescentes ex variis provineiis, qui bonam 
spem prae se ferant animi et ingenii, Eoraam ad teinpus li-
beraliter invitari, uti scilicet coetus academicos celebrare 
commodum queant, atque ex disciplina vestra aliquando di-
scedere eo instrueti doctrinarum apparatu qui sibi usui ad 
sit ceteros utiliter erudiendos. , 

Haud sane levia sunt quae diximus, nec solum indu-
striam sapientiamque vestram, sed etiam sumptuum toleran-
dorum facultatem desiderant. Sed tamen hanc ad rem pri-
mas Nos ipsi partes suseipiemus, operi inchoato tamquam 
fastigium imposituri. Scilicet cum firmiter Academiam sta-
bilitam esse velimus, et instruetam ornatamque iis rebus, 
in quibus spes incolumitatis non minima consistit, decrevi-
mus suo illam censu, quasi dotis nomine, tueri ac munire. 
— Itaque Academiae romanae Sancti Thomae Aquinatis de 
pecunia Nostra addieimus atque adtribuimus, donationis 
caussa, certam summám, necessariis sumptibus parem, quam 
vobis cura agentibus, Dilecti Filii Nostri, collocari iubemus 
et ex annuo eius reditu impendi quod opus fuerit edendis 
Academiae actis, sodalium scriptis ; aeeipiendis mittendis-
que litteris ; coëmendis libris cognitione dignis; denique 
subveniendo, quod fieri poterit, adolescentibus provinciali-
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bus Romám commeare et in disciplinam Academiae sesein-
stituendos tradere cupientibus. 

Quod si Academiae quidquam accidat, quamobrem 
aut esse desinat, aut operám navare intermittat, tum ea pe-
cunia, ne in alienos usus eonvertatnr, volumus ac praecipi-
mus, ut ad Pontificem Maximum tota perveniat, reditura 
tamen ad usus qui supra scripti sunt, cum Academiam ip-
sam in statum pristinum restitui contigerit. 

Reliquum est, ut bonorum consilioruin auctor et adiu-
tor Deus coeptis communibus benignus adspiret. — Interim 
divinorum munerum auspicem et praecipuae benevolentiae 
Nostrae testem vobis, Dilecti Filii Nostri, Apostolicam 
Benedictionem peramanter impertimus. 

Datum Romae apud S. Petrum die X X I . Novembris 
M C C C L X X X . Pontificatus Nostri Anno Tertio. 

Leo P P . X I I I . 
Dilectis Filiis Nostris Josepho Pecci et Thomae Zigliara 
S. R. E. Cardinalibus Praefectis Academiae Romanae Sancti 

Thomae Aquinatis. 

IRODALOM. 
TI . Sándor pápáról . Papa Alessandro VI. secondo 

Documenti e Carteggi del tempo, per A Leonetti d. S. P. Bo-
logna, tipogr. Pontif. Mareggiani. 1880.3 köt. L I I . 481, 516, 
és 553 lap. 

I I I . Szerző a nagy gonddal feldolgozott anyagot har-
minczkét fejezetben adja elő. Müvét sz. Péternek ajánlotta 
fel következő szép dedicatióval : A te, principe degli apo-
stoli, San Pietro, questi quali si siano studi, intorno al piu' 
oltraggiato, de' tuoi successori ! —- Az első kötet 10 fejezetében 
élénk színekkel festett korrajzot ad azon időről, melybe VI . 
Sándor pápává választása esik ; leirja a conclave történetét, 
melyben e választás lefolyt ; főbb vonásaiban adja a Borgia 
család történetét és jellemzi I I I . Kalliszt pápát, VI. Sándor 
nagybátyját, és ez utóbbit, mint bibornokot, magán életének 
minden részleteiben; azután ismét felvéve VI. Sándor pá-
pasága történetének folyamát, leirja Róma és az egész ke-
reszténység hangulatát, melylyel VI. Sándort a pápai szé-
ken üdvözölte. Hogy VI. Sándornak mint a pápai állam 
souverainjénak működéséhez a kellő háttér meglegyen, egy 
egész fejezetet szentel a pápai világi fejedelemség történeté-
nek. Következnek Sándor pápa nagy tettei, a többi közt 
azon bullája, melylyel az uj világi'észek felosztását szabá-
lyozta; küzdelmei aragoniai Ferdinand, VI I I . Károly s az 
olasz féktelen főnemességgel. — Művének második köte-
tében szerző kezdi eme küzdelmek további lefolyásának 
történetével, mindenütt tisztázva VI. Sándor jellemét a 
ráfogott százados vádaktól, kiemelve érdemeit. Kiváló ér-
dekkel bir a 15. fejezet, melyben a nepotismusról szól s ezt 
a viszonyok kényszerűségéből magyarázva egészen uj, iga-
zán meglepő világításba helyezi. Savonarolára vonatkozó-
lag is tisztázza a történeti igazságszolgáltatást. Rajongó, — 
semmi más; kit csak azért kaptak fel annyira legújabban is, 
mert Luthernek úttörője volt. Ugyanezen kötetben szól 
szerző Gem szultán s a candiai herczeg haláláról, valamint 
Borgia Caesárról és a hires Lucretiáról, leszálitva a pikáns 

rágalmakat a maguk rideg, tiszta valóságára. — Végre a har-
madik kötetben (23—32. fej.) miután VI. Sándor pápaságá-
nak utolsó éveit rajzolta, mintegy visszatekintésül szól kü-
lön külön fejezetekben, róla mint pápáról, — hitéről, buz-
góságáról, a rosz sajtó elleni rendszabályairól ; védi a 
simonia vádja ellen ; kiemeli, mennyit tett a tudományok 
és szép művészetek emelésére. A két utolsó fejezet egyike 
szól a Borgia család többi tagjainak végéről, másika azon 
okokat deriti fel, melyek miatt a Borgiák ellen annyi rága-
lom támadt. 

Hogy röviden jellemezzük e becses müvet: Leonetti 
kegyesrendi atya Guicciardini, Giovio és mások mendemon-
dáit véglegesen megczáfolta s a felölelt óriási történeti 3 Ö ~ 
anyagot, a felett teljesen uralkodva, a kritikai történelem, az 
egyházi apologia és egyháztörténelmi irodalom szempontjá-
ból maradandó becsű műben dolgozta fel. X I I I . Leo pápa a 
felajánlott példányt kegyesen fogadta és szerzőnek igen szí-
vélyes szavakban mondott köszönetet. VI. Sándor pápának 
jelszava ez volt : „Ad Dominum cum tribularer, clamavi; et 
exaudivit me." E mű az isteni gondviselés kezében talán 
szintén jele hogy a rágalmazott pápa imája meghallgattatott. 

Bekü lde t t ek : 1) Jó Pász tor . Egyházszónoklati folyó-
irat. I . évfolyam: 1880/81. II . füzet. Szerkeszti Hajóssy G y. 
Krizánt, ferenczrendi áldozár és hitszónok. Megjelenik ha-
vonkint. Tar ta lom: 1. Ev utolsó napjára II . A mulandó-
ságról. Horváth Ernő. (Vége.) 2. Újév napjára. A bünösök-
és a jámborokról. Hajóssy Krizánt. 3 Újév után való vas. 
Jézus alacsony sorsáról. Újlaki Géza. 4. Vízkereszt ünnepé-
re. Követjük-e mi a három királyokat. Hajóssy Krizáut. 5. 
Vízkereszt után I. vas. A vasárnapok mikénti megtartásá-
ról. Karcsú A. Arzén. 6. Vízkereszt után I I . vas. Jézus ne-
vének erejéről. Jjjlaki Géza. 7. Vízkereszt után I I I . vas. A 
gazdák és cselédekről. Kováts Lajos. 8. Vízkereszt utáni 
IV. vas. Az Istenben való bizalomról. Horváth Ernő. 9. 
Szentség-imádásra. Az oltári szentségben Jézus valósággal 
jelen van. Némethy Lajos. Szerkesztő-kiadó lakása: Feren-
cziek székháza Rév-Komáromban. 

2) Módszertani hitelemzések a róm. kath. népiskolák 
III. osztálya számára. Használatban levő katekizmusaink 
és a püspöki tanterv nyomán módszertanilag kidolgozta s a 
főmagasságu kalocsai bibornok érsek kegyes engedélyével 
kiadta Keletéri: Fonyó Pál, kalocsa-főmegyei áldozár, ké-
pezdei tanár és népiskolai hitelemző. Baján 1881. Bolti ára 
2 frt 25 kr. — Melegen ajánljuk mindazok figyelmébe, kik 
a hitelemzésre nemcsak hivatvák de kötelezve is vannak. 

VEGYESEK. 
— XIII. Leó pápa a földrengés által okozott károk 

fedezésére Horvátországnak 5000 frankot küldött. 
— Jacobini bibornok, pápai államtitkárról, a ,Times' 

igen melegen irt czikkbeu emlékezik meg. Azt mondja róla, 
hogy X I I I . Leó vele alig felérhető erkölcsi hatalom, még 
Bismarckra nézve is. 

— Római távirat szerint f. hó 7. és 9-én pápai consis-
torium lesz. A francziaorsági állapotok iránt nyilatkozat vár-
ható a szent atyától. 

— Monsabré atya Lacordaire halála évfordulóján em-
lékbeszédet mondott. Hallgatói közöl néhányan, '.'midőn a 
templomot elhagyták, éltették a szabadságot. E miatt töb-
beket elfogtak. Tehát éljent kiáltani a szabadságra — a „sza-
bad" köztársaságban bün. Mily igaz az a franczia közmon-
dás : Le ridicul, c' est qui tue. 

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

Nyomatott Budapesten, 1880. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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TARTALOM: Tájékozásul. — A keleti magyarok ügyében. — A Szent-László-Társulat f. hó 2-án tartott választmányi 
ayiilése. — Egyházi tudósitások. Budapest. Kulturharcz Magyarországon. China. Missiói tudósi tások. — Irodalom : A 

papi nőtlenségről. — Vegyesek. 

Tájékozásul. 
Uton-utfélen hallhatni s a nyilvánosság közlö-

nyeiben is gyakran olvashatni a katholikus papság 
egyes tagjai részéről — a már adott egyöntetű főpász-
tori instructio után is — azon óhaj nyilvánítását , 
hogy főt. föpásztoraink a büntető törvénykönyv 
életbeléptetése folytán felmerült bonyodalmas ve-
gyesházassági ügy s a vele összefüggő kérdések i ránt 
..biztos", kimerítő utasí tást adni méltóztassanak. 

Nem akarunk érinteni senkit, nem akarunk vo-
natkozni senkire. Pace omnium dicta sunto, a mit 
mondandók vagyunk. Minél teljesebb a tisztelet, 
minél melegebb a szeretet egymás iránt, annál köny-
nyebben megért jük egymást. A szivek rokonszenve 
s a kedélyek nyugalma nagyban elősegíti az eszme-
íisztázást s legtermészetesebb talaja az egyetértésnek. 

Mi az ,un po' pin di luce' i ránt országszerte 
nyilvánuló óhajt bizonyos okoknál fogva nagyon 
ér t jük és erészben méltányoljuk is ; más tekintetben 
azonban, — főleg a már adott világos utasitás után 
ily közvetlen közelségben— nem egészen ér t jük, te-
hát egészen nem is helyeselhetjük. 

Itt van Íróasztalunkban több e tárgyra vonat-
kozó becses hozzászólás mellett egy nagytekintélyű 
tudósunk következő nyilatkozata: ..Ezen ügyben (a 
melyhez t. i. szólunk) a napilapok és folyóiratok 
már annyiszor nyilvánítottak véleményt, hogy ujabb-
nak nyilvánítása talán feleslegessé is vált . . . . En 
részemről annyiféle véleménynyilvánítás után ezen 
annyira fontos ügyben a püspöki kar részéről egy 
az összes lelkészkedö papság részére zsinórmértékül 
szolgáló collectiv nyilatkozatot várok ; ez volna he-
lyes, mert az egyes püspökök részéről ezen kérdés-
ben kibocsátott körlevelek tartalma — mint hal-
lom — nem egészen egyöntetű." 

Erre nézve publicistái kötelességünknek tart-
juk következő felvilágosítással szolgálni. 

Előt tünk fekszik valamennyi lat. sz. egyház-
megyéből a vegyes házasságokra s a velők össze-
függő kérdésekre vonatkozó főpásztori utasitás vagy 
maga, vagy szemtanuk részéről, kik az illető utasí-
tást ismerik, azon nyilatkozat, hogy az illető egy-
házmegyei utasi tás ugyanaz, mint a mely más egy-
házmegyékben megjelent. A gör. sz. egyházmegyék 
közül szintén előttünk fekszik az eperjesi főt. püs-
pöki hatóság utasítása.1) Ezen okmányokba tett tü-
zfji.ÄS-betekintésből kitűnik, hogy valamennyi főpász 
tori utasitás teljesen egyöntetű, mert hiszen ez máskép 
nem is lehetséges, minthogy püspöki értekezlet álla-
pítot ta meg az utasitás szövegét, — csakhogy két 
editióban forognak közkézen: majdnem valamennyi 
megyében a mint a nyár i főpásztori értekezlet elő-
zetesen fogalmazta, csakis egy két megyében a mint 
az öszi, szept. 25 s 26-án tar to t t főpásztori értekez-
let utólagosan „módosította és kibővítette." A hoz-
zánk részint kegyesen beküldött, részint általunk 
beszerzett 12 utasitás közöl ugyanis 10 a legutóbbi 
conferenczia által módositott szöveget közli — egyön-
tetűen2) — és csak 2 a régibb szöveget, de szintén 

1) A munkácsi, nagyváradi g. sz. és szamosujvári egy-
házmegyékből azon értesítést kaptuk, hogy az óhajtott uta-
sitás mindennap várható. Ezen megyék egyikéből nyert biz-
tositás alapján már előre jelenthetjük azt is, hogy az ottani 
utasitás szintén a püspöki értekezleten megállapított szöveg-
ben fog megjelenni. 

Sértés volna feltenni valakiről, hogy őt az egyön-
tetűségre nézve zavarba hozza az, hogy egyik-másik főp. 
utasi tás ugyanazt ugyanazon szavakkal mondva csakis ab 
ban különbözik a másiktól, hogy uj allineát csinál ott, hol 
a másik a mondatokat uj bekezdés nélkül folytatja. A mi a 
stylaris különbségeket illeti az előttünk fekvő 10 másodkia-
dásu főpásztori körlevelet összehasonlítván, kitűnt : a) hogy 
l-ben van : Quo fine etiam disponimus, l-ben Mandamus 
itaque, a többiben ugyanez a hely igy szól: Disponimus 
itaque; de a dispositio maga szóról szóra ugyanaz, a mi a 
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egyön te tűen . Vi lágos tehát , hogy Magya ro r szág nm. 
és főt . föpász to r i k a r á n a k , min t m i n d e n k ö z ü g y b e n , 
u g y ebben is, határozott czélja az egyöntetűség, és erre 
nézve — az ado t t k ö r ü l m é n y e k közt , — már meg 
van téve minden, csakis az vo lna még ó h a j t a n d ó , hogy 
n minden kétséget k izá ró lag egyön te tű föpász to r i 
u tas i t ás , „módos í to t t és b ő v í t e t t " szövegben, a maga 
m ó d j a szerint , vagy p u b l i c á l t a t n é k ot t , hol ez még 
nem t ö r t é n t meg, vagy l ega lább a m ó d o s i t v á n y o k 
m e n n é l e lőbb közö l t e tnének : 3 ) hogy igy az egyönte-
t ű ség c sakugyan tel jes legyen és m inden kathol i -
k u s pap erő t mer í thessen azon biztos tuda tbó l , 
h o g y mellet te az egész ka tho l ika egyház ál l . I l y 
egyön te tű ség e g y e n é r t é k ű a col lect iv ny i la tkoza t -
ta l , a ke t tő közöt t i kü lönbség csakis o p o r t u n i t á s i 
szempont a lá esvén, melyre nézve a f en fo rgó körü l -
mények közt, a m e n n y i r e mi azoknak tömkelegében 
tá jékozni t u d j u k m a g u n k a t , szabad legyen a fentisz-
te l t t ek in té lyes fé r f iúé tó l ez esetben e l térő vé lemény-
ben l ennünk , a n n a l is inkább, mer t m i n d e n ac t iónak 
természetes egymásu tán ja , a fokoza tosság . 

N a g y o n , de nagyon é r the tő , m ié r t szere tné 
mindenk i a lehető legfényesebben megv i l ág í t va lát-
ni a b ü n t e t ö t ö r v é n y k ö n y v á l t a l c s iná l t uj , szokat-
lan, kétes és kényes helyzet minden eshetőségeit , 
te rmészetesen k i v á l t azokat , melyek i r á n t legna-
g y o b b az ember i k íváncs iság , azokat , melyek még 
a jövő t i t k á b a n re j lenek. Ez te rmésze tes és é r the tő . 
Csakhogy m e g kell g o n d o l n u n k , h o g y főpász tora-
inknak a v i lág egyik l egpo l i t ikusabb , l egpróká to ro -
sabb nemzet fö lö t t ébb ideges p a r l a m e n t j é n e k po-
l i t i k á j á v a l van do lguk , azzal a va lamive l , m e l y , 

fő dolog, b) l-ben a Videndum igitur és az Ante omnia 
cum prudentia kezdetű mondatok közé külön bekezdéssel 
egy az adott instructiót csakis jellemezni akaró megjegyzés 
van közbeszőve. Végre c) l-ben egyes szavak, hogy ugy 
mondjam, classicusabbal cseréltetnek fel, p. praxis wsus-salés 
projecto legis helyett rogationi legis monda t ik ; ugyanaz az 
Ante omnia val kezdődő szakasz elején rövidebb fordulatot 
ad a többiek eszmemenetének; és A regula igitur superius 
kezdetű szakaszt, — megtartva a lényeget sőt az utasítást 
magát szóról szóra, — részben szintén más szavakba önti át. 
Egyébiránt, hogy az egyöntetűség iránti meggyőződés teljes 
legyen, legközelebb szószerint közöljük ez utóbbi utasítást. 

3) A módositás kihirdetése, mint az előttünk levő kör-
levelek mutatják, háromféle alakban történt. Egy helyen 
csakis a módositványok közöltettek: egy helyen, hogy vilá-
gosabb legyen, miben történt módositás, először közöltettek, 
illetve jeleztettek a módositványok, azután közöltetett az 
egész bővített szöveg. Egyebütt, vagy hivatkozással az előbb 
fogalmazott utasitásra, vagy minden hivatkozás nélkül, egy-
szerűen közöltetett a ,módosított és bővített' szöveg. Mon-
dani sem kell, hogy a módositványok közlése okvetlenül 
szükséges, egy részt azért, mert azok, mint egyik főp. körle-
vél mondja, a lényeget érintik — mutationes essentiales — 
más részt azért, hogy csakugyan teljes egyöntetűség jöjjön 
létre a gyakorlatban. 

m i n t a f r ancz ia akadémia egyik h a l l h a t a t l a n a Bos-
suet po l i t i ká j á ró l i r t essayében mondá , első tekin-
te t re a l egszembetűnőbb ev iden t i ában r agyog , mé-
lyében azonban a n n á l sötétebb. 4) Vegyük p. csak 
a b ü n t e t ő - t ö r v é n y k ö n y nagy aen igmájá r t ak , az any-
ny i r a elcsépelt „fölvesz'-'-nek é r te lmét . U r a m Iste-
nem ! kell-e v i lágosabb, evidensebb m a g y a r szó m i n t 
ez — , fö lvesz '? ! E s mégis kell-e h a l a n d ó ember i vé-
ges észre nézve gondo lkozás ra k ih ívóbb t a l ány , 5 ) 
m i n t az, hogy van egy tö rvény , me lynek senki sem 
t u d j a m e g m o n d a n i a b í róságok á l t a l é rvényes í t endő 

4) „II n'y a pas de science plus populaire tout ensem-
ble et moins faite pour la foule ; qui brille, au premier abord, 
de plus d'évidence et qui recèle au fond plus d'obscurité . . . 
que la science de gouvernement ou la politique." Nourisson, 
La politique de Bossuet, Paris, 1867. 1. 1. 

5) Lehetetlen dogmatikai szempontból e szó élének csü-
rését-csavarását helyeselni. Keresztény katholikus tan, hogy 
Krisztus egy, szent, katholika és apostoli egyházának tag-
jaivá a keresztség által leszünk. Ma&>jrevűcczf. ßa^ri'Qovreg, 
azaz szóról szóra: tegyetek minden embert tanítványommá, 
egyházam tagjává, megkeresztelve őket. Ennélfogva min-
denki, a ki érvényesen van megkeresztelve, tagja Krisztus 
egy, szent, katholika és apostoli egyházának, akár ki keresz-
telte meg, akár kath. pap vagy prot. lelkész, akár pogány 
vagy zsidó. Tehát orthodoxe : az a gyermek, kit prot. lelkész 
keresztel meg, az a gyermek Krisztus egy, szent, katholika 
és apostoli egyházának tagjai közé van f'ölvéve és tagja Krisz-
tus U. nemcsak láthatatlan, de látható egyházának is. Midőn 
eszének használatára jutván esze szive kinyilatkoztatott tan-
nal jön ellenmondásba, s ez a szakítás valamely ker. kath. 
tannal külsőleg is — p. valamely akatholikus felekezethez 
való öntudatos bármiképi csatlakozás által — nyilvánul, azaz, 
midőn az illető formális externa haeresisbc esik, akkor esik ki 
Krisztus U. láthatatlan és látható egyházából egyszersmind, 
ha már t. i. előbb, valamely halálos bűn által a láhatatlan 
egyházból magát előzetesen ki nem zárta. De még ekkor is, ha 
már Krisztus egy, szent, kath. és apostoli egyházából benső-
leg is külsőleg is kivált, még ekkor is magán hordja bizo-
nyos értelemben az egyház tagságának jellegét, mint p. az 
emberi kéz vagy bármely más tag, ha lemetszik, teljesség-
gel semtni életszervi összeköttetésbnn nincs többé, de azért 
magán hordja az emberi test tagságának jellegét; vagy mint 
Bellarinin mondja, miként az akolból kitévedt juh, nincs 
ugyan bent, az akolban, de azért nem lett uratlanná s azt 
mondjuk róla, hogy ,abból az akolból, való. A ,fölvesz'-nek 
talányszerüsége tehát nem abban rejlik, vájjon kétes e vagv 
bizonyos, hogy a kath. pap által megkeresztelt gyermek fel 
van-e véve a kath. egyházba vagy netn ; hanem a talánysze-
rüség abban rejlik, hogy mikép gondolja a ,fölvesz'-be bujt 
államférfiúi bölcseség magát hivatottnak egy dogmatikus 
kérdés állami definitiójára ; a talányszerüség továbbá abban 
rejlik, hogy nem akarjuk magunkkal elhitetni, hogy lehetsé-
ges volna, miszerint Magyarországon, — hol ugy az ország 
népességének, mint a törvényhozó testületnek többsége ka-
tholikus, — a kath. többség maga maga alatt vágja a fát és 
oly cselekményt akarjon büntettetni, és parancsolja a kath. 
bíráknak a kath. papságot csakugyan megbüntetni oly tet-
tért, mely nemcsak papi, de szükség esetén általános keresz-
tény-katholikus kötelessége minden katholikusnak és joga 
minden embernek, hogy megkeresztelje azt, kit azok, kiknek 
ez természetadta s Isten-parancsolta joguk és kötelességök, 
megkeresztelés végett hozzá visznek, vagy tanuk által hozzá 
küldenek, egyszóval, kinek megkeresztelése mint szent kö-
telesség reá háramlik. 
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értelmét. Vájjon a püspöki kar adjon az ily állami 
törvénynek minden kételyt kizáró magyarázatot , 
akkor, midőn az ország igazságügyminisztere maga 
sem túrija vele szemközt megmondani magáról, — 
bocsánat e kifejezésért ,— hogy fiu-e vagy l e á n y ? . . 
Tehát legyünk észnél, és ne kívánjunk lehetetlensé-
get Ha valamely oldalról lándzsát szegeznek az 
egyháznak : vájjon magok a főpásztorok siessenek a 
faiseurök számára kihegyezni a v a s a t ? . . . A büntető 
törvénykönyvnek az a §-a, melyben az a hires ,föl-
vesz' szerepel, valóságos Aeolus bar langja a kul tur-
kampfnak. Ezt mindenki érzi. Csakis attól függ te-
hát, kitörjenek-e a benne rejlő fúr iák vagy ne, hogy 
ki az Aeolus, kinek a kezében van e sötét barlang sze-
lepjének kilincse. Tekintve, hogy a kormányé a tör-
vények végrehajtásának hatalma és kötelme; te-
kintve, hogy vallásügyi és büntetőjogi törvényre 
nézve, milyen a kérdéses törvény, vallásügyi jelle-
génél fogva a cultusminiszfer, büntetőjogi jellegé-
nél fogva pedig az igazságügyi miniszter az illeté-
kes: világos, hogy főleg e két miniszter kezében van 
a kul turkampfos velleitások Aeolous-barlangjának 
a nyit ja. Már most, minthogy egyfelől tudjuk, hogy 
az igazságügyminiszter lemondott arról , hogy ő 
nyissa fel a bar lang a j t a j á t ; a cultusminiszter pedig 
a képviselőház nov. 26-i ülésében tett nyilatkozatá-
ban határozottan kimondta, hogy ö nem akar Ma-
gyarországon harczot az egyház és állam közt pro-
vocálni :6) vájjon a püspöki kar lépjen oda a sötét 
Aeolus-barlang szelepjéhez, és ő zúdítsa ki az egy-
ház ellen azon szellemeket, melyeknek felidézésétől 
a végrehaj tó hatalom két szakminisztere annyira fá-
zik? . . . Többet erről mondani tiltja az eszélyesség 
és a magyar kath. papság értelmessége iránti tiszte-
letteljes t ek in t e t . . . Ott van egy azonos eset ; az 1868. 
LUI. 12. §-a. Ez a törvény is olyan, — miként a 
legújabb föpásztori utasítás mondja, — hogy „a 
notissirno catholicae Ecclesiae utr iusque sexus pro-
lium catholicarn educationem urgentis postulato re-
cessit.a Tehát ez is valóságos Aeolus-barlangja volt 
a kul turkampfnak. És mi tö r t én t? Kitört belőle a 
ku l turharcz? Nem. A szülök természetes joga utat 
tört magának és a gyakorlat , támogattatva a józan 
ság által, azon restrictiv értelmet adta e törvénynek, 

6) „A magyar állam nem képes kiállani azon megráz-
kódtatásokat, melyeken sok más államot keresztül lehet ve-
zetni." Tréfort AgOot, vallásügyi miniszter. Hogy micsoda 
rím-mel kezdenek e nyilatkozatra felelni az események, azt 
mai budapesti tudósitásunk mondja meg. Mi bizunk az adott 
szóba, — mely bölcsen volt mondva, s óhajtjuk, hogy e böl-
cseség erősebb legyen az eseményeknél. 

hogy, —mikén t ismét ugyanaz a föp, utasítás mond-
ja, — considerata fuerit illa pro talibus nonnisi ca-
sibus lata, in quibus nuptur ientes iure suo natural i 
minime sunt usi, nec quidquam praevie s ta tuerunt 
de fu tu ra suscipiertdarum prolium educatione.1 ' Ez 
a restrictiv értelem is, világos, .hogy recedit ab Ec-
clesiae postulato, azaz malum est, sed minus ma-
lum, kisebb baj, mint ha a szó teljes értelmében al-
kalmaztatnék a §. Ime, egy megnemtörténtté nem te-
hető minus malum árán megszabadultunk egy ma-
ius malumtól , sót a maximum maliimtól is, a mi a 
kulturharcz lett volna, ha nagy hadi felvonulással 
neki megyünk. 

Tehát nem sok szóra, nem sok véleménynyil-
vánításra, nem is — legalább most még — nem col-
lectiv föpásztori szózatra van szükségünk ; — hanem 
tettre, tettre és harmadszor is tet tre — azaz ernye-
detlen lelkipásztori tevékenységre, hogy a hitélet 
megizmosodjék és a kath. önérzet felébredjen. Argue, 
obsecra, increpa, in omni patiei lt i i l et ŰOCtrina 
Tegyük meg azt, s tegyünk ugy, mint a főp. egyön-
tetű utasítás rendeli, mondja, fjelzi. . . A teendők há-
rom pont körül csoportosulnak : a vegyesházasságok, 
a belőlök származó gjermekek^megkeresztelése és az 
anyakönyvbe való bejegyzés körül. A lelkipásztorok te-
endői e három pontra nézve az utasításban oly vilá-
gosan vannak ki mondva, illetőleg kifejtve vagy je-
lezve, a mint csak lehetett. És pedig: 

1-ör : Activa vagy passiva assistentia legyen-e 
vagy nem ; vagyis meg van-e a kellő biztosíték vagy 
nem, s igy megadható-e a dispensatio vagy nem, s tb? 
Minden egyes esetre nézve határozott végutasi tás 
ez : „Disponimus itaque, ut de singulis mixtorum 
matrimoniorum casibus ad Officium nostrum refe-
ratur. t c Mindenek előtt pedig csakugyan olvasgatni 
és tanulmányozni kell, ha szükséges, az utasí tásban 
említett tartom, zsinati határozatokat és a régibb 
főp. szózatokat, rendeleteket, instructiókat a vegyes 
házasságokra vonatkozólag. 

2-or: A vegyes házasságból származó gyerme-
kek megkeresztelésére nézve, ha azok hozzánk ho-
zatnak, világos jelzése papi kötelmünknek ez: „Om-
ni dubio caret, sacramentorum administrationem no-
bis ceu ministris Christi et dispensatoribus myste-
riorum Dei incumbered Egy kétes horderejű emberi 
szóval szemben világos a mi isteni törvényen ala-
puló jogunk és . . . . kötél ességünk . . . Isten ren-
deletének végrehajtásaért , ha kell, helyt állni . 

3-or: Az anyakönyvbe való bevezetésre nézve 
világos és határozott utasítás ez : „Animarum cu-
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ratores itaque, proles, quas certe norunt civiliter lé-
gitimas esse vel legitimatas fuisse, verba ipsius le-
gis adhibendo „az állam törvénye szerint törvé-
nyes", matriculae inscribant." „In dubio ad Ordina-
riatum recurrendum est." 

Mindenki megtevén szelídség és tapintattal 
párosult erélylyel kötelességét, teljes bizalommal, 
rendítbetlen lelki nyugalommal várhatjuk Isten se-
gítségét, az igaz ügy sikerét, s a jólelkű emberek há-
láját, elismerését és támogatását. 

A keleti magyarok ügyében. 
(Vége.) 

3. Bukovinában a magyarok állapota ismét más mint 
Olábországban és más mint Moldvában. Nem sok a magyar, 
nem is sokfelé szórt, jelenleg öt községben tartózkodnak a 
magyarok. De ezen községek kikerekített magyar faluk. 
Csak Józseffalván van (a nagyrészt magyar lakosság mellett) 
kis rész oláh-féle népség, ámde — csoda ! itt az oláhok ma-
gyarul is beszélnek, vagyis a népség nagyobb részétől a kisebb 
rész megtanulta amannak a nyelvét. A plébánosok itt a 
közpénztárból (az államtól) kapnak fizetést, a községek tisz-
tán magyar elöljárók alatt állnak, papjaik, tanítóik magya-
rok. A nép nem is oly satnya, mint hol mások közé szorul. 
Az utczák egyenesek, rendesek : a házak a helyi szokások 
szerint alkotva jobb módot tanusitanak, a nép tiszta magyar 
jellegű, ruhájában, kiejtésében, magatartásában. Azonban 
oly sajátságokkal, a nyelv ősi különlegességeivel, mint 
a moldvai csángó, nem bir. It t csak az a szükség, hogv a 
lembergi ft. érsek állandóan gondoskodjék róluk, hogy ma-
gyar papot adhasson nekik, még pedig — mindig jóravalót ; 
— és hogy tanítójuk mind derék kath. magyar ember legyen. 
Ide behozni papot, tanitót nem nehéz ; egy a kettős monar-
chia király-atyja, ezért itt könnyebb a különben is méltá-
nyos uton való járás. — Tehát Szuczavánál vagyunk 
— az öreg Drusbáczky bácsi vár reánk sárgás nadrág-
jában, és — az idóháznál elköltött étkezés után kocsijára 
ültet, melyen — lassan haladva az esők által megrontott uton 
— megbeszéltük Bukovina minden szükségeit. Egyszerre 
megpillantjuk a józseffalvi halmon épült uj templomot, me-
lyet Drusbáczky bácsi, a Magyarországon szedegetett és 
szorgalommal egybegyűjtött alamizsnából, erős anyagból, 
és elég tetszetős modorban épitett. Megmutatta a casulákat, 
melyeket főúri kegyes nők (gr. Wenckheim, gr. Győry 
Teréz) Magyarországban készítettek. Bemutatta az iskolaé-
pületet, melynek falai szintén magyarországi pénzből ké-
szültek. A község jó hatást tett ránk. Másnap a szent 
mise után a népnek nagy része a szent-László-társulati 
tagot figyelmes tisztelettel hallgatta, és kifejezést adott 
azon érzelemnek, mely az ily elszakadt csoport magyar nép-
ben a magyarországi látogató iránt önkényt fakad. Drus-
báczky bácsit elhagyva, az ut Szuczaván át Fogadjisten 
mellett Istensegits-re visz. Ez Józseffalvánál nagyobb, és 
tiszta magyar község. Papja értelmes fiatal ember, a község 
szülöttje, a Szent-István-Társulat neveltje. A népnek tiszta 
magyar jelleme kielégítően jól esett magatartásában. A 

szomszéd Hadikfalva nagyobb község, itt káplán is van 
rendszeresítve, a lakosok mintegy 6000 hívőt tesznek. And-
rásfalva ügyét, hol katholikus és református hitközségbeli 
mind magyar nép van, a lembergi érsek gondozza. It t kel-
lett vala tehát a szent-László-társulati bizottsági tagnak ö o 
hódolatát tenni. A korban előre haladott főpásztor megi-
gérte, hogy a bukovinai magyarok érdekére mindig gondja 
fog lenni — és szivesen veszi, ha Magyarországból jóravaló 
papokat ajánlanak neki a főpásztorok, s az olyakat hajlandó 
a magyar hivek részére átvenni. De arra is késznek nyilat-
kozott, hogy a lembergi gyermek-szeminariumba, üresedés 
esetében, szivesen felvesz magyar származású gyermeket, 
kit a Szent-László-Társulat évi támogatással fogna segíteni. c? o o 
A magyar plébánosok pedig Bukovinában igen óhajtják, 
hogy a bukovinai területen, melyen egyetlen katholikus 
zárda sincs, létesíttetnék valamely jó szellemű szerzetnek 
háza, melyben ha több nem, legalább egy magyar tag lenne. 
Sőt egyelőre avval is megelégednének, hogy a magyar hí-
veknek fellelkesitésére egy jóravaló missio tartatnék, (p. o. 
a Jézus-társaságiak által,) melynek annál alkalomszerűbb 
volna mielőbbi életbeléptetése, minthogy a német és lengyel 
nemzetiségű hivek részére a galícziai tartományból való 
jezsuiták ismételten, szivesen fogadott és sikeres eredményű 
missiókat tartottak. A magyar nyelven tartandó missiónak 
czéljaihoz, az illető atyáknak útjára, a Szent-László-Társu-
lat méltán fog áldozatával járulni. 

III. Ezekben a keleten élő csoportos magyaroknak 
állására vonatkozó tájékozásokat bezárva, néhány szóban 
azon eszközöknek rövid indokolását kell felemliteni, melye-
ket a bizottság az ügy javára alkalmasoknak ítél. 

Azt ajánlja, azt mondja a bizottság, hogy benszülötte-
ketkell nevelni mind Oláhországban mind — és főleg Mold-
vában, még ha lehet Bukovinában is ; (de itt a magyar úgyis 
benszülött, mert egy fejedelem jogara alatt áll.) Nem ignorál-
juk azt, hogy Magyarországban a kereszténység behozata-
lakor a nemzet valódi javára a derék külföldiek (olaszok, 
németek) sok jót tettek ; de ők maguk is mind magyarok let-
tek és benszülötteket neveltek a polgárosodás gyümölcsei-
nek szaporítására. Nem ignorálhatjuk azt sem, hogy jelen-
leg is több mívelt nemzeteknél a külföldi egyének igen 
nagy becsben állnak, hogy p. o. a szászországi 73 ezer 
katholikus hivők lelki vezetői nagyrészben a német terület 
egyéb vidékein születtek. Annyit méltán elvárhatni, hogy 
nem fogja, nem foghatja azt bármely féltékeny kormány 
nemzetiségi üzelemnek nézni, ha saját területén élő,ott szüle-
tett, oda való egyéneket igyekszenek a fajrokonok a vallá-
si mívelődés tényezőiül kimívelni, fölvilágosítani. Senkit 
vádolni, senkit gyanúsítani nem kell, — és biztosan feltehető, 
hogy — a keresztény polgárosodásnak a török gránicztól 
keletre álló őre, a szép hivatással biró román kormány, ka-
tholikus fejedelme alatt, a méltányosságnak bizonyára szol-
gáltat egy oly tért, melyen a kath. magyaroknak mí-
velődése elősegittetve lévén ez az ottani állami intézkedé-
sek keretében, az összes fejedelemség jólétére s annál hatá-
lyosabban befolyhat, minél bizonyosabb, hogy a csángó 
magyar igen hű alattvaló — éa hogy a csángó ifju-em-
ber a katonaszolgálatban is a sereg elejébe válik. Ehez-
képest : benszülöttek mívelése, bent, a lakó helyen, ázot t -
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helyi kormány szemei előtt, az ő méltányos felügyelete alatt ! 
Ezek oly álláspontok, melyeket a mívelt világ régen elfo-
gadott. 

Különben mi a kormányok dolgaiba nem avatkozunk, 
— hanem csak társulati uton maradunk. 

E társulati útról jegyezzünk meg kettőt. 
Helyesen . . . akarjunk ! 
Helyesen. Ebben talán nincs hiba nálunk; mert min-

dent nagyon fontolóra veszünk. Nagyon tudjuk, hogy mi 
tisztán társulati uton működünk ; hogy az állam dolgába 
nem avatkozunk ; hogy nemzetiségi üzelmet nem indítunk ; 
hogy helytelen eszközökhöz nem nyúlunk ; hogy a politikai 
pártállás szitására ily ügyben nem törekszünk. Mindezt 
helyesen tesszük : — és igy kell tennünk, mert különben, ha 
jót akarunk is, de — rosszul; — akkor oda a dolog érdeme 
Isten és ember előtt. —Azonban itt nem annyira arról van 
a szó, hogy helyesen akarunk-e, mint inkább arról, — hogy 
akarunk-e egyáltalában? Nagyon sokszor, igy mondja a ta-
pasztalás, a tulon-tul nagy okosság csak szárnyát szegi a bá-
torságnak, és a kik azt erőltetve kiáltják, s másoknak sze-
mére hányják, hogy okosan kell dolgozni : azok sokszor 
az okosság czime alatt a nem dolgozást vagy komótsá-
got értik. A hanyagság, az egykedvűség, a kényelem, 
az álszégyen, talál magának szebbnél szebb büvölőbb 
czimeket. Ilyen czim nekünk nem kell. A mit tesz-
tek egynek a kicsinyek közül, nekem teszitek. Tehát 
tenni kell. Pedig lehet: csak akarjunk. Az a gyermek, 
kinek testén a pántlikától nem látszik a ruha : nem 
nélkülözhet, nem tehet? Az a gyermek, kinek zsebpénze, a 
szűnődő napján haszontalanra megy: nem tehet? Azon 
ifjú, azon hajadon, ki apját anyját károsítja, hogy mulat-
ságára ne hiányozzék a hegedű pénz, a pirosító ára : az 
nem tehet? Azon polgár, kinek egészségét a pálinka rontja, 
testét tőrpiti : az nem tehet? A polgári állások magasabb 
fokai, ha igényeik széttágitását egészségesebb egyensúlyba 
állítják : vájjon nem tehetnek , kivált ha meggondoljuk, a 
mit tesznek ? . . — Szent László korában is ügyes bajos 
idők voltak, ügyes bajos emberek éltek ; mégis találtak arra 
való költséget is, hogy a királylyal együtt iskolákat alapí-
tottak, templomokat építettek. Tegyük ezt mi is, — reánk 
is visszahat a Szent-László király korabeli jótékony szellem 
— és házi népünk boldogságában fel fogjuk találni azon 
örömet, mely az önmegtagadással járó jótevésben rejlik. 

A Szent-László-Társulat 
folyó hó 2-án tartott választmányi ülése. 

A gyűlésen dr. Schlauch Lőrincz szatmári püspök ur 
•ő excellentiája elnökölt, kit az ülés megnyitása után Már-
kus Gyula kanonok ur ő nagysága meleg szavakban üdvö-
zölt, — ismételten élő szóval is tolmácsolni óhajtván a vá-
lasztmánynak már Írásban is kifejezett őszinte örömét és 
forró szerencsekivánatit ő excellentiájának legfelsőbb ki-
tüntetése alkalmából. A felhangzott harsány éljenzések le-
csillapulta után a püspök ur ő excja meghatottan köszönte 
meg a szeretet és tisztelet őszinte nyilvánulását s igéré, hogy 
valamint eddig, ugy azután is egész odaadással és erélylyel 
fog a társulat ügyeinek felvirágoztatására törekedni. 

A titkár bemutatta a közgyűlés határozata folytán 

nyomtatásban megjelent megnyitó beszédet, melynek nyom-
tatási költségeit ő exclja a társulati elnök ur-jvolt kegyes fe-
dezni. A diszesen kiállított füzet szét fog küldetni az egy-
házmegyei hatóságoknak oly kérelemmel, hogy a társulat 
czéljaira elárusítani szíveskedjenek. A füzet a Szent-István-
Társulat ügynökségében is megrendelhető példányonkint 
30 kr j aval. Tekintettel a jó ügyre felülfizetések köszönet-
tel fogadtatnak. 

Ezután felolvastatott az egyházmegyei igazgatók ki-
nevezését kérő körlevél a nagyméltóságú püspöki karhoz. 
A körlevél elfogadtatván legközelebb szét fog küldetni. O O O 

A közgyűlés a csángó bizottságnak javaslatait elvben 
elfogadván, a kivitel módozatainak megállapítását a vá 
lasztmányhoz utasította. Ezekből a legfontosab levén a 
jassyi apostoli vicarius által Bákóban vagy Szábófalván fe-
lállítani szándékozott praeparandia ügye, tekintettel arra, 
hogy a jassyi apostoli vicarius leköszönt, határoztatott, 
miszerint bevárandó az uj vicarius kinevezése, kivel azután 
az elnökség érintkezésbe teendi magát, hogy hajlandó-e 
elődének tervét valósítani, mely esetben a társulat a maga 
részéről tőle telhetőleg kész segélyt nyújtani. Egyúttal érte-
síttetni fog, hogy a társulat hajlandó gondoskodni csángó 
ifjak elhelyezéséről s neveltetéséről magyarországi kis semi-
nariumokban s papnöveldékben, ha erre alkalmas és tehet-
séggel biró gyermekek vagy ifjak fognak a jassyi vicariatus 
által ajánltatni. 

Olvastatott Kubinszky Mihály püspök ur levele, ki 
egy 15 éves csángó fiút ajánl, ki a szombathelyi püspök ur 
ő excjának közgyűlési nagylelkű Ígérete folytán Szombat-
helyen lenne neveltethető s papi pályára képezendő. A jas-
syi püspöki vicariustól informatio fog kéretni a szükséges 
bizonyítványokkal az emiitett csángó fiúról, s kedvező vá-
lasz esetében, fel fog kéretni Szabó Imre püspök ur ő excja, 
hogy a gyermek neveltetését elvállalni kegyeskedjék. 

Májer Károly nőténcsi birtokos társulati alelnök, te-
kintettel egészségi állapotára, az alelnökségről lemond. A 
választmány mély sajnálattal vette tudomásul a buzgó alel-
nök ur lemoudását; minthogy azonban azt elfogadni nem 
áll jogában a lemondást annak idején a közgyűlés elé ter-
jesztendi. 

A titkár jelentette, miszerint gróf Pongrácz Adolf 
vágujhelyi prépost-plébános 20 frttal a társulat alapitó tag-
jává lett. 

Néhai Németh Mihály drózói prépost egri kanonok 90 
frtot, néhai Némethy József szatmári nagyprépost 100 frtot, 
néhai Szecskay János ókéri plébános 50 frtot ; néhai bo-
gyai Bartalos Béla volt abaujmegyei szolgabíró 100 frtot, 
néhai Hüll Ferencz cz. prépost muraszombati plébános 30 
frtot hagyományozott a társulatnak. 

A pénztári kimutatás szerint a társulat bevétele 4862 
frt 15 kr., kiadása 4306 frt 29 kr. ; alapitványi tőkéi kész-
pénzben 18,072 frt 72 kr., értékpapirokkan 21,250 frt. 

A szürkenénikék ferenczvárosi, terézvárosi és krisztina-
városi intézeteinek, továbbá a Mária-intézetnek egyenkint 
40 frt segélyadomány szavaztatott meg. 

A magyarországi illetőségűek részére fenntartott bel-
grádi r. k. elemi iskola évi subventiója 200 frtról 400 frtra 
emeltetett. 
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A többi folyamodványok elintézése a legközelebbi vá-
lasztmányi ülésnek tartatott fenn. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére dr. Euzsicska János 
egyetemi tanár és Sántlia Lajos országgyűlési képviselő vá-
lasztmányi tagok kérettek föl. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest , deczember 7. A lculturharcz Magyarorszá-

gon. — Fejlődnek az események, tisztul a helyzet, a látha-
tár világosabbá lesz, mert odajutottunk, hova liberális tör-
vényeink mellett nem jutni lehetetlon volt. Egy processuson 
ment a katholicismus keresztül Magyarországon néhány év 
alatt, melyhez csak az úgynevezett ,reformatio' behozatalát 
vagyunk képesek hasonlítani, de ez a processus veszedelme-
sebb még a reformatio időszakánál is. Akkor a katholicis-
mus üldözése, igaz ugyan, hogy véres volt, a minő ma 
még nem ; de akkor létezett még hatalmas katholikus érzü-
let is az országban, melytől egy jobb jövőt és az erőszakos-
kodás megszüntetését várni lehetett, a minő ma fájdalom 
nem létezik. Akkor a katholicismus üldöztetése nem volt 
törvénybe igtatva és az egész országra kiterjesztve : ma már 
a helyzet e tekintetbeu is válságosabb, mert törvényesen le-
het üldözni a katholikus papot, a ki vallásának törvényei 
szerint jár el egyházi ténykedéseiben, szóval a kulturharcz, 
azaz a katholicismus üldöztetése tényleg megkezdetett ná-
lunk is. 

Azok után, a mik Magyarországon a katholicismus el-
len néhány év óta történnek a törvényhozáson belül és ki-
vül, a logicai következetességnek oda kellett vezetni okvet-
lenül, a hová jutottunk, t. i. a soproni és más esetekhez, a ka-
tholikus papság üldöztetéséhez ; és ennyiben ez bennünket 
nem lep meg, ezt mi előre láttuk és megmondtuk, hogy igy 
fog történni; de ami, ha szabad e kifejezéssel élni, érdekessé 
teszi a helyzetet, az, az események találkozásában rejlik. 
Vagy, már nem tehetünk róla, sit venia verbo : nem érde-
kes-e, hogy mig vallásügyi miniszterünk azt fejtegeti az or-
szággyűlésen, hogy az országban minden törvényesen bevett 
vallásfelekezetnek meg van a szabadsága ; mig ő tiltakozik, 
minden kulturharcz ellen, mert azt a nemzet nem birná meg; 
mig hasonló értelemben nyilatkozik a miniszterelnök is: 
ugyanazon idő alatt érkeznek a fővárosba, a miniszteri álli-
tásokuak tényekben nyilatkozó czáfolatai, melyek tagadják, 
a mit a miniszterek állítanak, s azt bizonyítják, amit a mi-
niszterek tagadnak ; mert tény, hogy a katholikusok nem 
birnak szabadsággal, és tény, hogy a kulturharcz nálunk lé-
tezik. Vagy szabadság az, midőn a katholikus pap hite és 
meggyőződése szerint vallási ténykedésében nem járhat el? 
Nem kulturharcz az, midőn a katholikus pap két havi bör-
tönre. 300 frt pénzbirságra Ítéltethetik, mert az apostol sza-
vát, oportet Deo magis obedire, quam hominibus, lelkiis-
meretesen teljesiti? Miben különbözik ez az eljárás a po-
rosz-kulturharcztól ? A porosz kulturharczos törvény a ka-
tholikus pap fizetését, melyet az állam tartozik fizetni lefog-
lalja: a magyar törvény pedig, minthogy az állam nem fizeti 
a katholikus papot, pénzbírságot szab ki. Az is, ez is továbbá 
a katholikus papot bebörtönözi. Mi tehát itt a különbség? 
Azt_lehet-e erre mondani,hogy minden vallásfelekezetnek sza-
badsága van nálunk? Lehet-e azt mondani, hogy nálunk kul-

turharcz nem létezik? Hogy a katholikusok ,szabadsága' 
még kirívóbb legyen, felemiitjük itt, hogy a minisztérium-
ban, mint mondatik, épen most dolgoznak oly törvényjavas-
ton, mely megengedi, hogy a keresztények zsidókká lehes-
senek. Ily ténynyel szemben tehát nem valóságos guny az, 
midőn katholikus pap pénzbirságra, börtönre ítéltetik, mert 
egy gyermeket isteni küldetéséhez képest megkeresztel? 
Nem a legnagyobb sérelme-e a lelkiismereti szabadságnak, 
midőn az erőszakosan elnyomatni szándékoltatik ? 

Igen, a kulturharcz megvan, az a kulturharcz, mely-
ről a kormány egyik tagja kijelentette, hogy azt a nemzet 
meg nem bírja; és ámbár ez az öntudat létezett a kormány-
ban, midőn a büntető codexet készitette, ámbár ezt tudta a 
képviselőház, a törvényjavaslatot mégis megszavazta. Le-
vonjuk-e tehát a következtetést az előzményből? Felesleges, 
hiszen mindenki felfogja, miképen kell nevezni oly eljárást, 
melynek vészes következményeiről az intéző körök meg 
vannak győződve és azt mégis végrehajtják. It t csak egyet-
len egy mentséget sem vagyunk képesek felhozni a kormány 
és azok részére, kik a törvényt megszavazták ; mert azt tud-
hatták, hogy a katholikus papság nem fog gyáván meghu-
nyászkodni ott, hol ily lényeges kötelmének teljesítéséről 
van szó. A kormány és kik megszavazták javaslatát tudhat-
ták volna jó előre, hogy a magyar kath. papság épen ugy 
fog eljárni ily kulturharczos törvénynyel szemben, mint el-
járt a külföldi katholikus papság és e külföldi papságnak 
példájából egyáltalában nem arra merithetett magának re-
ményt, hogy a magyar katholikus papság tétlenül fogja 
venni a lelkiismeretébe ütköző törvényt, hanem azt, hogy 
annak végrehajtására nem fog közreműködni, és hogy igy 
meg fog kezdődni az a harcz, melyről bizonyos dolog, hogy 
azt a nemzet ki nem birja. A vallási tehát ugy, mint a nem-
zeti szempont egyiránt olyannak tünteti fel a kulturhar-
czot, a mely ugy igazságtalan, mint egyúttal veszélyes is. 
De ínég ha eddig nem tudta volna valaki, mily téves alapból 
kiindulva tette fel a kormány, hogy törvényei nem fogják a 
kulturharczot előidézni: most, a már felmerült esetek után, 
ez ábrándról le kell mondania. A katholilkus papság, mint 
az a megtörtént esetekből kitűnik, állását ugy fogja fel, mint 
ez kath. paphoz illik. A felmerült példákat más ujabb ese-
tek fogják követni, az az a kath. papság nem fogja elárulni 
kötelességét. És quid tunc? 

Quid tunc? E kérdésre a választ a kormánynak kell 
megadni és e válasz benfoglaltatik a kormány által tett és 
általunk idézett nyilatkozatban. A kormány maga mondja, 
hogy nem akar kulturharczot ; indokul azt említi, mert a 
nemzet a kulturharczot meg nem birja. Igen, de a kultur-
harcz megvan, a katholikus papságot üldözik, törvény elé 
idézik, mert kötelességét teljesiti, mindez pedig azon törvé-
nyek alapján történik, melyeket a kormány megszavaztatott, 
melyek ellen a kath. főpapság által is a főrendi házban fel-
szólalás történt: ha tehát a kormány nem akar kulturhar-
czot, ugy a feltett kérdésre válasza más nem lehet, másnak 
lenni nem szabad, mint az, hogy megszünteti a kulturharcz 
okát, eltávolítja a törvény azon intézkedéseit, melyek a kul-
turharczot provokálták. Ha a kormány ezt megteszi, akkor 
bebizonyítja tényleg, miszerint komoly volt nyilatkozata, 
hogy a kulturharczot nem akarja ; ha nem — nem. A ka-
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tholikusok lelkiismereti szabadságának, a nemzet érdekének 
szempontjából mi fájdalommal veszünk tudomást minden 
egyes tényről, mely törvényeink következtében a katholikus 
papság ellen intéztetik; de a katholikus pap, mint ilyen, más-
kép nem tehet; a felelősség nem őtet, hanem a törvényhozó-
kat illeti. Ha tehát nem akarják, hogy a nemzet oly harczba 
keveredjék, illetőleg, hogy e harcz oly mérvet vegyen, me-
lyet a nemzet meg nem bir : ugy legalább a nemzet érdeké-
ben hozzák helyre az elkövetett hibát. ó 

China. Misssói tudósítások. — Miről tudósitsam önt 
ma Chinából? — irja Braun Ansgár atya a Salzb. Kirckm-
blatt szerkesztőjének. Súlyos betegségemből, mely majdnem 
n sirba vitt, teljesen fölépülve, ápril-hó végén újra vissza-
tértem mult évi missió-kerületembe, Séi-cróuba. Megérkezé-
semkor a keresztények nagyostul-kicsinyestől rögtön üdvöz-
lésemre siettek, s mivel az a hamis hir volt köztük elterjed-
ve, hogy meghaltam, örömük a nem remélt viszontlátás fe-
lett csak annál nagyobb volt. Midőn aztán, hogy örömüket 
még inkább fokozzam, egy ládából egymásután különféle 
ajtatossági tárgyakat, kereszteket, képeket, egyházi ruhákat 
emeltem ki s elmondtam nekik, hogy mind ezt épen beteg-
ségem ideje alatt küldték európai jó barátaim kerületem ká-
polnái részére, — a csodálkozásnak és kérdezősködésnek alig 
akart vége lenni. Azután buzgó hála-imát rebegtünk jóte-
vőinkért. Ekként jelen missió-esztendőm jó és biztató kez-
detet vett. Eddigi tapasztalásaim szerint azonban, miket 
imént befejezett két hosszabb missiói utamban tettem, dús 
aratásu esztendőnek is Ígérkezik. A megtérések annvira sza-O ~ J 
porodnak, hogy húsvétig előreláthatólag háromszor annyi 
pogányt fogok megkeresztelhetni, mint a mult évben. Ké-
sőbb, ha Isten ugy akarja, bővebb tudósítást fogok önnek 
erről küldeni. De ez évben sem hiányzanak a különféle ki-
sebb-nagyobb keresztek. Ha a jó Isten a sziveket az üdv 
igéinek megnyitja, saját részéről az ördög sem pihen. Efféle 
keresztek leginkább a pogányok zaklatásai és apróbb üldö-
zései, kik, hiába, kevés esetet kivéve, a keresztényeket nem 
igen szenvedik. Ily összeütközésekben utóbbiak rendesen a 
inissionáriusokhoz fordulnak; és hál' Istennek az 1860. pe-
kingi békekötés óta, mely által a francziák és angolok a 
mandarinok sokféle elnyomásainak határt szabtak, nekünk, 
mint mis8Íonáriusoknak, keresztényeink jogos védelmében, 
a polgári és katonai hatóságok tetterős támogatása rendel-
kezésünkre áll. A keresztényeknek ugyanis meg lett enged-
ve, hogy vallásukat szabadon és akadálytalanul gyakorol-
hassák, a pogányoknak pegig egyidejűleg megtiltatott, hogy 
•őket ebben zavarják, vagy a bálvány-tiszteletben való rész-
vétekre bármi képen is kényszerítsék. 

Például egy igen gyakran előforduló vitás ügyet aka-
rok felhozni. A chinai császár valamennyi keresztényt föl 
mentett a nyilvános szini előadások rendezésére fizetendő 
adók alól, mely előadások kiválóan arra szolgálnak, hogy az 
istenek iránt hódolatot tanúsítsanak sa népnek hízelegjenek. 
Efféle szini előadásokat évenkint majd minden községben, 
ott pedig, a hol bálványteinplomok vannak, különféle alkal-
makkor, rendesen szoktak tartani ; ilyenkora pogányok sok-
szor kényszeríteni akarják a keresztényeket, hogy a költsé-
gekhez ők is járuljanak ; vájjon megjelennek-e aztán az elő-
adásokon vagy nem, azzal uem törődnek. De mind a kettő, 

mind a személyes jelenlét, mind a pénzzel való közreműkö-
dés, a legszigorúbban el van tiltva keresztényeinknek, nem 
csak azért, mert a színdarabok legtöbb esetben nyílt vagy 
vonzóan rejtett érzékiséget prédikálnak, hanem, mert első 
sorban a hamis istenek tiszteletére rendezvék s nem egye-
bek a bálványtisztelet sokféle formáinak egy neménél. S 
igen ritka eseteket kivéve, midőn egyes keresztények abbeli 
félelmökben, hogy vonakodásuk esetén a pogányoktól bírt 
bérletet elvesztik, titkon megfizették a követelt pénzt. — Is-
tennek hála, elmondhatom keresztényeimről, hogy inkább 
szenvednek, mint sem hogy e tekintetben a pogányok aka-
ratának eleget tennének és vétkeznének. Igy az idén is a vo-
nakodó keresztényeket a pogányok egyik helyen megverték 
és súlyosan bántalmazták ; a másikon minden vagyonuktól 
megfosztották ; egy lrermadikon gyilkolással és felgyujtá-
sal fenyegetőztek ; ismét másutt borzasztó káromlásokat 
szórtak a keresztények Istene ellen s értésemre adták, hogy 
engem is agyon fognak ütni. Mind ez esetekben a jó Isten 
fényes elégtételt szerzett számunkra a pogányok részétől. 
Keresztényeim nevében panaszt emeltem az illetékes man-
darinoknál, s hála Istennek, a siker sohasem maradt el. A 
mandarinok a vétkeseket példásan megbüntették, kereszté-
nyekhez és pogányokhoz nyilvános iratokat intéztek, utób-
biakat a legsúlyosabb büntetések fenyegetése alatt letiltot-
ták az efféle erőszakoszakosságok ismétlésétől, s a mi ere-
deti és a legszebb, a gonosztevőket minden egyes esetben 
arra kötelezték, hogy ünnepies béke-vagy engesztelő lakomát 
rendezzenek. Különösen föl kell említenem a következő érde-
kes esetet. Kerületem egyik legdühösebb pogánya, a ki 
nyilvánosan mondogatta, hogy késeit már kiköszörülte, a 
ki a többi pogányokat folyton izgatta a keresztények ellen 
s ezt mint al-mandarin könnyen tehette, a ki egy vásárban 
már nagy embercsoportot gyűjtött össze, hogy a kereszté-
nyeket megrohanja, nevezetesen, hogy engem, mihelyt meg, 
lát, megtámadjon : e dühös pogány, Isten kegyelmétől illet-
ve, egyszerre bárányszeliddé változott. Felhagyva gonosz 
életével, jelenben a sz. keresztség fölvételére készül s re-
mélhetőleg már ez év végéig az újjászületés fördője által 
egyesítve leszen Krisztussal. Képzelheti, mennyire örvendek, 
hogy épen ez emberre nézve eszköz lehetek Isten kezében, 
hogy Isten ellenségéből Isten gyermekévé legyen. Kate-
chumenjein közt egy Zai-kung is találkozik, azaz olyan 
chinai, a ki eddig nőtlenül élt és ezenfelül egy kora ifjúsá-
gában tett fogadalmánál fogva a húseledelektől és borivás-
tól állandóan megtartóztatta magát. Jelenleg 42 éves. Nem 
rég egy chinai muhammedánnal jöttem össze. Hegyes sip-
kájokról lehet őket felismerni. A próféta követői a Koblai 
khán által alapított mongol dynastia alatt számosan vol-
tak, valamint Budháé a Mandschuk alatt, s természetesen 
éjszakon számosabban mint délen. Ma-nap, az előbb emii-
tett mozlem tanúsága valamint egyéb adatok szerint, kö-
rülbelül másfél millióra megy számuk. Egy körülmény gá-
tolja az izlam elterjedését a szegényebb sorsú chinaiak kö-
zött, — a sertéshús tilalma. Valamint minden szegény föld-
művelő országban, ugy Chinában is a sertés a házi gaz-
daság nélkülözhetetlen részét képezi s valóban nagyon ke-
mény dolog lenne rájok nézve, ha ettől megfosztnának. A 
chinai muhamedánok nem ritkán ürü- és marhavágással 
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foglalkoznak, mitől a budhisták, előitéltetök következtében, 
irtóznék. Ekként eaz ökör- és sertéshús, Budha és Muham-
med közti ügy, vitás marad ; és ki döntse el, mikor a dok-
torok nem egyeznek meg? A mubamedánokon kivül van 
Chinában még mintegy ötvenezer zsidó is. Ha valamely 
chinaitól azt kérdezik, hány bölcseleti vagy vallásos hit-
rendszer van országában, azt feleli : három, úgymint Yu, 
azaz Kung-fu-tse, vagy, mint a jezsuiták latinositották, 
Confucius tanitása, továbbá Fo vagy a Budhismus, és Tao, 
a rationalisták. De ebből korántsem szabad azt következ-
tetni, hogy mind a három általán véve egyenlő becsben ré-
szesül. A confucianismus az igazhivő tan vagy China ál-
lamvallása, a másik kettőt a kormány — habár tűri, mig az 
elsővel versenyre nem száll — inkább nyomja, mint párt-
fogolja. Tényleg azonban China e három uralkodó rendszere 
közt oly kevés a vita és ellenségeskedés, hogy nagyon sok 
embert lehetne találni, a kik bajosan tudnák megmondani, 
a három közül melyikhez tartoznak kizárólag. Sokan közü-
lök valamennyi templomban imádkoznak s a polytheismust 
a legkiterjedettebb mértékben gyakorolják. Remélem, lesz 
még alkalmam önnek e három rendszer felől kimerítőbb 
tudósítással szolgálni. Addig is Isten velünk ! Ta-xe-lciao, 
1880 aug. 24. 

IEOMLQI. 
A papi nötlenségröl. — Dr. Laurin Ferencz, cs. kir. 

udvari káplán s bécsi egyetemi tanár — legújabban megje-
lent ily czimü munkája : „ Der Coelibat der Geistlchen naeh 
canonischem Rechte mit besonderer Beziehung auf das Recht 
der oestereichisch'ungarischen Monarchie," — nem ok nélkül 
keltett figyelmet az egyházi irodalmi világban. Igaz, hogy 
e tárgy fölött — ujabb időben is — sokan irtak, csakhogy 
azok közül némelyek ezen nagyfontosságú egyházi intéz-
ménynek csupán egyik vagy másik oldalát vették szemügyre ; 
mások pedig, anélkül, hogy az illető egyházi szabványokat 
és határozatokat kellőkép ismerték volna, irtak e tárgyról ; 
végre, olyanok, kik ezen intézményre vonatkozó egyházi 
rendeleteket csak elferdítették. A tudós szerző feladatául 
tüzé ki magának a papi nőtlenség intézményét egész kiter-
jedésében és a más — egyházi intézményekhezi vonatkozá-
sában, és pedig eredeti okmányok után behatóan fejtegetni ; 
alkalmat nyújtván igy az olvasónak is, miszerint ezen ok-
mányokat maga is tanulmányozhassa, és az általa előadot-
taknak igazságára nézve magának kellő meggyőződést sze-
rezhessen. Ezen feladatnak a t. szerző tökéletesen megfelelt 
ugy, miszerint bizton állithatjuk, hogy mindenki, aki e 
munkát figyelemmel és elfogulatlanul fogja olvasni, kell, 
hogy meggyőződjék a kath. egyház mély bölcsesége és ma-
gasztosságáról, amint az, — valamint minden más — ugy 
ezen intézményében is nyilatkozik. 

A mű a felvett tárgyat -— bevezetés után (az egy-
házirend fogalma- és fokozatairól) — hat részre osztja fel 
Az első rész, a papi nőtlenség fogalmát, eredetét, inditóokait 
valamint az ellene felhozni szokott ellenvetéseket tárgyalja. 
A második rész kimutatja, miképen jött létre s fejlődött ki 
a papok nőtlensége. A harmadik rész hozza a papi nőtlen-
ség történelmét. A negyedik : a coelibatus megszegésének 
jogkövetkezményeit Az ötödik : annak jogtermészetét. A ha-
todik : a papi nőtlenséggel foglalkozó irodalom egynehány 
ujabb termékeit ismerteti meg. Ehhez járul még egy függe-
lek is, melyben a papok nőtlenségére vonatkozó osztrák-
magyar törvények beható magyarázatban részesülnek. — 
Minden egyes résznél nagy érdekkel időzhetnénk, haa kisza-
bott szűkebb tér a liosszasb ismertetést nem tiltaná. Azért, 
csupán néhány részletről akarok még rövid emlitést tenni. 
Tudjuk, hogy Koskoványi Ágoston nyitrai püspök ur ő ex-
cellentiája a „Coelibatus et Breviárium" czimü négy vaskos 
kötetből álló nagybecsű munkájában (melynek folytatása 

nemsokára meg fog jelenni) a papok nőtlenségére vonatkozó 
igen számos és pedig az egyház legrégibb idejétől kezdve — 
1875-ig terjedő írott emlékeket — monumenta — és okmá-
nyokat adott ki. Ezen gyűjteménynek ami szerzőnk is igen 
nagy hasznát vette, számos helyen hivatkozván könyvében a 
jeles műre. S miután e műben egyszersmind a Coelibatus-
ról — pro et contra — szóló tömérdek világ-literatura, egész 
a fenntemlitett 1875-ik évig ki van meritve s ismertetve ; 
azért a szex-ző könyvének hatodik részében csupán az azóta 
megjelent és az „Oesterreichische Monatschrift für Gesell-
schaftswissenschaft und Volkswirtschaft" czimü havilap 
1879-ki évfolyamában ismertetett ily nemű mánkákból vesz 
egynehányat birálatalá. Ezek közül leginkább Schulte mun-
kája — „Der Coelibatszwang und dessen Aufhebung. Bonn 
1876." részesül éles bonczolásban. Ismei'etes ugyanis, hogy 
Schulte — katholikus korában, még mint prágai egyetemi 
tanár, az ő 1856. évben kiadott egyházjogában „System des 
allgemeinen katholischen Kirchenrechtes" Gieszen 1856.) 
igen buzgón és alaposan tudta védeni a papok nőtlenségét ; 
de amióta az úgynevezett ó-katholikusok sectájához szegő-
dött, a coelibátusról meggyőződése is egészen megváltozott, 
és a fenntebb említett 1878-ban kisütött iratában annak 
legnagyobb ellenségévé lett. Szomoruanérdekes dr. Sehulte 
következetlenségei s ellenmondásainak bohócz tánczát szem-
lélni összehasonlitván ezen utóbbi munkájával. Azon felül 
— mint szerzőnk is mondja — Sehulte oly durva és aljas ki-
fakadásokat enged meg magának ezen iratában az egész 
katholikus papság ellen, melyek egy mivelt emberhez nem 
illők, s magok a tisztességesebb ó-katholikusok is — (mint 
péld. Keusch az ő „Theol. Literaturblatt" 1876. folyamá-
ban) kárhoztatják azokat. Jól mondá a mainzi „Katholik" 
recensense is, hogy aki Sehulte ellenmoixdásai, következet-
lenségei és elfex-ditéseinek tömkelegében béketűréssel kiséré 
őt : azon meggyőződéshez kell hogy jusson el véle, hogy 
mily tisztán, mily magasztosan á l la katholika egyház az 
ily ellenségek és megtámadásokkal szemben, s mint fogják 
meg és hálózzák be azok önnönmagukat az ő elménczkedé-
seik és elferditéseikkel ; sőt köszönetet mond Schultének 
azon győzelemért, — melyet ami szentegyházunknak az ő ily-
modu megtámadásai által szerzett. (Vége köv.) 

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

jesztéséx-e, a szatmári székesegyházi káptalannál üresedésben 
levő nagypréposti állomásra Schmotzer lgnácz koppániczim-
zetes prépost és éneklő kanonokot nevezem ki : Nóvák Antal 
őrkanonoknak az olvasó kauonokságra, Irsik Ferencz szé-
kesegyházi főesperesnek az énekló kanonokságra, és Kessler 
Ferencz mester-kanonoknak az ői'kanonokság-ra való főkö-tő 
zatos előléptetését jóváhagyván, az ez által megürült szé-
kesegyházi főespex-ességi kanonokságot Pohl Károly sághi 
czimzetes prépost, főesperes és mármarosszigeti plébánosnak, 
a mester-kanonokságot pedig Páskuj Lajos typhulti czimze-
tes apát, alesperes, szentszéki ülnök és szatmári plébánosnak 
adományozom. 

Kelt Gödöllőn. 1880. évi november hó 21-én. 
FEEENCZ JÓZSEF, s. k. Trefort Ágoston, s. k. 

VEGYESEK. 
-f- Ngos Póda Endre, apát-plebánost és lelkészsegéd-

jét a soproni járásbiróság csakugyan elitélte. . . . Mély tisz-
telet a hitvallóknak ! 

— Rómából az ,Aninxa' nevü hospitium egyik képlánja 
megezáfolja a béesi ,Vaterland' azon hix-ét, mintha ő emja 
Jacobini bibornok az ,Anima'-ban tartott allocutióban azt 
mondta volna, hogy Poroszországban az egyházellenes tör-
vény fortualis visszavétele fog bekövztkezni, miután azok 
tényleg már most gyakorlaton kivül vannak. Ezt a bibornok-
államtitkár nem mondta, nem is mondhatta. 

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

Nyomatott Budapesten, 1880. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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tudósítások : Budapest. Zsidó propaganda Magyarországon. Szeged. Illeték-mentesség. Francziaország. Cotton valencei püs-

pök felmetése. — Irodalom : A papi nőtlenségről. — Vegyesek. 

Világos jog1, kétes törvény : 
mi itt a teendő '? 

„Legem bonam a mala, nulla alia, nisi 
naturali norma, dividere possumus." Ci-
cero, de leg. 1. cap. 16. 

I. Világos jog. — Azt kérdezzük: van-e joga 
Magyarországon katholikus embernek hitelvei sze-
rint élni, azaz cselekedni? 

Ki merné ezt kétségbe vonni?! 
Mármost vegyünk egy vegyesházassági esetet. 

Az egyik fél, — mindegy akár melyik, — katholi-
kus. Mit követel a katholikus hitelv a katholikus 
házastárstól gyermekei vallásos nevelését illetőleg? 
Azt, hogy mindkétnemű gyermekeit katholikus vallá-
sában nevelje. Még egyszer mondjuk : mindkétnemii 
gyermekeit. Avagy kérdem : a katholikus férjnek 
leány gyermekei nem oly teljes apai joggal és neve-
lési kötelezettséggel gyermekei-e mint figyermekei ; 
és viszont, a katholikus anyának fiúgyermekei nem 
épen azon ugyanegy anyai vallás-nevelési joggal 
és kötelezettséggel gyermekei-e, mint leányai ? Tesz-e 
a kétnemű gyermekek közt a természet törvénye a ka-
tholikus szülő nevelési jogára és kötelességére néz-
ve különbséget? . . . 

Ha tehát Magyarországon szabad minden ka-
tholikus embernek vallása hitelvei szerint élni, azaz 
cselekedni : világos, hogy szabad, hogy jogában áll, 
vegyesházasságra lépvén, másvallásu hitvestársától 
oly Ígéretet venni, hogy mindkétnemii gyermekei, 
melyekre nézve szülői jogait és kötelességeit azok 
nemi különbsége nem korlátozza, hitelve szerint ka-
tholikus vallásban nevelhesse. 

Ez a katholikus szülő világos joga, mert hiszen 
neki szabad hitelve szerint élni és cselekedni. 

Menjünk tovább. 

II. Kétes törvény. — Ha szabad a vegyesházas-
ságban élő katholikus házastársnak másvallásu hi-
testársával kötött egyeség alapján mindkétnemű 
gyermekeit hitelvei szerint katholikus vallásban ne-
velni: ki vonhatja kétségbe azon jogát, hogy a kö-
tött egyeség szerint mindkétnemű gyermekeit abba 
a vallási egyesületbe vétetheti fel, melyben kath 
hitelvei szerint gyermekeit nevelni köteles ? Igen, ki 
vonhatja kétségbe azon jogát, hogy gyermekeit ka-
tholikus pap által megkereszteltetheti ? 

Már most oda megy a kath. apa vagy anya lel-
kipásztora elé és azt mondja neki : I t t van gyerme-
kem ; jogom és kötelességem öt kath. hitelveim sze-
rint ön által lelkipásztorom megkereszteltetni, és 
hogy ez megtörténhessék hitestársam beleegyezését 
is birom: kérem keresztelje meg. 

Mit mondjon a kath. lelkipásztor? Azt, hogy 
nem keresztelem meg; mert ime, a ,soproni eset'mu-
tatja, van egy törvény, mely 2 havi fogság és 300 
fr t ig terjedhető pénzbírság büntetésre parancsol 
elítélendőnek, ha ezt megteszem ? Ezt mondania, igy 
tennie tiltja a katholikus papnak ugyanazon katho-
likus hitelv, mely szerint a katholikus szülő mind-
kétnemű gyermekeit katholikus vallásban tartozik 
nevelni és igy mindenekelőtt katholikus lelkipász-
tora által megkereszteltetni. A kath. lelkipásztornak 
kötelessége gondoskodni, hogy hivei hitelveik sze-
rint cselekedjenek. Ez a gondoskodási kötelesség a 
kath. papra nézve lelkiismeretben kötelező hitelv. 
Vájjon gondoskodhatik-e a kath. lelkipásztor, hogy 
hivei hitelveik szerint cselekedjenek, ha ö nem teheti 
meg azt, a mit töle hivei hitelveik szerint követelni 
kötelesek és feljogositvák ? Hogyan lehet tehát a 
kath. papnak megtiltani azt, a mit tőle hivei, az ál-
lamtörvényei szerint is, megkövetelni feljogosit-
vák, hitelveik szerint pedig kötelesek ? Igen, — és 
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ez a sarkpont, mely körül a jogtudományi absur-
dum forog, — a vegyesházasságban élő katholikus 
hitestársnak az állami törvények szerint szabad le-
vén hitelvei szerint cselekedni, szabad tehát rnásval-
lásu hitestársa beleegyezésével mindkétnemü gyer-
mekeit kath. pap által megkereszteltetni; ezt neki 
tennie vallási hitelvei szerint továbbá szent köte-
lessége: mármost van egy törvény, melynek oly ér-
telmet akarnak adni, hogy katholikus papnak állami 
törvény által tiltva legyen épen azt megtenni, a mi hogy 
megtörténjék, híveinek tőle állami törvény szerint 
szabad, jogukban áll, hitelveikből folyó kötelességgel 
követelni. Van ebben logika? Szabadság az, midőn 
valami szabad és még sem történhetik meg, mert 
létrejövetele büntetés terhe alatt tiltva van ? 

III. Mi tehát itta teendö't — Magyarország jog-
tudósai lehetetlen, hogy be ne lássák, mily zsákut-
czába jutna a jóhirü magyar jogtudomány, ha egy 
törvényünk oly értelmezést kapna, mely szerint 
megbélyegző büntetés alá esnék oly cselekmény, mely-
nek létrejövetelére az ország katholikus híveinek az or-
szág alapítása óta alkotmány és királyi eskü szent-
sége által megpecsételt joguk van. Allamférfiaink 
bölcseségéröl pedig sehogy sem tudjuk feltenni azt, 
hogy törvényeink egyikének oly logikátlan értelme-
zésében találnák gyönyörüket, mely józan szabad-
ságra alapitott magyar jogrendszerünk öszhangját 
alapjaiból kiforgatná s egyenes meghazudtolása vol-
na annak, mit az ország éles eszű miniszterelnöke csak 
imént is a képviselőház nov. 26-i ülésében, oly 
önérzettel hangsúlyozott, hogy t. i hazánkban min-
den törvényesen bevett, sőt mondhatni be sem vett, 
hitvallások követői, legyenek hivek vagy lelkészek, 
szabadon teljesíthetik vallási kötelességeiket. 

Legyen a hitvallások szabad gyakorlatáról ün-
nepélyesen kimondott miniszterelnöki ige testté, va-
lósággá, — azaz: maradjon és legyen az igazsággal 
teljes valóság, és ne engedjük meg. hogy egy tör-
vénynek logikátlan értelmezése megfossza azt benső 
valóságától s kongó phrasissá tegye, a katholikusok 
boszszantására. 

Legyen szabad, ugy mint eddig, minden keresz-
tény hitvallás lelkészeinek megkeresztelni azokat, 
kiknek megkeresztelését minden hitvallás hívei ál-
lami törvényeink szerint szabadon követelhetik. 

Szabadságot kívánni, ily széles alapon, amily jo-
gos nekünk katholikusoknak, ép oly méltányos min-
den keresztény hitfelekezetre nézve. 

Mondja ki tehát, akár novellaris törvény, akár 
legfőbb itélőszéki döntvény, mondja ki világosan és 

határozottan, hogy az országban minden katholi-
kusnak joga levén gyermei megkeresztelését saját hit-
elvei szerint lelkipásztorától követelni: tehát a ka-
tholikus lelkipásztor nem lehet eltiltva a keresztelés-
töl, mit végrehajtania, hívei jogával szemben, lelkiis-
meretbeli kötelessége. 

Szent Pál ékesszólása. 
Pálnak nem apostolkodásával, de szónoklatá-

val, — a mi csak eszköze volt az apostolkodásnak, 
— akarunk jelenleg foglalkozni, és méltatni né-
hány szóval ezt a természetes, hatályos, kenetteljes 
ékesszólást. Igaz, hogy beszédei, iratai, melyek öt 
mi előttünk csodálatraméltóvá teszik, a sz. Lélek 
közreműködésével születtek ; ámde az is igaz, hogy 
a sz. Lélek malasztja nem absorbeálja az ember ter-
mészetét, és igy a sz író a malaszt birtokában is 
megtartotta individualitását, a mit eléggé igazol o ' OC? O 
az a styl különbség, mely magok a sz. irók között 
létezik. 

Mikor az Ur az egyik vagy másik halandót sz. 
czéljai kivitelére eszközül választotta, ezek szel-
lemi, észbeli tehetségeinek characterét nem változ-
tatta meg. Nem. Hiszen neki nincs szüksége tervei 
megvalósitásánál az emberi ész segélyére, mint azt 
sz. Pál maga szépen mondja. De hogy azért azt 
nem veti el magától, Dávidnak, Izaiásnak példája, 
mint Pálnak kiválasztása fényesen igazolja. 

Pál kitűnő szellemi tehetségekkel volt meg-o o 
áldva, l ia csupán a bölcsészet és természetes ékes-
szólás szempontjából vesszük is őt, be kell ismer-
nünk. hogy ö a legritkább szellemek egyike a föl-
dön. Freppel, Francziaország nagytudományu püs-
pöke, ugy véli, hogy ő az egyedüli lángész az apos-
tolok collegiumában.') Minden kétségen kivül ő egy 
magas szellem, eredeti iró, széles látkörrel, esz-
ineböséggel, éles értelemmel, ki eszméinek mind-
annyiszor saját, egyéni alakot tud adni, ki kiválóan 
birja a képességet, hogy gondolatait, benyomásait 
másokkal közölje. 

Tagadhatatlan ugyan, hogy ránk maradt mű-
vei nem egy helyen homályosak és nehezen érthe-
tők, a mint már maga Péter apostol megjegyzi, „in 
quibus (epist. P.) sunt quaedam difficilia intellectu." 
2. Pet. 3. De különösen nehezen érthetők a gala-
tákhoz és rómaiakhoz irott levél. Maga sz. Jeromos 

*) „Je ne crois faire injure à saint Pierre ni à saint 
Jean, en disant que saint Paul est peut être le seul homme 
de génie que le collège des apôtres ait coopté dans soil sein." 
Freppel. Les pères apostolique et leur époque. 
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a rómaiakhoz irott levél olvasását nem egyszer e 
szavakkal szakitotta félbe: „Pál, te nem akarod, hogy 
téged értsünk." Igen ö mélységek és magasságok 
között jar. Elmélyedve az eszmék végtelen régiójá-
ban, ir, beszél mennyei, isteni dolgokról, és csak em-
beri szavak állnak rendelkezésére. Az isteni igazsá-
gok és mysteriumok fensége s a rendelkezésére 
álló szavak és kifejezések közt nincs meg a propor-
tio. Ehez já ru l az érzelemnek oly bő árja, mely 
más halandó szivében el sem férne. O egy oly iró, 
kit elborit egyfelől eszméinek sokasága, másfelöl ér 
zelmeinek kiáradása. Igazi embarras de richesses 
az, melylyel az apostol folyton küzd.2) Innen levelei-
ben a látszólagos homály és rendetlenség, de egy-
szersmind az élet, a tüz, mely áthat ja a szivet és 
lelket. Nem küzködiköaz eszmék rendjével, a phra-
zisok szépségével, sőt még a javitásra sem gondol. 
A mint a szavak fogalmazáskor toll alá jönnek, ugy 
maradnak. Homályos constructiók, közbeszurások, 
bevégzetlen phrazisok, igazi pongyolaság mindenütt. 

De mégis mily hév, mily erő van e pongyola 
stylben. Igazi ékesszólás az. Az igazi ékesszólás 
Pascal szerint megveti az ékesszólást. ..La vraie élo-
quence se moque de l'éloquence,"1 vagyis annak nincs 
szüksége a müszónoklat eszközeire, mikor ezek nél-
kül is czélját éri. Ugyan mire kellettek Pálnak sza-
bályok, műgond, csillogás stb., midőn igy is egy 
görög város polgárai az ékesszólás istenének gon-
dolták öt,3) és midőn ö természetes, egyszerű, kenet-
teljes szónoklatával több egyházat alapitott, mint, a 
mennyi tanítványt vont magához Plato isteninek 
tartott ékesszólásával. Mire kellettek neki az mű-
szónoklat eszközei, hiszen „birta ö a rábeszélésnek 
oly eszközét, melyet nem tanítottak sem Rőmában, 
sem Görögországban. Egy természetfölötti hatalom 
vegyült az ö szavainak fenséges egyszerűségébe. In-
nen van, hogy mi az ő leveleiben bizonyos ember-
fölötti eröt csodálunk, mely persvadeál a szabályok 
ellenére, vagyis a mely nem annyira persvadeálja, 
mint lebilincseli az érzelmet, mely nem a fület gyö-
nyörködteti, hanem egyenesen a szivet sebzi meg. •* 
(Bossuet.) 

Pálnak irói talentumáról és természetes ékes-
szólásáról valamint a régiek, ugy a modernek is a 
legnagyobb elismeréssel nyilatkoztak. Sz. Ágoston 
ugy, mint Chryzostom, mint Jeromos. „Valahány-

2) Igy nevezi a franczia azt az állapotot, mikor az iró 
a bőség miatt van zavarban. 

3) Yocabant Barnabam Jovem, Paulura vero Mercu-
rium, quoniam ipse erat dux verbi. Act. Apóst. XIV . 11. 

szor olvasom — mondja ez utóbbi lelkesülten — 
inkább a mennydörgés hangját vélem hallani, mint 
egy halandó szavait. A mondernek közül, mellőzve 
Erasmust, H. Grotiust és másokat, csupán egy genfi 
prot. tudóst emiitünk, ki Pál irói érdemeit méltatva 
azon következtetésre jut , hogy „Pált , csupán irodal-
mi szempontból tekintve is, lehetetlen nagy szóno-
kul el nem ismerni.U4) 

Sz. Pál ugyan egy alkalommal azon vallomást 
teszi magáról, hogy ő járatlan a beszédben. Ez alatt 
azonban csak a mesterséges, artificiosus beszédet 
kell értenünk. Hogy ö természetes ékesszólással bir, 
senki sem vonhatja kétségbe. 

Helyén lenne itt sz. P á l ékesszólását példák-
ban bemutatni és elemezni. De akkor e közlemény 
hosszú értekezéssé nyúlna. E helyett tehát csak uta-
lunk beszédeire és leveleinek kiválóbb helyeire. Kü-
lönösen szép a kereszt mysteriuinának fejtegetése,5) 
a szeretet rajza,6) Krisztus méltóságának és dicső-
ségének leirása.7) Azután az ékesszólás mintája az 
Agrippa előtt mondott beszéd.8) Athe nben tartott 
beszéde pedig igazi szónoki ügyességet tanusit, da-
czára fentebb emiitett nyilatkozatának.9) Megragad-
ván ugyanis öt a görögök az Areopagusba vezették, 
hogy itt a civilizált világ legtekintélyesebb gyüle-
kezete előtt szónokoljon. Es Pál igazi szónoki ügyes-
séggel oly tartalmú, oly irányú beszédet rögtönöz, 
mely egyedül volt alkalmas arra, hogy ily gyüle-
kezet által megfigyeltessék. Megfigyeltetett, és a se-
natorok legtudósabbika, egy Damaris /nevü nő, és 
mások megtértek. 

,.A sziv az, a mi ékesszólóvá teszi az embert, 
és az ész ereje," mondja egy régi ember.10) íme Pál-
nak egyik sem hiányzott. Ha egyéb nem, maga az 
areopagi beszéd lángeszének bizonyitéka. Szive pe-
dig, mint már emiitettük, tele volt érzéssel. Ez egy 
hasonlithatlanul nemesen és gyöngéden szerető apá-
nak a szive. Ez a páratlan gyöngédség azouban se-
hol oly fényben nem ragyog, mint az ephezusi pa-
pokhoz tartott búcsúbeszédében.11) E beszéd első ré-
szében a 18 — 25 versig saját apostolkodását jelle-
mezve, ez által mintegy megmondja az ephezusi 
papoknak, hogy milyeneknek kell lenniök. A tulaj-
donképi búcsúzás a 25 verssel kezdődik. „Es most 
ime én tudom, hogy többé nem látjátok az én or-

4) „A n' envisager saint Paul que sous le point de vue 
littéraire, il serait impossible de ne pas le regarder comme 
un grand Orateur." Cellerier. 

5) I. Kor. 1. — 6) I. Kor. X I I I . - Zsid. I. 
8) Csel. X X V I , - 9) Csel. X V I L — 10) Quinùlian. 
») Csel. X X . 
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czámat ti m i n d n y á j a n , kik között á tmentem, hir-
detvén az Is ten országát . Azér t t iveletek bizonyí-
tom a ma i napon, hogy tiszta vagyok mindenek vé-
rétől . Mert nem vonakodtam nektek h i rde tn i az Is-
ten minden tanácsá t . Vigyázzatok maga tok ra és az 
egész n y á j r a , melyen t i teket a Szent lé lek püspökök-
ké te t t az Isten anyaszen tegyházának kormányzá-
sára, nielyet maga vérével szerzett. Mer t én tudom, 
hogy elmenetelem u t án ragadozó farkasok jőnek 
közétek, nem kimélvén a n y á j a t . És közületek is tá -
m a d n a k hamisan szóló férfiak, hogy a tan í tványo-
kat magok u tán vonják . Azér t vigyázzatok megem-
lékezvén, hogy há rom esztendeig éjjel nappa l meg 
nem szűntem könyhu l l a t á sokka l in teni mindeni te-
ket. És most Is tennek a ján lak t i teket , és az ö ma-
laszt ja igéjének, a ki ha ta lmas felépí teni és öröksé-
get adni minden megszentel tek közöt t . Senki ezüs-o o 
té t és a r anyá t , vagy r u h á j á t nem k iván tam, mer t a 
m i k r e szükségem volt nekem és a velem levőknek, 
e kezek szerzették meg. Mindenben m e g m u t a t t a m 
nektek, hogy m u n k á l k o d v á n segíteni kell az erőtle-
neket, és megemlékezni az U r Jézus igéjéről , mer t 
ő m o n d o t t a : üdvösebb adni min t venn i . " Es e sza-
vak le í rásánál kiesik a toll kezünkből . Nincs szó, 
nincs eszkőz e búcsúbeszéd egyszerű fenségének 
kellő mé l t a t á sá ra . Egy hassa-egyházmegyei áldozár. 

Az egri utasítás.*) 
Doctrinam Ecclesiae de mixtis matrimoniis, conditio-

ries porro, sub quibus talia matrimonia inire catholicis 
integrum est, pastoralem denique in his procedendi modura, 
cum ex antiquioribus praesulum encyclicis literis, tum 
e decretis conciliorum provincialium in patria nostra recen-
tiori aevo celebratorum, probe noscunt pastores anima-
rum. — Restât, ut ea iterum iterumque relegant, et con-
stitutiones Ecclesiae fideli popido solerter omnique zelo 
commendent. 

Ecclesia catholica mixta matrimonia nunquam pro-
bavit, nec probat, sed tolerat tantum, ut minus malum ad 
evitanda mala maiora ; nec igitur benedictionem his matri-
moniis impertitur, nisi praescriptis abs se conditionibus per 
partem catholicam satisfiat, quarum praecipua est : securitas 
de omnibus uriusque sexus prolibus in catholica religione 
educandis. 

Lex quidem patria anni 1868. LI I I . §-o 12. consti-
tué, ut proles masculae patris, femellae matris religionem 
sequerentur, adeoque lex ista a superius allegato et notis-
8Ímo catholicae Ecclesiae utriusque sexus prolium catholi-
cam educationem urgentis postulato recessit. Ast usus earn 
legi huic dedit interpretationem, quod considerata fuerit 
ilia pro talibus nonnisi casibus lata, in quibus nupturi-

*) Ebben vannak azon stylaris különbségek, melyeket mult szá-
munkban jeleztünk, melyek, hogy semmit sem változtatnak az utasítás 
tartalmának egyöntetűségén, kiki saját szemeivel láthatja. 

entes iure suo naturali minime sunt usi, nec quidquam prae-
vie statuerunt de futura suscipiendarum prolium educatione. 
Plurimi namque firmiter tenuerunt, ad ius parontum perti-
nere de religiosa prolium educatione congrua statuere, 
nec opus esse legali norma, nisi tunc, ubi litis circa haec 
nefors decisio a statu publico postulata fuerit. Haud pauci 
proinde desponsorum se iure suo parentali uti posse credi-
derunt, et utriusque sexus prolium catholicam educationem 
sponte statuerunt, promiserunt, imo obtulerunt, consequen-
ter, fide partis catholicae a perversionis periculo caetero-
quin in tuto collocata, nuptialis etiam benedictionis parti-
cipes reddi potuerunt. — Sic usu intellectam fuisse legem, 
ipsa rogatio codicis poenalis de transgressionibus ab Exc. 
reg. Ministerio facta comprobare videtur. In hac namque 
legis rogatione §. 53. art. XL. nonnisi in illos animarum 
curatores erat poena statuenda, qui contra voluntatem et 
citra consensum parentum aut tutorum susciperent mino-
rennes proles in aliam confessionem contra praescriptum 
legis a. 1868. LII I . 

Sed rogationi legis lex lata, et altissima etiam sanc-
tione munita, non consonat. Lex eniin illa nunc sic sonat: 
„Aki életkorának tizennyolczadik évét még be nem töltött 
kiskorú egyént az 1868. LI I I . t. c. rendelkezése ellenére 
más vallásfelekezetbe fölvesz : két hónapig terjedhető elzá-
rással és háromszáz forintig terjedhető pénzbüntetéssel bün-
tetendő." (§. 53. art. XL. a. 1879.) 

Praescripto huius legis in eos, qui minorennes deci-
mum octavum aetatis suae annnum nondum egressos contra 
legem a. 1868. LII I . in aliam suscipiunt confessionem, 
poena carceris et muleta pecuniaria statuitur ita, ut inclu-
sio usque duos menses extendi, muleta autem usque tercen-
tos florenos assurgere possit. 

Videndum igitur, quid agere debeant animarum cu-
ratores, quidve declarare fidelibus, mixtum matrimonium 
in his rerum adiunctis inire intendentibus. 

Ante omnia cum prudentia, cliaritate et zelo fatigari 
nescio conentur illos opportunis rationum momentis ab 
hocce retrahere proposito. Quodsi tamen paternis huiusmodi 
ss. curionum studiis in irritum cadentibus a proposito hu-
iusmodi coniugii ineundi removeri non possint, sed in consilio 
illud contrahendi porro quoque persistant, quin una in tuto 
collocentur cautiones, quae ab Ecclesia in mixtis matrimoniis 
exiguntur, — Ecclesia iis quidem compatitur, a suis tamen 
principiis ne latum quidem unguem recedere potest. Hinc 
dispensatio in bannis, in vetito mixtae religionis, aut qui-
busvis aliis impedientibus, sive dirimentibus dari non po-
terit. Dispensatio enim sufficientibus ex causis iis nonnisi 
datur, qui legibus sanctae matris Ecclesiae se obedientes 
exhibent. Notae enim Vobis sunt cautiones, quas Ecclesia 
catholica a desponsis mixtae religionis semper postulare non 
desinit, scilicet: 1. ut partes veras cautiones praestiterint, 
quibus se coram Ecclesia obligent ad ea, quae ab iisdem 
ipsa Ecclesia exigit, inter quae praecipuum locum tenet 
catholica educatio universae omnino prolis, absque ulla ex-
ceptione sive restrictione ; 2. ut superior ecclesiasticus mo-
ralem certitudinem habeat sive de cautionum sinceritate 
pro praesenti, sive de earum adimplemento pro futuro ; 3. 
ut cautionum exhibitio notoria sit, vel saltern talis esse po-
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sit, ad omne scandalum removendum, quae quidem cautio-
nes, ut iussu s m. Pii IX . ad omnes Archi-Episcopos, Epis-
copos et Ordinarios die 15-a Novembris 1858. disertis ver-
bis edictum est „remitti seu dispensari nunquam possunt, 
cum in ipsa naturali ac diviaa lege fundentur, quam Eccle-
sia et haec S. Sedes sartam tectamque tueri omni studio con-
tendit, et contra quam sine ullo dubio gravissime pec-
cant, qui promiscuis hisce nuptiis temere contrahendis se 
ac prolem exinde suscipiendam perversionis periculo com-
mittunt." 

Quapropter causa impetrandci« dispensations in mix-
tis matrimoniis requiritur, ut Vobis alioquin notae, et hac 
vice iterum in memóriám revocatae conditiones sive cautio-
nes in tuto positae sint, in quo quidem diiudicando maturo 
consilio opus est. Iccirco cuncta ineundi eiusmrodi matri-
monii momenta religiosa plane libranda sunt trutina, ne 
improba dissimulatione laqueus salutis paretur incautis. — 
Mandamus itaque, ut de singulis mixtorum matrimoniorum 
casibus ad Officium Nostrum ea ratione referatur, ut om-
nino patescat, an sperare liceat fore, ut promissiones et in 
tuto sint, et in tutum perveniant. — Promulgationes trinae 
matrimoniis his praemittantur. — Si canonico ligaminis, 
voti solennis, aut ordinis maioris impedimento irretiti pa-
rarent matrimonium inire cum persona catholica, matrimo-
nium tale non opus est promulgare ; ut quid enim interro-
garet parochus de impedimento, quando tale adesse ipse 
optime novit? Quae porro in promulgatione mixtorum ma-
trimoniorum servanda veniunt, uberius proposita sunt in 
circularibus dioecesanis ddto 2. Julli a. 1840. Nr. 610; 1. 
Januarii a. 1841. Nr. 17 ; 19. Februarii a. 1845. Nr. 333. 
Uteris, instructionibus item ibidem citatis, quarum reliquae 
etiam constitutiones, quae nempe ad passivam mixtis ma-
trimoniis assistentiam et huius praestandae modum, ad sa-
cramenti porro poenitentiae dispensationem, impertien-
damque mulieri post nuptias et post partum benedictionem 
referuntur, ad amussim observentur est necesse. 

Advertant curatores animarum praescripto §. 53. legis, 
de qua sermo est, non in illos statui poenam, qui minoren-
nem in alia confessione educant aut educandam curant, sed 
in illos, qui minorennem in aliam confessionem suscipiunt, 
ac proinde in Ecclesiae ministros. — Expressio in lege oc-
•currens „fölvesz" ambigua est. Quamprimum super sensu 
illius interpretatio seu authentica, seu usualis édita fuerit, 
hoc ipsum animarum curatoribus indicabitur. — Ceterum 
omni dubio caret, sacramentorum administrationem nobis, 
ceu ministris Christi et dispensatoribus mysteriorum Dei 
incumbere. 

Praeter §-um 53. codicis poenalis adhuc etiam §. 60. 
propius adtinet ad curatores animarum, qui sic sonat: „Egy 
hónapig terjedhető elzárással és háromszáz forintig terjed-
hető pénzbüntetéssel büntetendő azon anyakönyvvezető : 

1. a ki az állam törvényei szerint érvényes házasság-
ból született gyermeket — noha e körülményt tudta — az 
íinyaköuyvbe, mint az állam törvényei szerint törvényest 
be nem jegyzi, vagy viszont a törvénytelen gyermeket tör-
vényesnek jegyzi be ; 

2. ki azon esetben, ha az anyakönyvben törvénytelen 
születésűnek bejegyzett gyermek, az illetékes hatóság által 

jogerejüleg törvényes születésűnek nyilváníttatott, a ható-
ságnak azon meghagyását, hogy a törvényessé nyilvánítást 
vagy törvényesitést az anyakönyvbe bejegyezze, nem tel-
jesiti ; 

3. a ki az anyakönyvben törvényes születésűnek be-
jegyzett gyermekre vonatkozólag, ha azt a biróság jogerejű 
ítélete által törvénytelen születésűnek nyilvánitotta, az ille-
tékes hatóság által vele közlött Ítéletnek ezen tartalmát, a 
felhívás ellenére az anyakönyvbe be nem jegyzi." 

Ecclesia catholica matrimonia inter illos inita quorum 
alteruter impedimento ligaminis vel religosae professionis 
laborat, tamquam valida ac légitima agnoscere, et proles ex 
his matrimoniis susceptas pro legitimis habere, ac qua tales 
matriculis suis inserere non potest ; sed nequit etiam impe-
dire, quominus civilis potestas etiam has proles pro legiti-
mis declaret ac habeat. — Animarum curatores itaque pro-
les, quas certe norunt civiliter légitimas esse vel legitima-
tas fuisse, verba ipsius legis adhibendo :, ,az állam törvé-
nyei szerint törvényes" matriculae inscribant, quibus verbis 
satis indicatur civilis dumtaxat, et non etiam ecclesiastici 
iuris legitimitás. — In dubio ad Ordinariatum recurren-
dum est. 

Datum Agriae, die 26. m. Octobris, 1880. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapes t , deczember 10. Zsidó propaganda Magyar-

országon. — Egy esetet közöltek e napokban lapjaink, mely-
ről principialis tekintetből lehetetlen tudomást nem ven-
nünk. Egy Bécsben megzsidósitott keresztény esetében t. i. 
ki magyarországi illetőségű és ugyanily illetőségű zsidó le-
ányt akart nőül venni, a vallás- és közoktatásügyi miniszté-
rium egyetértve az igazságügyi minisztériummal, rendeletet 
bocsátott ki, melynek értelmében ki van mondva, hogy ha-
zai törvényeink csak az egyik keresztény felekezetről, a má-
sik keresztény felekezetre való áttérést engedik meg, mig 
azt határozottan tiltják, hogy keresztény zsidóvá lehessen, 
és igy nálunk a kérdéses zsidóvá lett keresztény ezentúl is 
kereszténynek tekintetik, minélfogva valamely zsidó nővel 
kötendő házassága semmis és érvénytelen lenne, és az ily, már 
alapjában semmis és érvénytelen házasság megkötésénél a 
lelkésznek, tekintettel az 1878. V. t. cz. 256. és 257. §§-aira 
közreműködni nem szabad. 

Eddig a miniszteri rendelet. A mi a rendeletet ma-
gát illeti, nem csak semmi kifogásunk nincsen ellene, ha-
nem azt egészen helyeseljük, mert törvényes intézkedést 
foglal magában, melyet megtartani a kormánynak első kö-
telessége még a zsidósággal szemben is. Helyeslésünk azon-
ban az egyesült minisztériumok határozatának e pontján be 
is van fejezve. Az ugyanis, a mi ezután következik, helytele-
nítésünket a legfőbb fokban vonja magára. A liberális kor-
mány t. i. nem azért liberális, hogy a keresztény korban al-
kotott, a nemzet javát czélzó törvényeket fenntartsa, hanem 
azért liberális, hogy mindazt, a mit a keresztény korszak al-
kotott, nagyot, nemest, és üdvöset, mert az ember czélját 
magasabb szempontból fogta fel, hogy, mondjuk, mindazt 
megsemmisítse. Nálunk is romhalmazokra vagyunk képe-
sek mutatni, melyeket a liberalismus a kereszténység nagy 
alkotásaiból hordott össze, és ugy látszik, hogy e romokat 
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most szaporítani akarják. A mint ugyanis a fennebbi eset-
tel összeköttetésben a ,Pester Lloyd' értesül, — és ily érte-
sülései hitelesek szoktak lenni, mert a zsidóság érdekét szi-
vén hordja, — a fennebbi rendelettel az ügy nincsen befe-
jezve, befejezését az ügy azon törvényjavaslatban fogja majd 
találni, mely a minisztérium keblében készül, mely meg fogja 
engedni, hogy a keresztények a zsidó vallásra áttérhessenek. 
Ez az, amire nézve mondtuk, hogy ez helytelenitésünket a 
legfőbb fokban hivja ki. 

Ki hitte volna, hogy jöhet valaha oly idő Magyaror-
szágra, midőn, nem mondjuk, hogy törvényjavaslat készites 
sék, de hogy csak a gondolat is felébredjen oly törvényja-
vaslat alkotására, mely a zsidóságnak propagandát készít-
sen ? Fájdalom, a ,Pester Lloyd' szerint ez időt is meg kel-
lett Magyarországnak élni, és ha e törvény csakugyan léte-
sül, akkor a magyar állani teljesen abdicál a keresztény-
ségről. Mert vegyük fontolóra, hogy mit jelent oly törvény-
javaslat, mely megengedi, hogy a keresztény zsidó vallásra 
térhessen át? Nem jelent az egyebet, mint hogy az állam 
a keresztény vallást egyenlőnek tekinti a zsidó vallással; azt 
jelenti ennélfogva, hogy a kereszténység szerzőjétől megta-
gadja annak istenségét ; akkor az államnak a kereszténység 
nem isteni, hanem emberi eredetű ; akkor továbbá az állam 
az egyházat sem tekinti isteni eredetűnek, és ha nem isteni 
eredetű, akkor az állam ugy bánhatik vele, mint bármily 
részvénytársulattal. l ia az állam megengedheti azt, hogy ke-
resztényből valaki zsidóvá lehessen, akkor ő előtte a kereszt-
ség szentsége semmi, és lia egyik szentség hatálya felett ren-
delkezhetik, illetőleg, ha kimondhatja, hogy annak hatálya 
nincsen, akkor miért ne tehetné ugyanezt a többi szentsé-
gekkel is. Igenis, ily törvényjavaslattal az állam tettleg ki-
jelentené, hogy ő az egész kereszténységre nem ad semmit 
és nem törődik vele, ha az egész nemzet zsidóvá lenne is. Es 
miért történnék mindez? Miért tagadná meg ily fokban a 
magyar állam a kereszténységet? A .zsidóság kedveért. 

Mindenesetre felötlő, hogy e hir épen akkor lát nap-
világot, hogy a magyar állam épen akkor készül abdicálni 
a kereszténységről teljesen és a zsidóságnak propagandát 
csinálni, midőn más országokban a kereszténység ébredezni 
kezd és a judaizálás ellen az országot megóvni törekszik, fel-
fedve mindazon cselszövényeket, melyeket a zsidóság a ke-
reszténység ellen szórt és szór folytonosan. Mi azt hisszük, 
legalább a történet arról tanúskodik, mi azt hisszük, hogy a 
magyar nemzet nem a zsidóságnak, hanem a kereszténységnek 
köszöni fennmaradását, nem a zsidóság, hanem a keresztény-
ség vezette be a magyar nemzetet a művelt európai népcsa-
ládba és a kereszténység nélkül, a zsidóság miatt, a magyar 
nemzet ma már nem léteznék. Ha tehát eltekintenénk is a 
kereszténység isteni eredetétől; csak azon fenntartó befo-
lyásásra, melyet a kereszténység a magyar nemzetre gyako-
rolt, már csak ezért több tiszteletet és ragaszkodást érde-
mel, hogysem a nemzet előtt megvetés tárgyává tehessék, 
midőn egyenlő értékűnek jelentetik ki a zsidósággal. Az az 
egy-két kivételes eset, mely megtörténik, nem érdemli meg 
hogy miatta a kereszténység megvettessék és tág kapu nyit-
tassák az apostasiára, mely legújabb törvényeink következ-
tében ugy is annyira elszaporodott, hogy a vallástalanság, 
erkölcstelenség elterjedését egyenesen csak azoknak lehet 

betudni. De még az sem igazolja e zsidó propagandát, mert 
máshol is meg van engedve az áttérés a zsidóságra ; hiszen 
az, hogy mások is megvetik a kereszténységet, nem ok arra, 
hogy mi is megvessük és ez az okoskodás oda vezetno, hogy 
hozzuk be a mormonismust, mert másutt léteznek mormo-
nok stb. 

Ha a kormány vallási propagandát akar csinálni, ak-
kor van sokkal magasztosabb tere, hol befolyását érvénye-
sítheti és érvényesíteni kellene, ha a nemzet javát előmozdí-
tani és hozzá tesszük, ha az Isten áldását megnyerni óhajtja, 
mint oly törvényjavaslat, mely Isten igazságos Ítéletét hivja 
ki. Ez a vallási propaganda pedig nem más, mint erősítése 
a nemzetben a keresztény szellemnek. Erre van a nemzetnek 
szüksége és nem oly törvényre, mely a már ugy is nagyban 
aláásott keresztény szellem hatását még inkább gyöngí-
tené. Már eddig is sok, igen sok történt a kereszténység el-
vei ellen, ami a nemzet erkölcsi és anyagi romlását vonta 
maga után. Ezt tetézni akarni avval, hogy törvényeinkben 
egy fokra szállittassék le a keresztény vallás a zsidó val-
lással, bizonyára csak fokozná a máris nagy romlást. Ezt 
nem előmozditani, hanem akadályozni kötelessége a kor-
mánynak ; mit csak az által tehet, ha nem csak megállapo-
dik az eddig követett uton, hanem onnan határozottan visz-
szatér, az által, hogy a kereszténység elveit tűzve zászlajára, 
azok vezérlete mellett kormányozza az országot ; mert ez az 
ország, ez a nemzet, nem zsidóvá akar lenni, hanem keresz-
tény akar maradni. Q 

Szeged. Illeték-mentesség. — 1878. évben, Szeged szü-
lővárosomban, az alsóvárosi parochia temetőjében egy sir-
boltos elég nagy kápolnát építtettem, melynek boltozott 
eryptájába öreg s édes szüleim, testvéreim hamvait áttétet-
tem, ugy a szegedi Oltványi-féle apácza intézetben már el-
hunyt nővér is ott van el helyezve, mert a sirbolt ezeknek 
is temetkezésül fog szolgálni, hol egyébiránt a magamé is ki 
van már hagyva. A kápolna fentartására 500 frt van arany-
járadéki kötvényben kijelelve, a másik 500 frt kamatja a 
kápolnában elmondandó sz. misék, koldusok és kápolnaőr 
javára fordittatik. 

Ezen az egyházmegyei hatóság által jóváhagyott ala-
pítvány levelemet a fenálló szabályrendeletek értelmében 
bemutattam a Szegeden székelő pénzügyigazgatóságnak il-
letékesés végett, mely ez ügyben következőleg határozott : 

41600/IX. 1878. Végzés. Az alapitványi levél első 
pontjában érintett 500 frt aranyjáradéki összeg, mely pusz-
tán a kegyeleti közjótékonysági czélból épitett kápolna fen-
tartására van szánva az 1868. évi X X I I I . t. cz. 21. §-a,*) 
1869. évi XVI . t. cz. 3. §-a,**) és 1870. évi LVII I . t. cz. 
2. §-a*í:<I) értelmében teljesen illetékmentes ; a II . pont alatti 
500 frt aranyjáradéki összegből pedig csak azon rész esik 
illetékezés alá, mely a c) pont alatt érintett koldusoknak ki-
fizetendő évi 4 frt 50 krnak megfelelő tőke levonásával fen-

*) A tudományi, közoktatási és közjótékonysági czélokra tet t ha-
gyományok és ajándékozások illetékmentesek. 

**) Tudományos, művészeti, gazdasági, kegyeleti és jótékony egy-
letek, a mennyiben czéljok nem pénzbeli nyereségre van irányozva, a köz-
hatóságokhoz és hivatalokhoz intézendő beadványokra és irataikra nézve 
a peres eljárás kivételével bélyegmentesek. 

***) Az 1809. XVI. t. cz. 3. szakaszában érintett tudományos, mű-
vészeti, gazdasági, kegyeleti és jótékony intézetek és egyesületek bélyeg-
s illetékmentessége az azon intézetek s egyesületek részére tett alapítvá-
nyok telekkönyvi bekebelezésére is kiterjesztetik. 
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marad, mert az ép érintett kifizetésnek megfelelő tőke ugy 
tekintendő, mint jótékonysági czélra tett alapítvány. E sze-
rint tekintettel a bélyeg törvény 99. §. határozatára követ-
kezőleg lesz az illeték megállapítandó : 

510 frt aranyjáradék börzei értéke 425 frt 
4 frt 80 kr. kamat megfelel 80 frt 
tőkének, tehát 345 frt 

esik illeték alá, 340 frt 11% 34 frt 
Miről folyamodó ur oly megjegyzéssel értesíttetik, hogy 

a kápolnaőrnek kiszolgáltatandó 4 frt 50 kr járandóságnak 
megfelelő tőke az illeték szabás alul ki nem vonatathatik. 

Ez alkalommal felkéretik, hogy az alapitó levél ere-
detijét az illetékszabási hivatalnál a végből felmutatni szí-
veskedjék, hogy a másolatba rávezettethessék a záradék, 
mily okmány bélyeggel van ellátva az eredeti. Magyar kir. 
pénzügyigazgatóság. Szeged, 1880. Junius 3. Dávid s. k. 

Ezen kedvező döntvényt azon czélból közlöm a Reli-
gio t. olvasóival, miszerint hasonló ügyben az — ha talán 
illeték méretett volna ki — fegyverül használtassák az il-
lető pénzügyigazgatóságokhoz intézendő kérvényeknél ; meg-
jegyzem azonban azt is, miszerint ha az illeték már — 
bár tévesen is kiméretett —• annak visszafizetését csak azon 
esetben reményihetik az illetők, ha az ennek elnyeréseért be-
mutatott kérvényükhöz csatolt bizonyitványnyal igazolni 
tudják a kimért illetéknek megtörtént kifizetését, melyet 
csakugyan — ha tévesen történt a kimérés — rendesen vissza 
is fizet az állami pénztár. — Egyébiránt a fentebb idézett 
törvények keretébe eső alapítványoknál legtanácsosb az ala-
pitó levél bemutatása alkalmával, mindjárt az illetékmen-
tességet is kérelmezni, mert a fenálló pénzügyi törvények 
szerint a mint a kirovott adó vagy illeték behajtását a fö-
lebbezés semmikép sem gátolja, az ily kérvényezés extra 
dominum történik. Igen sokan kérnek most is tőlem az or-
szág minden vidékeiről adóügyben felvilágosítást. Azt hi-
szem, eme közleményem e lapok hasábjaim kedves lesz 
előttük. Oltványi Pál. 

Francziaország. Cotton valencei püspök felmentetése 
ismét csak olajat önt a tűzre, s a köztársaság neki vadult 
hiveit nem hogy gondolkozásra birná, sőt inkább a bírói 
függetlenség annál rohamosabb és gyökeresebb felforgatá-
sára ragadja. Nincs rosszabb tanácsos mint a szenvedély. — 
Egyébiránt mit is tett mgr Cotton ? Illetőleg, mit tett 
előbb Constans bel- és vallásügyi miniszter ? Machinatióval, 
al államtitkárát közegül használva, azzal fenyegette a püspö-
köt, hogy papneveldéjétől a (köteles) dotatiót meg fogja von-
ni, ha papneveldéje tanárait, kik nem-autorizált szerzetesek, 
•el nem bocsátja. Hogy ezt követelnie, tehát ama fenyegetéssel 
élnie, joga Constansnak nem volt, mutatja az, hogy nem is 
parancsolólag, mert erre püspökkel szemben tisztán egyházi 
ügyben joga nincs, hanem politikával, machinatióval, meg-
vesztegetési szándékkal lépett fel. Természetes, hogy a püs-
pök visszautasitólag felelt, annál is inkább, mert azok a hí-
res marcz. decretumok csak az együttélést tiltják a nem-au-
torizált szerzeteseknek, nem pedig a tanitást, mely őket mint 
bármely más franczia polgárt teljes joggal megilleti. S mint 
hogy nem hagytak neki békét egyszeri válasz után, hanem 
ismételve felszólitották s feltették róla, hogy jogát s az egy-
ház érdekeit gyáván meghunyászkodva feladja, erősen oda 

mondta az igazságot, azt gondolva, és pedig helyesen, hogy 
oly ügyben, mely nem állami jellegű, vele az állam hivatal-
noka csak mint magán személy, privatim, bizalmasan érint-
kezik. Constans miniszter (kivel a püspök nem is érintke-
zett) és al államtitkára hivatalos állásuk sérelme czimén 
pörbe fogták a köztársasági szolgálatkész közügyész által 
mgr Cottont. Az ügyet f. hó 3-án tárgyalta a párisi feleb-
bezési bíróság, mely a bátor, szókimondó püspököt felmen-
tette. Védője Robinet de Clery volt. Beszéde az igazság- és 
hazaszeretet franczia hévvel előadott elragadó ékesszólása 
vala. Közöljük e beszéd végét, melyből t. olvasóink megtud-
ják azt is, mily erősen odamondta mgr Cotton a róla meg-
félemlést és gyáva árulást feltevőknek a megsemmisítő 
igazságot. o o 

„A ministereknek tehát a püspökökkel szemben nincs 
semmi joguk parancsolni, nincs semmiféle imperiumuk. 
Vájjon van-e tehát nekik a papnevelő intézetek kormány-
zására parancsolási vagy bíráskodási joguk, a tanárok vá-
lasztása és viszzahivása iránt? Én bebizonyítottam az ellen-
kezőt.*) Egyébiránt, az al államtitkár ur leveleiben ez iránt 
nincsis semmi igény formálva. E levelek csak megfélemlí-
teni akarták a püspököt határozatában az állami (köteles) 
papneveidei dotatio megvonásával való fenyegetőzés által. 
A minister (czéljainak) kedvező cselekedetet akart (a püs-
pöktől) megvásárolni. O annak árául egy oly gyűlöletes 
büntársiságot állított a püspök elé, hogy azt ennek lelkiis-
merete kénytelen volt indignatióval visszautasitani. O nem 
parancsolt, ő nem hozott Ítéletet ez ügyben, mer jól tudta, 
hogy ebben az alkudozásban neki nincs joga parancsolni sem 
Ítéletet hozni. Ő tehát nem mint közhivatalnok (hanem mint 
magán alkudozó) tekintendő s nem hivatkozhatik a vitában, 
melyet felidézett, a büntető tvk. 222 §-ának kivételes párt-
fogására. O mint politikus cselekedett bizonyos czélt akar-
ván elérni, kényszeriteni akarván a püspököt, hogy egyik 
(püspöki) jogának gyakorlatát adja fel, Ígéreteket és fenye-
getéseket használva erre (a püspök ellen.) ígéreteket és 
fenyegetéseket, melyekre megfelelt azon sértett önérzettel 
adott tiltakozás, mely a valencei főt. püspök urnák utolsó 
szava, a mint hogy ennek a pörnek is utolsó szava lesz : 
„Önök bennünket ínségbe taszíthatnak, mert hisz önök a 
durva erőszak ; de tudják meg, hogy bennünket nem foszt-
hatnak meg sem azon jogunktól, hogy a jogtiprás ellen til-
takozzunk, sem becsületünktől, sem az igaz szabadságtól." 

(Vége köv.) 

IRODALOM. 
A papi uötlenségröl. (Vége.) — A másik, amire még 

reflectálni akarok e jeles műben, az a függelékben elősorolt s 
magyarázatokkal ellátott „osztrák-magyar birodalom tör-
vényei a papi coelibatust illetőleg." I t t mindjárt a magyar 
joggal kezdi a szerző. Ami legújabb törvénykezési állapo-
tunkkal szemben érdemesnek találom a munka ezen rész-

*) A franczia semmitö törvényszék p. 1872. decz. 5-én következő 
döntvényt hozott : „Tekintve, hogy a vallás szolgái, mindabban, a mi 
őket mint ilyeneket az állam iránti viszonyaikban illeti, és bármilyenek 
legyenek functióik a lelkiek körében, nem tekinthetők máskép mint csakis 
magánosoknak; mert valóban ők semmi jogczimnél fogva nincsenek fel-
ruházva a közhatalom valamely megbízásával (delegation) és mert ők, 
lelkipásztori hivataluk különféle ténykedéseiben, nem mint közhivatalno-
kok cselekszenek : határoztatik" stb. 
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létéből legalább valamit röviden fölemlíteni. Teljes mél-
tánylásával azon okoknak — igy kezdi szerző ezen szakaszt 
— melyeknél fogva az egyház a felsőbb papi rendeket a 
házasság bontó-akadályául állitá föl : az osztrák-magyar 
állami törvényhozás is azokat az érvényes házasságkötés 
akadályául elfogadta. Ami közelebbről a magyar jogot il-
leti : már Kálmán király (1065—1110.) azt rendelte: hogy 
egy házas s nejével élő diacon, áldozár sem bocsátható az 
oltárszolgálatához (Colomani regis decretum lib. II . cap. 
10. „Nullus coniugatus Presbyter aut diaconus altari de-
serviat, nisi prius uxore concedente et continentiam vo-
vente, locum separatum et necessaria vitae temporalis ei 
provideat, ut secundum Apostolum (I. Con. 7. 29) uxorem 
habens non habentem se esse intelligat. (Elenchus Decreto-
num Juris Hungarici, — valamint ezen czim alatt: Decre-
tum generale inclyti regni Hungáriáé. Buda 1841.) és hogy 
a püspökök egy clerikusnak se adják fel a diaconátust, ha 
az előbb a tisztaságot meg nem fogadja, vagy ha házas 
volna, a hasonló fogadalmat teendő nejétől erre nézve be-
leegyezést nem kapna. („Nullus Episcopus aliquem promo-
veat clericorum ad Diaconatum et ultra, nisi prius conti 
nentiam voverit, et si uxorem habuerit, ex eius fiat con-
sensu idem promittentis." Colomani regis Deer. lib. II . 
cap. 9. 5. 1.) S amióta csak az egyház a felsőbb papi ren-
deket a házasság bontó akadályáiul kinyilatkoztatta, Ma-
gyarországban a polgári jog terén is mindig el volt az is-
merve; s még az 1868-ik évi LIY. tcz. („a polgári törvény-
kezési rendtartásról) sem változtatott az ügyben valamit, 
miután annak 22-ik szakaszában, a házassági kötelék érvé-
nyességére nézve, akár a tisztán katholikus, akár a vegyes 
házassági perekben, — az egyházi törvényszékek illetősége 
elismertetik. Miután azonban, az ugyanazon 1868-ik évi 
LI I I . tcz. („a törvényesen bevett keresztény vallásfeleke-
zetek viszonosságáról) 8-ik szakasza azt határozza : „hogy 
az áttértnek áttérése utáni minden cselekvényei azon egy-
ház tanai szerint itélendők meg, melybe áttért s az általa 
elhagyott egyház elvei reá nézve semmiben sem kötelezők :" 

— ennek azon szomorú következménye lett már nem egy-
szer, hogy a nőtlenséget megunt katholikus papok, nevelő 
édes anyjokat, a kath. egyházat hűtetlenül elhagyva, — 
egy más törvényesen elismert keresztény hitfelekezetbe, hol 
a papirend házassági akadálynak nem ismertetik el, — tér-
nek át és megházasodnak, mitsem törődvén azzal, hogy 
ezen házasság a kath. egyház joga szerint, — melynek is-
teni rendeletnél fogva ők még mindig alá vannak vetve, — 
nem valódi és érvényes házasság, hanem csak bűnös con-
cubinatus. (V. ö. Benedicti XIV. constit. „Redditae sunt 
nobis" — dto- 17. sept. 1746. §§. 3. 4. — Allocutio Papae 
Pii IX. habita die 27. Septemb. 1853. — Instructio s. Poe 
nitent. Apostol, ddo 15 Jan. 1866. §§. 2—4.) Innét vette 
származását nálunk azon conflictus is, mely a a legújabb 
büntető törvény és az anyakönyvvezetés közt merült fel. 

Általjában, az egéz mű oly nagy alaposság,-tudomá-
nyosság- és szorgalommal van összeállítva ; hogy az nem-
csak a tudós szerző eddigi hírét fogja emelni, hanem a 

kath. theologiai literatura egyik kitűnő jelenségét is képe-
zendi, s nemcsak az egyházi, hanem a világi művelt közön-
ségnek is érdekes olvasmányul szolgáland. Maga ő szent-
sége XII I . Leo pápa is, mint egy lapban olvastuk, — legma-
gasb tetszését nyilványitá a mű fölött. Szerző e művét Ja -
cobini bibornok ő emjának dedicálta. A kiállítás igen cor-
rect és csinos s dicséretére válik Manz bécsi egyetemi könyv-
kiadónak. Ára csak 1 fr: 60 kr. o. é. 

Nyi t r án , nov. 12. 1880. Gyurikovics Mátyás. 

—• Irodalmi jelentés : Két világhírű kegyelmi sz. 
hely leírására nyitunk előfizetést, melyek a ft. pécsi egyház-
megyei hatóság jóváhagyása mellett még a karácsoni sz 
ünnepek előtt fognak megjelenni. A befolyó tiszta haszon 
az irgalmas nénék egyik zárdájára fordítatik. 

1. „Paray-le-Monial, vagyis b. Alacoque Margit Jésus 
ss. szive tiszteletére vonatkozó jelenései." Monial Jézus isteni 
szive tiszteletének bölcsője ; itt nyilatkoztatá ki az édes Üd-
vözítő imádandó szivének kincseit, kellemeit: méltán neve-
zik „kis sz. földnek." E kedves kegyelmi hely, mely a leg-
szentebb sziv tiszteletének tűzhelyévé lőn, felettébb nagy 
fontossággal bir az egész ker. világx-a nézve. 

2. „Lourdes vagyis én vagyok a szeplőtelen fogantatás.11 

E kitűnő kegyhely csodáiról immár három világrész beszél. 
Szűz Mária e városának neve oly ismert, mint Jeruzsálemé 
vagy Rómáé. It t a hit és bizalom csudákat mivel. A leg-
szentebb Szűzbe helyezett reménynek sehol a világon oly 
nagyszerű nyilvánulataival nem találkozhatunk, mint Lour-
desben. Egy darab ez a csillagos égből. 

Az egyházi biráló véleményezése szerint e kis művek 
alkalmasak arra , „hogy Jézus legszentebb szivének imádását s 
a bold. Szűz tiszteielét kiválóan előmozdíthatják." Ára mind 
a kettőből egy-egy példánynak 25 kr. vagy 1 intentio elvá-
lalása. Egy forintért vagy erga 4 intentiones 5 példányt 
küldünk bérmentesen. „Lorétom" leírásából is kaphatók 
még példányok 25 kron vagy 1 intentio fejében. 

Regölön nov. végén 1880. (u. p. Tamási, Tolnamegye) 
Szemenyei M, plébános. 

Melegen ajánljuk t. olvasóközönségünk pártolásába és 
a nép közt buzgó terjesztésére. 

VEGYESEK. 
— A tvalesi herczeg mint az angol szabadkőművesek 

nagymestere bizalmas beszédben sok dolgot kifecsegett, 
kifecsegte p. hogy a világ köztársaságainak legtöbb elnöke, 
Grévy, Grant, Hayes stb testvérek. Franczia-, Olaszország, 
Dánia és Belgium vezér államférfiaival a walesi herczeg, 
mint szabadkőműves nagymester, személyes érintkezésben 
van. Különösen benső viszony van közte és Gambetta közt. 
Azt is kifecsegte, hogy Bajorországban van egy igen be-
folyásos férfiú, a ki se a királyi családhoz nem tartozik, se 
nem minister, hanem rendi-prépost (Stiftsprobat) azaz . . . 
Döllinger. Minden esetre érdekes 

— Oly jelenetekhez, mint az volt, midőn a megfertőzte-
tett oltáron a ,ész istennőjét' imádták, nem igen messze va-
gyunk. Párisban már rendesen megjelenik nap-napután az a 
lap, melynek czime : ,Se Isten, se feljebbvaló!' — „Ni Dieu 
ni Mailre." Eszakamerikában pedig Magnus báró Németor-
szág követe térdenállva nyújtotta át Sarach Bernhardnak, 
a zsidó dívának, a művészeti ,imádás' koszorúját. 

— Manning bibornokot gyász érte. Testvére mgr Man-
ning Károly meghalt. Az elhunyt, azelőtt szintén protestáns, 
igen buzgó katholikus volt. Mindennap sz. áldozáshoz járult. 

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

Nyomatott Budapesten, 1880. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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TARTALOM: A katholikus irodalom szelleme. — Az egyházi műareliaeologia ápdása és a lelkészkedő papság. — Egy-
házi tudósítások : Budapest. Protestáns önvallomás. Budapest. Adakozási felhívás Árpád-házi b. Jolánta síremlékének di-
szes megújítására. Sopron. A kötelessége teljesitéseért elitélt plébános levele. Francziaország. Cotton valencei püspök 

félmetése. — Irodalom : Martinovics és társainak összeesküvése. — Vegyesek. 

A katholikus irodalom szelleme. 
A katholikus irodalom szelleme nem lehet más, 

mint magának az egyháznak szelleme. Azon eszmék 
közvetítője az, melyek az egyházban le vannak téve, 
és melyeket ez folyton hirdet. A kath. irodalomban 
az igazságnak és valódi szépségnek kell nyilatkoz-
nia ; mint nyilatkozik is. A kereszténység isteni 
szelleme mindent á talakí tot t ; a nyelv, s irodalom 
szellemét és Ízlését is megváltoztatta. Az evangé-
liumi eszmékkel u j fény derül t az irodalomra. A 
szentírás és a szent atyák tana képezte a hitküldé-
reket, ezek szava pedig behatott a barbár népek szi-
vébe s u j érzelmeket gerjesztett azokban, melyeknek 
jótékony melege a késő nemzedékre is éltetöleg ha-
tott. A renaissance, mely a franczia forradalommal 
végződött, a pogányságot igyekezett föltámasztani 
szokásban, irodalomban és művészetben, — de 
hasztalan, mert a kath. irodalmat koronájától, mely 
Tábor hegyének dicsősége és a Kálváriának az 
Üdvözítő szenvedése által megszentelt töviseiből 
képződött, megfosztani nem volt képes. A kath. 
irodalom isteni ihlettel és lángelmével irott müve-
ket adott a világnak, melyek mindenha áldást fog-
nak hinteni az emberiségre. A nyers szenvedélyek 
soha sem fogják üdvös munkásságát megsemmisí-
teni, sem nemes czéljait meghiúsítani. 

A Szentlélek az apostolokra nem csak az igaz-
ság lelkét ihlette, hanem megadta nekik a szólás 
hatalmát is. Sz. Pál nem azért engedé Efezusban a 
a pogány babonás könyveket megégetni, hogy az 
irodalmat megsemmisítse, hanem, hogy egy uj iro-
dalom és tudomány elfogadására készítse elő a szel-
lemeket. Az irodalom az eszmék megtestesülése. Az 
óvilág eszméi érzékiséggel s hamis elvekkel meg 
valának mételyezve: meg kellett tehát égetni a kül-

ső formát, hogy a lényeg mint phoenix keljen ki a 
hamvakból. Az emberinemnek az irodalomban is u j 
és pedig hófehér köntösre volt szüksége, midőn a ke-
resztvízből kiemelkedett. Az u j törvény mindent 
megújí tot t , és az i rányt is kijelölé. „Krisztus igéje 
lakjék bennetek bőségesen minden bölcseséggel," irá 
sz. Pál .1) Midőn az egyház a mai irodalmi áramlat 
ellen küzd, a szellemi hanyat lás ellen harczol, és a 
régi nagyságot akarja megmenteni. A keresztény 
Róma a művészetek anyja s a viiág remek müvei-
nek fentartója, a Pantheont nem rontotta le, hanem 
átalakitotta szentegyházzá ; semmiféle szépséget nem 
semmisít meg, mivel mindez Isten kezéből jő ; egy 
igazságot sem száműz, mivel minden igazság ka-
tholikus, maga a katholicismus nem levén egyéb ál-
talános igazságnál. 

A igaz és valódi szép erkölcsi eszmét tételez 
föl. Az erkölcsiség örök törvényének, melyet Isten 
az ember természetébe oltott, meg kell valósulnia s 
úgyszólván megtestesülnie az irodalom alakjaiban. 
A iró hibát követ el e törvény ellen, midőn az er-
kölcstelelent, a bűnöst, az alszerüt mint olyant di-
csőíti meg. Azonban erkölcsiség nincs vallásos alap 
nélkül, mert az erkölcsi eszménykép igazságot és 
erőt csakis az isteni tökéletességtől vehet ; azért az 
irodalom termékeny talaja a vallás. Ezen forrásból 
merítettek az ókor nagy irói is, midőn valami szé-
pet és nagyszerűt alkottak. Vallás és fenség rokon 
eszmék. 

A mai irodalom egy része eltávozott az igaz-
ságtól, és az ál tal az eszmék anarchiáját idézte elő. 
A komoly eszmék kevés ember előtt birnak érdek-
kel. Kíváncsiság és frivolitás uralkodik rnegszám-
lálhatlan irodalmi termékben, s minden jót , nemest 
és szépet háttérbe szorít. A hamis bölcselkedés, mely 

!) Koloss. 3, 16. 
48 
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minden néven nevezhető tudományos kutatásba be-
furakodott. Egész generatiók eszméit zavarta meg, 
közönyt és sivár pusztaságot támasztott a szivek-
ben, kirabolta a keblekből a hitet, és ezzel minden 
magasabb iránti szeretetet — mert csak az igazság 
vonza magához az emberi szellemet, a közöny-
ből származó kétely soha. Innen van, hogy sokan az 
igazságban való megnyugvás helyett lidérczként 
feltünedező hiu álomképek után kapkodnak. Már 
pedig, mihelyt az eszményi világ elhalványul, tá-
mad helyette egy más, csábitó látkör, az érzékek 
uralma, ez vezeti a nagy tömeget; és rohannak utána 
nem annyira az igazság elleni gyűlöletből, mint in-
kább a szellemiek iránti érzéketlenségből. Lehet-
séges-e, hogy ilyenekben az igazság iránti érzék 
még éljen ? Mindenütt azt hirdetik, hogy a legma-
gasztosabb eszmék alapja múlékony csalódás, mely-
ben édességet, békét csak a különczködők találnak. A 

O ' 

publikum frivolitása, ez a kor valódi betegsége.2) A 
mai társadalmi élet ezen változataiban különféle 
igényekkel lép fel ; a félrevezetett közönségből kie-
melkednek olyanok, kik nem ismerve a társadalom 
alapelveinek isteni eredetét, a történelem és a fen-
álló intézmények teljes ignorálásával, helyes látkör 
nélkül, egyoldalulag kifejtett tehetségeiket csak arra 
használják, hogy a közönség megrontott Ízlésének 
és szenvedélyeinek tömjénezzenek. Lázas tevékeny-
ségük egyedüli indoka nem a közjó, hanem az önér-
dek; a tekintély helyett önmaguk lépnek előtérbe; 
nem gondolván meg, hogy az irodalom czélja az 
emberiség szellemi kincsének megőrzése és tovább 
terjesztése, mi csakis a tekintély elismerése mellett 
vihető ki. 

A kath. irodalom elismeri a tekintélyt, mely-
nek életföltétele az igazság és valódi szépség; fel-
használja a világ összes irodalmát, mert minden 
igaz, jó és szép, a mi ezekben föltalálható, örökbe-
csű ; kiválasztja az alaki szépségeket, de megneme-
síti és átszellemíii azokat; czélját és hivatását nem 
egyedül a nemes a gyönyörködtetésben találja, ha-
nem főkép a tanitásbari, melylyel mindenkit felke-
res, és az igazság után epedő lelket Istenhez vezeti ; 
az egyes népek irodalmában sokszor elszórtan he-
vert gyöngyöket fölkutatja, összefűzi, és szellemé-
nek tisztító erejével visszavarázsolja eredeti becsü-
kei'. Örökké magasztos példányképét birja a szent-
írásban és a szent atyákban; ezektől vesz inspira-
tiót.; felkarolja az egész embert, kifejezi a szívnek 

2) V. ö. Caro, Nouvelles études morales. Les moeurs 
littéraires. 

érzelmeit, lelkesedését, vágyait, de a tekintély elis-
merése mellett. A maga valódi hivatásához hü ke-
resztény Musa soha sem alkudott meg, és nem is 
fog megalkudni a roszszal; neki is vannak könnyei, 
vannak mosolyai, de ezek csak az erénynek és ár-
tatlanságnak szentelvék; virágai soha sem hervad-
tak el a gonoszság leheletétől; arosz ellen szigorral 
lép fel, helyesli a jót, előmozdítja a hasznost, meg-
enged mindent, a mi igazságos s dicsöiti az érde-
met érdeme szerint A kisdedekkel játszadoz, raar-
tyrjaival ellentál 1 a föld hatalmasainak, a gonosz-
ság ellen a próféták és a szent atyák szavával menny-
dörög. Váltakozva hősies és gyermekded, telve erő-
vel s édességgel, békés és harczias, könyörög, sír. 
áld, fenyeget, vigasztal ; nem keresi saját dicsőségét 
..távol van tőle másban dicsekedni, mint a mi Urunk 
Jézus Krisztus keresztében.'*'3) 

A kereszt tövében nyiltak a kath. irodalom 
legszebb virágai, melyek örök időkre boldogító il-
latárral töltik be az egész világot. Krisztus él a o n 
kath. irodalomban, isteni szava még most is hang-

' o o 
zik. hogy megítélje a világot. A szent atyákban a 
kinyilatkoztatás mély ismerete, az erények és láng-
elmének legszebb adományai voltak egyesítve. A ke-
gyelem által megtisztult és fölinagasztosult jellem 
s a leggyöngédebb sziv jellemzi őket: leszálltak a 
kisdedekhez, vezették a tökéleteseket, egy anyának 
benső érzelmeivel tériték jó útra az eltévedteket. 
Hivatásuk teljesítésében hatalmasabbak voltak a 
Caesaroknál, személyökre nézve pedig alázatosab-
bak a szegények- és gyermekeknél. Igy folytatták 
az apostolok által megkezdett müvet, s kifejtették 
az egyház szellemi életét. Szeretetük a keresztben 
központosult, azért tudományuk, irodalmuk is a ke-
reszttől vette eredetét, fejlődését és tökéletességét. 
Valóban, e Kálvárián keresendő a kath. irodalom 
eredeti typusa. Az isteni üdvözitö az ég és föld kö-
zött függ, végtelen szeretetből szenved, vérzik, imád-
kozik ellenségeiért. — Minden föltalálható a kereszt 
alatt : hit, contemplatio, megigazult akarat, bűnbá-
nat, anyai áldozat, áldás, bocsánat, könnyek, vigasz-
talás; itt van minden, a mi értelmiséget és szerete-
tet mutathat fel ; minden, mit kifejezhet a harmoni-
kus beszéd; egy uj erkölcsi világ van itt, az érzel-
mek tengere tör innen elő, és hullámait évezredekre 
veti, reményt, félelmet, emberfölötti hősiességet, 
diadalt és feltámadást terjesztve mindenütt.'1) 

3) Gal. 6, 14. 
4) V. ö. Dictionnaire de littérature chrétienne. ed. 

Migne. 
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A keresztről visszasugárzó szellemet tünteti 
fel és terjeszti a kath. irodalom, és ezt azért, mert 
az egyház tekintélyének van alávetve. A lángelmé-
nek minrlen erejével értekezik az istenségről, az em-
berről, világról; a kinyilatkoztatás titkait fejte-
geti, de lángelméjének minden szüleményét, az em-
beri értelmiség minden termékét, az egyház Ítélete 
alá bocsátja, mert belátja, hogy az igazság megis-
merése és hirdetése körül egy tévmentes tekintély 
alatt kell állania. Képes-e valaki felmutatni tudo-
mányt, mely helyes alapokon nyugszik, hogy azt a 
kath. irodalom ne müveiné vagy pártolásban nem 
részesitené ? ! Csakhogy azon nagy különbség van 
a kath. irodalom és más irodalom között, hogy az, 
valamint önmaga csak a valódi igazat és szépet mű-
veli, fejleszti, ugy minden más tudományból csak a 
valódi igazat és szépet karolja fel, s ráleheli azon 
szellemet, melyet önmaga képvisel; —azon különb-
ség van, hogy a kath. irodalom minden tudományt 
a kinyilatkoztatás fényénél vizsgál meg, és kutatá-
saiban ezen fény kalauzolása mellett halad. Ez irány 
fölemeli az embert, reménynyel s boldogsággal tölti 
el, •— mig más irodalom csak a könnyen tévedhető 
gyarló ész világát követve helytelen elveket állit 
föl, midőn megtagadja az alapot, az ember isteni 
eredetét és czélját, s ezzel az igazságot. E téves 
irányzatból származnak a hamis bölcsészeti rend-
szerek, a történelmi tények elferditése, a természet-
tudományok azon fonák müvelése, mely csakis 
a természeti tüneményeket tar t ja valóknak, a me-
taphysikai és történelmi igazságokat pedig elve-
ti. Csoda-e azután, ha szellemi tüzet ébreszteni 
nem képes, söt dermesztő ridegséget támaszt ; az 
embert, kinek magas méltóságánál fogva a termé-
szeti dolgokat mint eszközöket kellene használnia, 
minden magasabb szellemi működésében ugy te-
kinti mint a természet mechanismusának egy fen-
sőbb nyilatkozványát. Igy lesz az ilyen irodalom a 
hamis elvek terjesztője, a szenvedélyek dicsöitöje, 
az érdek eszköze, a társadalmi boldogság feldúlója, 
mert tekintélyt nem ismerve visszaél azon adomány-
nyal, melynek czélja az igazság hirdetése és a lélek 
mívelése. 

A kath. irodalom az egyház tévmentes tekin-
télye alatt a valódi műveltséget hirdeti a bölcsészet-
ben, társadalmi irodalomban, költészetben és szó-
noklatban, szóval mindenben, mire az emberi szel-
lem tevékenysége kihat, s a mit körébe vonz. A kath. 
irodalom megmutatja, hogy a valódi műveltség a 
tudás és az akarat között harmóniát követel, a lelki 

erők között egyenarányt, mely szerint az Örökké-
való fölségét megismerjük, és a mit megismerünk, 
azután szeretettel vágyódunk és ezen szeretetben 
boldogságunkat találjuk. A kath. irodalom a lélek 
előtt az eszmék egész birodalmát tárja föl, a ke-
délyvilágnak bensöséget és melegséget ad, az aka-
ratnak hatalmas ösztönöket kölcsönöz, és azért egye-
seket ugy mint az egész társadalmat fönséges állás-
pontra helyezi, mely nem a képzelödés és érzelgés 
szüleménye, sem nem ingatag, mivel vallásos té-
nyekre a keresztény realismusra van épitve. Az 
egész teremtést elönkbe tárja, melyből, mint nyi-
tott könyvből, olvashatjuk Isten dicsőségét, nagy-
ságát, jóságát és örök szépségét; az összes világ-
egyetemet, a tudományt, művészetet ezer elágazá-
sában, nem mint labyrinthot tünteti fel, melyben lel-
künk könnyen elveszhet, hanem mint lépcsőket, me-
lyeken Istenhez emelkedhetünk.5) 

I ly szellemet hirdet a kath. irodalom. Isteni 
lángja, melyet a kereszt oltárán gyúj tot t meg, osz-
tatlan fényben ragyog. E lángot magasan lobog-
tatja az egyház-iildözés viharai között; e láng nem 
fogyatkozik meg soha; mert eredetét az isteni sze-
retet tüzében birja. A ki kioltani akarja e lángot, 
porrá ég ; aki pedig szende fényét követi, azt mele-
gíti és élteti. jDr. Kádár Ambrus. 

Az egyházi müarcliaeologia apolása es a lelkészkedö 
papság. 

A lelki pásztorkodás czélja: „gloria Dei et sains ani-
marum." Ennek a kitűzött czélnak elérésére a lelkipásztor 
kötelessége minden erkölcsileg jó és szabad eszközt felhasz-
nálni és értékesiteni tudni. Ezen eszközök sorában, a melye-
ket részint az egyház szabványai, részint minden lelkipász-
tornak józan esze és tapasztalata szolgáltat, nem az utolsó 
helyet foglalja el az egyházi műarchaeologiának alapos is-
merete, és ennek alapján a külső isteni tiszteletnek minden 
lehető módon eszközlendő emelése. Ebben áll azon titok-
szerű erő, mely az ember tehetségeire kiváló hatást gya-
korol, hogy t. i. az ember a látható és észrevehető jelek ál-
tal vezettetik a láthatatlanokhoz, a természetiek által a ter-
mészetfölöttiekhez, az apostol szavai szerint: „Invisibilia 
ipsius a creatura mundi per ea, quae facta, sunt, intellecta 
conspiciuntur, sempiterna quoque eius virtus et divinitas." 
(Rom. I. 20.) 

Ebben a tekintetben főszerepet játszanak a templo-
mok és ezeknek szent képekkel, szobrokkal, szent ruhákkal, 
edényekkel és az isteni tiszteletnél használatban levő más 
tárgyakkal való felszerelése. Ki nem tapasztalta azt maga 
magán, hogy bemenvén valami nagyobb vagy kisebbszerű, 

5) V. ö. Hettinger, Thom. von Aqu. und die europ. 
Civilisation. Frankfurter Zeitgemässe Brosch. n. F. I. H. g. 
p. 5. 253. 
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de díszes templomba, egészen meglepték a remek festmények, 
faragványok, a tisztaság netovábbja, s keblében valami szent 
ihletet érzett, a mely őt elmélkedésre és felsohajtásra kész-
teté : Istenem ! Dicsőitlek, mert nagyok a Te műveid ! A 
szent művészetnek e titokszerű hatását jól fogta fel a mély 
vallásos érzelem- s buzgalomról ismert középkor. Mihelyt 
megszabadult az egyház a kegyetlen üldözésektől és szabad-
ságot nyert, azonnal az egyház egész területén magasztos 
basilikák, remekművű román templomok, és bámulatos szép-
ségű gót dómok emelkedtek. A templomok belső részei ki-
diszitve valának jelvényes képekkel, faragványokkal, a me-
lyek nagyobbrészt a vallás hitágazatait és a szentek életé 
nek egyes eseményeit ábrázolák, ugy hogy olyanok is, kik 
olvasni nem tudtak, képesek voltak a képekből és faragvá-
nyokból megismerni vallásuk szent titkait. 

Azonban, „tempóra mutantur et nos mutamur in il-
lis," mondja a közmondás. Megengedjük ugyan, hogy egyes 
embereknek vallásossága, buzgósága s kitartása változik; 
de az egyház lényege, szelleme nem változik. A mai kor-
szakban, midőn a hit és az Isten iránt való szeretet nem 
egy ember szivéből kiköltözött, és helyökbe a hitetlen-
ség és az önszeretet lépett, hagyja-e el talán az egyház 
azon útját, a melyen régente fenséges czélja felé haladt, vagy ; 
nem-e még inkább összeszedje minden erejét, hogy val-
lásuktól idegenkedő hiveit visszahozza Krisztus zászlaja 
alá?! Hiszem, hogy az utolsót kell választani, nem tartván 
attól, hogy talán Isten dicsőítésében és a hozzá való szeretet-
ben a kellő határt tul lehetne lépni, „quia major omni 
laude, nec laudare sufficis." I t t a lelkipásztornak kezébe 
adhatjuk az egyházi történet ismeretein kivül az egyházi 
műarchaeologia tudományát, melynek használatba vételé-
velébresztheti fel hiveit vallásos lethargiájukból és fölöttébb 
kárhoztatandó közömbösségökből Isten dicsőítésére és sa-
ját üdvösségök előmozdítására; utalhatja hiveit a mult szá-
zadok vallásos buzgalmára és az általa teremtett remekmű-
vekre, rámutatván azon korszakokra, midőn a hivek magok-
nak szerény hajlékokat építettek, de ha Isten dicsőségének 
emeléséről volt szó, sem fáradságot, sem költséget nem kímél-
tek. „Verba movent, exempla trahunt." — Más oldalról, az 
egyházi műarchaeologia ismeretével biró lelkipásztor fog-
ja tudni a reá bizott régi hagyományokat fentartani, azo-
kat adott alkalommal a lelkipásztorkodásban értékesíteni, 
és azok mintájára ujakat is készíttetni ; mert különben mit 
használ a legiinposansabb dóm, a legremekebb szobor, a 
legművésziesebb kép, a mely évszázadok előtt készült, ha 
most nem tudnók azokat fentartani, stylszerűleg restaurálni, 
vagy azok mintájára ujakat nem tudunk készíteni, sőt hogy-
ha helyökbe épen azoknak az ellenkezőjét hoznók? 

A ki egy keveset megfordult itt-ott egyes egyház-
megyékben, tapasztalhatta, hogy nem egyszer a legnagyobb 
műértékü templomi tárgyak, u. m. misekönyvek, ruhák, szob-
rocskák, képek, hogyha már ócskáknak látszanak, tűzbe 
dobatnak, elásatnak, sőt játékszerek gyanánt kiszolgáltatni 
szoktak. A templom maga nem egyszer, külsőleg hanyatlás-
nak indult ; az oltár, a szent edények és más szükséges sze-
rek olyan állapotban találtatnak, hogy jámbor hiveknek 
inkább botrányra mint felépülésre szolgálnak ; vagy nem 
tiszta a templom, az oltár, a ruházat, a szent edények, — és 

ez a legroszabb, — vagy ha tisztának is mondható volna a 
templom, sőt restaurálva, sőt kifestve is, vagyis inkább (ha 
szabad volna azt mondani) destruálva, eltorzítva van az 
egész templom, az oltár különféle zöld, vörös, sárga se-
lyemkendőkkel felpiperézve minden művészi fenség s ízlés 
nélkül, — a mi megint ellenkezik az egyház szellemé-
vel, a mely „mint olyan édes anya, kinek keblén nevelked-
tek fel a tudományok és művészetek, nem nézheti egyked-
vűen azt, hogy gyermekei kebeléből elragadtassanak, hogy 
magzatai elpártolva s elidegenítve ellene kezeiket emeljék." 
(Ipolyi, Kisebb munk. II , k. 222. 1.) 

Ezen szomorú jelenetek eltávolítása végett hazánk-
ban is egyes főpapok felkarolták az egyházi műarchaelogia 
tudományát és azt papjaik szivébe szóval és tettel becsep-
pegtetni iparkodnak. Nem akarom itt ecsetelni azon buz-
góságot, melyet országunk főmagasságu Herczeg-Primása 
az egyházi művészet terén mind a győri mind jelenleg az 
esztergomi főmegyében kifejt; nem akarom részletezni azt, 
milyen lendületet vett az egyházi művészet néhány év óta 
a kalocsai és kassai egyházmegyékben ; nem akarom itt tár-
gyalni azon sokszerű ; művészi restauratiókat, melyek a 
beszterczebányai egyházmegyében általában, és Besztercze-
bánya városában különösen évről évre történnek, — veni 
et vide : — csak azt akarom felhozni, hogy hazánk főpap-
jai gondoskodnak a jövő nemzedékről is ; nevelni akarnak 
papokat, kik tudják a fenmaradt műemlékeket fentartani, 
azokat, ha kell, művészileg helyreállítani, s templomaikat 
stylszerűleg felszerelni ; a kik nem hagyják magukat az e 
téren gyakran igen nagy tájékozatlanságot s Ízléstelenséget 
eláruló köznép által vezettetni, hanem a kik inkább magok 
vezetik a népet jóra, szépre, és arra ami Isten dicsőségét éa 
a nép üdvösségét valóban előmozdítja. 

Midőn 1867. sept. 2á-én a Szent-László-Társulat Esz-
tergomban nagy gyűlését tartá, Ipolyi püspök ur ő excel-
lentiája, akkor egri kanonok, ünnepélyes beszédében azon 
óhaját fejezte ki, hogy kivánatos, miszerint minden pap-
növeldében az egyházi műarchaeologia, úgyis mint a li-
turgika egyik része, taníttassák. (Ipolyi, Kisebb inunk. II. 
k. 233 11) 

Ezen óhaj nem maradt siker nélkül. A győri semina-
riumban s a budapesti egyetemen ugyan már ezelőtt is 
előadások tartattak az egyházi műarchaeologiából jeles ré-
gészek által, de a legújabb időben behozatott ezen tudo-
mány tanítása, a többi papnöveldéket nem emlitve, a beszter-
czebányai papnöveldébe is. Az oktatás történik hetenkint 
egyszer dr. Czobor Béla „A középkori egyházi művészet 
kézikönyve" alapján. Minden kezdet ugyan nehéz, azonban 
szilárd akarat, kitartás, és kegyelmes főpásztorunk szakértő 
vezetése mellett azon édes reményben élünk, hogy fárado-
zásunknak mégis azon eredménye leszen, hogy növendéke-
inkkel mint jövendőbeli papokkal megkedveltetjük az egy-
ház tudományát és művészetét s mind azt a mi az egyház-
ra vonatkozással bir: hogy sikerül nekünk lassan elérni 
azt, hogy növendékeink, a jövendőbeli papok, maguk-
tól fogják serkentve érezni magukat egykor a reájok bizott 
templomokat tisztáu tartani, a legfelségesebb oltári szent-
ség körül szükségelt tárgyakat az egyház szabványaihoz 
mérten elkészítetni, azt a mi fenáll fentartani, s igy az is-



381* 

teni tiszteletet kellőképen végezni, miáltal, — hogy Bona 
bibornok szavaival éljünk — „excitatur animus ad rerum 
sacrarum vcnerationem, mens ad superna elevatur, nutritur 
pietas, fovetur Charitas, ereseit fides, devotio roboratur, in-
struuntur simpliciores." (In div. Psalmod. c. 19. n. 1. §. 3. 
— De Sacram. et Caerem.) Faxit Deus ! Szvaesina. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, deczember 14. Protestáns önvallomás. — 

Nem uj dolgot mondunk, midőn felemiitjük, hogy a magyar 
állam magát felekezetnélkülinek tartja. Ezen állítást hirdetni 
hallottuk a piros bársony kormányszékekből ; ezen állitást 
hangoztatni hallottuk országgyűlési képviselőktől ; ez állí-
tással vannak telve liberális lapjaink. Hogy tehát a magyar 
állam felekezetnélkülinek tartatik, az bizonyos és nem uj ál-
litás ; de az uj állitás részünkről, az, hogy ez a ,felekezetlennek' 
tartott állam ugy annyira nem felekezetnélküli, hogy 
inkább minden törvényeiből, minden rendeleteiből na-
gyon is kitűnik a felekezetiesség, és hogy a gyermeket a 
maga nevén nevezzük, kitűnik a protestantismus. De hogy 
is ne tűnnék ki, midőn az első rangú kormányi hivatalokat 
protestánsok foglalják el, hogy is ne tűnnék ki, midőn a 
kormány törvényjavaslatait, főleg melyek vallási kérdések-
kel foglalkoznak, protestánsok szerkesztik. Igy készitette 
protestáns ember az áttérésekre vonatkozó törvényt, igy ké-
szítették, inspirálták protestánsok a középtanodai és büntető 
törvényjavaslatot. 

Mindezek a dolgok, mint mondtuk, nem képeznek új-
ságot, mi ezeket régesrégen megmondtuk és határozottan ki 
is mondtuk, hogy a kormány protestáns szellemben alkotja 
törvényeit. Midőn azonban mi mindezt kimondtuk, a pro-
testáns sajtó tagadta állitásunk igazságát ; lapjaik hirdették, 
hogy a kormány a hatalmas hatholikus clerusnak kedvez, 
mert nem merészel velük összetűzni. Mi vártuk az időt ily 
protestáns állitásokkal szemben, mely bennünket igazolni 
fog, és pedig épen azon oldalról, honnan a tagadás jött. Vá-
rakozásunkban nem csalatkoztunk, mert ime állitásunk most 
megerősíttetett, épen azok által, kiknek legjobban kell tud-
niok, mikor van, vagy vannak törvények protestáns szellem-
ben alkotva. Ezt az önvallomást pedig megtette a protes-
táns Hetilap'. Propria oris confessio ugyanis, hogy törvé-
nyeinkben protestáns szellem uralkodik. A ,Protestáns 
Hetilap' t. i. polemizálván ellenünk oly alapon, melyet mi 
fel sem emiitettünk, hosszas ambagesek után oda nyilatko-
zik, hogy ő meg van elégedve egyelőre hazai állapotunkkal 
(elhisszük !), mert büntető törvényeink azon intézkedései kö-
vetkeztében, melyek a házassági, anyakönyvvezetési, az in-
terconfessionalis viszonyokra vonatkoznak, a béke küszöbére 
jutottak és ezek után a protestánsok kettős feladatáról be-
szél, melyek elseje ime a következőkben foglaltatik : „hogy 
lemondjunk (már t. i. a protestánsok, mert nekünk arról a 
mi következik nem kell lemondani, minthogy olyasmivel 
nem is birtunk) minden kifelé gravitáló nemzetiségi ábrán-
dokról, és a haza javát mozdítsuk elő minden tehetségeink-
kel, megemlékezvén arról, miszerint a ,Religio'-nak igaza 
van, hogy a modern állam igenis protestáns szellemben tö-
rekszik törvényeit megalkotni." 

Ki fog tehát, kérdezzük már most, még kételkedni, ily 

nyilt önvallomás után, hogy nálunk protestáns szellem irány-
adó a kormányban, midőn ezt magok a protestánsok beis-
merik? Hanem, evvel egyidejűleg egy más kérdés is merül 
fel előttünk, az t. i., hogy a ,felekezetnélküli' állammal mi-
kép fér össze, hogy abban protestáns szellem uralkodjék ? 
Hiszen államunkat felekezetnélkülinek azért nevezik, mert 
ez által az állami pártatlanságot vagyis azt akarják kife-
jezni, hogy az állam csak a jog és igazság szempontjából 
rendezkedik be, nem pedig bármely vallásfelekezet szem-
pontjából, azért nevezik a felekezetnélküli államot máskép 
.jogállamnak' is. De ha igy van, mikép történhetik az meg, 
hogy a mi ,felekezetnélkiili' államunkban mégis protestáns 
szellem uralkodik és pedig protestáns vallomás szerint? A 
joggal és igazsággal, melynek alapján állónak mondatik a fele-
kezetnélküli állam, mikép fér össze, hogy ez a felekezetnélküli 
állam önmagát mégis egyoldalulag protestáns szempont ál-
tal engedi vezettetni? A modern állam előtt talán felekezet-
nélküliség, jog és igazság egyenlő fogalom a protestantis-
mussal? Jog és igazság p. o. az, hogy az állam a katholicis-
must a protestantismus szemüvegén keresztül itéli meg és a 
szerint bánik el vele? Mind e kérdésekre mi csak egyetlen 
egy választ találunk, azt hogy a modern állam különféle el-
nevezései egy nagy hazugságot foglalnak magukban ; hogy 
azon elnevezések csak köpenyül szolgálnak a katholicismus 
elnyomására ; és e czélra nálunk az állam a protestantismust 
használja eszközül, azon protestantismust, melyre nézve oly-
annyira bizonyos, hogy ,kifelé gravitáló nemzetiségi ábránd-
jai' illetőleg törekvései vannak, hogy ezt magok a protestáns 
lapok bevallják, mert különben nem hivnák fel saját hit-
feleiket, hogy e kifelé gravitáló nemzetiségi ábrándokról 
mondjanak le. 

Végtelen nagynak kell a haszonnak lenni, melyet a 
protestantismus ujabb törvényeinkből huz, és végtelen nagy-
nak kell lenni a kárnak, mely a katholicismusra háramlik, 
ha a protestánsok most már nyiltan bevallják azt, sőt dicse-
kednek avval, amit eddig tagadtak, hogy t. i. a kormányban 
és törvényeinkben protestáns szellem uralkodik. Mi katho-
likusok már most is mélyen érezzük súlyát a nyilt és titkos 
elnyomatásnak, melyet a protestantismus miatt szenvednünk 
kell. Mi lesz később, lia ugyan az a szellem még jobban fog 
megerősödni a kormányban és törvényhozásban ? Mert tud-
nunk kell, hogy ámbár a protestánsok már most is bevall-
ják a protestáns szellem uralmát törvényeinkben, a történ-
tekkel azonban nem elégesznek meg, hanem ezt a szellemet 
még erősíteni akarják: ami annyit jelent, hogy a katholiku-
sok elnyomatását a protestánsok érdekében folytatni kell 
mert felekezetnélküli jogállam, jogegyenlőség és mindazon 
uj terminusok, melyeket a protestánsok fennhangon emle-
getnek, sem többet, sem kevesebbet nem jelentenek nálunk, 
mint a katholicismus tönkretevését in gratiam protestantismi, 
és hogy ez mit jelent még a X I X . század vége felé is, an-
nak igenis világos példája szemlélhető Poroszországban, sőt 
ebből izlelitőül már mi is kaptunk valamit, mint azt a leg-
újabb események bizonyítják. Megérjük-e mi katholikusok 
a teljes elnyomatást hazánkban ? E kérdésre a válasz attól 
függ, hogy katholikusaink megmaradnak-e tovább is tétlen-
ségükben, vagy pedig felébrednek, hogy saját jogaikat meg-
védjék a csekély kisebbség ellen. Az ellenség benn van vá-
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runkban, az bizonyos: tőlünk függ, hogy onnan őket kiver-
jük és őket saját területükre visszaszorítva határainkat elle-
nök biztosítsuk. Q 

B u d a p e s t . Adakozási felhívás Árpád-házi b. Jolánta 
síremlékének díszes megújítására. — I. t. laptársunk, a „M. 
A." olyan bókot csapva maga előtt közölte e minden ma-
gyar sziv húrjait érintő szózatot, hogy alig merjük átvenni 
tőle, nehogy alkalmatlankodjunk. Azon régi communismus-
nál fogva azonban, mely szerint amicorum omnia sunt com-
munia, zavartalan testvéri szeretettel magunkévá tesszük a 
felhívást s mi is szárnyakat adunk lengyel ka.h. testvé-
reink szavainak, hogy mennél több magyar katholikus szív-
hez, s többszörözve is, eljussanak azok, s hogy a velünk sok-
szoros szent és becses érdekközösség által összefűzött lengye-
lek lelkes törekvése mennél általánosabb viszhangot keltsen 
az annyi szentje által megdicsőült honalapító Árpád-család 
hazájában. 

Lengyel kath. testvéreink felhivása igy szól : 
T. cz. Hat százada lesz nem sokára, hogy elődeink IV. 

Béla magyar király két leányának nagy erényeit csodálták. 
Azok idősbike Kunigunda, Boleszló a szemérmes krakói 
herczeghez ment nőül ; az ifjabbik, Jólánta, neje lett Bo-
leszló, a jámbor gneznói és kalisi berezegnek. Mindakettő 
nemzetünk valódi anyjává és ápolójává lett; mert a mi jót, 
fenségest és nemest tettek férjeik, nagyobbrészt az ő befo-
lyásuknak kell tulajdonítani. Özvegyi fátyolt öltve majdnem 
egy időben 1276., mikor a trónon saját alattvalóikkal jót 
nem tehettek, az imában egyesültek a Legmagasabbnak 
trónzsámolyánál, zálogul adván népeik jólléteért saját szen-
vedéseiket, heroikus erényeiket és angyali bevégzését a föl-
di életpályának. Mert férjeik elhunyta után nemsokára sz. 
Klára szerzetesi ruháját vették fel, s az ó-sandeci kolostor-
ban zárkóztak el, hol versenyezve a magasztos hivatásban, 
kortársaikban bámulatot gerjesztettek. A Gondviselés a 
szerzetesi erények eme két csillagát szétválasztá, akarván, 
hogy az akkori Lengyelország két főrészének külön-külön 
világítsanak, e igy Kunigunda Sandecbeu maradt, Jolánta 
pedig Gneznóba ment. Hiteles adutok nyomán már 1235. 
itt találtatott, s ott maradt életpályája bevégeztéig a sz. 
Kláráról nevezett kolostorban, melyet egykoron férje ala-
pítványokkal ellátott. Rendkivüli erényekben tündöklött 
itt, saját herczegi tekintélyével és keléseivel védvén a vá-
rost és vidékét nem egy szerencsétlenségtől. 

Hat évvel előbb halt meg Kunigunda, aki majdnem 
4 század múlva a szentek sorába igtattatott. Elődeink tud-
ták a herczegnő emlékét illően megtisztelni és megörökíteni. 

Jolánta átszenderülvén a jobblétre, 1298. junius 11-én 
a gneznói kolostor sírboltjában tétetett le. Az igazhitűek 
mindjárt elhunyta után sok jótéteményeért szenteknek illő 
tiszteletet tanúsítottak iránta, és számosan zarándokoltak 
sírjához. Idővel általanos tiszteletté vált az, és nem csak 
közönséges emberek, de koronázott fejek is járultak hozzá. 
Látták pedig az ő sirjánál özvegy Erzsébet királynét 1372., 
I. Zsigmondot 1512., I I I . Zsigmondot 1623. és többeket. 
Wezyk János érsek 1631. külön bizottságot alapítván, szent 
maradványait első sírjából kivetette, valódiságukat meg-
vizsgáltatta és más koporsóba tétette, mely bepecsételve az 
alsó, úgynevezett kisasszonyi chorus boltjába tétetett le. 

Szembek Szaniszló érsek szorgalmasan hozzálátott beati-
ficatiójához ; azonban korai halála megakadályozta őt e 
dicséretreméltó tett kivitelében. Újra foglalkozott azzal 
Potocki Tivadar; de különféle politikai események az or-
szágban gátolák ezt. Végre Ostrowski A. érsek egész 
erélyével sürgette a canonisatiót. Ennek eredménye az 1827. 
junius hó 27-én kelt, XI I . Leo pápa decretuma lett, mely a 
szent maredványoknak az oltáron való elhelyezését rendelte. 
Ennélfogva Dunin érsek valóban 1834. junius 13-kán a 
szént testet sírjából kivette és külön e czélra készített ko-
porsóban az oltáron az u. n. kisasszonyi kápolnában az egy-
kori francziskanus templomban elhelyezte. 

46 év múlva a fából készített koporsó romlásnak in-
dul, az oltárnak pedig, melyen áll, szintén megfelelő javí-
tásra van szüksége. 

Ezen szükségleteket, valamint Jolánta e sz. Kláráról 
nevezett kolostorba való beléptének 6 százados évfordulóját 
szem előtt tartván, alulirottak az évfordulati ünnepet mege-
lőzőleg nem csak uj és tartósabb koporsót, de egyszersmind 
az oltárt is kellő fényben előállitani törekednek. Miután 
pedig Jolánta tisztelete nem csupán Gnezno városára vo-
natkozhatik : bátorkodunk ezennel szándékunkat minden jó 
akaratú néppel közölni és szives elfogadása esetében annak 
egyesült erővel véghezviteléhez szükséges szolgálatunkat 
felajánlani. Gnezno, 1880. szeptember 20-án. 

Cybichowsky, s. k. Korytkowsky, s. k. 
fölszentelt püspök. főszékegy. kanonok. 

Zóltowski F. s. k. Wierzbicki Ul. s. k. 
Niechanow-ból. Gneznó-ból 

Tusch, s. k. Lukoivski,. s k. 
az egykori franciscanus papnöveldei tanár, 

templom plébánosa. 
Sokféle adakozás által van igénybe véve t. olvasókö-

zönségünk, de azt mégis érzi, hogy a most hallott szózatra nem 
maradhat néma s a bizalmat viszonyozni tartozván nem felel-
het semmivel. 

Cseppekből képződvén a tenger, megnyitjuk az adako-
zást 2 fttal. 

Sopron. XI I , 9 1880. Főtisztelendő Szerkesztő Ur ! 
Vettem becses levelét. Fogadja viszont mélyen érzett hálámat 
testvéri szereteteért. Ez volt az első ! Papjaink nem szeretnek 
irni Védbeszédem sajtó alatt van ; [mihelyt elkészült, 
azonnal küldök belőle néhány példányt.*) Egyelőre küldök 
egy példány Emlékiratot, mely a soproni kath. közönség szá-
mára van irva, az ügynek helyes megítélése czéljából. Hiány-
zanak belőle az érvek, melyeket a végtárgyalás előtt közhírré 
tenni nem akartam. 

Egyelőre jelentem a birónak következő lánczolaton 
alapuló ítéletét : 

1. az 1868: 53. tvk 12. §-sa szerint a vegyes házassá-
gokból származott gyermekek vallása törvényesen megálla-
pítva levén ; 

2. a nov. 9-én plebánia-tamplomomban megkeresztelt 
G. R. 17 napos kiskorú egyén, azért, mivel atyja az ág. hitv. 
protestáns egyháznak tényleges tagja, szintén az ág. hitv. 
egyháznak tagja. 

*) Nagy érdeklődéssel viseltetünk az egész ügy iránt s az igért be-
szédet, egy hitelveért s papi szent kötelességeért küzdő hitvalló nyilatko-
zatát megillető tisztelettel, azonnal fogjuk közölni. Szerte 
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3. az által, hogy ezen ág. hitvallású kiskorú egyén 
megkereszteltetett a kath. ritus szerint s a kath. egyház 
anyakönyvébe bevezettetett, ez tényleg a kath. egyház ke-
belébe az 1868. 53. tvk. rendelkézése ellenére lett „fölvével" 

4. ergo : káplánom mint tettes s én mint „bujtogató," 
ki a káplánnak törvényellenes utasitást adott e kihágási 
cselekményre, az 1879: 40 tvk. 53. §-s elleni kihágásban bű-
nösöknek vagyunk kimondandók s 50 frtnyi birságra egyen-
ként elítélendők. 

Ez a szövegezett törvényszakasznak ér-
telmezése; s ezen konkoly az ellenségtől vettetett a búza-
földbe, midőn az Urnák szolgái aludtak. Szóval : a szabad-
elvüség s a katholicismus közt nincsen transactio, s aki azt 
megkísérti, az a megcsalatott fél O o 

Mondom : szőrpapucsban járt köztünk az egyház ellen-
sége s most magyar csizmát öltött. 

Satis ! Isten velünk ! Póda Endre, 
sopronvárosi apát-plebános. 

Francziaország. Cotton valencei püspök felmentetése. (A 
védbeszéd vége.)— Uraim ! (A birákhoz fordulva.) Midőn va-
lamely kormány, a helyett, hogy éber és részrehajlatlan párt-
fogója volna minden jogos igénynek, ellenség gyanánt bánik 
a nemzet egy részével: akkor ennek a kormánynak nem az 
által teszünk szolgálatot, ha neki engedünk, hanem az által, 
ha neki ellenállunk, önök egyébiránt is oly ügyet kötele-
sek védeni, mely magasan kiemelkedik a politika minden 
változékony befolyásai fölé. Önök maga az igazságszolgál-
tatás, a szó legmagasztosabb értelmében. — Midőn minden-
felé zűrzavar uralkodik, midőn minden intézmézményeink 
fenyegetve vannak, midőn a legrettenetesebb nemzeti vál-
ságok órája látszik hogy ütöt t : minden szem önökre van 
függesztve. Ha önök határozatai talán nem is képesek 
a nagy katastrophát megakadályozni, legalább megmentik 
a becsületet és biztosítják a jövőt. Önök sohasem fognak a 
bűntető törvény kegyhajhászó magyarázatába beleegyez-
hetni. A közvádló urnák tetszett a főt. valencei püspökből 
vádlottat csinálni : én részére a védő jogait veszen igénybe. 
Hogy büntetést lehessen valamire követelni, kell hogy hi-
vatkozni lehessen törvényre és oly tényálladékra, mely ezen 
törvény alá esik. Hogyha törvényeinknek általam eléadott 
tanulmánya annak beismerésére vezette önöket, hogy tisz-
telendő védenczem a törvények értelmében semmi büntetésre 
méltót nem követett el, akkor önök, uraim, szerencsések 
lesznek ez időben, midőn a törvények, melyeknek Fran-
cziaország papságát és püspökeit a sérelem ellen védeniök 
kellene, midőn, mondom, e törvények alusznak, önök szeren-
csések lesznek, hogy nem kell semmiféle szigort használuiok 
azok egyike ellen, kiket, lelkipásztori működésökben, — 
melyet mindig részrehajlatlan és törvényszerinti szemmel 
kellene tekinteni, — a köztársaság oly védtelen hagy. Ah 
közvádló ur ! midőn a szabad pórázra eresztett szenvedé-
lyek, melyek előtt önnek tetszett bemutatni a fenyitő tör-
vényszék padjain egy püspököt, nem tisztelik a vallás szol-
gáját, a szerzetest és papot: akkor már közel van az óra, 
midőn már magok az intézmények sem lesznek többé tisz-
teletben. Azokon az ajtókon, melyeket ön tör, azokon át be 
fog következni minden erőszak. Ön emlékezni fog, de már 
későn, azon figyelmeztetésekre, melyeket ön sérelmek gya-

nánt venni affectált, sokkal könnyebbnek tartva büntetést 
követelni, mint egy hibát bevallani, s mint visszatérni ren-
des útjára és megadni ez országnak azt, a mivel ön neki tar-
tozik, azt, a mit számára megőrizni önnek oly könnyülenne, 
azt, a mit ön oly súlyosan megsértett : a lelkiismeretek sza-
badságát, és minden jog, minden meggyőződés tiszteletét. 

Uraim ! Ezeket a sérelmeket és fenyegetéseket talán 
felmentés fogja felváltani, a mit én sürgetve sürgetek. Bi-
rákhoz szólok ; tudom, hogy önök minden megfélemlítés és 
befolyáson felül állnak. Ha mégis egy emberi érzet vegyül 
önök hivatásos kötelességének szigorú teljésitésébe, ez az 
érzelem, mely mindnyájunkat áthat, — ez hazánk iránti 
nagy szeretetünk. Mi féltjük őt az erőszak és visszályoktól. 
Mi neki lelkünk minden erejéből kívánjuk, hogy benne a 
szellemek békében, az akaratok egyeségben éljenek, a nagy 
nemzeti érdekek szolgálatára. Ettől az érzelemtől áthatva 
önök vissza fogják utasítani azt a kísérletet, hogy a kor-
mányt azon szokatlan üldözések folytatására bátorítsák, 
melyek a békét oly messzire visszataszítják, és a melvek 
sokkal többet ártanak azoknak, kik azokat intézik, mint a 
kik ellen intézve vannak. Önök talán már, kitudja nem-e, 
arra vannak destinálva, hogy nem sok ítéletet fognak hozni. 
Ezek közé ne írják fel önök azt az Ítéletet, melyet önöktől 
ma a kormány kiván. Én nem vagyok köztársaságpárti ; és 
én mégis kimondom önöknek, hogy önöknek ez ügyben ta-
núsított függetlensége használni fog a köztársaságnak. 

IRODALOM. 
-f- Martinovics és társainak összeesküvése. Irta 

Fraknói Vilmos. Budapest 1880. Ráth Mór. 8-ad rét XIII. 
441 lap. Ára 4 frt. 

Felettébb, kimondhatlanul érdekes és tanulságos könyv 
arra nézve, aki a sorok mögé is belát. Magyarország ujabb-
kori ugy vallásos mint politikai történelmeinek egyik leg-
homályosabb pontját világítja meg szerző. Homályosnak 
mondjuk e pontot, holott azt legjobban kellene az országnak 
ismernie, mert a mi vallásügyi és politikai felforgatás és al-
kotás, — nem, ez nem méltó szó, — összetákolás azóta tör-
tént, mindannak góczpontja, legpraegnansabb kifejezése Mar-
tinovics és társainak összeesküvése. Merész de igaz azon álli-
tás. hogy a miért Martinovics ós társai összeesküdtek, a 
miért jól megérdemlett halált szenvedtek: mindaz, kivéve 
az egy köztársasági formát, mindaz jóformán meg van va-
lósítva, életbe van léptetve. Még az a forradalom, az a de-
thronisatió is, melyre Martinovics az országot ragadni akar-
ta, megtörtént 48-ban s a kik az ily tényekben több keve-
sebb részt vettek, később még Köztársasággal 
rokonszenvezni most már ő felsége minisztériuma legloya-
lisabb félhivatalosainak is nemcsak szabad, de a nagy kö-
zönség kegye bírásának egyik föltétele. Vallásügyi tekin-
tetben az ország szintén csaknem egészen Martinovics pro-
grammja szerint alakult már át s jár el. Az 1792-iki or-
szággyűlés alkalmából irt „A magyar állam helyzete 1792-
ben" czimü röpiratnak vezéreszméje „a theokraczia és ari-
sztokraczia pestisének kiküszöbölése", egész a felsőházig, sőt 
részben már azon keresztül is, végre van hajtva. ,A vallásfe-
lekezetek egyenjogúsága' ki van mondva. Az egyháziak jó-
szágainak elvételére, a mit Martinovics szintén czélul tűzött 
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ki a magyar állam, parlament, sajtó, ,közvélemény' minden 
lehető előkészületet megtesz. A kinek tetszik, teljesen fel 
van szabaditva „a theocraczia igája alól", — a mint Marti-
novics óhaját II. Lipót császár előtt formulázta. Károm-
kodhatik valaki, sőt mindenki a mint neki tetszik, az állam 
Isten megsértését nem veszi állami, közbűnnek, az állam Isten 
káromoltatása által nem érzi magát sértve, — csak akkor 
mozdítja büntető kezét, ha a polgárok kényszeritik, ha t. 
i. az istenkáromlás közbotrányt okoz. Az államra nézve az 
istenkáromlás nem bün, az állam mint állam nem ismer is-
teni fölséget, előtte, mayában véve, még a magyar dohány 
szivása is nagyobb bün, mint az istenkáromlás. Szóval : a 
miért Martinovics és társai halállal bűnhődtek, az lénye-
gileg mind megvalósult s átment állami, politikai, tár-
sadalmi intézményeink vérébe. Martinovics elhamarkodta a 
dolgot; az általa megállapított magyar liberalismus azonban 
lassan végrehajtotta. Kit ne érdekelne az eget szép óvato-
san ostromló magyar szabadelvüséget mint ujonszületett, 
még tehetetlen, de már akkor is lármájával az egész világot 
felforgatni akaró*) csecsemőt látni? Ezt, — a szabadelvű 
irány első szárnypróbálgatásait Magyarországon, — ezt raj-
zolja szerző élethű vonásokkal. Egy szerzetes, egy pap élete, 
ki midőn a trón feldulását tervezte, a trón kegyéből apátságig 
emelkedett, ki az oltártól egész a nyilt atheismusig, az 
apostasiáig sülyedt, ki szabadéivüségben az ,ész istennőjé' 
imádásaig vetemedett franczia jacobinusok összeesküvéseig 
vitte, — bizonyára érdekfeszítő olvasmány, kivált napjaink-
ban, midőn azon eszmék, melyekért az apostata és forradal-
már pap halált szenvedett, büntetlenül élnek és uralkodnak. 

Nem kritikát irunk, csak jelentést. 
A mű kiállítása fényes, de az ár mégis kissé magas. 

VEGYESEK. 
X Magyarország főpásztorai, kik Budapesten vannak, 

f. hó 13-án ő emja az ország áldornagyának elnöklete alatt 
értekezletet tartottak. Egyik főtárgy a soproni esetben mu-
tatkozó kulturkampfos velleitások elleni óvszer volt. 

— Jellemző! . . . Micsoda? . . . Az, hogy azok, kik 
háromtagú parlamenti intézményünk elnöki székeiben ez idő 
szerint ülnek, hitvallásukat tekintve, találóan jelzik az or-

*) Martinovics a franczia jacobinusok oltárt és trónt felforgató 
pártjával volt szövetkezve világforradalom felidézésére. 

szág interconfessionalis állapotait s a confessionalis tekin-
teteknek az ország politikájára és sorsára való befolyását. 
A protestáns túlsúlyt és hegemóniát képviseli a református 
ministerelnök s az alsóház ágostai hv. elnöke, erősen mar-
kírozott református hegemóniával. A katholicismusnak 
hagyják a legnagyobb méltóságot a felsőházban. 

— Protestáns hir a soproni esetről. „Sopronból a követ-
kező sorokat vettük, ir ja" a Pr. egyh., és isk. lap.'" A helybeli 
róm. kath. városi pap káplánja, főnöke jóváhagyásával, egy 
evang. apának kath. nejétől született fiúgyermekét megke-
resztelte s az illető adatokat az illetékes evang. lelkészi hi-
vatalnak, anyakönyvezés végett, ki nem adta. As eset félje-
lentetvén a minisztériumnak, ez megbízta (ecce /) a kir. állam-
ügyészt mint közvádlót a törvényt sértő pap elleni keresetnek 
az uj büntető törvény alapján leendő megindítására. Póda 
apát s városi pap egy német nyelvű emlékiratot bocsátott 
közre, mely tegnap a „Sopron" hasábjain magyar nyelven is 
napvilágot látott. Egy sophismák tekintetében párját ritkító 
irat, (?) melynek, ugy látszik, czélja volt, közvéleményt csi-
nálni. Ajánlom ez iratot mindazoknak figyelmébe, kik figye-
lemmel kisérik a papságnak állását szemben az uj törvény-
nyel. Hogy a „Sopron" szerkesztője ezt lapjába felvette s 
közölte a bírósági tárgyalást megelőzőleg, az mindenesetre 
e lapnak sajátságos jelleget ad. A járásbíróság a városi pa-
pot, káplánját is 50—50 frt. pénzbirságra ítélte. Ugy az 
elitéltek mint a kir. ügyész bejelentették a felebbezést." 

— A száműzött franczia szerzetesek segélyalapjára az 
,Univers' egymaga 6-ik beszámolása szerint 39,740 frk 20 
cent. gyűjtött . 

— Máconban (Francziaországban) a községi tanács e 
napokban küzte a kórházból azon sz. Agoston-rendi apáczá-
kat, kiket még a mult századi rémuralom is ott hagyott. 

— A birói fügyetlenség megsemisitéséről szóló tvény-
javaslat után a franczia kettős törvényhozó testület a nő-
nem vallásosságának megsemmisítését decretálta. Elfogad-
tatott a senatusban is egy törvényjavaslat, mely szerint 
leányok számára országszerte gymnasialis tanfolyam nyittas-
sák vallás nélkül, csupán független morállal. 

Kegyeletes adakozás. 
Árpád-házi b. Jolánta síremlékére. 

A ,Religio- 2 ftot. 
A zágrábiak segélyére. 

A kalocsai növ. papság sz. Ágostonról cz. e. i. iskolája 10 ftot. 

E l ő f i z e t é s i f e l h í v á s . 
Midőn a .Religio' az uj évvel évfolyamainak negyvenedikébe lép, mint az összes időszaki magyar sajtó Nestora, 

mely a magyar kath. papságnak immár harmadik nemzedékét látja felserdülni, a jövő titkos méhében rejlő, de árnyékát már 
előre reánk vető vallásügyi küzdelembe, Istenbe vetett reménynyel s múltjából, midőn még a 48-iki romokból is phoenix-
ként kelt ki, múltjából merített bizalommal megy át. Ne ámitsuk magunkat, ne szépitsük a megtörténteket. A katholicis-
must Magyarországban a protestantismus, szövetkezve szülöttjével, a liberalismussal, háttérbe szorította mindazon a téren, 
hol az emberi szellem uralkodik. Mi fog ebből a helyzetből kifejlődni, világosan csak Isten tudja, de emberileg is lehet sej-
teni. Egy kis katholikus emancipatióra van szükségünk, az bizonyos. A kath. vallás megtámadott jogait fogjuk tehát vé-
deni élénkebben mint valaha, mert az idők kényszerítenek rá. Mindent megteszüuk, hogy lapunk feladatának magas szín-
vonalán álljon s hivatásához képest minden főbb mozzanatot a legmagasabb szempontból világítson meg. A közép- és fel-
sőbb iskolai nevelésügyre, mely katholikus szaklap által ugy sincs képviselve, az egyházi szónoklatra,'melyben annyira el-
maradtunk, az egyleti életre, in qua salus, különös figyelmet fogunk fordítani. Irodalmi rovatunk a külföldi kath. irodalom 
termékeit ezentúl gyorsan és tömegesen fogja bemutatni. Ily szakadatlan törekvéseink között igen jól esik tapasztalni t. ol-
vasóközönségünk részéről azt az önkéntességet, melylyel minden felhívást megelőzőleg siet támogatásáról biztosítani. Csakis 
egy kérésünk van t. paptársainkhoz, — az, hogy lapunk olvasó-körét terjeszteni s ott hol a plébániai könyvtár számára a 
,Religío'-t az egyház pénztárából megrendelni szabad, ezen kedvezménynyel élni szíveskedjenek. 

Előfizethetni 
félévre 5 frttal egész évre 10 frttal, minden kir, a postahivatalnál, a küldeményt vagy a szerkesztőre czimezve Budapest, Stáczió-utczaöö., vagy Kocsi 
Sándor nyomdai irodájára, Budapest, Muzeum-körut 10. sz. Legjobb postautalványokat használni, Kérjük a nevet, lakhelyet és utolsó postát vilá-
gosan tudtunkra adni. 

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

Nyomatott Budapesten, 1880. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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TARTALOM: A Rubicon. — Néhány hitszónok a török időkből. — Ngos és főt. Póda Endre védbeszéde. — Egyházi tu-
dósítások : Budapest. Még egyszer a magyarországi kulturharczról. Berlin A zsidó-kérdés szóvitái után ismét „kulturhar-

cz i" tárgyalások. — Irodalom : Fauna Biblica. — Vegyesek. 

A Rubicon. 
„Mehr Licht!" 

Göt lie. 

Mult számunk vegyeseinek rovatában azt a 
soproni protestáns hir t közöltük, hogy az ottani 
,eset' „feljelentetvén a minisztériumnak, ez megbízta 
a kir. államügyészt mint közvádlót a törvényt sértő 
pap elleni keresetnek az u j büntető törvény alap-
ján leendő megindítására." 

E hirt, akár megvalósul akár nem, oly jelen-
tősnek találjuk, hogy ar ra visszatérni e kiváló he-
lyen is érdemesnek t a r t juk . Ha megvalósul, akkor 
tud juk hányat ütöt t az óra ; a kormány magatar tá-
sát illetőleg t. olvasóink, Magyarország kath. pap-
sága, tudja hányadán van. Ha nem valósul meg, a 
mit az ország békéje s jóléte érdekében óhaj tva 
óhaj tunk, akkor is lesz e hirből legalább annyi hasz-
nunk, hogy megtudjuk belőle, mire ta r t ják képes-
nek protestáns atyánkfiai a jelen kormányt s hon-
nan vélik a katholikus lelkiismeret szabadságának 
elnyomását várhatni , igen, megtudjuk azt világo-
san és határozottan, hogy protestáns atyánkfiai egy 
szerencsétlen törvény protestáns érdekek szerint 
való értelmezésének protectorságára és ha kell, az 
országra karhatalommal való feleröszakolására, a 
kormányt képesnek ta r t j ák , szóval, hogy Magyaror-
szágban az impérium majestásának dicsfénye a kath. 
apostoli király halántékai körül ragyog ugyan, de 
ugyanezen imperiumnak karhatalmát protestáns ke-
zek mozgatják, ugy hogy még katholikus kezek is 
protestáns érdekek szerint kénytelenek szent István 
kardjával a katholikus papok fejét sújtani , midőn 
ezek katholikus hitelv szerint papi kötelességet tel-
jesítve protestáns igényekbe ütköznek. Minden eset-
re ez is un po' piu di luce és érdemes arra, hogy 
Magyarország történelmébe feljegyeztessék. 

De lássuk közelebbről azt a protestáns soproni 
hirt . Mindenesetre érdekes volna megtudni, vájjon 
az alat t a „minisztér ium" alat t az összes miniszté-
r ium ,Iappang'-e vagy csak egy valamelyik miniszter, 
és ha ez utóbbi eset áll, melyik az a miniszter, a ki 
Magyarországon az igazság kiosztását kétes törvény 
egyoldalú s pr ivát magyarázata alapján meri pro-
vocálni, vagy kit ilyesmire protestáns atyánkfiai 
képesnek tar tanak ? Avagy mit akar t a kormány a 
,soproni bűneset ' inscenirozásával elérni ? Megfé-
lemlíteni akar ja vele a kath. papságot, hogy meghu-
nyászkodva moczczanás nélkül fogadja nyakába a 
protestáns hegemónia i g á j á t ? . . . Olyan nincs. Vagy 
csupán taktika akar lenni az egész s készület a kö-
zelgő parlamenti választásokra? A magyar akadé-
mia szótárában nem találunk alkalmas szót ar ra 
az indignatióra, melylyel a katholikus papság ha-
zafisága az ily revolver-politikában való részvételt 
visszautasítja. 

Mindenesetre kívánatos a kath. papságra vilá-
gosan megtudni, vájjon hát csakugyan el van-e már 
vetve a koczka, s vájjon, midőn kötelességének tel-
jesitéseért zaklatásokat szenved, e szenvedés a pro-
testáns iga-e már a maga valóságában, vagy pedig 
csupán a jelenleg kormányon levő politika experi-
mentat iója s kortesfogása a jövő választásokkal 
szemben ? Az események, hisszük, nem sokára meg-
adják erre a világos választ. 

Neliány hitszónok a török időkből. 
(Vége.) 

IV. P. Hradisai Pál. Nyi t rán született 1647-
ben. Bölcsészi és hi t tani tanulmányainak végeztével 
nemsokára Serényi hadseregében tábori pap volt ; 
minthogy azonban ott betegeskedett, egészsége fel-
üditése végett Trencsénbe küldetett , azután Nagy-
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szombatban házgondnokká lett. Buzgósága és a ha-
zai nyelv teljes ismerete miatt Társaságunk egy-
kori missiói állomására Andocsra küldetett, mely-
nek környékén majd 100 falu lelkipásztor nélkül 
volt s a törökök barbár zsarnokoskodása alatt nyö-
gött. Hradisai virágzásba hozta a hitéletet, sőt bölcs 
eljárása által oda vitte, hogy a törökök enyhébben 
kezdtek a hivekkel bánni s öt tiszteletben tartották, 
jóllehet az eretnekek nem szűntek meg az ellene 
való izgatással. Miután azonban a törökök Bécs os-
tromával fölhagyni s falai alól elvonulni kénysze-
rültek, haragjok egész dühét rajta töltötték s ki-
mondhatlan, mennyit kellett elszenvednie. 

Később szónokká neveztetvén ki, lelkének egész 
buzgóságával s nagy ékesszólással tartott sz. be-
szédeket Komáromban, Esztergomban, Pozsonyban, 
Szatmárott, Gyöngyösön és Egerben. 

Feltűnő volt türelme és szeretete, nem csak 
rendtársai, hanem általában az emberek iránt, mi-
ről sok körülmény tanúskodik, de főkép az, hogy 
még akkor is, midőn már sokféle betegség kinzá, O ' O © " 
igen készségesen ment gyóntatni s gyakran eljárt a 
rabokhoz, hogy azokat oktassa és vigasztalja. 

A sz. mise után hosszabb ideig adott Istennek 
hálát a nagy kegyelemért, hogy e nagy áldozatot 
bemutathatta; sz. mise után minden nap a rózsa-
füzért is elimádkozta. Meghalt Budán 1710-ben. 

V. P. Szili Gábor. Született Győrött 1646-ikév 
febr. 24-én. Jézustársaságába 1662-iki oct. 4-én lé-
pett. Mint tanár először Kassán működött 3 éven 
á t ; azután Nagyszombatban 8 évig a bölcsészet ta-
nára volt, ugyanannyi éven át az erkölcstan tanára 
Győrött. Innét, megint Nagyszombatba rendeltetett 
az egyházjog tanárának s az maradt 5 évig; végre 
a felnőttek hitszónoka volt 10 éven át. Az is még 
bizonyos róla, hogy házfőnök is volt Kőszegen két 
évig, azt azonban nem tudtam kibetűzni, hogy mely 
években viselte e tisztet. 

Mint tanár szerfölött ügyelt tanítványainak jó 
erkölcseire, mely törekvését tetemesen megkönnyité 
azon őszinte szeretet és gyermekded bizalom, me-
lyet bölcs és nyájas modora tanítványainak szivé-
ben maga iránt gerjesztett. 

Jézus társaságának szabványai szerint a tanul-
mányok végeztével és áldoző pappá való fölszentel-
tetés után minden tag egy évet ismét oly elvonult-
ságban s olynemü foglalkozásokban tölt, milyenek-
ben belépte első két évét tölté. Az ujonczélet meg-
ismétlésének e szakát harmadik probatiónak neve-
zik. Ez időszakban Szili húsvét után Hédervárra 

küldetvén, hogy a népet hitéletre serkentse, mind-
jár t az első nap buzgó szónoklatai folytán 600-an 
járultak a sz. gyónáshoz, kik nagyobbára egész éle-
tökró'l tettek gyónást, s 4 lutheránus a katholikus 
hitre visszatért. 

Ugyanezen évben Komárom tájára is küldetett ; 
ámde itt a kálvinistáktól sokat kellett szenvednie, 
kik oly ellenséges indulattal viseltettek iránta, hogy 
pénzért sem akartak neki eledelt adni: azon fiúval 
tehát, ki a missióban kisérte, némi ideig csak kevés 
tejen s a mezőn szedegetett növényeken kellett ten-
gődnie. Enyhíthetett volna ugyan szorult helyzetén, 
ha a vidéken lakó rokonát értesiti, de Isten szere-
tetéből inkább tiirte az éhséget és a nyomort. 

Hogy mennyire szerette a nép s mily hatásos 
volt működése, mutatta a szomorkodás, söt siránko-
zás is, melylyel halálának hirét vevé. Ez alkalom-
nál sokan bevallották, hogy csak akkor kezdettek 
emberhez illőleg élni, midőn P. Szili lelkiigazgatá-
sára bizák magokat. 

Bámulatos volt, a többi között türelme a sok 
betegségben, melylyel Isten egész életében meglá-
togatta s öregségében is, midőn a köszvény majd-
nem teljesen megdermesztette, nagy fájdalmainak 
daczára, soha sem panaszkodott, söt ellenkezőleg 
gyakran ártatlan tréfával vidámította fel környeze-
tét. — Meghalt Győrött 1711-ik év szept. 11-én. 

VI. P . Gödi Péter. Született Győrött 1635-ik év 
febr. 22-én. Jézus társaságába 1635-ik év oct. 18-án 
lépett. Nagyszombatban elvégezvén bölcsészi tanul-
mányait, tanári minőségben Beszterczebányán 3 
évig, Pozsonyban 1 s Rozsnyón 2 évig működött. 
E hat év leteltével a hittani tanulmányok végett 
Bécsbe küldetett, hol egyszersmind a Pazmaneum-
ban tanulmányi felügyelő volt 

1670 után mint kitüuö hitszónok Magyaror-
szág különböző városaiban működött, névszerint 
vasárnapi szónokként Szatmárott 3 évig, Nagybá-
nyán 3 évig, Esztergomban szintén 3 évig, Győrött 
2 évig, Kassán ] és Sopronban 2 évig, Nagyszom-
batban s Rozsnyón hasonlóképen 3 évig, Ungvárott 
azonban csak félévig. — Ünnepi szónok pedig volt 
Rozsnyón 2 éven át, Kassán 1 s ugyanitt 2 éven át 
hitelemzőként fáradozott; ez időben a társaság ot-
tani házának főnöke is volt. Győrött egy évig volt 
házfönök, Esztergomban 3 évig, Szatmárott 4-ig, 
Nagybányán 3 ig; házgondnok tisztét is viselte és 
pedig Zágrábban, Varasdon ós Budán; több helyütt 
nevelő intézeteinkben mint főfelügyelő hivatalosko-
dott. — Ha még hozzáveszszük, hogy táboripap is 
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volt, — e soknemü alkalmaztatásából sokoldalú 
képzettégére és szép tehetégeire következtethetünk. 

Mindenütt a legnagyobb éberséggel gondosko-
dott mások üdvéről s azért Pálffi Miklós egyik üt-
közetében a törökökkel, a golyók záporát tekintetbe 
sem véve, rohant a sebesültek segélyezésére s a hal-
doklók vigasztalására; továbbá négy különböző 
időszakban önfeláldozó szeretettel sietett a pestis-
ben sinlódök szolgálatára, a többi közt egyszer Ko-
máromban, egyszer meg Győrött működött e sze-
rencsétlenek között.. Ez utóbbi városban 1679-ben 
rá is ragadt a szörnyű betegség, de kimenekült be-
lőle. Akkori föláldozását generálisunk is, Oliva Pál, 
megdicsérte. 

Minthogy igen buzgón téritgette az eretneke-
ket, az elvakultak élete ellen összeesküdtek s a fel-
izgatott csőcselék által meg is öletik, ha Báthori 
Zsófia, az egykori fejedelem özvegye eleve nem fi-
gyelmezteti s Gödi rövid időre el nem rejtőzik. 

Mint látszik Budán halt meg; annyi bizonyos, 
hogy 1710-ik év sept. 16-án. Tóth Mike, s. J. 

Ngs és főt. Póda Endre yédbeszéde. 
Néhány szó r,védbeszédem'" t. olvasóihoz! 

Ismeretes dolog, hogy a kir. ügyészség a nála 
történt bejelentés folytán 

a) t. Gänsthaler Nándor, városi káplán urat 
azért, mivel f. évi nov. 9-én egy vegyes, de a kath. 
plebánia-templomban az előirt feltételek mellett kö-
tött házasságból származott figyermeket, kinek aty-
ja ág. hitv. protestáns, a szülők előleges megegye-
zése és határozott kívánsága szerint a keresztség O o 
szentségében részesitett, azaz megkeresztelt; 

b) engem pedig azért, mivel f. évi nov. 25-én 
259. szám alatt kelt hivatalos átiratomban kijelen-
téin, hogy a plébániai ténykedésekért a plébános és 
nem a káplán felelős, — az 1879. évi XL. törv. cz. 
52. §-a elleni kihágással bevádolt a kir. járásbíró-
ságnál, melynek rendelete folytán f. évi decz. 4-én 
számos hallgatóság előtt tartatott a végtárgyalás. 

Ezen alkalommal tartott védbeszédem kiadá-
sárá indított annak tudata, miszerint érveim nem 
birandanak oly hatálylyal, ha azokat merő szerény-
ségből csupán a t. hallgatóság emlékezetére bízom. 
— Már pedig az adott esetben, mely eléggé kitün-
teté, hogy nálunk Magyarországbzn Voltaire-nek 
„écrasez l'inf-iine'' jelszava összefüggésbe hozatott 
az 1879. évi XL. t. cz. 53. § ával, a hallgatás bün 
volna az ügy ellen, melyet a társadalmi szabadság 

érdekében megvédeni kötelessége mindenkinek, ki a 
lelkiismereti és vallási szabadságot nem csupán szó-
lamokkal, hanem tettleg is, tiszteletben tart ja . 

Hangozzék el védszavam Magyarország milliói-
hoz, kik a kath. hitet vallják, s kik mint szabad 
polgárai e hazának, meggyőződésüket törvényeink-
kel összhangzásba hozni képesek. 

Sopron, 1880. évi decz. 5-én. 
Póda Endre, 

apát-kanonok és Sopron városi plébános. 
Tekintetes királyi Járásbíróság ! 

Elutasittatván azou most védendő ügyem lényegét 
érintő kérdéssemmel : hogy váljon az itt, mint tanú jelen 
lévő Krausz bábaaszony egyedül tette-e a feljelentést a tek. 
kir. ügyész urnái, nem tehetek egyebet, mint hogy kijelent-
sem, miszerint hiteles informatióm alapján a tek. kir ügyész 
urnák eljárását az 1871. évi X X X I I I . t. c. 21. §-ának ren-
deletével ellenkezőnek tekintem. 

Most már mindenek előtt követni akarom a tek. ügyész 
urat az ő érveléseiben. Megvallom, a t. ügyész urnák hi-
vatkozása azon dicső múltra, midőn kath. püspökeink a 
haza szabadságáért a csatatéren vérzettek, mély benyomást 
tőn kedélyemre, melyben nem ugyan a t. ügyész ur által 
jelzett hazaszeretet, hanem a magyar kath. papság által 
gyakorolt hazaszeretet honol, bármennyire iparkodott is t. 
ügyész ur ezen polgári erényemet tagadásba hozni. 

De tek. kir. Járásbíróság, nagy és kézzel fogható a 
különbség azon szabadság közt, melyért hajdan kath. püs-
pökeink a csatatéren vérzettek, melyért a magyar kath. 
papság lelkesült, s azon szabadság közt, melynek áldásainál 
fogva mi ma a biróság sorompói elé vagyunk idézve ! 

A tek. ügyész ur szokása szerint hangos szólamokkal 
hivatkozik szent hivatásunkra, mely bennünket arra köte-
lez, hogy mi a törvény iránti tiszteletet tanítsuk, s a népnek 
e tekintetben példánk által is oktatói legyünk. Ezen mélyen 
sértő nyilatkozatárra nem válaszolhatok. Igenis, mi tisztel-
jük a haza törvényeit, habár meg nem tarthatjuk azoknak 
eddig még nem ismert magyarázatát ! 

Hivatkozott a tek. ügyész ur arra, hogy ő a király 
bizalma által viseli e magas hivatalát, melynél fogva ő a 
törvény megszegőit üldözi. De ha ő a király bizalmából 
hivataloskodik, annál nagyobb kötelezettsége, iiogy előbb 
azon törvényeket tanulmányozza, azoknak szellemébe és iu-
tentiójába behasson, mielőtt mások kárán a törvény értelme-
zését gyakorolni akarván, másokra, kik szintén, habár vád-
lottak, a törvény védszárnyai alatt állanak, mint ő maga, 
büntetést indítványozna ; szintúgy a biró, mielőtt ítéletet 
mondana. 

En nein vagyok diplomáit prókátor, ki a törvényt -
esetről esetre, amint pöre azt kívánja, előveszi és elolvassa ; 
de igenis én tanulmányoztam azon törvényeket, melyekre 
szükségem van hivatalos állásomban ; mondom, diplomáit 
prókátor nem vagyok, de van józan természetes eszem, mely 
felfogni és igazságosan Ítélni tud, mivel — hála Istennek O O O ' 

— nincsen inficiálva sophismáktól. 
Ha a t. ügyész ur feljogosítva érzi magát a törvényt 

egyéni felfogása szerint értelmezni, ugy én is. 
47 * 
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A tárgynak beható és lelkiismeretes tanulmányozása 
nyomán, lelkiismeretemnek szava szerint, papi becsületem-
nek záloga mellett ki kell jelentenem, hogy a keresztség 
szentségének kiszolgáltatásában, illetőleg azon esetben, hogy 
Graszner Rezső 17 napos kiskorú egyén kath. ritus szerint 
f. évi nov. 9-én káplánom által plebánosi beleegyezésemmel 
megkereszteltetett, nem forog fón a büntetendő cselekmény 
esete (1880. évi X X X V I I . t. c. 43. §), hogy továbbá a 
keresztség szentségének kiszolgáltatása nem qualificálható 
kihágásnak. 

A. t. ügyész ur tán nem ismeri az 1868. évi L I U . t 
cikknek czimét, mely körülmény világosan jelzi, hogy ő 
abban a törvényben nagy nehezen talált §-t arra, hogy a 
„kihágást" indokolhassa. Ennek a törvénynek czime: „A 
törvényesen bevett keresztény vallásfelekezetek viszonos-
ságáról." Az 1879. évi X L . t. c. 53 §-ának „fölvesz" szava 
csakis fölvételre vonatkozhatik, nem pedig az 1868. évi 
LI I I . t. c. 12. §-ára, mely igy hangzik: 

„A vegyes házasságokból származó gyermekek közöl 
a fiuk atyjoknak, a leányok anyjoknak vallását követik." 

IIa a t. ügyész ur hangsúlyozva mondja: „nem mondja 
n törvény követheti, hanem követi" — én azt hozhatom fel 
ellene: „de a törvény nem mondja követnie kell, hanem kö-
veti" ; de azt is fel kell hoznom, hogy a törvény nem mond-
ja : a vegyes házasságból származott gyermekek közöl a fiuk 
az atya, a leányok az anya vallása szerint keresztelendők. 

Most már a t. ügyész ur hogyan hozza összefüggésbe 
az 1879. évi XL. t. c. 53. §-át az 1868. évi LI I I . t. c. 12. 
§-ával? Mivel — úgymond — a gyermeknek az 1868. évi 
LII I . t. c. 12. §-ában jelölt vallást kell követnie, tehát aki 
más vallás szerint keresztel, az kihágást követ el az 1879. 
évi XL. t. c, 53. §-a ellen. De én még azt mondom : én a 
17 napos G. R kiskorú egyént a keresztelés által nem vet-
tem fel annak apja vallásából, mert tudva levő dolog, hogy 
e kiskorú egyén a keresztelés előtt nem lehetett általábau 
keresztény. 

De mivel a t. ügyész ur ahhoz a 12 §-hoz, mint 
egyetlen támpontjához oly szorosan ragaszkodik, kérdem : 
mióta létezik az a törvény ? Az 1868. évi decz. 8-án lett 
szentesítve, tehát 12 éve érvényben van ! S mi volt eddig a 
agyakorla t? Ismeri ezt mindenki. Kereszteltünk mi, ke-
reszteltek mások : s a t . ügyész ur, ki az 1868. évi LI I I . t. 
c. 12. §-ára mint kötelezőre, sőt mint szerencsés választó 
falára, mely az absolut korszakot a szabadság korszakától 
elválasztja, hivatkozik, eddig még soha sem emelt vádat. 
Az állam tudta, látta mindezt. Tehát a gyakorlat tanúsítja, 
hogy az állam nem érezte magát feljogositva arra, hogy a 
szülők természeti jogát gyermekeik mikénti vallásos neve-
léiére nézve confiscálja. 

Bocsánatot kérek, tek. Járásbíróság, hogy annyi ideig 
veszem igénybe türelmét, de ügyem védelmére a mondottak-
nak előre bocsájtása után kell, hogy kimutassam, miszerint 
a k. büntető törvénynek 53. szakasza nem is vonatkozhatik 
azon esetre, mely miatt mi a pénzhamisítókkal egy vonalra 
állíttattunk a t. ügyészség által. ^ 

Én bátor vagyok bebizonyítani: 
a) hogy az 1879. évi X L . t. c. §-ában nincsen meg 

azon intentió, melyet a t. ügyész ur bele ékelt; 

b) hogy kihágásról, melylyel vádolva vagyunk, szó 
sem lehet. 

Aki vádolni, aki Ítéletet hozni akar, annak, mivel Is-
ten és a törvény előtt felelős, ismernie kell — amint már 
mondám — a törvénynek intentióját és a vádlottnak inten-
tióját azon cselekménynél, mely miatt vádoltatik. 

Az 1879. X L . t. c. 53. §-ának intentiója kitűnik : 
1. annak eredeti szövegezéséből a kormánynak törvény-

javaslatában, ez következőleg hangzik. (Kérem, tessék jól 
figyelni ügyész ur!) 

54. §. Aki más vallásra átmenni akaró, de életkorának 
18. évét be nem töltött egyént vallási szertartás alkalma-
zása által törvényes képviselője beleegyezése nélkül más 

(Vallásfelekezetbe fölvesz : stb. 
A törvényjavaslat „más vallásra átmenni akaró 18 

évét be nem töltött egyén"-ről szól. Tehát oly egyénekről, 
kik képesek „más vallásra átmenni akarni", tehát nem cse-
csemőkről; ez kitűnik a később említendő nyilatkozatokból is. 

2. A képviselőház jogi bizottságának jelentéseiből : 
a) ennek 1878. évi junius 13-án 628. szám alatt kelt 

jelentésében e szavaknak „vallási szertartás alkalmazása ál-
tal" kihagyatása inditványoztatik ; 

b) ugyanannak 1879. évi marcz. 27-én 143. szám alatt 
kelt jelentésében a „más vallásra átmenni akaró" szavak 
kihagyatása javaltatik. 

Ezen jelentésekből is kitűnik, hogy itt áttérési módo-
zatokról van szó. 

3. E törvényjavaslat 1879. évi május hó 26-án tárgyal-
tatott az országos gyűlésben, hol a törvénynek mai szövege-
lése fogadtott el Teleszky István országgyűlési követ és ez 
ügyben előadó javaslata folytán. Már ekkor is történtek fel-
szólalások az iránt, hogy a törvény e szövegezésében homá-
lyos és következőleg félreértésekre szolgáltatand alkalmat. 

Madarász ur szélsőbali képviselő kijelenté, hogy te-
kintettel a szülőknek természetes jogára gyermekeik val-
lását illetőleg legjobb volna kimondani, hogy a szülők in-
tézkedjenek szabadon gyermekeik vallásáról. 

4. De legvilágosabban kitűnik e törvénynek intentiója 
a főrendiház 1879. évi junius 7-én tartott gyűlésében tör-
tént felszólalások- és nyilatkozatokból. 

Dr. Haynald Lajos bibornok-érsek ő eminentiája az 
1868. évi L I I I tck. 12. §-ára találván vonatkozást a tör-
vényjavaslat 53. szakaszában, a nevezett törvény szakasz-
ban tartalmazott abnormitás ellen szólalt fel, mire Dr. Pau-
ler Tivadar igazságügyi miniszter ur megnyugtatólag igy 
nyilatkozott : „Én teljesen méltánylom mindazon érveket 
és fontos okokat, melyeket ő emja felhozott ; én elismerem, 
hogy ha itt a vegyes házasságokból születet gyermekek ne-
veléséről vagy pedig az áttérésnek törvény általi szabályo-
zásáról szó lehetne, azoknak nyomatékát félre nem ismer-
hetőnek constatálom, hanem itt egészen másról van szó." 
Védvén „a törvényes képviselők beleegyezése nélkül" sza-
vak kihagyatását, azt mondja : 

„mert ha e szavak benmaradnak a szöveghen, előál-
hatna az eset, hogy egy hét évet túlhaladott gyermek gyám-
jainak beleegyezésével 18. éve előtt oly vallásra térne át, 
amely szüleinek, ha élnek, talán intentiójában nem volt." 
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Báró Vay fölszólalván azt mondja: „Ugyan kikről 
van itt szó? A gyermekekről 7—18 éves korukig! stb." 

Ezekből kiderül, hogy az 1879. X L . tek. 53. §-ában 
foglalt „fölvesz" szó a 7 —18 éves kis-koru egyének más 
vallásba való „fölvételére" vonatkozik, mint hézag pótlása 
az 1868. évi L I I I . t. czikknek, hol ezekről semmiféle ren-
delkezés nem tartalmaztatik. Világos tehát, hogy itt csu-
a 7 —18 éves kiskorú egyének áttéréséről van szó, de se-
holsem „keresztelésről :„ következőleg az, aki egv 7 évét 
még be nem töltött kiskorú egyént megkeresztel, sem az 
1868. LI I I . t. czikk sem pedig az 1879. X L . t. czikk ren-
delkezéseibe nem ütközhetik. A keresztelés nem „áttérési" 
módozat, a keresztelés nem oly felvétel, mely az 1876. XL. t. 
czikk 53. §-ábau foglalt „fölvesz" szóval azonos. 

Ezeknek nyomán lehetetlen, hogy bárki, a kiben az 
igazságérzetnek csak egy szikrája van, azon esetben, mely-
ről én és káplánom vádolva vagyunk, egy büntetendő cse-
lekménynek esetét fönforogni láthatná. Mert mi a törvény ? 
Az állandó felsőbbségnek a társadalom közjávára hozott 
rendelete. A törvény csak lehetségeset, illendőt követel-
het, ha igazságos akar lenni, s ha a társadalom közjavának 
előmozdítását czélozza. 

Sem az 1868. évi L I I I . t. czikk, sem pedig az 1879. 
évi XL. t. czikk nein tekinti a keresztség szentségének ki-
szolgáltatást törvényes rendeletei elleni cselekménynek, mi-
vel azt sehol nem is emliti ; bárhogyan iparkodott is a tek. 
ügyész ur egyéni nézetének törvényes jelleget kölcsönözni. 

Ezen meggyőződésből indulván ki s Magyarország 
nagyméltóságú püspöki karának rendelete szerint cseleked-
vén, mely igy hangzik : 

Nos Sacramenta Baptismi, Confirmationis, Poeniten-
tentiae, Eucharistiae petentibus et dignis deinceps quoque 
administrabimus et huic missioni nostrae renunciare non 
possumus" — kihágási intentióról sem vádoltathatunk. 

S a királyi ügyész ur, ki — a mint maga mondá — a 
király bizalmából hivataloskodik, jogosultnak érzé magát, 
bennünket „vallási tulbuzgalomtól elkapatott" bűnösöknek 
bélyegezni, sőt engem „felbujtó"-nak declarálni?! S ennek 
alapján a t. ügyész ur az arany-középutat választá, midőn 
káplánomat 1 havi elzárással és 150 frtnyi pénzbüntetéssel 
szintúgy engem is annyival büntetendőknek vélni méltóz-
tatott. Erre nincs e helyen megjegyzésem. 

S most hivatkozván a mindenható Istenre, ki előtt az 
ügyész ur is számot adand mai cselekményének indokairól, 
hivatkozván hazánk szent védasszonyára, a boldogságos 
Szűzre, hivatkozván Istennek minden szenteire, kezemet szi-
vemre tevén, mely ugyan hazáját szintúgy szereti mint bárki, 
de szereti egyszersmind egyházát és szent intézményeit . . . 
kérem a tek. járásbíróságot, hogy, miután a keresztelés szent-
ségének kiszolgáltatásában a törvények szigorú magyarázata 
daczára sem foroghat fen a büntetendő cselekmény esete, 
káplánomat mint elsőrendű s engemet mint másodrendű vád-
lottat a vádtól teljesen felmenteni méltóztassék annál is in-
kább, mivel ez esetben a kir. ügyész urnák buzgalma emberi 
felfogásom szerint felekezeti indokoktól is vezettetett. 

Felebbezés. Egy oly ügy, melyben elvi kérdés foglal-
tatik, itt nem lelheti elintézését, s enélfogva tisztelettel fe-
iebbezek az itélet s annak indokai ellen. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest , deczember 17. Még egyszer a magyarorszá-

gi kulturharezröl. — Sokkal fontosabbnak, a vallási béke 
helyreállításának szempontjából sokkal nevezetesebbnek tart-
juk a ,soproni esetet', hogysem feleslegesnek tarthatnók a 
magyarországi kulturharcz ismét és isméti megbeszélését. 
A magyar állam a Gondviselés jóvoltából ma-holnap ezred-
évét üli fennállásának, de még nem volt rá eset, hogy ka-
tholikus pap megidéztetett, elitéltetett volna azért, mert a 
keresztség szentségét kiszolgáltatta. A mi századunknak és 
ebben liberális korunknak volt fenntartva a dicsőség, hogy 
előbb egy püspök idéztessék meg, mert a kath. egyház által 
meghatározott hitágazatot kihirdette, azután pedig egy lel-
kész káplánjával Ítéltessék el, mert az egyház egyik szent-
ségét kiszolgáltatta — kötelességhiven, mint az kath. pap-
hoz illik, kinek nem szabad visszarettenni még a haláltól 
sem, hanem azt is el kell inkább tűrni, hogysem hivatását 
elárulja. 

A soproni eset bizonyára beszéd tárgyát képezi ma 
egész Magyarországon és alig tévedünk, ha azt véljük, hogy 
a felett gondolkoznak ma nem csak a katholikusok, hanem 
a vallásfelekezetek is: azok, hogy módot talaljanak, mint a 
béke kedvelői, mint a nemzetnek jó és balsorsában táma-
szai, a kulturharcz megszüntetésére ; ezek, hogy a kultur-
harcz előnyeit önmaguknak biztositsák, azon örökös és soha 
meg nem szűnő állitás mellett, hogy az ujtörvénynek a val-
lási béke biztosítása szempontjából hozattak. Csakugyan, 
be kell vallani a katholicismus ellenfeleivel szemben, hogy 
a büntető és rendőri codex alkotása alkalmával, nem egy-
szer lehetett hallani, hogy a kettős codex a vallási béke biz-
tosítása szempontjából is alkottatott. Mi, ismerve törvény-
hozásunk irányát, még az előkészület stadiumában kéte-
lyünket fejeztük ki a vallási béke felett, midőn pedig e co-
dexek tárgyaltattak, akkor megjeleltük ama főbb pontokat 
is, melyek a kulturharczot okvetlenül előidézni fogják. 

I t t az idő, a soproni eset kötelez benünket, hogy fel-
tegyük a kérdést, igazunk volt-e, midőn megmondtuk, hogy 
az uj törvények a vallási békét nem szilárdítani, hanem 
megzavarni fogják? E kérdésre a felelet nem lehet más, 
mint az, hogy igenis, a ,Religio'-nak igaza volt, mert uj tör-
vényeink, még ha lett volna békétlenség, e békétlenséget 
nemcsak nem szüntették meg, hanem azt inkább fokozták 
és a békétlenséget beláthatatlan módon előmozditották. Ve-
gyük a helyzetet ugy a mint volt és a mivé fejlődhetik tör-
vényeink következtében. Ha azelőtt megkeresztelt katholi-
kus pap valamely vegyes házasságból származott gyerme-
ket, az illető nemkatkolikus hívőnek pásztora ha eljárást 
indított is a kath. pap ellen, a szülők természetes jogában 
végre is kénytelen volt megnyugodni és az eset, minden na-
gyobb feltűnést, minden a hivek közt támadható nagyobb 
és nyilvános elégedetlenség nélkül csendben elintéztetett. 
Az uj törvény azonban a helyzetet megváltoztatta. A kath. 
pap most megidéztetik, megidéztetése a lapokban azonnal 
közöltetik, a hívekben és az ország katholikus papságában 
nyugtalanság támad, az idézést követi a tárgyalás is, mely-
nek tudata a nyugtalanságot, izgatottságot fokozza, végre 
jön az elitéltetés hire, a tudósitást viszik a hírlapok, közlik 
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a táviratok, közlik a katholikus pappal elkövetett gorom-
baságokat stb. Ki hiszi azt, ki merészli azt állitani, hogy ez 
az eljárás, hogy tehát uj törvényeink a vallási békét csaku-
gyan előmozditják ? És meg kell jegyezni, hogy a vallási béké-
nek ily megzavarása nem egy esetben fog megtörténni, jönni 
fog a 2-ik, 3-ik, 10-ik, 100-ik stb. eset és az esetek e folytonos 
egymásutánja, melyek ugyanazon módon fognak a hivek és 
a papság értésére esni, melyek folytonos nyugtalanságban 
fogják a kedélyeket tartani, ez jelentené azt, hogy uj törvé-
nyeink a vallási békét biztositották ? Minő vallási béke az, 
hol a hiveknek folytonos aggódásban kell lenni lelkipászto-
raikért, ezeknek önmagukért, mert kötelességeiket lelkiis-
meretesen teljesítik. 

Azt lehetne talán nézetünk ellen felhozni, hogy a sop-
roni eset, melynek ismétlődésétől és igy a kulturharcz foly-
tonosságától tartunk, hogy mondjuk a soproni eset még nem 
bevégzett tény, mert bár a soproni törvényszék elitélte a 
két kötelességhü katholikus papot, de az ügy fellebbezve 
van és igy remediumnak van helye, illetőleg van még kilá-
tás arra, hogy az elitéltek felmentessenek és akkor vége a 
soproni eset által megkezdett kulturharcznak és azok örö-
mének, akik alig várták, hogy a katholikus pap a lelkiisme-
reti szabadság korszakában lelkiismereti ügy iniatt elitel-
tessék. Hogy mikép fog a felsőbb törvényszék e kérdésben 
Ítélni, azt nem tudjuk és lia örvendenénk is a felmentő Íté-
letnek, mindamellett nem ringatjuk magunkat azon remény-
ben, hogy a felmentő itélet következtében a katholikusok, 
maga a nemzet megmenekülne a kulturharcztól ; nem rin-
gatjuk még azon esetben sem, ha a legfelsőbb torvényszék 
kedvező elvi határozatot hozna sí, mert a mit a soproni 
törvényszék megtett, azt megtehetik a többi törvényszékek 
és a katholikus papságnak békéje még sem lesz. A vallási 
békétlenség csakis egyetlen egy módon szüntethető meg, ha 
t. i. nem lesz többé az a törvény, melyre hivatkozni lehessen 
a törvényszék előtt, hogy annak alapján a katholikus pap 
elitéltethessék. Mig e törvény érvényben marad, addig a ka-
tholikus papság feje felett mindig Damokles kardjaként 
fog függni és nem lesz lehetséges tudui, hogy mikor, kit ér 
el az üldözés. Mondjuk ezt a késő jövőre nézve is, mert va-
lamint külföldön a világosan vissza nem vont, el nem törölt 
törvényekre történik hivatkozás, valamint ezek alapján 
száműzettek szerzeteseink, épen ugy történhetik idővel mi 
nálunk is, ha e törvények el nem töröltetnek. Ha komolyan 
akarják az intéző körök a vallási békét, ugy komolyan kell 
elhárítani minden akadályt, mely annak útjában áll. 

Egy nagy, végtelen nagy hibát követett el törvényho-
zásunk, midőn emberi törvénynyel akarta szabályozni az is-
teni törvényt és igy akart vallási békét létrehozni : holott 
megforditva, épen az isteni törvényt kellett volna ez esetben 
is és kellene mindig az emberi törvény szabályozójául tekin-
teni. Ha törvényhozásunk ez elvet tartaná mindig szeme 
előtt, ugy a béke soha sem zavartatnék meg ; mig ellenben 
lehetetlen, hogy az emberek a béke, a vallási béke áldásai-
nak örvendjenek, mert az emberi törvény a lelkiismeretben 
csak akkor kötelező, ha az az isteni törvénynyel összhang-
ban van és lia e kettő összeütközésbe jon, ugy nem lehet egy 
perczig sem kételkedni, hogy a kath. pap melyiknek fogja 
az elsősége; adni. Ugy látszik, hogy a mi törvényhozásunk 

ezt még nem tudta, vagy nem akarta elhinni, talán azt is 
vélte, hogy a liberalismus már tett oly nagy hódítást a pap-
ság közt, hogy az azt emberi törvényt, mely összeütközik az 
istenivel, emennek elébe teszi. Láthatja, hogy csalatkozott, 
sokulhat, mert a kath. pap lelkiismeretét nem bocsátja áruba 
adja meg tehát neki a szabadságot, hogy lelkiismerete sze-
rint élhessen. Q 

Berlin. A zsidó-kérdés szóvitái után ismét „kulturhar-
czi" tárgyalások, irja a ,Germania'. Hänel képviselő inter-
pellatiójára a kormány a zsidókra nézve kedvezőleg akként 
válaszolt, miszerint nincs szándékában azoknak alkotmá-
nyos jogegyenlőségén változtatni. Windhorst képviselő ke-
vésbbé kielégitő választ nyert akkor, midőn a katholikuso-
kat illetőleg, kiknek jogai a májusi törvények által tudva-
levőleg lényegesen megsértettek, — a kormány szándéklatai 
iránt tudakozódott. A kormánynak nincs oly sietős dolga ; 

hogy ne segitsen azon kényszerhelyzeten, amely fölött a ka-
tholikus kisebbség már évek óta mindig elkeseredettebben pa-
naszkodik.A kormány e tekintetben mégis a „csendes bevárás" 
szerepét választotta. A jelenlegi eultusminiszter jóindulatu 
férfiú és ott, hol szabad keze van, különösen az iskolaügyek-
ben, már több, elég figyelemre méltó engedményt is tett; azon-
ban az egyház és állam közti kiengesztelődés kérdése irá-
nyulásainak csak technikájára nézve tartozik őhozzá; a po-
litikának irányát Bismarck jelöli ki, és ez a dolgokat saját 
modorában, a külügyi hivatal receptjei szerint szokta elin-
tézni. Puttkamer ur ugyanis elég jól tudja, hogy a „liberá-
lisokra" nem támaszkodhatik, hanem hogy a conservativekre 
és a centrumra van utalva. A mult nyár folyamában tehát a 
legsürgősebben kelle óhajtania, miszerint a conservativek-
nek a centrummal való egyesülése következtében a juliusi 
törvény létre jöjjön. Egy erősebb kéz azonban a kártyát 
másként keverte ; utasitás jött, miszerint a centrum az ellen-
zéki oldalra nyomassék és a nemzetiszabadelvüeknek minden 
kivánságuk teljesitessék. Innen keltezendő a följelentési köte-
lezettség záradékának beiktatása, innen a törvény magvárói, 
a püspökpari tgraphusról való lemondás. Ezen különös eljá-
rásból már most fegyvert iparkodnak kovácsolni a centrum 
ellen, midőn békeszeretetét hozzák gyanúba. A leszavazottak 
és a kik leszavaztatás által jogsérelmet szenvedtek, igen 
azok hibájául, akik a püspökparagraphusokhoz egész az 
utolsó pillanatig ragaszkodtak, azok hibájául róják fel, 
hogy az előterjesztés el nem fogadtatott, és pedig akkor a 
midőn a kormánybeliek a centrumnak a följelentési kötele-
zettség clausulája által az utat eltorlaszolni ügyekeztek és 
maga a kormány is igen igen könnyű szivvel feladta a 
4-ik paragraphust ! Csodálni való dolog, hogy a nagy 
tömeg mily könnyen engedi magát mesterkélt, csürt-csavart 
deductiók által félrevezettetni, hogy ne lássa az igazságot, 
mely az egészséges észjárású emberre nézve kézzelfogható. 
Mert hisz lehet-e a katkolikusoknak forróbb kivánságuk, 

O ~ 

mint hogy egyházuk szorultságának egyszer már vége sza-
kadjon ? Nyujtható-e a centrumbeli képviselőknek nagyobb 
elégtétel, a római szent széknek pedig nagyobb öröm, és meg-
könnyebbülés, mint a béke? És mégis a római curia, a cen-
trum és a nép működnek oda, (? !) hogy a harcz folytattassék, 
hogy az egyházak egymásután elárvuljanak, a lelkészkedés 
haldokoljon és a „kulturharcz" anyagi és erkölcsi terhei 
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szaporodjanak ? Hogy is lehet csak ily képtelen föltevéssel 
korteskedni ? A„Norddeutsche Alig. Zeitung" officiosusa, aki 
minden badarságra jólhangzó magyarázatot talál, a veszeke-
dő centrumbeli vezérek becsvágyából vélte ezt megfejthetni. 
A centrum vezérei előtt, meg fogja engedni az officiosus ur, 
egyrészt mégis azon dicsőségnek kell mint legnagyobbnak 
jelenkeznie, ha az állam és egyház közti békét, melynek ér-
dekében a küzdtérre léptek, újból megalapitaniok sikerül; 
ezen vivmány másrészt állásukat is lényegesen megerősítené, 
ugy hogy ama föltevés, miszerint a „kulturharcz" bevégzé-
sével a centrum szétzüllenne, már ezen oknál fogva, még in-
kább pedig létrejöttét és a népben levő belátó és elszánt 
pártja programmját tekintve, minden alapot nélkülöz. Avagy 
miért nem kisérli hát meg a kormány a centrummal szem-
közt a megsemmisítés próbáját? Kisérelje csak meg a juliusi 
törvényhozást a májusi törvények szeliditő megváltoztatá-
sával továbbfejleszteni, és meg fog győződni, hogy a cen-
trumnak semmiféle pessimistikus hajlamai nincsenek, sőt 
minden olyan paragraphust hálásan, mintegy felpénzül, fog 
elfogadni, mely nem neheziti a helyzetet s valamely elfogad-
hatlatlan princípiumnak elismerését nem ügyekszik becsem-
pészni az egyházba. Ilyen kísérlet a kormánytól méltán meg-
várható. Az első izben történt visszautasításra való hivatko-
zás nem elégséges ok a megtagadásra, miután tudjuk, hogy a 
legfontosabb ügyek, mihelyt a kormány komolyan akarta, a 
második rohamnál keresztül vittettek. Es azután ez esetben a 
többség készen van ; avagy miért nem vihetnének keresztül 
egy béketörvényt azon pártok, a melyek a vámtarifát megal-
kották? Aki az országban uralkodó irányt megfigyelte, nem 
lehet csalódásban az iránt, hogy a juliusi törvény erkölcsi 
eredménye egyenlő a semmivel, hogy tényleges hatása teljes 
keresztülvitele esetében is csak mellékes dolgokban előnyös, 
mig a fő- és halálos sebet gyógyittatlanul hagyja: a lelki-
pásztorkodás, daczára a kikötött kisegitési szabadságnak, 
mindinkább lehetetlenné válik, mindaddig, mig a kormány 
vagy a halálnak korlátot nem állit vagy uj segédpapoknak 
fölnevelését meg nem engedi. 

Az a hírhedt „modus vivendi" szólam nagyon is tág 
fogalom, melyet a diplomatikai jegyzékek és parlamentaris 
tárgyalásoknál nagyon jól lehet a halogatásra használni. 
Azonban a dolog kritikussá válik, mihelyt e szó tartalma 
után kérdezősködünk. Igen sokáig folytak már az alkudo-
zások Rómával, mikor.a tárgyalás ezen döntő kérdésben szö-
gellett ki : hajlandó-e vájjon a porosz kormány a májusi tör-
vények organikus revisióját foganatba venni ? A válasz a 
tárgyalások megszakítása volt. A juliusi törvények fölötti 
beszédek halmazát Windhorst képviselő eme kérdéssel szo-
morú világosságba helyezte. Választ szóval nem kapott; tény-
leges válasz volt az a buzgóság, melylyel a kormány a májusi 
törvényekben részére biztosított fölvigyázási és nyomási 
rendszer minden átlyukasztásának ellenszegült. Ha tehát azt 
állitanók, hogy a kormánynak esze ágában sincs revideálni 
a májusi törvényeket, avagy ha az ellenkezőt akarnók mon-
dani : egyik esetben sem büntethetnének meg be nem bi-
zonyítható tények állitása miatt. Mit jelentsen tehát ezen 
félhomály? l ia a diplomatiai művészet e zavarosban akar 
halászni, ugy rosz uton jár. Mert annyit dogmatikai vilá-
gosság- és bizonyossággal állithatunk, hogy mindaddig, mig 

a kormány a májusi törvények rendszeréhez csökönyösen 
ragaszkodik, minden békekisérletezések hiábavalók ; mert 
a kath. egyház inkább a megsemmisülés veszélyének kész 
kitenni magát, mintsem hogy a püspöki jogoknak világi 
hatóságokra való rendszeres átruházása által porosz állam-
egyházzá engedje átidomittatni magát. Mindaddig, mig a 
májusi törvények organikus revisiójára vonatkozó kérdé-
sünk- és kérésünkre őszinte igennel nem válaszolnak, a leg-
szebb és legcsábítóbb békebeszédeket a másik fülünkön ismét 
kibocsátjuk. Csakis ekkor lesz megtalálva és megvetve az 
eredményteljes béketárgyalásokkoz az alap. 

Sajnáljuk a kormánynak kevésbbé előzékeny nyilatko-
zatait, de meg nem ijedünk tőlök. A tények azon logikája, 
mely az 1875-iki év kulturharezosait a Vaticánnal való al-
kudozásokra vezette, a mostani „csendes bavárás" embereit 
is kényszeríteni fogja a béke helyreállításának ujabb és jobb 
megkísérléseihez. A sajtó ugyan arról értesít, hogy a cultus-
miniszter a conservativ képviselőkkel szemben privatim oda 
nyilatkozott, miszerint a májusi törvények revisiójára „be-
látható idő" alatt nem is gondolhatni ; azonban ezen időt ta-
lán csak azért nem lehet belátni, mivel a legközelebbi vá • 
lasztások mögött rejtőzik. Hiszen Bismarck herczegnek volt 
az a szép ötlete, hogy a centrumnak tisztán politikai ügyek-
ben való magatartását az egyházpolitikai viszálylyal össze-
bonyolította és az erdészeti törvény bogyóit és gombáit a 
cultusvizsgálattal és „papi törvénykezéssel" oksági viszony-
ba hozta. Ki tudja, micsoda eszmetársulásokat fognak nála 
a legközelebbi választások előidézni ; és micsoda műfogáso-
kat tart ő alkalmasaknak arra, hogy a rég óhajtott kormány-
többséget megszerre magának. A választások chance-ai ná-
lunk annál kevésbbé számithatók ki előre oly hosszú idő 
előtt, mert politikai konyhánkban a meglepetések rendes 
házi szerré lettek. Ne feledjük, hogy a kormánynak a „kul-
turharezban" való föllépése, ezen szempontból tekintve, nem 
bir azon határozott jelleggel, mint ezt a kultusminiszter be-
szédjéből gyanítani lehet. Ami a centrum kellemetlen léte 
zését illeti, be kell várni, vájjon a kanczellár diplomatiai mű-
fogásai által újból élete ellen törni szándékozik-e, vagy pedig 
a választási háborgások szerencséjéré hagyatkozik-e. Sür-
gősen óhajtanok, hogy a „Norddeutsche Alig.' Zeitung" il-
lusióit tegye magáéivá, amelyek szerint ugyanis a centrum 
csak a „kulturharczból" tengeti életét és annakj megszűnésé-
vel ő maga is megszűnnék. Tegye hát meg a kísérletet és 
állítsa be a „kulturharezot" ; mi örömest nyujtunk ebben se-
gédkezet neki. 

IRODALOM. 
X Fauna biblica, (bibliai állattan) ovvero spiegazione 

degli animali menzionati nella sacra serittura. Opera del P . 
D. Paolo Cultrera teatino, già profess, di Storia ecclesiast. 
nella reg. Università di Palermo, Vicario gen. di Cefalii 
ecc. Socio di diverse Accademie ecc. Palermo, Lorsnaider, 
1880. 25 ábrával. Ára 7 lira. 

A jelzett tnű főt. tudós szerzője már Flora biblica-t. 
bibliai növénytant is irt. Jóllehet már jBochart és Lamytól 
birunk jeles bibliai állattani műveket, Cultrera műve még 
sem fölösleges, minthogy az általa fölkarolt tudományszakot 
szabatosabban és teljesebben tárgyalja mint elődei. Szól a 
szent Írásban emiitett állatokról természetrajzi szempontból, 
felhozza s a szent atyák magyarázatait s az ujabb tudomá-
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nyos búvárlatok tiizetesb felvilágosításai alapján értelmezi a 
profetiákban előforduló s az állatországból vett hasonlato-
kat, jelképeket, a szentírásnak számos nehezen érthető he-
lyére meglepő, sokszor uj világosságot deritve. Általában 
nagyszabású hittudományi mű, mely sok évi olvasás és ta-
nulmányozás nyomait viseli homlokán. Szerző Flora biblica-
jávai együtt^ez ujabb művét is bizonyára általános elismerés-
sel fogja fogadni a kath. egyház világirodalma. 

A könyvpiacz legújabb termékei. 
1) Isten Igéje szent beszédekben. Dr . Aschenbrier A n -

tal, Dr. Belopotoczky Kálmán, Brühl József, Gr. Csáky 
Károly, Dr. Csernoch József, Dr. Czibulka M. Nándor, Fá-
bián János, Ferenczy György, Galambos Kálmán, Hetyey 
Samu, Dr. Hornák Ignáz, Dr. Horváth Ferencz, Dr. br. 
Hornig Károly, Dr. Kereszty Géza, Kubina András, Dr. 
Koperniczky Ferencz, Kubik József, Kudlik János, Dr. Ma-
jer István, Maszlaghy Ferencz, Nikolényi Józssef, Palko-
vich Géza, Pongrácz Ferencz, Pór Antal, Rajner Lajos, 
Dr. Szabó József, Vezinger Károly és többek szives közre-
működésével szerkeszti Molnár János, esztergom-vizivá-
rosi plébános. VI. Évfolyam 1. füzet. 

Tartalom : 1. Ujév-napjára. Életünk készület legyen 
halálunkra 2. Újév utáni vasárnapra. Egy szenvedély, sok 
bűnre viszi az embert. 3, Vizkereszt ünnepére. Miként kell 
keresnünk és imádnunk Jézust? 4. Yizker. u. I. vas. A tu-
nulás hasznáról. 5. Yizker. u. II . vas. A házasélet terheiről. 
6. Vizker. u. III . vas. Isten akaratában való megnyugvásról. 
7. Vizker. ur. IV. vas. Egy bűnös sok jámbornak árthat, 
és egy jámbor sok bűnösnek használhat. 8. Gyertyaszente-
lőre. A hit felemel, a hitetlenség lealacsonyit. 9. Iskola-
szentelésre. 

Egy évfolyam ára 2 frt. 
= Megjelent és beküldetett : Általános Dogmatica 

vagyis alapzatos theologia. I r t a Répászky József, kassa-egy 
házmegyei áldozár s papneveidei ny. r. hittanár. II. köt. 2. 
rész. Kassa. 1880. VIII . 359-981. 

Ezzel a monumentális magyar alap-dogmatika be van 
fejezve. Ismertetni fogjuk e befejező részt is, mint az előb-
bieket. Most szerző ur kérésére csak azt jelentjük még, hogy 
néhány példány erga intentiones is kapható. 

VEGYESEK. 
— Római lúrek szerint épen midőn e sorokat irjuk, 

tartja ő szentsége világra szóló allacutióját a francziaor-

szági egyházüldözés ügyében. Szomorú karácsonyi ajándé-
kunk lesz. 

— A veszprémi főt. káptalan két érdemdús tagja ré-
szesült legújabban kitüntetésben. F. évi nov. 13-án nyert a 
budapesti k. m. tud. egyetemtől iubilaris hittudori okmányt 
dr. Németh József apát-kanonok ur; ugyanazon hó 29-én 
kelt k. királyi leirat Kissovics József apát-kanonok urat bok-
ros érdemei elismeréseül vaskorona rendjelével diszité fel. 
Ad multos annos ! 

— Ft. Strossmayer József, diakovári püspök a Hor-
vátországot ért súlyos csapás alkalmából föpásztori körle-
velet intézett megyéje papságához és hiveihez, melyben kü-
lönösen a csapás nemzeti oldalát hangsúlyozza és felhívja a 
papságot, hogy buzgón közreműködjék Zágráb, mint a hor-
vát nemzeti élet központjának felépítésében. Óhajtja, hogy 
Zágráb nemsokára letegye gyászruháját s inti azon nemzeti 
főnemeseket, kik eddig a téli időszakot nem Zágrábban töltöt-
ték, hogy ezentúl állandóan a horvát nemzet fővárosában 
lakjanak. O exclja egyébiránt 500 ftot adott a földrengés ál-
tal károsultak felsegélyzésére. 

— Tiz napig tartott a belga kamrában a szentszékkel 
való diplomacziai viszony megszakitása ügyében a kormány 
által előterjesztett okmányok fölött a vita. Jacobs kath. kép-
viselő Frère-Orbant dilemma elé állította és a józan ész és 
becsületes eljárás fóruma előtt tönkre tette. Vagy két kár-
tyával játszott Frère, vagy előre el volt tökélve a követség 
visszahívására. Akármelyiket tette, eljárása menthetetlen. 

— Lilieben nagy katholikus gyűlést tartották Nord 
és Pas-de-Calais départementok katholikus egyletei, pap-
sága és lelkes kath. világi férfiai. Sok időszerű ügy képezte 
a tanácskozások és fényes beszédek tárgyát. Kiváló érdekű 
volt, tekintve a francziaországi viszonyokat, és nagy fi-
gyelmet keltett Didiot hittudor s lillei kath. egyetemi tanár 
beszéde a kiközösítésről, mely alá a szerzetesek üldözése kö-
vetkeztében annyian estek. 

Kegyeletes adakozás. 
Árpád-házi b. Jolánta síremlékére. 

Ngos Prifach József, apát-kanonok ur 5 f r t 
Főösszeg 7 f r t 

A zágrábiak segélyére. 
Ugyanaz 20 f r t 

Főösszeg 30 t r t 

E l ő f i z e t é s i f e l h i v á s . 
Midőn a ,Religio' az uj évvel évfolyamainak negyvenedikébe lép, mint az összes időszaki magyar sajtó Nestora, 

mely a magyar kath. papságnak immár harmadik nemzedékét látja felserdülni, a jövő titkos méhében rejlő, de árnyékát már 
előre reánk vető vallásügyi küzdelembe, Istenbe vetett reménynyel s múltjából, midőn még a 48-iki romokból is phoenix-
ként kelt ki, múltjából merített bizalommal megy át. Ne ámítsuk magunkat, ne szépítsük a megtörténteket. A katholicis-
must Magyarországban a protestantismus, szövetkezve szülöttjével, a liberalismussal, háttérbe szoritotta mindazon a téren, 
hol az emberi szellem uralkodik. Mi fog ebből a helyzetből kifejlődni, világosan csak Isten tudja, de emberileg is lehet sej-
teni. Egy kis katholikus emancipatióra van szükségünk, az bizonyos. A kath. vallás megtámadott jogait fogjuk tehát vé-
deni élénkebben mint valaha, mert az idők kényszerítenek rá. Mindent megteszünk, hogy lapunk feladatának magas szín-
vonalán álljon s hivatásához képest minden főbb mozzanatot a legmagasabb szempontból világítson meg. A közép- és fel-
sőbb iskolai nevelésügyre, mely katholikus szaklap által ugy sincs képviselve, az egyházi szónoklatra, melyben annyira el-
maradtunk, az egyleti életre, in qua salus, az égető kérdésekre, különös figyelmet fogunk fordítani. Irodalmi rovatunk a kül-
földi kath. irodalom termékeit ezentúl gyorsan és tömegesen fogja bemutatni. Ily szakadatlan törekvéseink között igen jól 
esik tapasztalni t. olvasóközönségünk részéről azt az önkéntességet, melylyel minden felhívást megelőzőleg siet támogatásáról 
biztosítani. Csakis egy kérésünk van t. paptársainkhoz, — az, hogy lapunk olvasó-körét terjeszteni s ott hol a plébániai 
könyvtár számára a ,Religío'-t az egyház pénztárából megrendelni szabad, ezen kedvezménynyel élni sziveskedjenek. 

Előfizethetni félévre 5 írttal egész évre 10 frttal, 
minden kir, postahivatalnál, a küldeményt vagy a szerkesztőre czimezve Budapest, Stáczió-utcza 5~>., vagy Kocsi Sándor nyomdai irodájára, Buda-

pest, Muzeum-körut 10. sz. Legjobb postautalványukat használni, Kérjük a nevet, lakhelyet és utolsó postát világosan tudtunkra adni. 

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

Nyomatott Budapesten, 1880. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Budapesten, cleczemta 22. 50. II. Félév, 1880. 

TARTALOM: Az igaz anya. — A szent atya dec. 13-iki allocutiója. — A magyar egyháztörténetem irodalmáról. — A 
kajdacsi eset. — A SzenVLászló-Társulat f. hó 16-án tartott választmányi gyűlése. — Egyházi tudósitások : Budapest. 
Az 1879-ik évi XL. t. cz. 53-ik §-a. Nógrádmegye. Suum cuique. Zágráb. A szent László király által épitett főszékesegy-

ház a földrengés után. — Irodalom : Hittan a középtanodák számára, — Vegyesek. 

Az igaz anya. 
„Békesség a földön a jóakaratú embereknek." 

Királyi t rónján ült bölcs Salamon király s Íté-
letet tar tot t . Két nö jelent meg előtte egy gyermek 
felett versengve, hogy kié legyen. Salamon kimond-
ta, hogy vágják ketté a gyermeket, hogy mind a két 
fél közt egyenlően legyen szétosztva. Ez volt a tö-
kéletes egyenlőség és viszonosság inathematikailag 
kiszabott mértéke. Az egyik nö beleegyezett a ket-
téhasitásba, a másik kész volt inkább annak a ve-
szélynek kitenni magát, hogy gyermekét elveszti, 
mintsem hogy a széthasitásba beleegyezzék. De Sa-
lamon király koránsem vágatta ketté a gyermeket, 
hanem odaadta a szeretete tárgyának féle része ál-
tal ki nem elégithetö szülői jognak. És bölcs Sala-
mon király eme bölcs Ítéletének bölcsesége, melyet 
az egész világ ismer és dicsőit, mint mindenki, a 
kinek egy mákszemnyi Ítélőképessége van, tudja , 
nem abban állt, hogy a gyermek kettéhasitását ki-
mondta, még kevésbbé ál l t volna abban, ha azt 
csakugyan végrehaj ta t ja vala, mert akkor bölcse-
sége eszelősséggé változott volna ; hanem épen ab-
ban állt, hogy gondoskodott, hogy Ítéletét végre-
haj tania ne kell jen, abban állt, hogy annak a mit 
Isten és az emberi természet egygyé kötött össze, 
annak emberi Ítélet és hatalommal való szétszakí-
tásától tartózkodott, a kimondott felosztási Ítélet 
által csakis alkalmat adni óhaj tván a szülői szere-
tet és jog szabad nyilvánulásának. 

A magyar bölcs Salamonok előtt is két anya 
verseng egymással, hogy kié legyenek a vegyeshá-
zasságokból született gyermekek. És a magyar bölcs 
Salamonoknak ki róhat ja fel hibául, ha bölcs Sala-
mon királyénál bölcsebb ítéletet háromszáz év alat t 

k i fundálni nem tudták, kimondva, hogy a vegyes-
házasságból származott gyermekekre vonatkozó szü-
lői jog nem szerint vágassék ketté, s az anyai szív-
től szakittassanak el a fiuk, az apai szivtöl a leányok. 
A magyar törvényhozás előtt a vegyesházasságból 
származott gyermekek fölött versengő anyák egyi-
ke kész inkább mindent elszenvedni, kész a ve-
gyesházasságoknak töle való teljes elidegenítését 
látni, kész kitenni magát még annak a veszélynek 
is, hogy a katholikus fél más vallásra á tpár tol s igy 
valamennyi gyermek elvesz reá nézve, ez az anya, 
mondom, kész inkább mindezeknek elszenvedésére, 
mintsem, hogv a sziilöi jogot a gyermekek neme 
szerint kettéhasit tatni s a fiukat az anyai, a leányo-
kat az apai sziv legszentebb érzelmeitől elszakittatni 
engedje. A másik versengő fél teljesen meg van elé-
gedve az állam Ítéletével, ebben a „tökéletes egyen-
lőség és viszonosság" megvalósulását lá t ja s annak 
végrehajtását minden erejéből sürgeti, meg nem 
gondolva azt, hogy Salamon Ítélete nem azért volt 
bölcs, mert az Isten és emberi természet ál tal egygyé 
összeforrasztottat kettévágatni parancsolta, még ke-
vésbé lett volna bölcs, ha ezt a kettévágást ki is 
erőszakolta volna, hanem azért volt Salamon Ítélete 
bölcs, mert a kettévágatást csak azért mondta ki, 
hogy reá ne legyen szükség, hanem a szülői sziv 
szőzata intézze el az ügyet, mielőtt ket tévágásra ke-
rülne a sor. 

Mondanunk sem kell, hogy az e példabeszédben 
szereplő két versengő anya : a katholicismus és pro-
testantismus. A katholicismus azt tart ja, — hogy a 
fiu gyermekek az anyának ugyanazon szülői vallás-
nevelési joggal és kötelességgel gyermekei mint a 
leányok, és viszont, a leányok az apának szintén 
ugyanazonegy szülői vallásnevelési joggal és kö-
telezettséggel gyermekei mint a fiuk, tehát vallásra 
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nézve ezeket az anyától, a leányokat pedig az apá-
tól elszakítani erőszakos valami, valóságos jogcson-
kitás, és az egész kérdés különben is lényegileg lel-
kiismeretben dolog levén nein tartozhatik az állami 
törvényhozás körébe oly értelemben, mintha az ál-
lamnak joga volna az emberi lelkiismeretet törvény 
által kötelezni, hogy ki micsoda vallás hive legyen. 
Ezzel szemben a protestantismus, mely azzal dicsek-
szik, hogy a lelkiismeret szabadságát ő alapította 
meg e földön, az államtól kivánja, sőt sürgeti 
a vegyesházasságból származott gyermekek vallá-
sának büntető törvény által is érvényesítendő meg-
határozását, és elfogadható általános zsinórmérték-
nek tart ja azt, midőn a szülök joga megcsonkittatik 
s az anyák szivétől elszakittatnak a fiuk, az apáké-
tól meg a leányok. 

Melyik rész védi az igazságot s a szülői szívnek 
a gyermekek neme szerint szét nem szakitható jo-
gát, — a tényállás elég hangosan kiáltja. 

A szent atya dec. 13 iki allocutiója. 
Si fuit in re Christiana tempu* ullum difficile 

et plenum laboribus, hoc profecto est, cum in pluri-
bus Europae partibus Ecclesiam intuemur acerbis-
simis iniuriis affectam, iisque tain variis tamque 
multis, ut prope in singulas horas de libertate, de 
iuribus, de dignitate sua dimicare cogatur. Eteuim ' O o 

crescente passim rerum malarum audacia, divina 
religionis maiestas contemnitur, instituta catholica O 7 

violantur, iniquae leges cum manifesto fidei et sa-
lutis animaruin disriinine praescribuntur. Quam ob 
rem si omnibus, quotquot sunt amantes catholici 
nominis, iusta caussa est, cur praesentibus eius aut 
periculis aut incoinmodis commoveantur, multo Nos 
vehementius angimur, et praecipuum quemdam do-
lorem sustinemus. — Nihilominus tamen placet ho-
dierno die ab earum rerum molesta contemplatione 
tantisper avocare mentem, atque illuc potius con-
vertere, unde solatium Nobis aliquod oblatum vi-
demus; ad Ecclesias Orientis intelligimus, de qui-
bus ipsis ad Vos loquuti sumus, cum tempóra po-
stularent. Alias enim in hoc amplissimo loco com-
inemoratae a Nobis sunt curae singulares, quas sub 
ipsa Pontificatus Nostri exordia in populos Orien-
tis conferre properaviinus. Idque perlibenter egi-
mus, non solum ob eam caussam, quod eorum ne-
cessitatibus mature occurrere oportebat, sed etiam 
quia, divinae providentiae beneficio, ad catholicae 
veritatis centrum inclinare animi viderentur. 

Nos quidem certe ^ervetusta Orientis gloria 

et in omne genus liominum faina meritorum ipsa 
recordatione delectat. Ibi enim salutis humani ge-
neris incunabula, et christianae sapientiae primor-
dia; illinc omnium beneficiorum, quae una cum sa-
ero Evangelio accepimus, abundantissimus amnis 
in Oceidentein influxit. Neque interitura laus est 
virorum ex Oriente magnorum, quibus contigit ut, 
afflatu auspiciisque veritatis catholicae ad omnem 
excellentiain niterentur, et sanctitate, doctrina, re-
bus gestis gloriam noininis sui ad postejos propa-
garent. Atque haec Nobiscum, Venerabiles Fratres, 
in aniino considérantes, nihil tain cupimus atque 
optamus, quam dare operáin, ut Oriente toto maio-
rum virtus et magnitúdó reviviscant. Eoque magis, 
quod illic humanorum eventuum is volvitur cursus 
ut indicia identidem appareant, quae spem porten-
dant, Orientes populos, ab Ecclesiae Romanae sinu 
tam diuturno tempore dissociatos, cuin eadem ali-
quando in gratiam, aspirante Deo, redituros. 

Quoniam igitur Nobis certum est, studio-e, 
quoad possumus, institutum opus insistere, idcirco 
iamdiu cogitabamus, quo tandem modo cunctis ex 
Oriente populis singulare quoddam paternae bene-
volentiae Nostrae testimonium praeberemus. Nunc 
vero idoneam, ut optabamus, occasionein nacti, be-
nevolentem aniinum Nostrum publica eademque 
praeclara significatione testamur suscepto consilio 
cooptandi in amplissimum Cellegium Vestrum, Ve-
nerabiles Fratres, unum ex Episcopis Orientis vir-
tute praestantissimis : qua re non uni dumtaxat, 
sed universis gratificari voluinus. 

Haud Vos latet, Venerabiles Fratres, eos ex 
Armeniorum gente, qui ab bac Apostolica Sede po-
stremo hoc tempore disciverant, poenituisse facti 
eoque, unde aberraverant, divini numinis benigni-
tate rediise. Jamvero in omni hoc pacificationis ne-
gotio Venerabilis Fráter Noster Antonius Hassun 
valde Nobis iudustriam, caritatem, prudentiatn suam 
probavit- Is quippe eximius vir, libet enim quod in 
ipso laudabile est, commemorare, ad litteras, ad 
graviores disciplinas Romae adolescens institutus, in 
Orientem remigravit, ubi primum Archiepiscopus, 
ac tandem Patriarcha Ciliciensis Armeniorum re-
nuntiatus est. Itaque per annos fere quadraginta 
pontificale munus sapienter integreque gessit. Po-
pularium suorum secessione coorta, in vindicandis 
iuribus, tuendaque Ecclesiae doctrina grande prae-
buit patientiae et fortitudinis documentum. Sed in 
eo cum multa sunt ornamenta virtutum, tum maxi-
me elucet erga hanc Apostolicatn Sedem non modo 
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immobi l i s fides, ve rum et iam vis q u a e d a m amor i s 

s t u d i u m q u e s ingula re . 

H u n c i taque, Venerab i les F r a t r e s , d i g n u m iu-

d icav imus , per quem Or i en t a l i bus Ecclesiis roma-

nae decus p u r p u r a e , longo post Bessar ionem inter-

vallo, r e d d e r e m u s . F a x i t Deus, u t col la ta viro am-

pl iss imo d ign i t a s rei cathol icae un ive r sae f a u s t a fe-

l i xque s i t : nomination vero bene ve r t a t Orient i , u t 

scil icet qu i ca thol icam professionem re t inen t , cun-

cti sese in hoc u n o homine honora tos in t e l l i gan t , 

a t que inc i t amen ta cap i an t ad fidem av i t am sancte 

cus tod i endam ; ceteri au t em agnoscant a tque a m e n t 

vo lun ta t em N o s t r a m , a tque hoc ve lu t p i g n u s acci-

p i a n t bono rum longe m a x i m o r u m , quae Nos, s i a n i -

inum a l i quando i n d u x e r i n t cum hac beat i P e t r i 

P r i n c i p i s Apos to lo rum Sede fidem car i t a te inque 

ch r i s t i anam consociare, nomine et auc to r i t a t e Dei 

ipsis po l l i cemur . 

Ad maiorem a u t e m Dei g l o r i a m et Ecclesiae 

u t i l i t a t em, p r a e t e r hunc , quem s u p r a d i x i m u s , t rès 

alios p r ae s t an t e s viros S. R. E. Card ina les designa-

mus , quos t amen ius t i s de caussis in pec tore re-

s e rvamus . 

Quid vobis v ide tu r ? 

A u c t o r i t a t e i t aque O m n i p o t e n t i s Dei, Sacto-

r u m q u e A p o s t o l o r u m P e t r i et Pau l l i ac N o s t r a 

c r e a m u s Sanctae R o m a n a e Ecclesiae P r e s b y t e r u m 

Card ina lem 

ANTONIUM HASSUN. 
I t e m t rès alios, quos s u p r a ind icav imus , Car-

d ina les c reamus , a rb i t r i o Nos t ro q u a n d o c u m q u e 

evu lgandos . 

Cum dispensa t ion ibus , de roga t ion ibus et c lau-

sul is necessari is et oppor tun i s . I n nomine P a t r i s f 

et F i l i i f et S p i r i t u s f Sanc t i . Amen . 

A magyar egyháztörténelem irodalmáról. 
Néhány évtizede, hogy megindult az üdvös mozgalom 

a magyar kath. irodalom mezején. A kath. szellem derék 
tevékenységgel kezdette elfoglalni a magasabb szellemi 
munkásság terén a dolog természete által számára világosan 
kijelölt fényes helyet. Az irodalomnak majdnem minden 
ága megtalálta a maga kitűnő művelőit. Es ha nem lehe-
tett el a nemzet nagy múltja a kath. papság műveltségének 
tevékeny befolyása nélkül ; ha szüksége volt a mult század 
végén és e század elején az ébredező és magasabb színvo-
nalra vágyó magyar műveltségnek a kath. szellem és pap-
ság mindenkor áldásos és hathatós erejére : nincs az más-
ként ma sem ; mert ámbár az irodalom mezejét folyton lepi 
el a hivatott munkások derék és a hívatlanok hitvány serege 
és a hol aratásra megvan a jó remény, ott terem az aratók 
özöne; de azért a kath. magyar papság ma is oly irodalmi 

tényező, melylyel, akármint veszszük is a dolgot, komolyan 
számolni kell és számolnak is. Igaz ugyan, hogy a magyar 
kath. irodalom ma sem halad, oly rohanó gyorsasággal, 
mely talán szükséges volna hogy külső terjedelmére nézve 
is hatalmas arányokat öltsön, de reméljük, meglesz az a 
dicsősége, mely a solid intézmények kiváló tulajdona, hogy 
lassan vernek biztos és egészséges gyökereket. És ez lesz a 
„vera gloria," melyről mondja Cicero : „Yera gloria radi-
ces agit atque etiam propagatur, ficta omnia celeriter tam-
quam flosculi decidunt, nec simulatum potest cjuidquam esse 
diuturnum."1) Van azonban a lassúságnak is bizonyos ha-
tára, melyet igen sokszor az idők hivó szózata jelel meg és 
melyen tul a lassúság tétlenséggé fajul. Manapság a tudo-
mányos világ minden irányban, de feltűnő rohamossággal a 
történetírásban halad. Ebben a tekintetben nem képez ki-
vételt a hazai tudomány sem. Évről évre kiterjedt, nagy-
mérvű kutatásokon alapuló művek gazdagítják történetünk 
irodalmát. Oly óriási téren, mint egy eseményekben nagyon 
is gazdag néptörténet, számtalan munkásnak jut hálás fel-
adat, ha a munka helyes, öntudatos, czélirányos felosztás-
sal halad. Ez pedig akkor történik, ha hivatott erők egyet-
értő működésének határozott terv adja meg a szükséges 
irányt és formát, és ha szemlátomást nagyobbul a munka 
tere, szaporodik a munkások serege, mert a hol elég nagy 
az aratás, mit ér ott egy pár lézengő munkás? A magyar 
történelem nem ejthet panaszt, mert valamint a múltban, 
ugy a jelenben is vannak, kik vele a nemzeti dicsőséghez 
méltóan foglalkoztak. És ha nem csal a remény, melyet az 
utóbbi idők mozgalmai oly kecsegtetően keltenek lelkünk-
ben : megérjük tán nemsokára, hogy nemzetünk történeti-
rodalma az európai nemzetekével egyenlő magas színvonalra 
álland, mert a derekasan megindult és haladó tövekvés ezt 
mutatja. Sajnos tehát, hogy igy állván a dolgok, hazánk 
egyik legkitűnőbb tudósa mégis kényszerülve érezte ma-
gát a magyar kath. világ szine előtt a felől ejteni panasz-
hangokat, hogy a magyar egyháztörténelem tere évek óta 
ugy szólván parlagon áll, tehát, hogy e téren nem hogy las-
san haladunk, hanem igenis maradunk. De ennél is Dagyobb 
feladatok várnak ránk. íme itt a magyar egyháztörténelem-
nek, a mily hálás, ugy, évek óta ugy szólván parlagon álló 
tere. A magyar protestánsok épen most nagy mozgalmat 
kezdeményeztek és fejtenek ki történetük megírására. Mi 
nem maradhatunk el, kik századok óta e tért számos és 
nagy munkával műveltük s ezzel s e mellett magát az or-
szág és nemzet történelmét megalkottuk. Igyekeznünk kell 
a jelenben is e tért nemcsak megtartanunk, de a tudomány 
mai színvonalának állására emelnünk: 'egyháztörténelmünk 
mélyebb s ujabb vizsgálataival, az anyagnak méltó, a mai 
tudományos műkellékeknek megfelelő irodalmi feldolgozá-
sával. Mily szép és nemes tér egész jövő ivadék számára ! A 
munkálatok erre, ugy hiszem, jól fogva, sehonnét sem in-
dulhatnának ki méltóbban, mint e társulat (&?. István I.) 
köréből, akár a társas munkálkodás, akár az egyes irók köz-
ti anyagfelosztás és megbizások, akár pályakérdések és ju-
talmak kitűzése által" !2) Így szól a hivatott biró : illő, hogy 

1) Cicero : De officiis, lib. IL c. XII. 
2) Ipolyi : megnyitó beszed a Sz. István-Társulat 1880. évi már-

czius 18-án tartott közgyűlésén. 
47* 
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megértsük szózatát, mert a tér, melyen a pangás valóban 
beállott, a magyar kath. papságból nyerheti és kell nyernie 
munkásait. Ez a tér a mienk és ha e pangás beállt, a mi 
szégyenünket hirdeti. A mi meg vau, azt tagadni nem kell, 
nem lehet; de a dolgon változtatni kell is, lehet is. Minde-
nekelőtt az okokat kell ismerni, melyek ezen majdnem meg-
foghatatlan tüneményt a tudománykedvelő magyar papság-
nál előidézik. 

A bajnak első forrása az ikolában keresendő. A mi-
iven az iskola, legtöbb esetben olyan az élet; az iskolában 
tanulunk az életnek ; a mire az iskola ösztönt nem ad, ab-
ban rendesen szűkölködik az élet. Kevesen vannak, kik oly 
tudománysággal, sikerrel és kedvvel párosult hivatással fog-
lalkoznak, melyhez az iskola sem tájékozást, sem solid ala-
pot nem nyújtott. Mondom : kevesen vannak, mert vannak, 
de azok kivételek. Nézzük már most, mit nyújt az iskola a 
magyar egyház történelméből? Magyarország történelmét 
egy történetírónk sem adhatja és nem is adja elő a nélkül, 
hogy előadásába egyháztörténeti adatokat nem vegyítene, 
mert a magyar állam élete az egyház életével kivált a régibb 
időben szorosan egybe volt forrva. Ha a történetíró figyel-
met fordít hazánk műveltségi, tehát egyúttal vallási viszo-
nyaira, a mi természetes műkelléke áltudomány magaslatán 
álló történeti rónak, akkor a kath. egyház működését, befo-
lyását nem mellőzheti. 

Horváth Mihály és Szalay László nagy történelmi 
műveikben figyelemmel vannak az egyház állására, azon-
ban annak csak politikai befolyását veszik jobban szem-
ügyre, ugy hogy bennök a magyar egyház történetét, 
mint ilyent, még főbb vonalaiban sem találjuk. Azon törté-
neti művek pedig, melyek iskolai használatra vannak irva, 
melyek közül aJ,legjobbak : Horváth Mihály középtörté-
nelme, Kerékgyártó és Fraknói művei, már kisebb terjedel-
műknél fogva sem fordithatának nagyobb figyelmet az egy-
ház viszonyaira. Legtöbbet és legrendszeresebben szól az 
egyház állásáról Fraknói munkája, mely minden korszak-
ban aránylag elég terjedelmes fejezetet szentel az egyházi 
történetnek már azért is, mert kath. közönség számára van 
írva. Kerékgyártó történelmi kézikönyve, mely inkább egye-
temi használatra van szánva, az egyházról csak helylyel köz-
zel emlékezik, ha előadásának czélja ugy kivánja. 

A kath. theologiai intézetekben előadják a világegy-
ház történelmét, melyben arányosan helyet foglal természe-
tesen a magyar egyház történelme is, de rendesen csak oly 
terjedelemben, mint a többi egyházaké : tehát semmi na 
gyobb gond nincs fordítva a hazai egyházra. De ez még a 
szerencsésebb eset, mert megtörténik az is, hogy a tanár a 
magyar egyházra vonatkozó fejezeteket ha elmondja is, ké-
sőbb kihagyja vagy vizsgálati anyagul nem veszi föl azon 
okból, mert azt hiszi, hogy ez már ugy is ismeretes a tanít-
ványok előtt a magyar történelemből ; hogy csalódik, az 
nagyon világos, mert a gymnáziumi oktatás ezzel nem igen 
töri magát és legfölebb csak nagyon fölszínes ismereteket 
nyújt ez irányban ; sőt a mint láttuk, a jelesebb tanköny-
vek sem igen erőltetik meg vele magukat. Az egyetem hit-
tudományi karánál hasonlóan nem volt eddig különös gond 
fordítva a hazai egyháztörténelemre, mert a fennálló tan-
rendszer sem teret sem elegendő időt nem jelelt ki számára. 

Pedig ha valahol, itt volna helyén az egyetemi előadás oly 
irányú törekvése, mely a hallgatókat a tárgy tndományos, 
önálló kezelésére buzditaná és rendszeresen megismertetné 
azon forrásokat, melyekből az egyház történelme merithető, 
kritikai méltatással utalna a hallgatókat azon művekre, 
melyek ezen anyaggal foglalkoznak : egyszóval adna oly 
áttekintést a magyar egyháztörtéuelem irodalmáról, mely 
képessé tegye őket a bővebb tanulmányozás megkezdésére, 
folytatására és esetleg majd önálló irodalmi működésre. 
Ennek elérésére azonban alig lenne elégséges azon óraszám, 
melvet a történelemre szántak ; de ez nem tenne nehézséget. ti J o » 
mert a hallgatók a harmadéven nincsenek túlterhelve, egy-
két órai előadást még könnyehmegbirnának*). Ha ezen a té-
ren üdvös reform jőne szinre, ez nagyban elősegitené aztán 
az egyházi archaeologiai tanulmányok szakszerűbb művelé-
sét is, mely alapos történelmi ismeretek nélkül hiu törekvés 
marad mindenkorra. Az én szerény Ítéletem szerint a hazai 
egyháztörténelem elhanyagolásának kell betudni azt, hogy az 
egyházi régiségtudomány iránt oly nagy a tájékozatlanság, 
hidegség és közönyösség hazánkban. Innét van, hogy a kik 
buzdításra szorulnak, buzditást uem nyervén, ellankadnak ; 
akik pedig buzdításra nem szorulnának, a tájékoztatás hi-
ánya miatt nem sokra mehetnek. Innét van, hogy nem lehet 
nálunk a szó nemesebb értelmében népszerűvé a magyar ar-
chaeolgiának az egyházra vonatkozó része : ezen a téren 
vannak kitűnő vezéreink, de nincsen jóravaló seregünk. 
Nem én mondom, Ipolyi mondta: „Ne ámitsuk magunkat. 
Nincs még köztünk közérzet, nincs műszeretet. Nincs még 
őseink emléke iránt sem valódi kegyelet, habár azt még oly 
fenszóval hangoztatjuk is. A tudomány szava csak eddig a 
falakig ér, hol beszédem elhangzik. — Hiányzik a művelt-
ség azon közérzülete, melynek védelme alatt állnak máshol 
a nemzeti műemlékek "3) Ezt, igaz, 16 év előtt mondta, de 
kevés igazítással ma is elmondhatja és el is mondja, és el 
fogja mondani mindaddig, mig el nem kezdjük a dolgot 
elejéről ; mert hiába visszük be dicséretre méltó jó indulat-
tal a theologiai intézetekbe az egyházi arhaeologiát, ha 
előbb a magyar egyház nagy múltjának előadásával nem 
keltünk lelkesülést azon nemes mozgalom iránt, melyet a 
katholicismus a művészetek terén hazánk földjén kifejtett. 
Addig azon üdvös törekvés, mely az isteni tisztelet emelé-
sére visszaohajtja azt, a mita mult nagyszerűt és vallásunk-
hoz méltót alkotott, de mely később elfajult és hitvány 
korcsalakká fejlődött, nem törhet utat magának a magyar 
papság nagy részéhez. Természetesen ezért kár mindjárt 
pelengérre állítani a papság tudatlanságát ; persze, hogy e 
téren megvan a tudatlanság és büszke, lenéző korholással 
nem is lehet azt elűzni. Jobb lesz inkább belátni azt, hogy 
a kinek alkalmat sem az iskola, sem az élet jnem ad vala-
mely tudomány elsajátítására, azt bajosan lehet abban ha-
ladásra bírni. 

Es végre is ne feledjük, hogy az archaeologia nem oly 

*) I f jú barátunk, ugy látszik, külön magyar egyháztörténelmi col-
legiumot óhajtana. Mond is valamit. De azt maga is kénytelen belátni, és 
be is látja, hogy a hol csupán egyetemes egyháztörténelmet ir elő a tan-
rendszer, melyben a magyar egyháztörténelem „arányosan" foglal he-
lyet, ott megtörténik mind. az, a mit a tanredszer megkíván. Tehát a tan-
rendszert kellene kibővíteni és magasabb igények színvonalára emelni. Sa. 

3) Ipolyi : A középkori magyar festészet emlékeiről. 
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tudomány, mint például a dogmatica : azt nem lehet alapo-
san elsajátitani könyvből, mert annak ismerete az emlékek 
szemlélése által ver gyökeret és lesz gyakorlativá. Ha a ma-
gyar egyháztörténelmet oly alakban fogják megismerni ha-
zánk tudományszomjas papnövendékei, hogy az bennök mind 
kitűnő tartalmánál, mind a tudomány színvonalán álló elő-
adásánál fogva maradandó, szilárd lelkesedést ébreszt : ak-
kor nein kell félni, hogy a régiségtudomány közönség nélkül 
fogja futni pályáját, nem kell hinni, hogy nem megy át gya-
korlatba a jogos törekvés, mely a mult nagyszerű alkotásain 
elmerengve, azokat megértve, az isteni tisztelet dicsőségét 
hozzá illő formában emelni akarja. Ezt a dolgot nem kell, 
nem lehet magánszorgalom és buzgóság tárgyául engedni, 
mert ez az egyház egyik legmagasztosabb közérdeke. A 
rendszerben van a hiba, azt kell a czélnak magaslatára emel-
ve fejleszteni. Legyen csak fólvéve a magyar egyháztörté-
nelem a maga kellő terjedelmében a theologiai intézetekbe, 
és ha vele szerves egységben és mintegy alapul vett talajból 
kinőve fogjuk ismerni a magyar kereszténység nagyszerű 
művészetteremtette emlékeit: majd meglátja kiki,hogy nem 
lesz szükséges oly gyakran és méltatlanul emlegetni a ma-
gyar papság tudatlanságát és hidegségét az archaeologiai 
törekvésekkel szemben. Ha manapság még nem igen értjük 
azt, a mit kitűnő és tisztelettel vegyes bamulatot érdemlő 
tudósaink elénk adnak ; ha nincs meg a kivánt érzék törek-
véseik iránt : nem vethet ránk követ senki, jogtalanul tör 
pálczát fölöttünk bárki : a baj onnan van, mert nem nyer-
tünk alapot és igy természetesen nem ismerjük a dolognak 
módját a gyakorlatban sem. Tudunk mi tanulni, tudunk a 
tudomány érdekében fáradni ; és nincs joga senkinek ben-
nünket megszégyeniteni, ha olyas valamit nem tudunk, a 
miben sem utmutatást nem nyertünk, sem alkalmat nem 
találtunk magunkat alapos tudománynyal gazdagítani.*'1') 
Rontsuk le az akadályokat, majd eljutunk mi a tiszta for-
ráshoz, melyből most is csak azért nem iszunk, mert nem 
mutatták meg az utat, mely hozzá vezet. 

De elég ebből ennyi. Nézzünk egy másik okot, mely 
okozata az elsőnek. (Végeköv.) 

A kajdacsi eset. 
Eset eset után következik, a kulturkampf anyaga nap-

napután felhalmazódik, és ha azok, kiknek magasztos hiva-
tásuk világos és a lelkiismeretek jogait védő törvényekkel s 
igazságos birói Ítéletekkel szolgálni az országnak, nem gon-
doskodnak mennél előbb, hogy az ország vallásügyi lázas 
állapota megszűnjék, minden emberi számítás szerint be 
fog következni az a mitől minden magyar reszkedve félti 
hazáját, az a kulturharcz, melyről hazánk ezidö szerinti val-
lásügyi ministere, ismételten kiemeljük, az országgyűlés 
szine előtt határozottan kimondta, hogy „a magyar állam 
nem képes kiállni azon megrázkódtatásokat, melyeken sok 
más államot keresztül lehet vezetni." 

Ezúttal bemutatjuk a kajdacsi esetet. A katholikus 
lelkipásztor correcte, püspöki utasítás szerint, katholikus 
hitelvének megfelelőleg járt el. Eljárását feltünteti követ-
kező levele, melyet az ottani református lelkésznek küldött : 

„A kajdacsi róm. kath. plébánia hivataltól. A nt. ref. 
lelkészi hivatalnak Kajdacson. 

Tegnapi napon levelét vévén, arra hivatalos tisztelet-
tel van szerencsém válaszolni, u m. Déér György r. kath. 
és Nagy Erzsébet helv. vall. szülők leány gyermekét igen 
is megkereszteltem és pedig a szülők határozott kívánságára, 
kik már egybekelésük előtt két tanú jelenlétében, önként, 
anélkül, hogy erre kényszerittettek volna, előttem kijelen-
tették, hogy mindkét nembeli gyermekeiket a róm. kath. 
vallásban fogják neveltetni. 

Igaz ugyan, hogy az 1868 LI I I . t. c. 12 §-a azt ren-
deli, miszerint vegyes házasságból születendő gyermekek 
közül a fiuk atyjok, a leányok pedig az anyjok vallását kö-
vetik, ámde a róm. kath. püspöki kar augusztus hóban Bu-
dapesten volt tanácskozmánya és saját püspökömnek Sep-
tember hóban 1858/1880 szám alatt kelt utasítása, a fent 
idézett törvényt akkép magyarázza, miszerint ezen törvény 
csak azok részére hozatott, a kik lemondván jogaikról, egy-
bekelésük alkalmával eleve nem intézkedtek gyermekeik 
jövendő neveléséről. A szülők kizárólagos köréhez tartoz-
ván, meghatározni gyermekeik vallásos nevelését. 

Továbbá az 1879. évi büntető törvényczikk 53. §-a 
szerint csak azon lelkészek büntetendők pénzbírság vagy 
börtönre, kik a szülők akaratja és beleegyezése nélkül ven-
nének fel kiskorú gyermeket más vallásban, mint a melyet 
az 1868 L I I I t. c. előir, és azokra, a kik ezt a szülők bele-
egyezésével teszik, a X L . büntető t. c. semmi büntetést 
nem szab. 

A midőn tehát a fent nevezett keresztelést, a kérdéses 
vegyes házasságban teljesítettem, tettem az a magyar kath. 
püspöki kar utasitására és saját püspököm meghagyása 
folytán, távol lévén tőlem egyházi viszonyaink legcseké-
lyebb sértegetése is. 

Ki egyéb aránt állandó hivatalos tisztelettel vagyok 
Kajdacson, November 22-én 1880. Szántó Zsigmond plé-
bános." 

Igy tett a kath. lelkipásztor, hitelve, föpásztori utasí-
tása, lelkiismeretes kötelessége szerint, a szülők szabad 
beleegyezésével. 

Es mit tesz a reform, lelkész? Elnevezi az összes ma-
gyar kath. clerust a „törvények megrontóinak, kik felzavar-
ják a békét, a visszavonás koczkáját vetve a házasfelek és 
családaink körébe," (akkor, midőn épen minden egyenet-
lenség útját vágni óhajtván a szülők önkénytes szabad meg-
egyezésének jogát védik !) és felszólítva a napilapok szer-
kesztőit, hogy felszólalását lapjaikban közhírré tegyék, arra 
izgat, hogy a katholikus lelkipásztorok a törvények szi-
gorú alkalmazásával utasíttassanak rendre. 

Ez csak egy eset. De eset esetet fog követni, a kedé-
lyek izgalomba jönnek, a végzetes vallási, társadalmi harcz 
anyaga összehalmozódik s nem kell csak egy szikra, hogy 
hazánk, melynek oly nagy szüksége van honfiainak egyet-
értésére s a békére, erejét felemésztő lángba boruljon. 

Azért tehát : Yideant consules, ne quid respublica de-
trimenti capiat ! 

**) I f jú barátunk e panasza más irányban is alapos. Csak egyet 
emiitünk : a philosophiát. Szerk 
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A Szent-István-Társulat 
folyó hó 16-án tartott választmányi ülése. 

Elnökölt Dr. Tárkányi Béla apátkanonok, társulati 
alelnök. 

Annak bejelentése után, hogy a mult hóban tartott 
vál. ülés jegyzőkönyve hitelesíttetett, alelnök jelentést tőn 
azon lépésekről, melyeket a mult választmányi ülés meg-
bízása folytán Hoványi Ferencz „Fensőbb katholicismus 
elemei" cz. remek munkájának a Társulat részére leendő 
megszerzése végett tett ; mi tudomásul vétetvén, az ez ügy-
ben szükségelt további teendőkkel szintén alelnök megbiza-
tik, eljárásáról jelentése elváratván. 

Az utolsó választmányi gyűlés óta gr. Pongrácz 
Adolf prépost, vágujhelyi plébános alapitó taggá lett ; to-
vábbá rendes tagokká lettek : Boronkay Gábor karádi káp-
lány ; a zalabéri r. kath. iskola ; Roskovics Emanuel uug-
vári főgym. tanár; Vokuv Antal dubrovai főerdész, Ist-
vánify Pál prem. r. áldozár, rozsnyói főgymnas. tanár ; Fu-
gel István krasznabélteki kántortanító; Gáspár Ferencz 
muraszombati plébános. 

A sarkadi r. kath. hitközség népiskolai könytára, a 
nagyszebeni szentferenczrendi apáczák intézetének árva 
növendékei, a nyiradonyi r. kath. elemi iskola segény tanulói 
számára, végre a szombathelyi jótékony nőegyletnek szegény 
és elhagyott gyermekek számára könyvek adományoztattak. 

A pénztári kimutatás szerint f. év január 1-től bezá-
rólag deczember 16-ikáig a társulat bevétele 74,287 frt. 70 
kr, kiadása 72,913 frt 25 kr.; pénztár maradék 1374 frt 25 kr. 

Az ügynökségben november hóban eladatott: 71,744 
példány könyv, 226 db. szentkép, 202 db. egyéb nyomtat-
vány, készpénzben bejött 6,646 frt 56 kr. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére Bossányi László és llos-
taházy Kálmán választmányi tagok kérettek fel. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest , deczember 21. Az 1879-ik évi XL. tes. 

53-ik a. — Mint múltkori levelünkben irtuk, azt a famo-
sus 53-ik §-t a soproni eset óta folyton és folyton cominen-
tálják. Nincsen nap, melyen egy vagy több commentálást 
ne olvasnánk és pedig nem csak katholikus lapokban, hol az 
53-ik §-ra csak egyetlen egy felfogás uralkodik, az t. i., hogy 
a nevezett nem terjeszthető ki a keresztség szentségére, 
hanem j,még liberális lapokban is, hol, mint az a liberalis-
mus mellett máskép nem is lehetséges, különféle felfogás 
uralkodik, ami önmagában veve is elegendő bizonyíték arra 
nézve, hogy a kérdéses § nem helyes és igy az önkénynek 
tág tért nyit; mert a törvény helyessége, világossága mel-
lett, minőnek minden törvénynek lenni kell, a különféle fel-
fogás lehetősége ki van zárva. 

Constatálva egyszerűen a különféle felfogásokat és 
ami a különféleséggel együtt jár, a jobbra-balra való kap-
kodást, a jelen alkalommal mi azon kérdést vetjük fel, váj-
jon e §. azon egyik titkos intentióján kivül, melyet elért t. i a 
katholikus papság üldöztetését, — elérte, vagy elérheti-e má-
sik titkos intentióját t. i. a protestánsok gyarapodását vagy 
sem, és igy e szempontból is, vájjon a vallási béke meghá-
boritása indokolható-e? Mielőtt e kérdésre adott válaszun-

kat részletesen kifejtenők. előre is kimondhatjuk, hogy a 
titkos intentio e 2-ik részét az idézett § sehogy sem érheti el 
és igy még e szempontból is indokolhatatlan a vallási béke 
megháboritása. Ezen állitásunk azonban, mint az önmagától 
értetik, semmiképen sem dönti meg azon máskor általunk 
kifejezett és protesans részről is megerősített nézetünket, 
hogy törvényeink protestáns szellem és érdekben alkottat-
nak; mert lehet valamely törvény e szellemben alkotva ugy, 
hogy czélját elérje, amint ily protestáns szellemű törvényünk 
valóban létezik is, lehet azonban e szellemben alkotva a nél-
kül, hogy czélját elérné. 

Ez utóbbi osztályba sorozzuk mi a 1879-ki XL. tcz. 
53-ik §-át. Tagadhatatlan dolog az, hogy e törvény alkotá-
sakor azon reményben ringatták az illetők magokat, hogy 
a törvényben rejlő titkos czélt el fogják érni ; reményüket 
pedig arra alapitották, hogy a katholikus papság látva, mi-
szerint a rendőri codex megalkotta ,a kenyér-kosár' tör-
vényt és e mellett még börtönnel is fenyeget, többre fogja 
becsülni szabadságát és pénzét hivatásánal és akkor a czél 
el lesz érve. Elmondhatjuk erre, hogy homo proponit, Deus 
disponit. A katholikus papságnak, hogy e czél eléressék, 
nem lett volna szabad katholikus papságnak lenni; de mint-
hogy a kath. papság az, aminek lenni kell ; minthogy a ka-
tholikus papság nem propter esum, sed propter Jesum szol-
gál : igy a számításnak és a számitóknak okvetlenül fel kel-
lett sülniök, amint e felsülésről tanúskodnak, hála papsá-
gunk hivatásérzetének, a megtörtént események. Az első ok, 
mely miatt a titkos intentio 2-ik czélja hajótörést szenvedett 
és kellett szenvednie, a katholikus papság hithűsége, hitbuz-
galmában keresendő : ez a papság engedi magát megidéz-
tetni, pénzbirságra és börtönre elitéltetni; de nem engedi 
magát kötelessége útjáról eltérittetni, nem engedi, hogy lel-
kiismeretével bárki is tetszése szerint rendelkezzék. 

A másik ok, mely lehetetlenné teheti a titkos intentio 
czélját, magokban a vegyes házasságban élő protestáns szü-
lőkben rejlik. Ha e pontot figyelmesen részletezzük, be fog-
juk látni, hogy itt oly esetek állhatnak elő, melyeket még az 
53-ik § sem akadályozhat meg. Oly vegyes házasságban élő 
szülő, aki nem akarja gyermekét katholikus vallásban ne-
veltetni, azt bizonyára nem fogja katholikus paphoz vinni 
inegkeresztelés végett, ezek tehát szóba sem jöhetnek ; de 
vannak oly vegyes házasságban élő szülők, kik vagy mert 
azt megígérték házasságuk alkalmával, vagy inert később 
erre ráadták magokat, mindkét nembeli gyermekeiket ka-
tholikus vallásban akarják nevelni, és igy katholikus pap 
által is akarják megkereszteltetni. De ime ott van a tör-
vény, mely a katholikus papot két havi börtönnel és három 
száz frt pénzbirsággal fenyegeti. A protestáns szülő vagy 
elviszi gyermekét a katholikus paphoz inegkeresztelés vé-
gett és ez elitéltetik ugyan, de a szülő gyermekét adott be-
csületszava következtében, vagy mert nem akar kétféle val-
lású gyermeket nevelni, mégis kath. módon neveli ; vagy 
nem akarva kitenni kellemetlenségnek a kath. papot, gyer-
mekét hozzá el sem viszi, de nem viszi el a protestánshoz 
sem, mert kath. nevelést akar gyermekének adni, hanem 
megkereszteli önmaga és csakugyan catholice neveli ; vagy, 
mi ily körülmények közt szintén nem lehetetlen, minthogy 
protestáns érdekben kath. házastársa ellenére kereszteltetni 
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semmiképen nem akarja, a kath. papnak kellemetlenséget 
okozni pedig nem akar, gyermekét meg sem kereszteli. Vegyük 
már most ezen esetek bármelyikét, melyek lehetőségét kétség-
bevonni annál kevésbé lehet, mert hasonló esetek még e tör-
vény alkotása előtt előfordultak, vájjon, mondjuk, el van, el 
lesz e érve a törvény titkos intentiója? Vájjon ezen intentio 
nem szenved-e inkább hajótörést a protestáns szülők akara-
tán ? Vagy kérdjük, hol a törvény, mely letiltaná a protes-
táns szülőt, hogy saját gyermekét megkeresztelhesse? Hol a 
törvény, mely megbüntetné a protestáns szülőt, ha gyerme-
két catholice neveli ? Hol a törvény, mely megparancsolja, 
hogy a protestáns szülő gyermekét egyáltalában megkeresz-
teltesse és ha ezt nem teszi büntetést szab rá ? Még egyszer 
kérdezzük tehát, hogy tekintettel magokra a protestáns szü-
lőkre, eléri-e az 53. §. a benne rejlő titkos intentiót? 

Oly tiszta, oly világos, mind a katholikus papság, 
mind a vegyes házasságban élő protestáns szülők részéről e 
kérdésekre, magára az egész ügyre nézve a tagadó válasz, 
hogy tisztább és világosabb már nem is várható : és mégis 
ily lehetetlen, elérhetetlen czélért meg van a vallási béke 
oly módon zavarva, amint már háromszáz esztendeje nem 
volt. Nem levén beavatva az intéző körök terveibe nem 
tudhatjuk, hogy fog-e és meddig e titkos intentio törvénye-
inkben lappangani; nem tudjuk, meddig fog erőszak elkö-
vettetni a katholikus papság lelkiismeretén, hogy a lehetet-
len czél eléressék ; de azt tudjuk, hogy a katholikus papság 
hü fog maradni hivatásához, valamint azt is tudjuk, hogy a 
nemzet a katholicismus üldöztetéséből származó harezot ki 
nem birja. I t t csak ez az alternativa létezik: vagy üldözte-
tése a katholicismusnak a nemzet kárával, vagy a kath. lel-
kiismeret szabadságának biztosítása a nem/,et jólétével. E 
kettő szorosan összefügg. Azért, a kiknek a nemzet jóléte 
komolyan szivükön fekszik, oda kell müködniök, hogy a 
kényszer a katholikus lelkiismerettől eltávolittassék. Meg 
kell magyarázni azoknak, kik meg nem értik, hogy a tör-
vény lehetetlent követel, hogy egy ily ábrándért a vallási 
kékét és ami avval összefügg a nemzet jólétét feláldozni 
nem lehet, nem szabad. Azért ismét és harmadszor mondjuk, 
félre a kulturharezos 53-ik §-sal. ^ 

Nógrádinegye. Suum cuique. — A ,Religio' 39-ik szá-
mában S. M. barátomnak a lelkipásztorság köréből, a n.-i 
plébánia ujabb rendű vívmányát feltüntető levelében, sok 
szép egészséges eszme, s számos fájdalmas igazság foglaltatik. 
Nem is lehet ez máskép, hisz ő neki is mint fáradhatlan 
munkásnak az Ur szőlejében számtalan alkalma van az élet-
ből bölcseséget meríteni, s azon keserű tapasztalást magá-
nak szerezni, hogy nagyon gyakran azok részéről, kiknek ja-
váért verejtékez, a helyett, hogy hálával találkoznék, zúgoló-
dás, s megérdemlett jutalom csonkításában, vagy plane meg-
tagadásában osztozik. De, midőn igy a n-i plébánia ujabb 
vivmányát, helyesen ecsetelő levele tartalmát méltó dicséret-
tel halmozom el, megengedi nekem, ha levelének egy, a va-
lóságnak egészen meg nem felelő helyecskéjét kijavítani 
sietek, annyival is inkább, mert az, egy egészen ártatlan, s 
vidékünkön közbecsülésben álló hivatalnokot kellemetlenül 
érint. Ugyanis, irja értekező czikkiró barátom : „A járási 
szolgabíró először azon ügyvédi fogással, hogy a törvény 
nem ismer más törvényt a birtokra, csak azt, mely telek-

könyvileg rá van kebelezve, felmenté mind a katholikus, 
mind a lutheránus, mind pedig a zsidó birtokosokat a papi 
illeték fizetése, és az ezzel járó szolgálmányok teljesítésétől." 
Cuique suum ; et qui bene distinguit, bene docet. Az eljáró 
szolgabíró első fokú határozatával felmenté M. J . birtokost 
a papi munkától nemessége czimén; és ez intézkedését törvény 
hiányában alig lehet határozottan helyteleníteni. Hiában, 
tökéletlen emberek vagyunk. A nemesi czim, — helyesen 
helytelenül, nem vitatom, — annyira bele nőtte magát magyar 
természetünkbe, hogy az gyakran a legnagyobb igaztalan-
ságok kiváltságos takarójául szolgált, s jelenleg is szolgál. 
Példát mondok a hatvanadik évből. H. A. és H. M. hiveim, 
mindketten volt úrbéri 'zsellérek, vonakodván párbért fi-
zetni, orvoslásért folyamodtam H. J . akkori főbiróhoz ; 
mindkettőt felmentette nemességök czimén a fizetéstől. Igaz, O O ' 
nagy baj, oktalan eljárás, s jókora szerénytelenség kell 
hozzá, hogy valaki, mert puszta nemesi czimmel dicseked-
hetik, jogosnak érzi magát legszentebb kötelmeit meg-
tagadni; de ez mégis járja, mivel hiányzik törvényeink-
ben a kötelező §-us. De felmenté azért is, mert a vallás- és 
közokt. minisztérium által 1878. évi május 12-én 11,091. sz. 
a. kiadott rendeletnek még akkor birtokában nem volt. Pápa 
zsidót már előbb K. E. eldődje oldotta fel a szolgálattól; 
de ezt ugy, mint a hitehagyott Bubenka Mihályt. 1870. sept, 
hó 23-án az alispán által M. J . birtokosra másodfokulag ho-
zotthatározat következtében, épen S. Z. főszolgabíró marasz-
talta el a szolgálmányokban. E védveim nyomán, közlő ba-
rátom tudósításának a kérdéses szolgálmányokra vonatkozó 
zárpontja is, mint bántalom az érdeklett főszolgabíró úrra 
nézve, tökéletesen elenyészik. Ismétlem a mivel kezdtem : 
Suum cuique. Részrehajlás, vagy rosz akarat nem vezette az 
annyiszor érintett eljáró főszolgabíró urat. 

Gyurcsánszky. 
Zágráb . A szent László király által épített főszékesegy-

ház a földrengés után. — En, irja a ,G. Z.' tudósítója, kö-
rülbelül minden romot megtekintettem már és kellőleg felszá-
mítottam az irtózatos kárt, melyet egy rövid pillanat virágzó 
városunkra zúdított. Csak egy romot nem néztem meg az 
utóbbi napokban, — főszékesegyházunkat. Előbb nem volt rá 
bátorságom. Féltem megnézni. Nem félelem, vagy gyávaság 
volt ez, vagy személyes veszély miatti aggodalom ; én attól 
féltem, hogy szivem meg fog hasadni, ha mindent látni fo-
gok. Csak mintegy lopva vetettem néhány pillantást azokra 
a szerencsétlen fényképekre, melyek a kirakatokban látha-
tók s melyek azon rombolást tükrözik vissza, mely ennek a 
kő-óriásnak bensejében végbement, a melynek életrajza me-
tropolisunkéval oly szorosan összefügg; és midőn azon pla-
sticus leirást olvastam, melyet dr Racski a lapok számára 
irt, szivem megrendült keblemben. Tudják önök, mit érez 
az, kinek atyja vagy anyja halálos ágyon küzd? Nem mer 
rátekinteni a haldoklóra és mégis el nem hagyhatja, ellenáll-
hatlan érzet vonzza őt szive szeretettje felé. Igy éreztem én 
is. Végre eltökéltem rá magam, miután a föld lábaim alatt 
nyugodt lett és erei többé nem rángatóztak. Erős léptekkel 
érkeztem a homlokzat elé. Ugy látszik, mintha a templom 
egészen az volna, mint az előtt, legfölebb, hogy a torony ab-
lakai vannak erősen megrongálva. Beléptem. 

Hányszor fordultam még már itt ! Minden oltár isme-
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retes előttem. Oh mennyi műkincset rejt e szentély tágas 
csarnokaiban ! Mily becses emlékek fűződnek hozzájok ! 
Történetünk fele van itt. Hisz e dóm vala több századon 
át lelke és fellegvára sokat hányatott hazánknak. Hány 
horvát hős szive dobogott ez ívek alatt, hány jeles férfiú 
hamvai nyugszanak e falak közt ! Megdicsőült férfiak : sz. 
Ágoston, Zrinyi György, Bakách Tamás, Frankosovich Fe-
rencz és százan mások. Ez a templom régmúlt idők műter-
mékeit őrzi számunkra. Ha kicsalta a tavasz a mezők virá-
gait, ezeket az oltárokat feldiszitettük velők. Epen most 
kezdődött ily tavasz az egész templomra. Most készült e 
dóm, Schmied, a lángeszű mester kezei alatt megifjulni. Már 
kezdtek frissen kifaragott köveket rakni a régi, időmosta 
kövek helyett ; már kezdte szakértő kéz az egész templomra 
felrakni az uj diszt : midőn a föld alapjaiban megingott, leg-
bensőbb bensejében megrendült és a dóm oldalbordái meg-
repedtek. Beszélnek a sors iróniájáról : borzasztóbb iróniával 
a sors nem sújthatott, mint ez. Vigyázva léptem át a küszö-
böt. Epen szomorú, borongós nap volt. Irtózatos látvány vi-
gyorgott szemembe. Előttem, mellettem, utánam zűrzavar, 
összevissza minden. Olyasvalami ez, mint midőn a testből 
hiányzik a lélek. Igen, irtózatos látni e szentélyt. A mogor-
va ég csak halvány világot vetett a tetőzet lefüggő romjai 
által majdnem elfedett ablakokon át a szétrombolt emlékek 
csoportozataira, az összerongált oltárokra s a templom föld-
jét boritó phantastikus romhalmazra. A fényes üvegfestósü 
ablakokon sirni látszottak a szentek. A legtöbb ablak ugy 
látszik, mintha kartács golyókkal lyuggatták volna át. A 
kanonoki stallumokat egész hegye a mindenféle hulladékkö-
veknek boritja. Összezúzva és elhajtogatva feküsznek itt 
óriási lámpa- s gyertyatartók maradványai, és a hol előbb a 
remek gót főoltár állt, ott most romhalmaz van, melyből 
csak a tabernaculum magaslik ki, mint valamely szétrom-
bolt erősség utolsó tornya. Nehéz hozzászokni ez irtózatos 
látványhoz, melyet az itt keresztülvonult pusztítás készített. 
Szemeim czéltalanul tévedeztek a romok közt, mintha vala-
mit keresnének ez irtózatos zűrzavarban, a nélkül hogy azt 
megtalálnák! Ez a jelenet önkéntelenül Jeruzsálem pusztu-
lására emlékeztet, miután Titus a szenthelyet elhagyta. I t t 
egy szent feje, ott egy angyal keze fekszik Nem aka-
rom e képet tovább rajzolni Sirni lehet! . . . 

Némán hagytam el Isten hajlékát. 

IRODALOM. 
Hit tan középiskolák számára. Lehrbuch für den kath. 

Religionsuntericht in den oberen Klassen der Gymnasien 
und Realschulen, von Dr. Arthur König, Religionslehrer in 
Neisse. 1—4. Cursus. Freiburg im Breisgau. 1879. 1880. 
Herders'che Verlagshandlung. — Mit Genehmigung des 
hochw. Capitel-Vikariats zu Freiburg. 

König A r t h u r Természeti érveli Isten létéről czimű 
könyve magyar fordításban oly kedvező fogadtatásban ré-
szesült, hogy első kiadását azonnal második követte. Ugyan-
ezen szerző most rendszeres hittani tankönyvet adott ki, 
melyet egyformán hozzá igyekezett illeszteni a tantárgy 
fontosságához, az ifjúság lelki szükségletéhez és a hittan 
számára kiszabott idő rövidségéhez. Az első füzet 136 lapra 
ter jed s az „általános hittant vagyis az isteni kinyilatkoz-
tatásról szóló tant" foglalja magában. A 2. füzet 128 lapból 
áll s a „keresztény egyház történelmét t á rgya l ja . A 143 lap-
nyi 3-ik füzet a különös hittant tartalmazza. Végre a 4-ik 
füzet 74 lapon a keresztény erkölcstant adja elé. 

Láthatni, hogy a terjedelem nem nagy, sőt épen a 
körülményekez van illesztve. Jelszavául a szerző sz. Ágos-
ton e mondatát választá : Veritas pateat, placeat, moveat ; 
s ennek megfelelően a világos előadást még a nyomtatás 
módja által is elősegíti, különböző betűkkel nyomatván az 
emlézni való lényeget, az értelmezést és a tüzetesb, bővebb 
kifejtést, indokolást, mi által az ismétlést is igen megkön-
nyíti. — Előadását a meggyőződés melegségével teszi tet-
szetőssé, melylyel az ifjúság szivét is meg akarja nyerni az 
igazságoknak. Végre az egyház iránt tettre kész hű ra-
gaszkodást iparkodik az ifjakban kelteni. — Németország-
ban a mű igen el van máris terjedve, ugy hogy közelebb 
második kiadása kerül napfényre. Számos németországi 
püspök nemcsak jóváhagyta, hanem melegen ajánlotta is a 
könyvet. Megérdemli a magyar közönség figyelmét is. 

Szülik József. 
-f- Értesítés.. Mult nyáron külföldön megbízás folytán 

a „Krisztus követéséről" nevezett könyvet mindenfelé kerestem 
s azon tapasztalatra jutottam, hogy már sehol sem kapható ; 
végre e napokban értésemre esett, hogy azt T. Molnár László 
kalocsai tanár Pázmány fordítása nyomán újra kiadja; rög-
tön hozzá fordultam tehát és szívességétől a már kész iveket 
megkaptam. A negyedik könyv e napokban hagyja el a saj-
tót. Ennyit egyelőre; bővebben később szólunk e műről, 
mely nemcsak a keresztény hívek nagy vigasztalására fog 
szolgálni, hanem a magyar irodalom tanulmányozói s a nyel-
vészek figyelmét is magára fogja vonni. T. M. s. J. 

VEGYESEK. 
— A vallásalap deficitje 1881-re 152,061 frt, a tanul-

mányi alapé 85.538 frt. Szépen vagyunk. 
— A szent atya uj államtitkára, ő emja Jacobini Lajos 

bibornok, a f. hó 16-iki consistoriumban megtörténvén vele 
a clausio és apertio oris szertartása, tényleg átvette magasz-
tos hivatalát. Egyébiránt államtitkárrá kinevezésének ok-
mánya szintén f. hó 16-án kelt. Adjon Isten sikert ő emja 
nagyszabású törekvéseinek ! 

— A poseni fömegyében 129 hitközség, 220,000 lélek-
kel van plébános nélkül, közülök 150,000 en minden lelki-
tori gondozástól meg vannak fosztva, mert még kisegítő 
pászlelkészekhez sem juthatnak. Csak töltse Poroszország az 
is teni büntetések poharát ! Egyszer majd tele lesz ! 

E l ő f i z e t é s i f e l h í v á s . 
Előfizethetni félévre 5 írttal egész évre 10 frttal, 

minden kir, postahivatalnál, a küldeményt vagy a szerkesztőre czimezve Budapest, Stáczió-utcza 5ú., vagy Kocsi Sándor nyomdai irodájára, Buda-
pest, Muzeum-körut 10. sz. Legjobb postautalványokat használni, Kérjük a nevet, lakhelyet és utolsó postát világosan tudtunkra adui. 

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

Nyomatott Budapesten, 1880. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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róm. kath. egyesület szervezése ügyében. Kalocsa. Népmissio.— Irodalom : Módszertani hitelemzések. — Vegyesek. 

SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI 
L E O N I S 

DIVINA PROVIDENTIA 

P A P A E X I I I . 
EPISTOLA ENCYCLICA 

AD PATRIARCHAS, PRIMATES, 
AKCHIEHSCOPOS E T EPISCOPOS UN1VERSOS 

CATHOLICI ORBIS 
GRATIAS! ET COMMUNIONEM 

CUM APOSTOLICA SEDE HABEMTES. 

VENERABILES FRATRES 
SALUTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM. 

Sancta Dei civitas quae est Ecclesia, cum nul-
lis regionum finibus contineatur, banc habet vim a 
Conditore suo inditam, ut in dies magis dilatet lo-
cum tentorii sui, et pelles tabernaculorum suorum 
extendat.1) Haec autem christ ianarum gentium in-
crementa, quamvis int imo Sancti Spiritus afflatu 
auxilioque praecipue fiant, extrinsecus tamen ho-
minum opera humanoque more perficiuntur : decet 
enim sapientiam Dei, eo modo res universas ordi-
nari et ad metam perduci, qui naturae s ingularum 
conveniat. Non unum tamen est genus hominum vel 
officiorum, quorum ope fiat ad hanc terrestrem Sion 
novorum civium accesio. Nam primae quidem par-
tes eorum sunt, qui praedicant verbum Dei : id 
exemplis et oraculis suis Christus edocuit, id Paul-
lus Apostolus urgebat iis verbis : Quomodo credent 
ei quem non aud ie run t? quomodo autem audient 
sine praedicante? . . . Ergo fides ex auditu, audi tus 
autem per verbum Christi.2) I s tud autem munus ad 
eos pertinet, qui rite sacris initiati fuer int . — His 
porro operae studiique non parum afferunt qui vel 
auxilia in rebus externis posita suppeditare, vel fu-
sis ad Deum precibus caelestia charismata concili-
are soient. Quapropter laudantur in Evangelio mu-
lieres, quae Christo evangelizanti regnum Dei mini-

1) Is. LIV. 2. - 2) Rom. X, 14, 17. 

strabant de facultat ibus suis,3) et Paul lus testatur , 
iis qui Evangelium annunciant voluntate Dei con-
cessum esse ut de Evangelio vivant.4) Par i inodo 
assectatores auditoresque suos Christum ita iussisse 
novimus: Rogate Dominum messis, ut mittat opera-
rios in messem suam5) : primosque Eius alumnos, 
Apostolis praeeuntibus, ita supplicare Deo consue-
visse: Da servis tuis cum omni fiducia loqui ver-
bum tuum.6) 

Duo haec munia quae in largiendo suppHcan-
doque consistunt, cum perutil ia sunt ad regni cae-
lorum fines latius proferendos, tum illud habent 
proprium, ut ab hominibus cuiuslibet ordinis ex-
pleri facile queant. Quis enim est aut. tam tenui 
for tuna, u t exiguam dare stipem, aut tantis rebus 
occupatus, ut pro nuntiis sacri Evangelii Deum 
obsecrare aliquandiu prohibeatur? Huiusmodi vero 
praesidia adhibere semper viri apostoliéi consueve-
runt , nominatim Pontifices romani, in quos christia-
nae fidei propagandae maxime incumbit sollicitudo : 
tametsi non eadem perpetuo ratio fui t haec subsidia 
coinparandi, sed varia et diversa, pro varietate lo-
corum temporumque diversitate. 

Cum aetate nostra libeat ardua quaeque con-
iunctis p lur imorum consiliis et viribus aggredi, so-
cietates passim coire vidimus, quarum nunnul lae 
etiam ob earn caussam sunt initae, ut provehendae 
in aliquibus regionibus religioni prodessent. Emi-
net autem inter ceteras pia consociatio ante annos 
fere sexaginta Lugduni in Galliis coalita, quae a 
propagatione fidei nomen accepit. Haec pr imum il-
luc spectavit, u t quibusdam in America missioni-
bus opem fer re t : mox tamquam granum sinapis in 
arborem ingentem excrevit, cuius rami late fron-

3) Luc. VIII , 3. — <) I. Cor. IX, 14. — 6) Matth. IX, 
38, Luc. X, 2. — 6) Act. IV, 29. 
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descunt, adeoque ad missiones omnes, quae uhique 
terrarum sunt, actuosam beneficentiam porrigit. 
Praeclarum hoc institutum cleriter Ecclesiae Pasto-
ribus probatum fuit et luculentis laudum testimo-
niis honestatum. Romani illud Pontifices Pius VII. 
Leo XII. Pius VIII. Decessores Nostri et commen-
darunt vehementer et Indulgentiarum donis dita-
verunt. Ac multo etiam studiosius fovit, et plane 
caritate paterna complexus est Gregorius XVI, qui 
in encyclicis litteris die XV mensis Augusti anno 
huius saeculi quadragesimo datis in hanc senten-
tiam de eodem loquuntus est: Magnum sane opus 
et sanotissimum, quod modicis oblationibus et quo-
tidianis precibus a quolibet sodalium ad Deum fu-
sis sustinetur, augetur, invalescit, quodque Aposto-
licis operariis sustendantis, christinaeque caritatis 
operibus erga neophytos exercendis, nec non fideli-
bus ab impetu persecutionum liberandis inductum 
bonorum omnium admiratione atque amore dignis-
simum existimamus. Nec sine peculiari divinae 
providentiae consilio tantum commodi atque utili-
tatis Ecclesiae nuperrimis hisce temporibus obve-
nisse censendum est. Dum enim omnigena inferni 
hostis machinamenta dilectam Christi sponsam la-
cessunt, nihil illi opportunius contingere poterat, 
quam ut desiderio propagandae catholicae veritatis 
Christifideles inflammati iunctis studiis, collataque 
ope omnes Christo lucrifacere conarentur." Haec 
prolocutus, Episcopos hortabatur, sedulo agerent in 
sua quisque Dioecesi, ut tam salutare institutum 
nova quotidie incrementa caperet. — Neque a ve-
stigiis Decessoris sui deflexit gloriosae recordationis 
Pius IX, qui nullám praeterinisit occasionem iuvan-
dae societatis meritissimae, eiusque prosperitatis in 
maius provehendae. Revera auctoritate eius am-
pliora pontificalis indulgentiae privilégia in socios 
collata sunt, excitata ad eius operis subsidium chri-
stianorum pietas, et praestantissimi e sodalium nu-
mero, quorum singularia mérita constitissent, va-
riis honorum insignibus decorati; demum externa 
aliquot adiumenta, quae huic instituto acesserant 
ab eodem Pontifice ornata laude et amplificata sunt. 

Eodem tempore aemulatio pietatis effecit, ut 
binae aliae societates coalescerent quarum altera a 
sacra Iesu Christi infantia, altera a Scholis Orientis 
nuncupata est. Priori propositum est tollere et ad 
christianos mores educere infantes miserrimos, quos 
desidia vel egestate coinpulsi parentes inhumaniter 
i-xponunt, praesertim in Sinensium regionibus, ubi 
plus est huius barbaria moris usitata. Illos itaque 

peramanter excipit sodalium Caritas, pretioque in-
terduin redemptos christianae regenerationis lava-
cro abluendos curat, ut scilicet vel in Ecclesiae 
spem, Deo iuvante adolescant, vel saltem morte oc-
cupatis sempiternae felicitatis potiundae facultas 
praebeatur. — Sollicita est de adolescentibus alia 
quam commemoravimus societas, omnique industria 
contendit, ut ii sana doctrina iinbuantur. studetque 
prohibere f'allacis pericula scientiae, ad quam proni 
persaepe illi feruntur ob improvidam discendi cu-
piditatem. — Ceteruui utraque sodalitas antiquiori 
illi, cui a fidei propagatione nomen est, adiutricem 
operam praebet, et stipe precibusque christianarum 
gentium sustentata ad idem propositum amico foe-
dere conspirât; omnes enim eo intendunt, ut evan-
gelicae lucis diffusione quampluriini ab Ecclesia 
extorres veniant ad agnitionem Dei, Eumque colant, 
et quem misit Iesum Christum. Meritis proinde 
laudibus, velut innuimus, haec duo instituta, da-
tis Apostolicis litteris, ornavit Pius IX. Decessor 
Noster, iisque sacras Indulgentias liberaliter est 
elargitus. 

Itaque cum tria sodalitia tam certa Pontificum 
maximorum gratia floruerint, cumque opus singula 
suum studio concordi urgere numquam desierint, 
uberes edidere salutis fructus, Congregatione No-
strae de propaganda fide haud mediocre attulere 
subsidium et levamen ad sustinenda missionum 
onera, atque ita vigere visa sunt, ut laetam quoque 
spem facerent in posterum segetis amplioris. At 
vero tempestates plures ac vehementes, quae adver-
sus Ecclesiam excitatae sunt in regionibus iamdu-
dum evangelica luce illustratis, detrimentum intu-
lerunt iis etiam operibus, quae sunt ad barbaras 
gentes excolendas instituta. Etenim multae caussae 
extiterunt, quae sociorum numerum liberalitatem-
que minuerent. Et sane cum passim opiniones pra-
vae spargantur in vulgus, per quas mundanae feli-
citatis appetitio acuitur, caelestium autem bonorum 
spes abiicitur, quid ab iis expectetur, qui animo ad 
excogitandas, corpore ad capiendas voluptates utun-
t u r ? Huiusmodi homines precesne fundant, quibus 
exoratus Deus populos sedentes in tenebris ad di-
vinum Evangelii lumen victrici gratia adducat? Is-
tine sacerdotibus pro fide laborantibus ac dimican-
tibus suppetias ferant? Restrictiores porro fieri ad 
munificentiam anitnos etiam piorum hominum tem-
poris improbitate oportuit, partim quod abundante 
iniquitate refrixit multoruin Caritas, partim quod 
rerum privatarum angustiae, publicarum motus 
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(iniecto etiam metu peioris aevi) plures in retinendo tena-
ces, parciores ad largiendum eti'ecerunt. 

Multiplex contra gravisque necessitas Apostolicas mis-
siones premit atque urget, cum sacrorum operariorum copia 
efficiatur quotidie minor : neque abreptis morte, senio con-
t'ectis, labore attritis praesto sunt qui succédant pares nu-
mero et virtute. Religiosas enim familias, unde plures ad 
sacras missiones prodibant, infensis legibus dissociatas cer-
nimus, clericos ab aris avulsos et onus militae subire coactos, 
bona utriusque Cleri fere uique pubblicata et proscripta — 
Interim aditu ad alias plagas patefacto quae videbantur im-
perviae, crescente locorum et gentium notitia, aliae atque 
aliae quaesitae sunt expeditiones militum Christi, novaeque 
stationes constitutae: ideoque plures desiderantur, qui se iis 
missionibus devoveant, et tempestiva conférant subsidia. — 
Dif'ficultates omittimus et impedimenta a contradictionibus 
oborta. Saepe enim viri fallaces, satores errorum, simulant 
Apostolos Christi, humanisque praesidiis affatim instructi 
inunus catholicorum sacerdotum praevertunt, vel deficien-
tium loco subrepunt, vel posita ex adverso cathedra, doceut 
'•t obsistunt, satis se assequutos rati, si audientibus verbum 
Dei aliter ab aliis explicare ancipitem faciunt salutis viam. 
Utinam non aliquid artibns suis perficerent ! Illud certe de-
Hendum, quod ii vel ipsi, qui tales magistros aut fastidiunt 
aut prorsus non noverunt, puramque veritatis lucem inhiant, 
saepe hominem non habeant, a quo sana doctrina erudiantur 
et ad Ecclesiae sinum invitentur. Yere parvuli petunt pa-
nem, et non est qui frangat eis ; regiones albae sunt ad mes-
sen), et haec quidem multa, operarii autem pauci, pauciores 
forsan propediem futuri. 

Quae cum ita sint, Venerabiles Fratres, Nostri mune-
ris esse ducimus, piis studiis caritatique christianorum ad-
movere stimulos, ut qua precibus, qua largitionibus sacra-
rum missionum opus iuvare et fidei propagationi favere con-
tendant. Cuius rei quanta sit praestantia, cum bona osteu 
dunt quae illi proposita sunt, tum quae inde percipiuutur 
compendia et fructus. Recta enim tendit sanctum hoc opus 
ad gloriam divini nominis et Christi regnum amplificandum 
in terris ; incredibile autem beneficium est iis, qui e vitio-
rum coeno et umbra mortis evocantur, et praeterquam quod 
salutis sempiternae compotes fiunt, ab agresti cultu ferisque 
moribus ad omnem civilis vitae liumanitatem traducuntur. 
Quin etiam iis ipsis est valde utile ac fructuosum, quorum 
in eo aliquae sunt partes, cum spirituales illis divitias com-
paret, praebeat materiem meriti, et Deum quasi beneficii de-
bitorem adstringat. 

Vos igitur, Venerabiles Fratres, in partem sollicitudi-
nis Nostrae vocatos etiam atque etiam hortamur, ut concor-
dibus animis apostolicas missiones sedulo vehementerque 
adiuvare Nobiscum studeatis, fiducia in Deum erecti et nulla 
difficultate deterriti. Salus agitur animorum, cuius rei caussa 
liedemptor Noster animam suam posuit, et Nos Episcopos 
et sacerdotes dedit in opus sanctorum, in consummationem 
corporis sui. Quare retenta licet ea statione gregisque custo-
dia quam cuique Deus commisit, summa ope nitamur, ut sa-
cris missionibus ea praesidia suppetant quae a primordiis 
Ecclesiae in usu fuisse commemoravimus, scilicet Evangelii 
praeconium,et piorum hominum cum preces tum eleemosynae. 

Si quo3 ergo noveritis divinae gloriae studiosos et ad 
sacras expeditiones suscipiendas promptes et idoneos, his ad-
dite animos, ut explorata compertaque voluntate Dei, non 
acquiesçant carni et sanguini, sed Spiritus Sancti vocibus 
obtemperare festinent. — A reliquis autem sacerdotibus, a 
religiosorum virorum utriusque sexus ordinibus, a cunctis 
denique fidelibus curae vestrae concreditis magnopere con-
tendite, ut numquam intermissis precibus caeleste auxilium 
satoribus divini verbi concilient. Deprecatores autem adhi-
beant Deiparam Yirginem, quae valet omnia errorum mon-
stra interimere; purissimum eius Sponsum, quem plures 
missiones iam sibi praestitem custodemque adsciverant, et 
nuper Apostolica Sedes universae Ecclesiae Patronum de-
dit ; Apostolorum principes nomenque totum, unde profecta 
primum Evangelii praedicatio omni terrarum orbe perso-
nuit ; ceteros demum praeclaros sanctitate viros, qui in eo-
dem ministerio absumpsere vires, vel vitam cum sanguine 
profuderunt. — Praecationi supplici eleemosyna accedat ; 

cuius quidem ea vis est, ut vel loco dissitos et et alienis cu-
ris distentos apostolicorum virorum adiutores, eorumque 
cum in laborando tum in bene merendő socios efficiat. Tem-
pus quidem est huiusmodi, nt plures premat rei familiaris 
inopia; nemo tamen idcirco animum despondeat ; stipis earn, 
quae in hanc rem desideratur, collatio nulli ferme potest 
esse gravis, quamvis e multis in unum coilatis satis grandia 
queant parari subsidia. Vobis autem, Venerabiles Fratres, 
commonentibus, unusquisque consideret, non iacturae sed 
lucro suam sibi liberalitatem futuram, quia foeneratur Do-
mino, qui dat indigenti, eaque de caussa ars eleemosyna di-
cta est omnium artium quaestuosissima. Revera si, ipso Iesu 
Christo auctore, non perdet mercedem suam qui uni ex mi-
nimis eius poculum dederit aquae frigidae, amplissima pro-
fecto merces illutn manehit, qui insumpto in sacras missio • 
nes aere vel exiguo, precibusque adiectis, plura simul et va-
ria caritatis opera exercet, et quod divinorum omnium di-
vinissimum sancti Patres dixerunt, adiutor fit Dei in salu-
tem proximorum. 

Certa fiducia nitimur, Venerabiles Fratres, eos omnes 
qui catholico gloriantur nomine, haec reputantes animo 
et hortationibus Vestris incensos, minime defuturos huic, 
quod nobis tantopere cordi est, pietatis officio; neque passu-
ros studia sua in amplificando Iesu Christi regno, eorum se-
dulitate et industria vinei, qui dominatum principis tene-
brarum propagare nituntur. — Interea piis christianarum 
gentium coeptis Deum propitium adprecantes, Apostolicam 
benedictionem, praecipuae benevolentiae Nostrae testem, 
Vobis, Venerabiles Fratres, Clero et populo vigilantiae Ve-
strae commisso peramanter in Domino impertimus. 

Datum Romae apud S. Petrum die I I I Decembris A. 
MDCCCLXNX, Pontificatus Nostri Anno Tertio. 

LEO PP . XI I I . 

A magyar egyháztörténetem irodalmáról. 
(Vége.) 

Ha vizsgáljuk a dicséretre és talán nagyobb figye-
lemre méltó irodalmi törekvéseket, melyek a papnevelő in-
tézetek kebelében évtizedek óta, szakadatlanul nyilvánul-
nak, lehetetlen nem látni, hogy a magyar egyháztörténe« 
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lemmel ott is mostohán bánnak el. A magyar egyháziro-
dalmi iskolákban csak elvétve jut fólszinre egy-két dolgo-
zat, melynek tárgyát a magyar egyháztörténelem adja. 

Még a budapesti papnövendékek magyar egyháziro-
dalmi iskolájában is alig kerül elé egy pár ilynemű ér-
tekezés, pedig ezen iskola tagjai e téren kiváló előnyben 
vannak, rendelkezésükre áll ugyanis az iskolának szép és 
kivált a történelmi szakban aránylag gadag könyvtára, 
a papnevelő intézet szintén nagyszerű könyvtára, és okkal 
móddal a fővárosnak majdnem minden nyilvános könyvtára. 
De azért ez mind nem segit a bajon. El kell ugyan ismerni, 
hogy ujabban mutatkozik némi törekvés, kivált azóta mióta 
Fraknói részint buzdítás, részint tekintélyes pályadíj által 
a tagok figyelmét ezen térre terelte. E sorok irója, midőn 
még a budapesti iskolának szerény tagja volt, több alka-
lommal rámutatott a magyar egyháztörténelemre, mint a 
munkásság egyik kitűnő és minden áron művelendő sza-
kára. De azóta is kevés történt, — mert valami mégis tör-
tént — Budapesten, még kevesebb — több helyütt semmi 
— az ország többi egyházirodalmi iskoláiban. Lehet, hogy 
sokan ezen jelenségnek épugy, mint maguknak az egyházi-
rodalmi iskoláknak is igen kevés fontosságot tulajdoníta-
nak. Pedig bármint vélekedjenek többen, bármily kicsinylő 
véleménynyel legyenek is nem kevesen ezen iskolák ter-
mészetéről, irányáról, czéljáról, gyakorlati hasznáról azaz 
hatásáról a későbbi irodalmi tevékenységre és szélesebb 
műveltségre ; én csak megmaradok azon meggyőződés mel-
lett, hogy ezen iskolákat nem kicsinyelve lenézni, hanem 
gondosan ápolni és óvatosan vezetni a helyesen megértett 
czél felé, üdvös dolog. Sokan vannak, kik ezen iskolák mű-
ködését azért tartják veszélyesnek, mert elvonják a theolo-
gusokat a kötelességszerű hittanulmányoktól ; és ezeknek 
van is részben igazuk, csakhogy ezen a bajon nagyon kön-
nyen lehet segíteni azáltal, ha ezen iskolák szervezetét ugy 
-zabályozzuk, hogy ne foglalkozzanak mindennel a világon, 
hanem oly dolgokkal, melyek a theologiai műveltség és 
irodalom körébe vágnak. Ezt pedig helyes alapszabályok 
által könnyen el lehet érni. Vannak aztán olyanok is, kik 
csupa hiu és korai erőlködésnek tartják ez iskolák irodalmi 
működését. Akik igy vélekednek, gondolják meg, hogy ha 
20—24 éves fiatal embereknél korai erőlködés szerény iro-
dalmi kísérleteket tenni : akor az a kérdés, mikor nem lesz 
az korai? Talán 30 éves korunkban kezdjük a próbálga-
tást? Nem lesz az későn? hisz épen a 20—24 év közötti kor 
az, mely már elég érett és egyúttal legalkalmasabb és leg-
fogékonyabb a művelődési tényezők energicus és lelkesült 
fölhasználására. 

Bármint legyen is a dolog, annyi bizonyos, hogy ezen 
iskolák még hiányos szervezetök mellett még azon kevés 
gond és utmutatás mellett is, melyet az erre hivatott körök 
rájok fordítanak, üdvös hatással voltak eddig is a növen-
dékek irodalmi érzékének, irodalomszeretetének ébresztésére, 
mert azon irodalmi gyakorlások folytán, melyek bennök 
divatosak, sok tehetséges fiatal embernek későbbi irodalmi 
működését eredményezték. Ezt számtalan példával tudnám 
megmutatni az életből ; de ezt talán úgyis tudja mindenki. 
Hogy pedig tárgyunkra térjek, szükséges arra is figyelmet 
fordítani, hogy a magyar kath. irodalom terén azon ágak 

találtak legtöbb művelőre eddig is, melyek ezen irodalmi 
iskolákban leginkább divatosak voltak, t. i. a bölcsészet, 
a hittudomány minden ága többé kevésbbé, kivételével ter-
mészetesen mindig a magyar egyháztörténelemnek és a 
magyar keresztény régiségtudománynak. Véleményem sze-
rint tehát nem volna kárbaveszett fáradság, ha ezen isko-
lák arra is adnának valamit, hogy tagjaik mindinkább meg-
kedveljék és kedvvel műveljék azon egyház történelmét, 
melynek paj>jaivá lenni szent törekvésök. Ez által csak egy 
oly tudományt ismernének meg bővebben, melvet nem is-
merni vagy felszínesen ismerni rájok nézve nem épen dicsé-
retes dolog. 

A mit eddig a theologiai intézetekről és irodalmi is-
kolákról tárgyunkra nézve mondottunk, áll magára a kath. 
irodaimra nézve is, A magyar egyház történelme oly tér, 
melyen csak unitis viribus, rendszeres tervszerű munkálko-
dással, szorosan egyesített törekvéssel lehet jelentékeny 
eredményt fölmutatni. Látjuk azt, mily szép lendületet 
nyert hazánk történelmének irodalma, mióta társulatok ve-
ték kezökbe ügyét és helyes munkafelosztással igyekeznek 
feldolgozni a roppant anyagot, mely előttük van és napról 
napra a homályból napvilágra jön. Az akadémia és törté-
nelmi társulat derék működését e téren mindenki ismeri. 
Az egyháztörténelem azonban egész a mai napig árválko-
dik, mert emiitett társulatok igen csékély gondot fordí-
tanak reá ; az ő részére pedig külön társulat nincs ; pedig 
érdemes volna, lia már egyszer ezen eszmével is megbarát-
koznánk és érdekében mozgalmat kezdenénk. A Sz. István-
Társulat körében nyilvánul némi igyekvés ujabban e téren 
is, mert láttunk rövid idő alatt több derék művet megje-
lenni, melyek részben a magyar egyháztörténelembe vágnak, 
és azon száz aranyból álló pályadij is, melyet Tárkányi ez 
évben egyháztörténelmi kérdésre kitűzött, arra mutat, hogy 
a társulat, a mennyire czélja és szervezete engedi, ezen 
irányt sem engedi teljesen elhanyagolva heverni. De sze-
rény véleményem szerint, ha, Ipolyi mondásaként, e társu-
lati köréből kiindulhatnak is a munkálatok, később egész 
terjedelmökben annak körében mégsem folyhatnak, mert 
ha az ilynemű működés teljes erőre vergődnék, tetemesen 
háttérbe szorítaná a Sz. István-Társulat egyéb tevékeny-
ségét, melyről pedig rendeltetésénél fogva le nem mondhat, 
sőt el sem hanyagolhatja, már azon közönségre való te-
kintetből sem, mely tagjait szolgáltatja. Szerintem, hogy 
testté legyen az ige, mindenekelőtt egy oly folyóiratra volna 
szükség, mely kizáróan a magyar egyháztörténelem szakszerű 
művelésére lenne szentelve és népszerűvé tenné az ilynemű 
törekvéseket, előkészítve a talajt az egyháztörténelmi tár-
saság számára. A csekély kezdet, reméljük, bő gyümölcsö-
ket teremne. Bizonyára találkoznak széles e Magyarorszá-
gon, ha nem is sokan, de a mai viszonyokhoz képest elegen, 
kik ezen vállalatnak munkásaivá szegődnének. Es ha mec 

o o 
lesz vetve egyszer az alap, nem marad el a folytatás sem 
ha az erők öntudatosan egyesülve világosan maguk előtt 
látják a czélt és az óriási mezőt, mely számtalan munkás-
kézre vár. 

De már legyen elég. Máskor talán többet mondunk. 
Vajha egyszer hozzászólnának ez ügyhöz azon nngytudo-
mányu férfiak, kiknek szavát a magyar papság tisztelettel 
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meghallgatná és serényén követné is és a kiknek tekintélye 
és tudománya ebben a tudományágban az erőket egyesítő 
feladatra van hivatva. Ha pedig senki nem fog szólni a 
kérdéses tárgyhoz, akkor hinni fogjuk, hogy vagy korán 
volt még beszélni, vagy oly gyönge volt szavunk, hogy ve-
lünk szóba eredni nem látszik kívánatosnak. Legyen igy 
vagy amúgy, mi nem tartottuk hiába való dolognak szólni 
mi azt hittük, hogy erről a dologról érdemes is, itt is az 
ideje beszélni ; mert él bennünk a meggyőződés, hogy a 
mult nagy eseményei és emlékei iránt hidegek nem marad-
hatunk, mert azon nemzet, mely múltjának emlékeit veszni 
hagyja és velők nem törődik, Ipolyi szerint, azzal saját 
siremlékét késziti. I t t az ideje már, hogy vessünk kegye-
letteljes pdlantást hazai egyházunk fényes múltjára, mert 
csak ugy lehet öntudatunkba vésve annak régi dicsősége, 
melyért lelkesülni nem hitvány érzelgés, hanem a nemes 
lélek legszebb nyilatkozása. Elég erős szóval hiv már az 
idő, hogy, Ipolyi szavaiként, őrizzük mi is emlékeinket, ne-
hogy végleg elveszszenek, s az által is üresebb legyen a 
mult, szegényebb a jelen, s kétesebb a jövő. 

1880, november végén. A pécsi megyéből. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, deczember 24. Két ujabb hir, nem uj dol-

gokról. — Nihil novi sub sole és igy Magyarországban sem. 
A külföldön gomba módon termő tervezetek ugyan, mint va-
lami nagyszerű és honboldogitó, mert hát liberális irányú 
újságok hozattak be hazánkba is, de szabadelvű boldogsá-
gunk korszakában már mi is keresztül mentünk a liberalis-
mus minden fokozatán ugy, hogy jóformán már kikoptak a 
liberális urak ujabb és ujabb tervezgetéseikből, melyek még 
valami ingerrel bírhatnának és minthogy ujat már mondani 
nem tudnak, tehát előveszik a már sokszor mondottat, idő-
közönkint ismétlik, hogy mégis kitűnjék, miszerint ők libe-
rálisok, ami felett, legalább mi, sohasem kételkedtünk, és e 
felől készek is vagyunk részükre a bizonyítványt kiállítani 
bármikor, hiszen ennek legcompetensebb birái mi vagyunk, 
mert mi katholikusok és csak mi egyedül érezzük, hogy ná-
lunk liberálisok vannak és a liberalismus teljhatalommal 
uralkodik, ami annyit jelent, mint mondani : zsarnokosko-
dik egészen be az ember legbelsőbb tulajdonába, a lelki-
ismeretbe. 

De hagyjuk ezt most és lássuk, mi az ismét mit a li-
berális sajtó ujabban hirdet? Nem más az, mind két tör-
vényjavaslat, melyek már régen-régen készülnek, de mind e 
mai napig bizonyos okok miatt létre nem jöhettek és hogy 
létre nem jöhettek, a fölött nekünk katholikusoknak bán-
kódni való okunk épen nincsen. Azt hirdetik ugyanis, hogy 
a polgári házasság és a középtanodák rendezéséről szóló tör-
vényjavaslat már elkészült, és hogy az ünnepi szünidők után 
a t. háznak még ez időszak alatti tárgyalás végett mindkettő 
beterjesztetik. Ez az a két legújabb hir, nem uj dolgokról, 
melyeket fennebb említettünk ; és ha megfontoljuk az idő-
pontot, midőn e két hir világra bocsáttatott, nem mondhat-
juk róla azt, mit Plachy Tamás képviselő ur mondott az 
adó felemelésről szóló törvényjavaslatról, hogy ,az időpont 
nem jól van megválasztva', hanem igenis be kell vallani, 
hogy az időpont nagyon is jól van megválasztva. A kará-

csonyi szünidőre t. i. a t. képviselő urak eltávoznak a fővá-
rosból otthonjukba, hol választóikkal érintkeznek és kará-
csonyi ajándékul biztosithatják liberális választóikat a jövő 
támogatás kikérésével, hogy a liberális aera uralma tart, 
mert íme a kormány oly javaslatokkal és oly irányban lép 
fel, hogy liberalismusáról kételkedni lehetetlen : a polgári 
házasság t. i. a katholikusok ellen irányul már természeté-
nél fogva is. a középtanodai törvényjavaslat pedig nem az ő 
javukra készül, és minthogy mindkét törvényjavaslat igy 
bir a liberalismus kellékével, a választók nyugodtak le-
hetnek, hogy a kormány ezentúl is az eddig járt ösvényen 
fog haladni. Az időpont tehát, mint mondtuk, igen jól van 
megválasztva, mert az ily kedvező hirek terjesztése által a 
liberalismust meg lehet erősíteni és a karácsonyi szünidő 
kedvező auspiciumok alatt fog lefolyni a liberalismusra. 

Vegyük azonban külön-külön vizsgálat alá katholikus 
szempontból e két hirt és ki fog tűnni, hogy nekünk épen 
semmi örvendeni valónk nincsen azokban. Ami nevezetesen 
a polgári házasságot illeti, hozzák be azt bárminő alakban, 
bizonyos, hogy csak a katholicismus hátrányára történik, 
ami annyit jelent, hogy az országban az az elem fog gyön-
gittetni, melyet erősíteni kellene. A napokban volt felem-
lítve az újságokban, hogy a soproni eset alkalmából az or-
szággyűlési referens Teleczky képviselő interpelláltatván, 
azt felelte, hogy ő nem theologus, tehát nem tudta, hogy az 
a kulturharczos 53-ik § a katholikus hitbe ütközik. Nem 
tudjuk, hogy a kormány, midőn a polgári házasságról szóló 
törvényjavaslatot készíteni akarta, beszélt-e theologussal 
vagy sem, de lia beszélt is, látszik, hogy nem hallgatott rá, 
mert különben egy betűt sem irt volna le ily törvényjavas-
latról, minthogy az az' egyház hitelveibe ütközik. De to-
vábbá lesz még más kifolyása is épen azért, mert az egy-
ház tanitmányába ütközik. Aki ugyanis a katholikus hivek 
közöl polgári házasságra lép, minthogy az egyház az ilyen 
szövetséget concubinatusságnak, ágyasságnak tekinti, az bű-
neitől fel nem oldható, és mi leszennek a következménye az 
egyházra? Az hogy valamint az áttérési törvény következ-
tében az apostasiák óriási mérvben növekednek, ugy a pol-
gári házasság az apostaták számát még inkább fogja szapo-
rítani, mert, ha azok, kik bűneiktől fel nem oldatnak, nem 
mindnyájan fognak is apostatálni, de bizonyos, hogy ilye-
nek ismét számosan lesznek és az egyház nem csak őket, ha-
nem gyermekeiket is el fogja veszíteni. íme ily következ-
ménye lesz a polgári házasságnak, igy gondoskodnak ná-
lunk a katholicismusról. Van már áttérésről szóló törvé-
nyünk, van már büntető és rendőri codexünk, most majd 
lesz polgári házassági törvényünk, de mind-mind a katholi-
cismus képzelhető legnagyobb kárára. 

Ami pedig a középtanodai törvényjavaslatról szóló hirt 
illeti, ámbár még ezt a törvényjavaslatot sem láttuk, tudva 
azonban, hogy mily okok és mily körülmények miatt bukott 
meg előbb, elképzelhetjük, hogy az minő lesz. Hogy a tör-
vényjavaslaton változtatás fog történni a múlthoz képest, ezt 
mint bizonyosat fel kell tennünk, mert az nem képzelhető, 
hogy egy megbukott törvényjavaslat ugyanazon módon ter-
jesztessék be másodszor is az országgyűlésnek, az nem mást 
jelentene, mint kitenni a javaslatot egy második biztos bukás-
nak : változtatásnak tehát kellett benne történni és pedig 
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azon okok elhárításával, melyek az első bukást előidézték. 
Ezek az okok pedig kétfélék voltak. Nem tetszett a törvény-
javaslat a protestánsoknak és igy megbuktatták, először azért 
ami benne volt a protestánsok felől, másodszor azért ami 
benne volt a katholikusok felől. Az okok megváltoztatása 
tehát abban kell hogy álljon, hogy a javaslat tessék a pro-
testánsoknak mind arra nézve ami abban a protestánsokról, 
mind arra nézve ami abban a katholikusokról szól és 
ha az ő planetumjuk hozzájárul, akkor lesz törvény, ha nem 
— nem; de ha lesz, akkor csak ismét mi fogjuk megbánni, 
mint megbántuk volna Molnár Aladár kegyéből, ha első al-
kalommal a javaslat törvénynyé lett volna. — A polgári há-
zasság a katholikus hivek számának fogyasztására, a középta-
nodai törvényjavaslat a katholikus alap és katholikus tan-
ügynek a mindenkori kormány kezébe való kiszolgáltatására 
fog szolgálni. Ily hírek a katholikus köröket örömmel nem 
tölthetik el és a karácsonyi ünnep örömeit fokozni nem fog-
ják. Vagy mind ez csak álom, képzelődés és nem valóság ? 
Bár csak ugy lenne ; de mikor ^ 

Szombathely. Tiszteletteljes köszönettel vettük s nagy 
lelki élvezettel olvastuk a következő föpásztori szózatot, 
mely a szombathelyi egyházmegyei r. kath. tanitó-egyesületet 
bevezetvén az életbe hatalmas lépéssel viszi előbbre azt az 
ügyet, melybe mi reményeink egyik legfőbbikét helyezzük, 
a kath. erők szervezésének és tömegesítésének ügyét , vagyis 
az egyleti életet. 

„Az évváltozás közeledése, igy szól Szombathely ékes-
szóló püspöke, kedves alkalmat szolgáltat nekem arra, hogy 
püspöki megyém tiszteletremeltó papságának és tanítóinak, 
velők együtt összes hiveimnek a világosság Atyja és a min-
den vigasztalás Istenének bőséges áldását kivánjam, hogy 
annak segítségével hivatásuknak megfelelni, kötelességeiket 
lelkiismeretesen és pontosan teljesíteni annál készebbek és 
képessebbek legyenek. 

Tudjuk, hogy a lelkészek és tanítók működésétől mind 
az egyház, mind a haza igen sokat vár. Az ő kezeikbe van 
a jövő reménye letéve. Az ő hivatásuk a serdülő nemzedé-
ket az erkölcsösség áldásaiban részesíteni, őket a jövő szá-
mára ugy előkészíteni, hogy az egyháznak engedelmes 
gyermekei, a hazának hű és hasznos polgárai lehessenek. 
Súlyos felelősséggel járó hivatás ez, egyúttal fölöttébb ne-
héz is. Betöltése Isten tetszését és a haza hálás elismerését 
vonja maga után ; elmulasztása pedig gyötrő lélekfurdalást 
es keserűséget okoz. Komoly legyen azért mindnyájukban 
az elhatározás, felelősségök érzetében minden áron arra tö-
rekedni, hogy a lelkiismeretes szolgálatukhoz kötött vára-
kozásnak kellően megfeleljenek. 

Nincs, nem lehet nemesebb és áldásosabb szolgálat, 
mint az emberiség legszentebb érdekeinek előmozdítására 
fordított szolgálat; mint a milyen a lelkészek é3 tanítók 
szolgálata is. Adjon a jó Isten ennek teljesítésére mindnyá-
junknak erőt és jó akaratot. 

Egyúttal egy fontos és épen közös hivatásunk mennél 
sikeresebb betöltése tekintetéből fölöttébb hasznossá válható 
intézkedésemre hivom fel figyelműket. 

A népiskolai közoktatásról szóló 1868-ik évi 38. t. c. 
147. §-ában foglalt ezen szavakból : „a községi- nép- és pol-
gári iskolai tanítók kötelesek minden tankerületben tanitói 

testületté alakulni" kiderül, hogy a törvényhozás a min-
den területen alakitandó tantestületekbe való belépésre csak 
a községi- nép- és polgári iskolák tanítóit kötelezte, nem 
egyúttal a felekezeti tanítókat is. Miből azt következtetem, 
hogy a törvényhozás a tantestületek felállítását a felekeze-
tek belügyének tekintette, s az azok iránti intézkedést 
rájok hagyta. 

Idővel jöttek is létre felekezeti kath. tanitóegyletek s 
némelyek most is fenállnak, noha elszigeteltségük miatt az 
egyházmegyére kevés vagy semmi hatással nincsenek. A 
kath. tanítók nagy része pedig a községi- nép- és polgári 
iskolai tanitók számára felállított egyletekbe léptek s máig 
is ott vannak. Távol legyen tőlem az ily egyletek ellen ész-
revételt tenni. Én ezen egyleteknek sem szellemét, sem mun-
kásságát nem ismerem annyira, hogy alaposan megbirálhat-
nám. Hanem az mindig viszás dolognak tünt fel előttem, 
hogy az egyházi főhatóságom alatt álló tanitók közöl sokan 
oly egyletben vannak, melyhez nekem, mint egyházi főha-
tóságnak, sem közöm, sem szavam nem lehet, s igy meg-
fosztva vagyok attól, hogy a tanitók nagy részének egyleti 
foglalkozását közvetlenül személyesen is megvigyázzam, a 
mit pedig kötelességemben állónak és az ügy érdekében 
szükségesnek tartok. 

Ezen ok indított engem arra, hogy az egyházi főha-
tóságom alatt álló tanítókat egy tantestületbe való egyesü-
lésre felhívjam és közös munkálkodásra ugy egyesitsem, 
hogy ezen együttes muakálkodást magam is szemmel tart-
hassam. 

Az alapszabályok, melyek szerint az egyesületet életbe 
léptetni s munkálkodtatni kivánom, s melyeket a vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. Minister Ur 1880. évi november hó 
8-án 31710 szám alatt jóváhagyott, ime itt vannak mellék-
letben a lelkész és tanitó urak számára. 

Felhívom most már a kerületi esperes urakat, hogy a 
kerületbeli tanitó urakat alkalmas helyen és időben össze-
hívni szíveskedjenek a körök megalakítása, szervezése és 
tisztviselőinek megválasztása végett. 

Mihelyt az elnök megválasztva lesz, a gyűlést ő fogja 
tovább vezetni s az arról felveendett jegyzőkönyvet a kör 
tagjai teljes névsorának melléklésével hivatalomnak meg-
küldi. A körök megalakulása után fog a közgyűlés az alap-
szabályokban foglalt módozatok szerint Szombathelyen tar-
tatni, melynek feladata az egyetemes egyesületet szervezni. 
A közgyűlés napját annak idején tudatni fogom. 

Kívánatosnak tartom, hogy a körök mindjárt alaku-
lási gyülésökben határozzanak a segélyző egylet itánt. To-
vábbá nyilatkozzanak az iránt is, részükről is jónak látják-e 
egy egyesületi lap megindítását? s ha igen, mily czim alatt? 
milyen terjedelemben és havonként hányszori megjelenéssel? 
Ugyanekkor foglalják külön jegyzőkönyvbe az „Eötvös-
alap" ra vonatkozó nézeteiket is. 

Végleges határozatot mindegyik tárgyra nézve a köz-
gyűlés hozand. 

Nem kételkedem, hogy lelkészkedő papságom t. tag-
jai, kik mint a kath. iskolaszékek törvényes egyházi elnö-
kei és hitoktatók, a kath. tanyügy iránt kétszeres érdeklő-
déssel tartoznak viseltetni, s mint tudom legnagyobb rész-
ben viseltetnek is, tömegesen fognak az egyesületbe belépni 
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hogy főpásztoruk jó szándékát és a tanitók becsületes ügye 
kezetét részükről is támogassák. 

Óhajtom továbbá, hogy ezen egyesületbe a püspöki 
megyém területén fennálló kath. iskoláknál alkalmazott ta-
nító urak mindnyájan belépjenek. Mert egyesült erővel le-
het csak igazán sok jót és hasznosat tenni. A belépésre min-
dazonnáltal senkit sem kényszerítek. Mert ugy vagyok meg-
győződve, hogy azon kath. tanitó, ki a hozzánktartozás mély 
érzetétől áthatva nincs; ki csak annyiban kath. tanitó, mert 
esetleg kath. iskolánál van alkalmazva, ha kényszerítés 
folytán be is lépne az egyesületbe, annak hasznos tagjává 
nem igen válnék. 

Hallottam, azt mondogatják tanítóinknak, hogy a kath. 
egyesületben nem lesz megfelelő szabadság; mert ott a ha-
talom szava fog dönteni. En pedig biztosítom a tanitó ura-
kat, hogy az alapszabályok keretén belül teljes szabadság 
fogy uralkodni ; és nem a hatalom szava, hanem az indokok 
súlya fog dönteni. 

Csak egyet nem fogok megengedni soha, azt tudniil-
lik, hogy valaki az egyesület kath. jellegének megrontására 
törekedjék. Ez egyúttal az alapszabályok leglényegesebb 
pontjának és szellemének megsértése is lenne ; a mi pedig 
soha, semmiféle körülmények között meg nem engedhető. 

Egyébiránt a tapasztalás legjobban földerit majd min-
dent, s mint én bizton várom, teljes megnyugvást fog szülni. 

Mindenkit szívesen hivunk, örömmel fogadunk kö-
rünkbe, a ki szívesen jön. A ki nem kívánkozik hozzánk, 
ám menjen oda, hová vágyai vonják. Hanem azután ne 
vegye rosz néven, ha őt, mint hozzánk nem tartozót fogjuk 
tekinteni. 

Egyéb, az ügygyei összefüggő dolgokról lesz alkal-
munk a közgyűlésen szólni és a mennyiben szükséges lesz, 
kormányzati uton intézkedni. 

Kelt Szombathelyen, 1880. decz. 8-án, 
Imre sk. püspök. 

Kalocsa. Népmissió. — Az itt tartott népmissió, mint 
a ,K. NI.' irja, decz. 14-én, esti 3/4 7 órakor, ünnepélyes „Te 
Deum"-mal ért véget. Teljes tíz napig tartott. E tiz nap alatt 
összesen 24 szent beszédben fejtegették a t. missionárius atyák 
a keresztény kath. vallás igazságait, ismertették az isteni és 
egyházi parancsokat s buzdították hallgatóikat arra, hogy az 
Istennel kibékülve, Istennek tetsző módon éljenek. A harma-
dik napon kezdették meg a gyóntatást. Első sorban az iskolás 
gyermekek végeztékel ezen ajtatosságukat : ugyanis a három 
első napon még külön oktatásban is részesültek ; utánok kö-
vetkeztek az asszonyok és leányok ; végre a férfiak és ifjak-
A gyóntatásban a két missionárius atyát, kik a lefolyt tiz 
nap alatt reggeli 5 — 6 órától egész esti 7 óráig ugy szólván 
a templomban laktak, a többi jezsuita atyák s a helybeli vi-
lági papság segítették. A közönség fokozódott buzgalommal 
s mindig nagyobb és nagyobb számmal járt el a szent be-
szédekre olyannyira, hogy az utolsó napokban a különben 
tágas érseki székesegyház valóban elégtelennek bizonyult az 
ajtatoskadó hivek befogadására. Talán nem sokat hibázunk, 
ha azt mondjuk, hogy a szent beszédeket állandóan körülbe-
lül háromezer ember hallgatta; s minthogy föltehetjük, 
hogy a befejező ájtatosságra, a pápai áldás- s teljes búcsú-

ban való részesülés végett mindaz, a ki a missiói gyónását 
és áldozását elvégezte, eljutni iparkodot, ismét aligha hibá-
zunk, ha a missiói gycnók számát körülbelül szintén három-
ezerre, vagy ennél többre is teszszük. 

A befejező ajtatosságon ugyanis annyian voltak jelen 
a templomban, hogy a nagy oltár előtti csekély térséget le-
számítva — a szó teljes értelmében alig maradt egy tenyér-
nyi tér üresen. Valóban örvendetes jelenség ez a mai hithi-
deg században ; örvendetes — hogy az emberek szivéből 
nem halt ki még a hit, hogy sokan gondolnak még végczél-
jokra s e végből ugy akarnak élni, hogy azt egykor el 
is érhessék ; de fájlalnunk kell, hogy ez csak jelenség, 
azaz, hogy csak elvétve, néha-néha szokott előfordulni, 
ritka ünnepélyek : karácson, húsvét, az év utolsó napja al-
kalmából, vagy — mint most — a szent missio idején. Vajha 
e szent missionak legalább az lenne eredménye, hogy Kalo-
csa-város s környékének lakói megértve s megismerve az ő 
látogatásuk idejét, ezentúl szorgalmasabban látogatnának el 
a templomba s az Isten szent igéinek meghallgatása, befo-
gadása és megtartása által életöket ugy intéznék e földön, 
mint a hitbuzgó régi keresztények, kik jobban ismerték és 
szívlelték meg, mint mi, a szentírás eme szavait : „Nincs itt 
maradandó városunk, hanem a jövendőt keressük." Missiók 
tartására nincs mindig alkalom ; ezelőtt 146 évvel, vagyis 
1734-ben zajezedi gróf Patatich Gábor érsek alatt volt mis-
sio : mikor lesz ismét, ki tudná megmondani? Azt pedig 
még kevésbé tudjuk, hogy abban mi ismét részt fogunk-e 
vehetni. Oda törekedjünk tehát, hogy a most tartott missio-
nak maradandó gyümölcseit teremjük, — olyan életet élvén, 
a milyenre bennünket a jó missionárius atyák figyelmeztet-
tek. Ez lenne ngyszersmind a legszebb jutalom, a legszívé-
lyesebb köszönet azon fáradozásokért, melyeket nt. Szigeth 
Nándor és Schlick nep. János atyák e szent napok alatt 
végbe vittek. 

IRODALOM. 
Módszertani hitelemzések a róm. kath. népiskolák 

I I I . osztálya számára. Használatban levő katekizmusaink és 
a püspöki tanterv nyomán kidolgozta s a fömagasságu kalo-
csai bibornok-érsek engedélyével kiadta Ketetéri Fonyó Pál, 
kalocsa-főmegyei áldozár, képezdei tanár és népiskolai hite-
lemző Baján. Nyomatta Nánay Lájos. VI I I és 480 lap. 
Bolti ára 2 frt 25 kr. 

Ki sem tagadhatja, hogy a hitelemzés egyike a legfon-
tosabb papi teendőknek. A még gyenge s viaszkint idomít-
ható gyermekek részére adott iskolai vallástanitás ugyanis 
kihatással van az ifjú s a férfi életére is. Az elemi osztályok-
ban szerzett kellő hittani ismeretek s elsajátított vallásos 
érzület védpaizsul szolgálhatnak a világ sikamlós utaira ki-
lépett egyénnek ; és számtalanszor megmenthetik őt a hitet-
lenség veszélyeitől s az erkölcsi bukástól. Ép azért a hite-
lemzőknek azon kell lenniök, hogy magasztos és nagy hord-
erejű tisztüket ne csak ímmel-ámmal, hanem lelkiismeretes 
pontossággal és czélszerü modorban teljesítsék. — Sajnos, 
hogy kezdő hitelemzőinknek nem csekély nehézséget okoz 
ama körülmény, miszerint a papnöveldében csak elméletig 
s nem egyszersmind gyakorlatilag tanulták a hitoktatás mód-
szerét. Ez oknál fogva csak önigyekezet, okulás és hossza-
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sabb gyakorlat után találhatják el különösen a hangot, s az 
eljárást, melyet a kisdedekkel szemben használniok kell. 

Ismert nevü egyházi irónk Iveletéri (Fonyó Pál) e baj 
ellen óhajtott orvoslatot adni, midőn a mult évben az első 
osztály számára módszertanilag kidolgozott hitelemzéseket 
bocsájtott közzé. E művet a nagy közönség oly kedvezőleg 
fogadta, s oly meleg pártfogásban részesítette, hogy szerző 
gyorsan elkelt könyvét csakhamar másodszor is sajtó alá 
rendezheté; s e második kiadás szintén utolsó példányig el-
fogyott. — Ugyané jeles szerző legújabban a III-ik osztály 
számára irthasounemü dolgozattal lépett a nyilvánosság elé. 
A Il-ik osztály számárá szükségelt hitelemzések kiadását 
szerző későbbre balasztá, részint mert első művében a Il-ik 
osztálybeli hitoktatásra nézve is tájékozást nyújtott; részint 
mert a III-ik osztálybeli hitelemzések közzétételét sürgető-
sebbnek találta. 

Mind ama tulajdonok, melyek Keletéri első művét 
közdicséretre érdemesítették : ujabb dolgozatában is fellel-
hetők. Terjedelmes előszavában most is kifejti eljárásának 
indokát; tüzetes s gyakorlati utasításokat ad a hitelemzők-
nek. A tananyagról mindkét félévre részletes tantervet ké-
szített. Oránkinti előadásában a magyarázatot a kérdő alak-
kal sikeresen összekapcsolja. Alkalmas példák, találó hason-
latok, az ismeretlenebb szavak megmagyarázása, az elvon-
tabb fogalmak érzékitése által mindenütt fényt áraszt előa-
dásaira, melyek végén a gyakorlati tanúságok soha sem 
hiányoznak. Nyelvezete a III-ik osztálybeli tanulók felfogá-
sához mérten világos és tiszta. De a tudat, hogy már kissé 
tanultabb gyermekekhez szól: hangját a gyermekiesség fo-
kán felül helyezé. Itt-ott azonban használ olyas kifejezéseket 
is, melyeket a tanulóknak bajosabb megérteniök. E csekély 
hibán kivül még a nyomás ellen is kifogást tehetünk, mely 
nem mindenütt elég tiszta. Ugy látszik a nyomdász már 
kissé régi, kopott betűket használt. Egyébiránt a kiállítás 
csinos és tetszetős alakú. 

A jeles művet a papság és a tanítók figyelmébe leg-
melegebben ajánljuk. K. J. 

A köuyvpiacz legújabb termékei. 
2) Arany versek. I r t a Kolmár József, t anársága ha r -

miuczadik évében 1879. Szegény sorsú katholikus tanulók 
javára. Pozsony, 1881. 16-rét 140 lap. 

Gyönyörű kiállítású s hasonló tartalmú becses kis fü-
zet. Ifjúsági ajándékul igen alkalmas. Ifjúsági irodalmunk 
igazi cimelionja. Isten tartsa s áldja meg szerzőt. 

3) Jézus szent gyermeksége. Napi ajtatosság Jézus gyer-
mekségének titkairól. Az ifjúság részére Letourneur abbé 
soissonsi általános lielynök műve alapján átdolgozta dr. 
Binder András papneveidei lelkiigazgató és tanár. Szatmár, 
1880. 16-od rét 193 lap. Ara 80 kr. 

Hasonlóan dicsérnünk kell t. barátunk a forditó ur ne-
mes törekvését, melylyel a magyar kath. ifjuságnak.ily be-
cses olvasmánynyal szolgál. Karácsonyi ajándéknak kiválóan 
beillik. 

VEGYESEK. 
— Midőn az eggház legfőbb tanítója szól, akkor minden 

katholikus tiszteletteljesen elnémul s reá hallgat. Igy ma-
radt el mai karáncsonyi czikkünk, melyben ugy sem lehe-
tett volna t. olvasóink figyelmét magasztosabb tárgyra irá-
nyoznunk, mint a melyről a pápai encyclika szól. A hitter-
jesztés művének szellemi és anyagi annál buzgóbb támoga-
tására hí fel egyházunk bölcs kormányzója, mennél nagyob-
bak kezdenek napról napra lenni a hiányok, melyeket a vi-
lágszerte többé kevésbé duló egyházüldözés okoz. Tehát 
szomorú karácsonya van az egyháznak. Mindefelé szoron-
gattatás, üldözés, szenvedés osztályrésze. Sed in his non 
deiicimur. Szenvedésben a mai ünnepen született kis Jé-
zus eszménye az egyháznak. 0 még a világra is szenvedve, 
sírva jött vala. Sírt, de sírása nem oly sirás volt, mint más 
embereké. Plorat quippe Christus, sed non ut caeteri, aut 
certe non quare caeteri. (<S. Bern.) A kis Jézus könnyei bol-
dogságunk forrásává lettek. Az egyház szenvedései is egy 
szebb jövő hajnalául tekinthetők, melyből elenyészhetlen 
fénynyel ragyog lelkünk elé az isteni Ígéret : Non praevale-
bunt adversus eam ! 

— Pápa ő szentségének monarchiánkhoz küldött uj 
nuntiusa, nm. és főt. Vannutelli S. nicaeai érsek ur 18-án 
érkezett Bécsbe. Isten hozta ! 

— Az ó-budai eset törvényszéki tárgyalása tanuk hi-
ányaban elhalasztatott. Annál nagyobb érdeklődéssel visel-
tetünk az ügy iránt, mert a vádlottak padjára hurczolt lel-
kes óbudai plébános egyideig lapunk szerkesztője is volt. 

— A kalocsai föegyházmegyében a Nádasdy- félé jutalom, 
melylyel évenkint a legjobb dolgozatokat szokták dijazni, ez 
idén a következő módon osztatott szét : Varga Mihály mo-
holyi, Breinfolk Mihály kolluthy, Osztermayer József hod-
sághi plébánosok 100—100 frtot; Németh Imre keczeli, 
Mándics Endre szabadkai keréz-városi, Burnách János zom-
bori, Holecskay János csantavéri, Tóth Mihály kalocsai, 
Zóni Fábián martonosi káplánok pedig 50—50 frtot kaptak. 

Kegyeletes adakozás. 
Árpád-házi b. Jolánta síremlékére. 

Vinkler József kanonok, Nagyvárad . . 10 f r t 
Winterhalter Antal . . . 10 f r t 
Pántocsek József kanonok Pozsony . , 5 fr t 

Összeg 25 f r t 

Főösszeg 32 f r t 

20 f r t 
Főösszeg 50 f r t 

A zágrábiak segélyére. 
Pántocsek József kanonok Pozsony 

A szent atyának. 
Khál József nyug. pleb. . 5 db regi ezüst pénzt 
Papp János miháldi pleb, a veszprémi egyhm. iroda utján 3 fr t 
Hivei . . . . 2 f r t 

A szent gyermekség társulatának. 
Khál József nyug. plébános 

A Sz. László-Társulatnak. 
Papp János miháldi pleb, a veszpr. egyhm. iroda ut ján 
Hiveij ; 

2 ez. lirát 

2 f r t 
1 fr t 

E l ő f i z e t é s i f e l h i v á s . 
Előfizethetni félévre 5 frttal egész évre 10 frttal, 

minden kir. postahivatalnál, a küldeményt vagy a szerkesztőre czimezve Budapest, Stáczió-utcza 55., vagy Kocsi Sándor nyomdai irodájára, Buda-
pest, Muzeum-körut 10. sz. Legjobb postautalványukat használni. Kérjük a nevet, lakhelyet és utolsó postát világosan tudtunkra adui. 

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

Nyomatott Budapesten, 1880. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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levélben, intézendôk. v 
HARMINCZKILENCZEDIK ÉVFOLYAM. -•vSS'te 

Budapesten, deczemta 29. 52. II. Félév, 1880. 

TARTALOM: Az év alkonyán. — A keresztény munkástársulatok. — Egyházi tudósítások: Budapest. Jobb később mint 
soha. Kocs. Örvendetes ünnepély. Angolország. Hogy fogadja a protestáns Albion a franczia szerzeteseket. Róma. I X . 

Pius emlékszobra. Hassun bibornokról. — Irodalom : — Vegyesek. 

Az év alkonyán. 
Egyet-kettőt fordul még a föld tengelye körül 

s teljes egy évvel öregebb lesz az emberiség. Vájjon 
jobb-e i s ? . . Egy év az örökkévalósághoz képest sem-
mi s az idők nagy tengerében is csak annyi mint egy 
csepp. Ritka év válik az emberiség történetében ki-
emelkedő tényezővé: egyik rendesen olyan mint a 
másik; az egyik ép ugy eltűnik, midőn az évezredek 
folyamába mint egy kis erecske bevegyül, mint az 
előbbi, nem hagyva maga után egyéb emléket, mint 
azt, hogy ugy folyt le, ugy tűnt el, Istent kisértve, 
igazságot ferdítve,erényt semmibe véve, kevés jó mel-
lett, bünt, tévelyt rakásra halmozva, mint más évek. 

Csak egy év van az emberiség történetében, 
melyhez mérhető több egy sincs: az az év, mely 
nemünk történetét évezredek nagvszabásu mértéke Ok 

szerint két nagy félre osztja; az az év, melyet az 
összes mult idők vártak, s melyen a jelen és az ösz-
szes jövő alapszik : Krisztus Urunk, a világ Meg-
váltója születésének éve, melyen tul minden mult, 
melyen innen minden uj , vagy legalább mindennek 
újnak kellene lenni. Ugy van, Krisztus születése óta 
minden föltétele, alapja, eszköze egyesek és nemze-
tek újjászületésének kéznél van. A bün föltétlen 
uralma, melynek kényszerhelyzetét következőleg le-
hetne jellemezni : ,Non posse non peccare', megvan 
törve s az emberiség vissza van helyezve az igaz-
ság és erény gyakorlatának azon állapotába, me-
lyet sz. Ágoston lángesze azon ismeretes szavakkal 
jellemzett: ,Posse non peccare/ Ott ragyog az em-
beriség legműveltebb része, a keresztény nemzetek 
lelke előtt mint czél kitűzve a legmagasztosabb esz-
mény : „Estote perfecti, s 'eut Pater vester coelestis 
perfectus est.UI) ..Dedit eis potestatem filios Dei fieri, 

his qui credunt in nomine eius."2) „Ut filii Dei no-
minemurets imus." 3 ) „Divinae consortes naturae."4) 
Ime a keresztény álláspont, a keresztény eszmény ! 
Lehet-e ennél még csak képzelni is magasztosabbat ? 
Es ezen eszménynek az életben lehetőleges megva-
lósítására a keresztény vallás körében minden föl-
tétel meg van adva. Ott van a legfelségesebb esz-
mény isteni tana, az evangelium, telve malaszttal és 
igazsággal, telve ujjáalkotó szellemmel, isteni erő-
vel és élettel ; ott van az isteni tan hirdetésére s ér-
vényesítésére az isteni alkotmányu katholika egy-
ház. Tehát, a mi istenileg és emberileg az emberinem 
boldogitására szükséges, mind meg van adva. És 
mégis, lássuk csak, hol állunk a kereszténység fenn-
állása második ezredének vége felé, e hanyatló év al-
konyán ? . . . . Hogy a válasz alapos legyen, hogy 
tengernyi bajaink kutforrásáig feljussunk, negyed-
félszáz évvel kell felmennünk az európai társada-
lom történetében. Akkor esett meg ugyanis nemünk 
történetében az a roppant balfogás, hogy a keresz-
ténység egy része a jbalvélemények és szenvedé-
lyek mámorában megfeledkezett azon elemi igaz-
ságról, hogy e földön szellem test nélkül nem létezik, 
hogy a kereszténység az isteninek emberi alakban 
való megjelenítése levén, ezen emberi megjelenítés 
nem is képzelhető emberi hibák és félszegségek nél-
kül. Szeme elöl tévesztvén a kereszténység egy ré-
sze negyedfél száz év előtt ezen elemi igazságot, a 
kereszténység isteni eszményeinek emberi társada-
lom alakjában emberileg lehetséges megjelenítését 
azaz ezen megjelenítésnek az egész emberiség átöle-
lésére hivatott szerves intézményét, a kath. egyházat 
megtagadta, sőt támadásai, üldözései, gyűlölete czél-
táblájául tűzte ki. A kereszténység ép ugy mint az 

J) Sz. Máté, 5, 48. II . 1 
>) Sz. 
7. 

János, 1, 12. — 3) Ján. I. 3, 1. — 4) Sz. Péter 
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ember, benső és külső, mintegy szellemi és testi al-
kateleinböl áll. A kereszténység benső alkateleme 
az az isteni szellem, melyet a kereszténység az embe-
riségben szétáraszt; kiilsö alkateleme a keresztény-
ségnek viszont az a sok mindenféle emberi, melyek 
az isteni szellemet megjeleníteni hivatásból törek-
szenek. Valamint az ember teremtésekor Isten ha-
tározottan megkülönböztette a lelket a test től : épen 
igy a kereszténység alapításakor is Krisztus Urunk 
világosan megjelölte a kereszténységben levő isteni 
és emberi alkatelemek, az isteni malaszt s tan és 
ezek emberi közvetítője, szóval az evangelium és egy-
ház közti viszonyt. Egyik ugy mint másik Krisztus 
rendelete szerint ép ugy lényeges alkateleme a ke-
reszténységnek mint lényeges alkateleme az ember-
nek a lélek és test. A ki nem hisz Krisztus evangé-
liumának, az nem üdvözülhet. Ez Krisztus tana az 
evangéliumról. Ámde egy cseppet sem lényegtele-
nebb tana Krisztusnak az, mely az egyházról szól, 
ezt mondván : „A ki az egyházat nem hallgatja, le-
gyen neked mint a pogány és publicanus". A pro-
testantismus, ex odio papae, melyben a többi közt 
jó adag germanismus rejlik, a pogányok és pnbli-
canusok álláspontjára helyezkedett, elszakadván az 
egyháztól, s azt a balhitet terjesztvén el a keresztény 
népek közt, hogy Krisztus hive lehet valaki, a nélkül, 
hogy az egyházra kellene hallgatnia. Es ezen fél-
szeg, s egyenesen Krisztus világos szavaiba ütköző 
álláspontját a protestantismus elnevezte „tiszta 
evangelium'-'-nak, holott az a legjobb esetben is igaz-
ság szerint nem egyéb mint megcsonkított evange-
lium — egyház nélkül. Következménye e gyászos 
szakitásnak, háromszáz év alatt, az lett, hogy a ,tisz 
ta evangeliuin'-ból az isteni lassankint végkép elpá-
rolgott, el egész Krisztus istenségének tagadásaig, s 
a keresztény szellem helyét általános profanatio, el-
vi lá^iasodás foglalta el, mely üldözéseinek termé-
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szetes czélpontjául a kath. egyházat tekinti. Krisz-
tus Urunk születésének napja, a Karácson, évenkint 
megmutatja, mily fokra emelkedett már a keresz-
ténytelenség szelleme körünkben. A ,közvélemény' 
közegei ilyenkor professio fideit szoktak tenni, mely-
ből ez évben is kitűnt, hogy a rőfszámra gyártott 
csillogó phrasisok szemfényvesztő játéka mögött a 
legmezteienebb pogányság rejlik. A ,P. Lloyd', ez 
oraculumszerü szócső, Karácson ünnepében nem lát 
egyebet, mint olyféle valami benső születést, mi-
lyet velünk keresztényekkel a budha hitűek is meg-
ünnepelhetnek, megtarthatnak.5) Ime, itt, ezen a 

s) „So erleben Alle, ob sie Christen oder Budha-Gläu-

profán és pogány állásponton áll az uralkodó szel-
lem körünkben ugy mint a külföldön a letűnő év 
alkonyán. Mit fog hozni a jövő év, ily alapon, nem 
kell hozzá prófétai szellem, hogy meg lehessen 
mondani. A jövő folytatni fogja a mult és jelen 
művét. A mint nem kimélte Krisztus egyházát, sem 
szellemi sem anyagi oldalról, az emberiséget Isten 
uralma alól kiragadni akaró liberalismus eddi"-: ° Ö 
épen ugy nem fogja kimélni ezután sem. Mindenre 
el lehetünk készülve.6) Csak egyet ne feledjünk so-
ha, bármit hozzon r e á n k a j ö v ö : ne feledjük azt, 
hogy az emberiség történetéhez az emberek csak a 
durva anyagot szolgáltatják, annak alakitása Isten-
nek levén fenntartva. Teneamus hanc fidei nostrae 
confessionem ! Igyekezzünk oly anyagot szolgáltat 
ni a Gondviselésnek, hogy a kath. egyház és orszá-
gunk sorsát intéző isteni kéz áldjon inkább mint, 
verjen miatta. 

Boldog u j évet ! 

A keresztény munkástársulatok. 
(Vége.) 

I I . 
A kölcsön-, segélyző-, nyersanyag- s fogyasztási tár-

sulatok mellett a munkáskérdés megoldását sikeresen előse-
githet ik az u. n. termelési társulatok is (productivassociátiók) 
hí t. i. ker. szellemben szerveztetnek s vezettetnek. 

Ezen termelési társulatok lényege ama részvételben 
áll, melylyel a munkások az üzletvitelben birnak; ezek-
ben tehát a munkás egyszersmind vállalkozó, s azért kettős 
része van a jövedelemben : az egyik a munkadíj, a másik 
pedig az üzleti nyereményben való részeltetése. 

Nem szükséges az eddigi tapasztalások után különö-
sen hangsúlyozni, mily fontos tényezők ezen termelési tár-
sulatok a munkás helyzete feljavításánál. Ámbár biztosan 
meg nem mondhatni, fog-e sikerülni minden munkásnak 
vagy legalább azok nagyobb többségének az azok által nyúj-
tott előnyöket biztosítani : mindazonáltal nagyon életre való 
eszme rejlik bennök, mely pártolásunkat a legfőbb fokban 
megérdemli. Ez ugyanis azon mérvben, a melyben megtes-
testesülést nyer, a munkáskérdést közvetlenül s kézzelfog-
liatólag megoldja, mivel a munkabéren kivül, melyet a mun-

biger heiszen mögen, die Geburt des Heils in ihrem eige-
nen Innern." Decz. 25. 

6) A ,P. Lloyd, i. cz. a ,felvilágosodás ós türelem'azon 
karácsoui fényében gyönyörködik, mely jelenleg Franczia-
országból sugárzik ki. Azt hiszi, hogy Németország (bizo-
nyára csak azért mert most ott a zsidókat rendbe akarják 
hozni) Francziaországban felejtette az Aufklärung és To-
leranz szövétnekét. Kénytelen tehát Németországtól elfor-
dulni, s a Francziaországban jelenleg uralkodó felvilágosodás 
és türelem fénysugarainak „szelid" (!) ragyogásával mege-
légedni. „Einstweilen begnügen wir uns mit dem milden 
Strahlenglanze von Frankreich her."— Mi mindenre lehetünk 
elkészülve az olyanok részéről, kik előtt egy „fou fouribond" 
harcza az egyház ellen szelid fényben ragyog ! 
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kakinálat s munkakoreslet közti aránytalanság a legalan-
tibb fokra lenyomott, uj jövedelem forrást nyit meg a mun-
kások számára. 

De ez sohasem fog sikerülni, ha a termelési társulatok o 7 

eszméjét Lassalle ja vaslata értelmében, akarják megvalósítani 
t. i. oly frőkepénzelőlegezéssel, melyet az állam ad. Már fen-
tebb is kifejeztem abbeli nézetemet, hogy oly nemű állam-
segély, tnely az adózó polgárok vállaira nehezedik, az állam 
adóztatási jogkörén tul csap, a magántulajdonjogot csorbitja 
s azért már communisticus irányzatánál fogva gyakorlati 
hasznot nem tulajdonítok neki. A munkásosztálynak más 
lelkes barátjai tehát amaz eszmét más módon akarják való-
sitani, t. i. az által, hogy a munkások saját filléreikkel s a 
gazdagok önkénytes adakozásokkal tegyék lehetségessé, misze-
rint a termelési társulatok kezdetben szerény alakban létesül-
hessenek, melyek idővel majdan kinövik magokat. De a nehéz-
ség evvel sincsen legyőzve. Ugyanis a nagy üzletvállalko-
zók mindiga gazdag tőkepénzesek s gyártulajdonosok szok-
tak lenni, kik milliókkal rendelkeznek; ezekkel a kisebb 
vállalatok nem versenyezhetnek s azért a szegény munká-
sok által létesített termelési társulatok vállalatait csakha-
mar agyon fogják nyomni. Miután pedig Lassalle inditványa 
nézetem szerint jogosulatlan és kivihetetlen, az említettem 
második terv valósitására pedig nagyon szerény pénzösszegek 
állanak a szegény munkásoknak rendelkezésére : azért na-
gyon természetes, hogy a termelési társulatok még eddigelé 
eredeti hazájokban is, Némethonban, vajmi keveset lendítet-
tek a munkáskérdés megoldásán. Igaz ugyan, hogy nem 
megvetendő dolog, ha száz hajótörést szenvedő közt egyne-
hányat sikerül megmenteni ; de ezen egynehánynak meg-
mentése a többi elveszetthez képest alig jön számításba; azért 
félős, vájjon képes-e a mai társadalom zilált viszonyainál 
fogva a már egyszer czélba vett termelési társulatoknak oly 
kiterjedést és sikeres működést biztosítani, miszerint azok 
képesek legyenek a munkások tömegén, s a már oly égetővé 
vált életszükségleten gyökeresen segiteni. 

Ámde valahányszor a társadalmi viszonyokat s nehéz-
ségeket latolgattam, mindannyiszor feléledt bennem azon 
édes bizalom, miszerint azon erkölcsi erők, melyeket a ker. 
szellem teremt, a termelési társulatoknak is biztositandják 
a sikert. Ehez mindenekelőtt szép pénzösszegek kellenek, 
melyeket nem lehet egyszerre a földből kisütni, de a ker. 
szeretet áthatván a lelkeket csodákat képes művelni. Hisz 
ez még nehezebb társadalmi viszonyok közt is fényesen bebi-
zonyította isteni erejét. Avagy mi inditotta arra a régi ró-
mai patrícius családokat, hogy rabszolgáikat ezerenként sza-
badon bocsássák, ha nem a ker. szeretet? 

Lassalle, Schultze-Delitsch, Marx s a többi munkás 
vezér programmja elégtelen a socialis kérdés megoldására ; 
s a mai szabadelvű világ csakhamar meg fog győződni, vaj-
ba ne lenne késő, hogy a socialdemocratia a mai társadal-
mat vívmányaival együtt romba dönti, mivel ennek útját a 
liberalismus egyengeti az által, hogy a törvényhozásban 
nem a kereszténység örök elveit, hanem a humanismus li-
dérczeit követi. 

A mi jó, igaz s kivihető a termelési társulatok eszmé-
jében, azt bizonyára valósítani fogja a ker. felebaráti szere-
tet. Noha még eddig különféle okokból nagy műiparosok s 

tőkepénzesek idegenkednek a ker. religiótól s az u. n. szabad-
elvű azaz anyagelvü koráramlat szolgálatában állnak, ők is 
csakhamar ennek társadalomsorvasztó voltáról meg fognak 
győződni, mihelyt a socialisták abból a végkövetkezménye-
ket levonják. Hiszen volt idő, midőn a dúsgazdag római 
matrónák száz rabszolganőt is foglalkoztattak testök ápolá-
sára ; s mégis jött idő, midőn unokáik, gyöngéd szüzek, nem-
csak minden vagyonukat jótékony intézetek felállítására 
fordították; hanem ezekben ők magok is a könyörületesség 
müveiben feláldozták saját életüket. Krisztus szeretete ma-
nap is mindenható s azért megindítani fogja a gazdagok szi-
veit, hogy összeadják azon pénzsommákat, melyek a ter-
melési társulatoknak szükségesek. 

Az adózás kettős nemét különböztethetjük meg: az 
egyiket gyakorolja az állam az adótörvények kényszerhatá-
sa alatt; a másikat gyakorolja a ker. szeretet törvénye, me-
lyet a lelkiismeret szab ki a szabad akaratnak. 

Európának minden államkormánya saját adórendsze-
reinek elégtelenségét kénytelen tapasztalni. Az ebből kelet-
kezett pénzzavarok szülték a gazság titkát, a szédelgő tőzsde • 
játék világcsaló intézményét, melynek rémkisérletei : anyagi 
tönk, kétségbeesés, öngyilkosságok. A ker. szeretet ellenben 
önkénytes adakozásával előteremti a minden igazi kulturvál-
lalathoz szükséges pénzösszegeket. Ha tekintjük a ker. sze-
retetnek intézményeit, minden képzelhető nyomort enyhitő 
ápoldákat, menhelyeket, szegénységi alapítványokat, szent-
egyházakat, iskolákat, az elemiektől kezdve fel a kath. egye-
temekig, melyeket manap is állit a kath. francziák áldozat-
készsége : némi fogalmat szerezhetünk magunknak a ker. 
szeretet áldozatkészségéről, mely bizonyára a termelési társu-
latoknak is megszerzendi a szükséges pénzösszegeket. 

A mi a sziveket a ker. könyörületesség müveire lelke-
siti, ez azon természetfölötti tüz, melyet az Istenfia hozott e 
világra, s a melyről maga mondja: „Tüzet hoztam a földre s 
mit akarok egyebet mint hogy égjen." A szeretet ezen isteni 
tüzözönéből egy gyújtó szikra majd ebbe, majd abba a szivbe 
esik, s ha ott fellobog, ama nagyszerű jótékonysági intéze-
teket létesiti, melyekről a régi pogány világnak fogalma 
sem volt. 

Vajha Isten széles Európában s hazánkban is oly lel-
kes férfiakat támasztana, kik anyagilag s erkölcsileg meg-
áldva levén, — hivatva vannak a termelési társulatokat a 
kereszténység szellemében megállapítani ; ezekre napjaink-
ban kiáltó szükségünk van. Nincs szánandóbb helyzet, mint 
azon munkásoké, kik jelenleg a gyárakban dolgoznak; ezek 
legnagyobbrészt hitetlen gyárurok vad szeszélyétől függnek, 
ki nem csak a munkabér minimumát minden pillanatban 
megvonhatja tőlök, hanem azonkívül hitük s lelkiismeretük 
nyugalmától is megfosztja őket. Ez a 19 ik századbeli rab-
szolgaság, mely épen oly vérlázító, milyen volt a hajdankori. 
Ne is mondja senki, miszerint a munkások teljes szabad-
ságában áll, akarnak-e ily szívtelen gyáruraknál dolgozni 
vagy nem, hiszen a szabadköltözködési jognál fogva kenye-
rüket másutt is kereshetik. De csak tekinteni kell a mun-
kást ugy amint van ; a munkásnak is van hazája és kedves 
családi tűzhelye; hogyan menjen tehát feleségével s gyer-
mekeivel vándorolni, hisz egy napig sem nélkülözheti a 
munkabért a nélkül, hogyne éhezzék; hogyan tehetné ki 
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magát a véletlennek, fog-e munkát kapni : s hogyan fogja a 
munkabér hiánya mellett az útiköltségeket is viselni? A 
koldustarisznyát azonnal kezébe veheti : s azért nem létezik 
reá nézve szabad költözködési jog, mivel ennek hasznát sem 
veheti. 

A szabadelvüség továbbá ezzel vigasztalja a munkást: 
van iparszabadság, válassz tetszésed szerint más iparágat, 
nem vagy agyárurad által kiszabott munkadíjra utalva; ha 
mégis ugy akarod, te lásd. De ez is merő ámitás. A szegény 
iparüző ugyanis, kiről szó van, családapa, már 10 éves ko-
rától fogva a gyárban dolgozik, egészségének javát fele-
mésztette ; a munkafelosztásnál fogva más mesterséget nem 
szerzett mint a mi bizonyos gyártmány egy részének elkészí-
tésére szükséges, de a minek külön semmi becse nincs. Gyári 
foglalkozásának időtartama legfölebb 40 évre terjed, bete-
geskedni kezd épen akkor midőn családjának felszaporodá-
sával egészségre legnagyobb szüksége volna. Bármennyit 
is beszéljenek a szabadelvűek iparszabadságról, az iparüző, 
ki a gyárban dolgozik, vagy kinek a gyárral versenyezni 
kell, — annak semmi hasznát sem veszi. Ez számtalan kéz-
művesnek osztályrésze, ők a gyárban dolgozni kénytelenek, 
hacsak nem akarnak éhen halni, s azért a gyárurak önkényé-
től függnek. Ezen lelketlen gyárurak pedig, kiknek a huma-
nitás mindig szájokban van, — kizsákmányolják nyomorult 
munkásaik ezen kényszer-helyzetét, s őket anyagilag s 
erkölcsileg tönkre teszik. Nálunk is, hol pedig gyárak csak 
elvétve találtatnak a vidéken, csak egy futó pillantás elég, 
hogy lássuk, mennyire vannak kitéve gyárimunkásaink a 
vallási közömbösségnek, a mértékletlenségnek, s a bujaság 
ezer nemeinek. 

Mennyi viszedelemnek állhatnák útját a termelési 
társulatok nálunk Magyarországon is a csak most jobban 
fejlődő gyáriparnál ? Ha a ker. felebaráti szeretet a szüksé-
ges pénzt összegyűjti, melylyel valamely üzletet kezdhe-
ni ; és munkásnépünket felhívja, hogy e vállalatnál azon 
kedvező feltét alatt dolgozhatnak, hogy a jövedelemnek 
azon része, mely nem kívántatik az üzletvitelhez, — közöt-
tük, aránylag a munkához, fel fog osztatni : ennek ered-
ménye bizonyára vajmi üdvös lenne az egész munkásosz-
tályra; mivel ezek képesek lennének versenyezni a gyáru-
rakkal ; s egy a tőkepéznek zsarnok uralma, a mai munkás 
nyomornak egyik főoka, — tán mindenkorra megtöretnék. 

Vajha tehát minden ker. lekes férfiak, kiket Isten jó 
szivvel s szép vagyonnal megáldott e czélnak minden ere-
jöket. Kezdetben természetesen a termelési társulatokat 
csak oly iparágakkal kellene megindítani, melyek nem igen 
nyelnek el nagy pénzösszegeket. Ez ügyben mindenekelőtt 
szükséges, hogy a termelési társulatok tervét s ennek kivi-
teli módozatát — amint Németországban már üdvösnek 
bebizonyult — a munkáskérdés megoldását szivükön vi-
selő férfiak megbeszéljék s előkészítsék ; azután ismertessék 
meg vele s vonják bele saját érdekkörébe a munkásnépet is, 
hogy ez felkarolhassa, és saját filléreivel közreműködhes-
sék : igy a termelési társulatok a műipar kifejlődésével ná-
lunk is sikeresen fognak működni. 

I I I . 
Miután eddig Lassalle-nak az államsegélyen alapuló 

termelési társulatát, továbbá Schultze-Delitschnek az egyéni 

s a socialis önsegélyből kiinduló munkásassociatióit bírálgat-
tuk ; s ezekből az egészséges magvat kiszedvén, — bebizo-
nyítottuk, hogy egyedül a kereszténység azon termékeny 
talaj, melyben mindennemű társadalmi élet fejlődhetik, fel-
virágozhatik és gyümölcsözhet: lássunk még két más mun-
kástársulatot, melyek leginkább az iparososztály jelen szük 
helyzetén javithatnak, ha ker. szellemben szerveztetnek s 
vezettetnek. 

Ezek közé tartoznak először a kézműves,-kisipar és 
kisüzlet-egyletek. Az eszme, melyből ezek kiindulnak, 
t. i. a ker. felebaráti szeretet által szabályozott kölcsö-
nös segélyezés, vajmi jogosult s magasztos ; ez az iparos-
osztály jelen sorsát bizonyosan feljavitandja, ha a nagyi-
iparüzők s gazdag vállalkozók is támogatják ; mert önma-
gokra hagyatva mostani elszegényedésök folytán nem sokra 
mennének. Azonkivül pedig szükséges, hogy a törvényho-
zás az eltörült czéhrendszer helyett oly iparrendet alkosson, 
mely az iparosoknak biztosítja a szükséges önállóságot, a 
szerves egyleti életet, az áruk kelendőségét, szóval a tisztes 
megélhetést. 

Leginkább pedig ide tartoznak a ker. legényegyletek. 
Ezeket a kath. egyház létesítette, emlőin nagyra nevelte ; 
s az eredmény, melyet rövid fönállássuk óta felmutatnak — 
főleg eredeti hazájokban Némethonban, — minden vára-
kozást fölülmúl. S ez nagyon természetes, hisz misem képes 
a levegőt, melyben az iparos segédek naphosszat tartózkod-
nak, az erkölcsi misamától megtisztítani, este, ünnep, vasár-
naponként a korcsmák és lebuvók látogatásától visszatar-
tani, értelmüket hasznos tudnivalókkal kiművelni, szivüket 
ker. erényekkel gazdagítani, jellemüket tiszta erkölcsökkel 
nemesíteni, szóval az anyagiak helyett fönsőbb, nemesebb, 
szellemi élvezetekre szoktatni s őket munkakedv, takarékos-
ság és szigorú erkölcsiség által tisztességes, sorsukkal meg-
elégedett iparosokká tenni — mint Kolping atyának 
legényegylet! szabályai ; ezek sokkal ismertebbek, sem-
hogy e helyen bővebben magyarázni kellene. It t csak 
azon óhajunknak adunk kifejezést, vajha nálunk is Ma-
gyarországon tetterősen támogattatnának ; ez esetben 
gyors felvirágzásuk s áldásos gyümölcsözésük nálunk sem 
fogna késni. En meg vagyok győződve, hogy ezen legényegy-
leteknek föndicsért alapitójok szabályai szerinti szervezése, 
elterjedése, és működése a socialis kérdés megoldásához 
sokkal sikeresebben fog járulni, mint Lassallenak, Schultze-
Delit8chnek, Marx-nek 3 a többi munkás vezéreknek összes 
javaslatai. 

Vonjuk össze a mondottakat. Az eddig felsorolt 
munkástársulatok csak azon feltétel alatt fogják a socialis 
kérdés megoldását előmozditani, ha először a ker. szellem, 
mely nem egyéb mint szeretet s önmegtagadás, — hatja át 
azokat ; másodszor ha minden társadalmi rétegek kivétel nél-
kül segélyezik ezen associatiókat, mert csak ez esetben fogja 
érezni a szegény munkás összetartozóságát a társadalom 
minden egyéb tagjával ; mi által megszűnik az elhagyatott-
ság fájós érzete ; ő megelégedett fog lenni saját alacson sor-
sával, jókedvvel végezi munkáját, a dúsgazdagok elleni el-
keseredettsége elveszti fullánkját; s noha szegénységben kell 
élnie, a rokon-érzésüekkel szeretetteljes közlekedése türel-
met kölcsönöz neki annak elviselésére; a természetfölötti 
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javak édes reménye pedig a társadalmi osztályok közti éles 
•ellentéteket véglegesen ki fogja egyenlíteni, elsimitani: 
Harmadszor, kormány s törvényhozásnak vállvetve meg kell 
védenie ama társulatokat az uzsorások lelketlen rajától. Ez a 
mai társadalm rákfenéje, mely ha ki nem vágatik annak 
testéből, a baj socialis halállal fog végződni. A szabedelvü 
oeconomisnius minden társadalmi védgátat lerombolván, s o ' 
minden közgazdasági téren feltétlen szabadságot hirdetvén ö e> o 
— az összes munkásnépet a zsarnok tőkepénzeseknek prédául 
odadobta. Azóta földműveseink, iparosaink s üzéreink bu-
kása napi renden van. Ezen segitve nem lesz mindaddig, 
mig csak ama szabadságok munka s iparrend által korlá-
tolva nem lesznek; mig az idegen uzsorások honosítási tör-
vények által országunkból ki nem lesznek zárva ; mig a 
belföldi vérszopók szigorú uzsoratörvényekkel meg nem 
fenyíttetnek; mig a váltóképesség meg nem szorittatik ; 
szóval mig a pénz, — eredeti rendeltetéséből kiforgattatván, 
mely szerint az munkadíj és csereérték, — áruczikk marad: ad-
dig a tőkepénzesek zsarnoksága kizsákmányolni fogja az em-
beriség túlnyomó többségét, munkásnépünket; addig nem 
lesz hitel, mely minden munkástársulat első létfeltétele : hi-
tel nélkül pedig nincs forgalom, enélkül nincs munkakere-
set,'ez pedig már maga a társadalmi nyomor. 

Dr. Surányi J. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapes t , deczember 27. Jobb később, mint soha. — 

Csak nem régen azon meggyőződésünknek adtunk kifejezést, 
hogy a soproni esetet a 2-ik, ezt a 3-ife, 10-ik és 100-ik 
eset fogja követni : és az események talán sokkal gyorsabban 
igazolták meggyőződésünket, hogysem azt gondolni is le-
hetett volna ; mert már ez ideig csak a nyilvánosságra ju-
tott esetek száma ötöt tesz ki, mely szám addig, mig soraink 
napvilágot fognak látni, ki tudja, ha nem legalább is tízre 
fog emelkedni és igy a számok emelkedésével fog fokozódni 
az izgatottság, a nyugtalanság a katholikusok közt. Nem téve-
dünk, ezeket tekintetbe véve, ha azt állítjuk, hogy soha még 
a kormány törvényével annyira meg nem járta, mint a hires 
53-ik §-sal, soha ily kudarczot még nem vallott; nem azért 
mondjuk mi ezt, mintha önmagában véve örvendenénk, hogy 
a|tekintély csorbát szenved, melynek legkövetkezetesebb vé-
dői és támogatói épen mi vagyunk, hanem inkább a tekin-
tély érdekében sajnálattal említjük fel, hogy oly törvény al-
kottathatott, melynek okvetlenül ily kudarczot kellett szen-
vedni, azon magasztos és soha kellő dicsérettel el nem hal-
mozható magatartásnál fogva, melyet a kath. papság a 
földkerekség minden pontján tanusit akkor, mikor az egy-
ház hitelvei és a lelkiismereti meggyőződések megsértetnek. 
Csak egyetlen egy hang emelkedett volna a kormány bár-
melyik tagja részéről e szerencsétlen § ellen, és az eredeti 
szöveg, a mai conflictus, és a vele járó kudarcz be nem kö-
vetkezett volna. 

De ime a baj megvan, megnem történtté tenni nem 
lehet; lehet azonban a már létező bajt megszüntetni, és a 
még nagyobb erkölcsi vereséget elháritani. Ez az, a mit 
mi a kulturharcz kitörése óta folyton sürgetünk és, most 
már hozzá tehetjük, ez az, a mit ma már liberális lapok is, 
mindez ideig a félhivatalosak kivételével, velünk együtt 

követelnek. Nem keressük az okokat, hanein megelégszünk 
' O Ö 

a tényekkel, melyek liberális lapokban is a mi álláspontun-
kat igazolják, hogy az 53-ik § semmiképen sem bélyegzi 
bűnténynek, ha katholikus pap vegyesházasságból szárma-
zott bármelyik nemű gyermeket megkeresztel és azt az anya-
könyvbe bevezeti. A ,Pester Lloyd' a ,Pesti Napló', jogtu-
dományi közlönyök, mintha egyszerre valami fensöbb vilá-
gosságot nyertek volna, kezdik egészen higgadtan fontolni 
az 53-ik § intentióját, veszélyes következményeit, ha a §-nak 
az az értelem adatnék, melyet annak adni a soproni járásbí-
róság jónak látta; valóságos bűnbánati vezeklést látunk gya-
korolni az országgyűlés ténye felett, hogy az, az eredeti 
szerkezetet megváltoztatva, a §-t jelenlegi formájában sza-
vazta meg; hangok emelkednek liberális részről, melyek 
elég világosan kimondják, hogy, ha a felsőbb biróságok ma-
gyarázata végett nem vet a conflictusnak, sürgetni fogják a 
kérdéses czikkely codexi szerkezetének a törvényhozás utján 
való visszaállítását és ami minden vezérczikkezésnél is neve-
zetesebb, maga Teleszky képviselő ur is, ki e hires §-t refe-
rálta az országgyűlésben, nyilatkozik oly formán, hogy nyi-
latkozata egyenlő e § eddigi magyarázatának elitélésével „Ha 
legkisebb kételyem forgott volna fenn az iránt, hogy valaha 
még e szakasznak a keresztelésre, az anyakönyvi bevezetésre 
való kiterjesztése fog szándékoltatni, elismerem, hogy ennek 
könynyü lett volna elejét venni azzal, hogy a szövegbe az 
1868. L I I I . t. cz. helyett, az 1868. L I I I . t. cz. 1—8 §§-ra 
történt volna hivatkozás . . . Ma is azt hiszem, hogy az ér-
deklettek a kérdés felsőbbbirósági eldöntésének nyugodtan 
nézhetnek elébe; azt hiszem, hogy e kérdésnek a judikatúr 
utján való helyes végeldöntése a törvényhozás által való hi-
teles magyarázatot feleslegessé fogja tenni." 

Ily vállomások, ily óhajtások után mit kívánunk még 
többet ! ? A közvéleményben ime ma már egészen más felfogás 
uralkodik: mondjuk, ma már, mert ha szemrehányást akar-
nánk tenni, a mit most sem teszünk, azt Ítélve e kérdésben 
is, hogy jobb a bár késői belátás, jobb mint soha, jobb be-
ismerni és követelni bár később az elkövetett hiba helyre-
igazítását mint soha, igen, mondjuk, ha szemrehányást akar-
nánk tenni, azt mondhatnók, hogy e § alkotása alkalmával 
a gyanút fel kellett ébreszteni azon körülménynek, hogy az 
eredeti helyes szöveg megváltoztatása követeltetett ok nél-
kül, t. i. a változtatásra nem volt szükség és mégis mostani 
alakjában megszavaztatott; hozzájárul még az is, hogy elég 
nyomatékosan figyelmeztetett katholikus részről a törvény-
hozás a §-s kétes kifejezésére, eléggé ki lett emelve az ere-
deti szerkezat fenntartásának szükségessége : és akkor még-
sem akart helyt adni senki sem a katholikusok aggodalmá-
nak, holott, ha már egyéb nem is, ugy ez aggodalom kife-
jezése, ez aggodalom megszüntetése iránti tekintetből vissza 
kellett volna állítani az eredeti szerkezetet. Az a higgadt fel-
fogás, melylyel most e § megítéltetik, sehogy sem tudott utat 
törni magának sem a képviselőházban, sem a liberális saj-
tóban ; a katholikus papság felfogása, melyet az események 
oly szomorúan igazoltak, elszigetelve maradt. Mink tehát, 
mondjuk, mindezeket és több egyebet felsorolhatnék, ha 
rescrimiuálni szándékoznánk, de ez távol levén tőlünk, azért 
nem emlegetjük fel a mondottakat, hiszen az illetőknek most 
már talán önmaguktól is eszükbe jut mindaz, a mit ők nem 
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tettek, mind az, amit mások tettek, hogy ez a §, igy a mint 
megszavaztatott, meg ne szavaztassák. 

Constatálván igy a higgadttabb felfogást a liberális kö-
rökben az 53-ik § magyarázata körül, most egy gyakorlati, 
jóakaratú tanácscsal vagyunk bátrak szolgálni, a melyre 
ugy látszik még a képviselő uraknak is szükségük van. Ha 
ugyanis, a jobbról balról történt nyilatkozatokat tekintjük, 
azokból azt véljük kiolvashatni, hogy képviselők, ugy, mint 
liberális lapjaink, egyetértenek Trefort ő excjával abban, 
hogy ők kulturharczot nem akarnak. Ezt mi nemcsak szavaik-
ból történt deductioként mondjuk, hanem mondjuk saját sza-
vaikkal is. Mindez igen szép, és dicséretes szándék. Ha tehát 
ez komoly szándékuk, akkor kerüljenek el mindent, ami 
kulturharczra vezethet, és tegyenek meg mindent, ami a 
vallási békét előmozdíthatja. Az elsőre nézve szükséges, 
hogy ne alkossanak sohasem oly törvényt, mely a katho-
likus lelkiismeretet sérti, mert különben a vallási viszály 
elkerülhetetlen lesz. Hogy pedig ily törvényt ne alkossa-
nak, arra második tekintetben szükséges, hogy a törvény 
alkotásánál, megszavazásánál figyelembe vegyék azon ki-
fogásokat, melyek katholikus részről valamely törvényja-
vaslat ellen emeltetnek ; mert katholikus papok és püspökök 
legjobban tudják azt megmondani, mi sérti a katholikus lel-
kiismeretet, mi nem. Ha tanácsunkat követik a képviselők, 
akkor bizonyára sohasem fordulnak elő a mostaniakhoz ha-
sonló esetek. Ne is féljenek, hogy a kath. papság olyasmit 
követelne, ami a nemzetnek, a vallási békének hátrányára 
lenne ; mert soha sem volt, nem is lehet az hátrányára sen-
kinek ami a kath. lelkiismerettel megegyez. Kövessék tehát 
tanácsunkat, ismételjük, és akkor a jelenlegi szomorú ese-
teknek, melyek a vallási békét annyira megzavarták, tanúi 
soha sem lesznek. 

Kocs. decz. 22. 1880. Főtisztelendő szerkesztő ur ! 
Örvendetes ünnepélyről van szerencsém a „Religio" t. olva-
sóit értesíteni, melyet Győr egyházmegye területén levő 
Kocs község és környéke kath. híveinek nmtgu gróf Ester-
házy Miklós az által szerzett, hogy a már roskadozó félben 
levő kicsi templom helyett ismert bőkezűségénél fogva 
mint kegyúr mintegy 25,000 forintnyi költséggel vj templo-
mot emelt, melyet f. hó 21-én ft. Horváth Ferencz tatai apát 
plébános és esperes ur őnagysága ünnepélyesen benedicált. 
A templom román stylben épült ; egyszerű, de igen csinos 
bútorzattal ; a főoltár a teljes sz. Háromság egy Isten tisz-
teletére emelve. A felszentelésen daczára a rosz utaknak rop-
pant közönség voltjelen. D. e. ßlJ2 órakor harangok zúgása 
közt kezdetét vette a sz. ténykedés, melyDek végeztével apát 
ur ő nagysága a szószékre lépett s ismert ékesszóllásával 
emelkedett] hangulatu sz. beszédet tartott a nap jelentősé-
géről ; ugyanakkor a helybeli plébános ur nt. Halassy György 
ur a templomban el nem fért híveknek a templomon kivül szó-
nokolt. Sz. beszédek után ünnepélyes sz. mise következett, 
melyen fényes segédlettel szintén a tatai apát plébános ur ő 
nga pontificalt. — Délután egy órakor ért véget a sz. tény-
kedés, melyet a helybeli plébános ur vendégszerető házában 
barátságos ebéd követett; hol azután egymástértéka szebb-
nél szebb pohárköszöntők. Kiválólag említést érdemel ezek 
közül a helybeli plébános uré a nagyméltóságú kegyúrra ; 
tek. Jankó Mihály uradalmi jószágkormányzó ur felkö-

szöntője — ki az ünnepélyen a nmlgu patronust képviselte 
— nagyméltóságú megyés püspökünkre, kit az első száza-
dokbeli ker. püspökökhöz hasonlított apostoli buzgalomban ; 
azután pedig nagyságos Horváth Ferencz apátkanonok uré, 
ki ő nagyméltósága a győri püspök ur nevében megköszön-
vén a hódolati nyilatkozatokat, igérte, hogy azokat ő nagy-
méltósága előtt tolmácsolni fogja. 

A hivek és a lelkipásztorok azon forró óhajjal távoz-
tak e szép ünnepélyről, hogy Isten sz. áldása szálljon mind-
azokra, kik e gyönyörű templom létrehozásában fáradtak. 
Faxit Deus ! Ilérits Márton szendi káplán. 

Angolország. Hogy fogadja a protestáns Albion a 
franczia szerzeteseket. — Mig a köztársasági Francziaor-
szág oly szánalomra méltó látványt nyújt a müveit világnak, 
addig a protestáns Anglia, igazság elismerni, daczára a katho-
likus egyház és a szerzetes élet iránti régi előítéletének, pil-
lanatig sem haboz szigorúan elitélni azon egyéneket, kik 
most a Seine partján dobzódnak s mint méltó örökösei az 
1793. végrengző orgiáknak, szégyenletesen lerakják fegyve-
reiket a petroleurök előtt, és dühtől őrjöngve megtámadják 
a védtelen, békés polgárokat. 

Nálunk minden testület, valláskülönbség nélkül, az 
üldözöttekkel rokonszenvez, miről elég bizonyságot tesz az 
anglikán Unió levele a párisi bibornok-érsekhez, valamint 
azon, a franczia kormányra kevéssé hízelgő czikkek, me-
lyeket a Times, Standard és Daily Telegraph közöltek, s 
végre a nagylelkű és szivélyes fogadtatás, melyben a szer-
zetesek részesülnek, kik hálátlan hazájokból gonosztevők-
ként kiűzve, naponkint jönnek hozzánk, menhelyet, védel-
met és békét kérni, hol, Istennek hála, a szabadság még nem 
merő hazugság, s nem jelszó politikai szenvedélyek kielégí-
tése, s vallási gyűlölet fékeneresztésére. Csak imént voltunk 
szemtanúi azon ünnepélyes fogadtatásnak, melyben a párisi 
provincziához tartozó capucinus növendékek részesültek 
Bristolban, hol kiszáltak, hogy uj lakhelyükre, Cork-ba men-
jenek. A fogadtatás, melyet Dublinban az oblatusoknak ké-
szítettek, még Gambetta ur lapját, a République françaiset 
is idegessé tette, mely, hogy magát vigasztalja, szokása sze-
rint, élezeskedett ezen önkéntes tüntetéseken s nevetségessé 
iparkodott azokat tenni, hogy urának elnyelni segitse azon 
kemény igazságokat, melyeket ez alkalommal az angol pro-
testánsok, zsidók és katholikusok neki bőven feltálaltak. 

A gondviselés, melynek minden történeti fontosságú-
eseménynél megvan a maga titkos czélja, bizonyára meg-
vigasztalandja jelen fájdalmában is az egyházat azon nagy 
haszon által, mely a vendégszerető országokra a megszapo-
rodott szerzetes házak s ujjonan nyert evangeliumi munká-
sokból hárnmlik. r 

Es csakugyan, a fájdalom közt nem vigaszt és reményt 
nyujtó-e látni, mint vonul be minden nemű szerzetes saját 
rendi ruhajában Spanyolországba s telepedik ott meg sza-
badon ? 

Mit ott a törvényhozók a nagy polgári háború óta 
nem tudtak vagy nem akartak megtenni, megteszi most a 
szeretet s azon katholikus népnek a Francziaországból kiű-
zöttek iránti rokonszenve. S tegyük hozzá, a fiatal király 
becsületére, hogy ő is osztva minden rangú alattvalójának 
érzületét, örömmel látja országába viszatérni azon szerzete-
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seket, kik egykor hazája nagyságának emelésére mind a két 
világrészben oly nagy mérvben közre működtek. 

Püspökeink természetesen nem kevésbbé örvendnek a 
hathatós segélynek, melyet az üldözés nekik juttatott, mert 
kétségkívüli dolog, hogy a szerzetes házak szaporodása, 
azok müvei, predikátiói, példájok, imáik, mind együtt véve, 
nagy segítségére leendnek az egyháznak a protestantismus 
ezen védbástyája elleni harczában, melyet lépésről lépésre 
kell meghódítani, s szakadatlan, minden nemű küzdés által 
visszaszerezni. 

Azonban legyen bár hosszú a még befutandó pálya, 
tagadni nem lehet, hogy már is nagy a haladás és hódítás, 
melyet a catholicismus különösen a hierarchia visszaállítása 
óta tett, s kiki tudja, hogy a szerzetes rendeknek ebben ki-
tűnő részük van. Egy P. Domonkos a passionisták rendjé-
ből, a hires P. Faber és Newman bibornok, P. Gentili és a 
jelenlegi turini érsek, P. Meglia Rafael a missiók társula-
tából, a civitanuovai P. Emidius és a mondeluponei P. An-
tonius, mind ketten a capucinus rendből, és sok mások neve 
egész lapokat töltenek be az egyháznak ezen vidékeni ter-
jedésének történetében. 

A szerzetesek, ezen derék előharczosai az evangélium-
nak és a ker. műveltségnek, Angolországban is mindenütt 
helyükön találtatnak, hol küzdeni, viszontagságot szenvedni 
s áldozatot hozni kell. Uj példa erre azon magasztos szer-
tartás, mely nem rég az oly buzgó southwark-i püspök 
Möns. Dannell elnöksége alatt végeztetett, t. i. egy uj capu-
cinus convent felavatása London egyik arietocraticus kül-
városában, Dulwichben, mely nem csak bigottismusáról neve-
zetes, hanem hires Collegiumárol is, a protestantismes ezen 
erős oszlopáról, melyet Alleyn szinész alapított, mint mon-
dá, bűneinek engeszteléseül, a jó Erzsébet és I. Jakab párt" 
fogása alatt. Itt, kevés távolságban a csodálatos kristály 
palotától, rég óta érezhető szükség volt egy kath. templom) 

de minden kísérletnek, ilyet fölállítani, számos nehézség-
állt útjába, melyek nagy részt a protestáns szenteskedésből 
eredtek. 

A tiszt capucinus atyák, kik a határos peckhami plé-
bániát gondozzák, most két éve, kaptak egy jámbor úrnőtől 
használatra egy szobát, hogy ott vasárnaponként szent mi-
sét mondhassanak. 

Ez volt a kisded mag, mely oly nehézséggel vettetett 
el, és most, köszönet nt. P. Pacificus angolországi capuci-
nus tartományfőnök tevékenysége és kitartásának, Dulwich-
ben egy szép convent keletkezett, tágas kertekkel, melyben 
tizenkét szerzetes és a bölcsészeti tanfolyam van, kik mind-
nyájan szigorúan sz. Ferencz szabályai szerint élnek. 

Egy capucinus conventnek minden háborgatás nél-
küli létezése a protestánsok által annyira dédelgetett Co-
legium és a modern elme csodáit bőségesen magába foglaló o o o o 
hirneves kristály palota között, nem ékesen szóló bizony-
sága-e az egyház terjedésének Angolországban a múltban, 
nem öröm-e a jelenben, s nem erős remény-e a jövőre 
nézve ? 

Róma. I X . Pius emlékszobra. Hassun bibomokról. — 
Az 1879. septemberi consistoriumban a sz. e. IX . Pius által 
creált bibornokok elhatározták, hogy tiszteletök és hálájok 
emlékeül emlékszobrot emelnek a nagy pápának. Azonnal 

megválasztották a végrehajtó bizottságot: Di Pietro, Mo-
naco la Valetta és Mertei bibornokokból. Mindenekelőtt az 
iránt kellett határozni, hol álljon az emlékszobor. A bizott-
ság legelőször a Basilica Constantiniana di S. Lorenzo-ra 
gondolt, hol a boldogult végrendelete szerint hamvai nyug-
szani fognak, a mely templomot IX . Pius életében kiválóan 
kedvelt, s teljesen s fényesen restaurált. E mellett a bizott-
ság a Basilica Liberiana di Santa Maria Maggiore-t vette 
tekintetbe s itt különösen a Cappella Sistinátsaz u. n. Con-
fessiót, hol az Üdvözítő jászola van tiszeletre kitéve. Ve-
spignani gróf épitész és Jacometti tanár és szobrász szak-
véleménye alapján a bizottság San Lorenzot és a S. Maria 
Maggioreban levő Cappella Sistinát elejtette s az u. n. Con-
fessiót választotta a S. Maria Maggiore nevü bazilikában, 
mely szintén maradandó emlékeit viseli magán IX. Pius ki-
rályi bőkezűségének és rendkivüli áldozatkészségének Isten 
és a b. Szűz tiszteletére. Tehát itt, a főoltár alatti Confes-
sio nevü arany és márványtól ragyogó kápolnában lesz I X 
Pius emlékszobra, hasonlóan VI. Piusnalc a sz. Péter-tem-
plom Confessiójában levő szobrához, térdelő s imádkozó ál-
lásban felállítva, azonban nem karingben, mint VI. Piusé, 
hanem a liturgiái szabályoknak megfelelően, mozettában. 
Márványból a tervezett szobor 50,000, bronzból 75,000 
frankba kerül. Eleinte ugy volt, hogy márványból fog ké-
szülni; de miután a bibornokok többen tetemes összegeket 
irtak alá, ugy hogy a 75,000 frank Ö3sze fog gyűlni, minden 
valószínűség szerint a szobor bronzból lesz öntve. IX. Pius 
igen szerény emléket kivánt magának végrendeletében, azt 
óhajtván csupán, hogy San Lorenzóban hamvai felett az 
emlék ne kerüljön többe 3000 líránál. De, habár Rómának 
csaknem minden temploma és intézete különben is magán 
viseli IX. Pius nagy szellemének, jótékonyságának nyomait, 
mégis illő, hogy endéke ily monumentális mű által is meg 
legyen örökítve, milyenné a S. Maria Maggiore Confessió-
jában emelendő szobor tervezve van. 

Az örmény nemzet, Kelet legműveltebb, legszelleme-
sebb nemzeteinek egyike, történetének legfényesebb lapjai 
közé fogja 8zámitani azt, melyen az van felirva, hogy a 
Krisztus egyházát közmondásos előrelátással és bölcseség-
gel kormányzó XII I . Leo pápa Hassun pátriárkát, az ör-
mény nemzet e kimagasló alakját, bíborral feldiszitvén, az 
európai uralkodó családok méltóságának színvonalára emel-
te. Bessarion, a nagytudományu görögegyházi bibornok óta, 
kinek a florenczi zsinaton létrejött unió körül halhatatlan 
érdemei vannak, tehát 400 év óta, Hassun bibornok az első, 
az örmény nemzet köréből pedig átalában az egyedüli, ki 
fejedelmi bibort kapott. Tette ezt a szent atyja, miként leg-
utóbbi allocutiójában mondta, hogy példát állítson fel Ke-
letnek és egyúttal megtisztelje az érdemet. 

Mennyire megérdemlé Hassun Antal patriarka a bi-
bort, kitűnik, ha életére egy futó pillantást vetünk. Neki 
köszönhetni, a többi közt, hogy az örmény nemzet oly szo-
rosan van egyesülve az egyház fejével, mint alig valaha ez-
előtt. 

Hassun Antal bibornok született Konstantinápolyban 
1809. junius 16-án. Szülei a II. Mahmud alatt keltett ke-
resztény üldözés alatt ritka erélyt s bátorságot fejtettek ki 
keresztény hitökben. Fiók nagy lelki erejöket átörökölte 
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tőlük. XI I . Leo alatt jött Romába a vatikáni papnevelőbe 
s onnan a Propagandába. 1832-ben áldozárrá szenteltetett 
s visszatért Keletre, és pedig először Smyrnába, onnan szü-
lővárosába Konstantinápolyba. Tiz évvel később XVI . 
Gergely érsekké in. p. i. szentelte fel és Marusci konstanti-
nápolyi örmény érsek coadjutorává tette. Mennyire meg-
nyerte honfiainak bizalmát, mutatja azon körülmény, hogy 
ezek őt patrikká választották, mely a török fenhatóság 
alatt levő örmények közt a legnagyobb polgári méltóság. 
Később ez állásról, minthogy látta, hogy irigyei támadtak, 
Önként lemondott. 1846-ban, Marusci halála után, Ilassun 
elfoglalta a konstantinápolyi örmény primási széket. Miután 
1857-ben a konstantinápolyi örmény egyháztartomány 6 
suffraganeus püspökséggel visszaállíttatott, a porta Hassun 
érseket az örmény nemzetnek lelkiekben fejéül ismerte el. 
Végre 1866-ban, Deras Duazedurian VIII . Péter ciliciai 
patriarka halála után IX. Péter Antal néven ciliciai pátri-
árkává választatván, a konstantinápolyi érsekségi és a cili-
ciai pátriárkái méltóságot egyesité magában. Az örmények 
e patriarchatusa különféle viszontagságok után Sisben fog-
lalt székhelyet s ott egész 1441-ig maradt. Miután azonban 
az eretnek rubeniták erőszakkal elfoglalták e helyet, a ka-
tholikus örmény patriarchatus Chresrovanóba vonult vissza 
a Libanon hegységbe, hol ismét virágzásnak indult. 

Hassun patriarka kormányzását nagy tettek, mara-
dandó intézmények, nagyszámú templomok, iskolák, jóté-
kony intézetek teszik örökké emlékezetessé. Jótékonyságát 
még a mohamedánok is dicsőitik. Nem lehetett hallani, hogy 
valaki hiába kopogtatott volna főpapi palotájának ajtaján. 
Az örmény nemzet legelseje gyanánt tisztelte és tiszteli őt 
mindenki, a pápa és szultán egyiránt. Midőn 1849-ben Róma 
a lázadók zsarnoksága alól felszabadult, a szultán Hassun 
érseket küldte a pápához szerencsekivánatainak tolmácso-
lására. IX. Pius és Ferdinand nápolyi király nagy kitünte-
téssel fogadták. Hassun jellemének egyik fő vonása a csüg-
gedni nem tudó , minden akadályt keresztül törő lellci erő és 
Istenbe vetett bizalom. Legnagyobb keserűséget okozott 
neki s lelki erejét legnagyobb próbára tette a vatikáni zsi-
nat alatt mindenféle politikai és nem politikai tényezők ál-
tal keltett örmény schisma, mely ellenpatriarka választásá-
ban érte el tetőp>ontját, kit a magas porta is elismert az ör-
mény nemzet lelki fejéül, száműzve Hassunt a törvényes pá-
triárkát. Hassun 1872-ben Rómába menekült, hol IX. Pius 
keblére ölelte. Csak négy év multán, élve az V. Murád trón-
raléptekor adott amnestiával, tért vissza Konstantinápolyba, 
hol hivei nagy örömmel fogadták. Azon néhány év alatt, 
mely azóta lefolyt, sikerült e providentialis férfiúnak meg-
szüntetni az örmény nemzet körében támasztott hitszaka-
dást. Ellenfele, Kupelián, bűnbánattal Romába ment s meg-
hódolt a pápa előtt. 

Azon kérdés, mely bibornokká való kineveztetése foly-
tán felmerült, vájjon megtartja-e Hassun bibornok mint 
bibornok az örmény ritust, egyelőre következőleg lett 
eldöntve. Az uj bibornok átalában ugy fog öltözködni, mint 
a többi bibornokok. A piros manteletta helyett azonban 
az örmény verargiit fogja viselni bő ujakkal, elül végig 
zártan, biborszinnel. Templomi kari öltözete Cappa maior 
helyett az örmény pilon lesz eaudával, pluviale-alakban. 
Nagy ünnepélyeken, p. a Cappella papalén valamint bibor-
noki czimének templomában a latin ritus templomi öltönyeit 
fogja viselni, de az örmény ritus öltönyei is az oltáron lesz-
nek. Magán sz. miséket örmény, ünnepélyeseket latin ritus 
szerint fog mondani. 

IRODALOM. 
-f- Aquinói sz. Tamás keresztény bölcsészeti tana az 

emberről alig van rövidebben s egyszerűbben s hogy ugy 
mondjam népszerűbben kifejtve mint La Bouillerie érsek in 
p. inf. L' homme, sa nature, son âme, ses facultés et sa fin 
czimű művében. Paris, V. Palmé 1879. XI. 335. lap, 6 
frank. 

Minden igazi bölcseletnek legelső feladata és czélja az, a 
mire a bölcselkedők figyelmét már Socra\es irányozta azon 
világhírű felhívásával az önismeretre : yvioQ-L oíavrov, is-
merd meg tenmagad ! Szerző a kath. egyházban most uj len-
dületet vett scholastikai bölcsészet vezérének azon tanait 
fejtegeti, melyek nélkül önismeret nem is képzelhető. Teszi 
pedig ezt, mint emiitők, oly egyszerű világossággal, hogy 
minden hosszadalmas szaktanulmányok előrebocsátása nél-
kül művelt ember azonnal megértheti s egyenesen behathat 
aquinói sz. Tamás bölcseletének velejébe. Ha valaki lefor-
dítaná magyarra, közönségünknek nagy szolgálatot tenne. 

A köuyvpiacz legújabb termékei. 
1) Az egyetemes egyháztörténelem kézikönyve. I r t a Ka-

zal y Imre, váczmegyei áldozár s a püsp. papnöveldében az 
egyháztörténelem és egyházjog ny. r. tanára. Második kötet. 
A keresztény középkor. Vácz. 1880. Nagy 8 ad rét, 1 — 220 
lap. Ára 1 frt. 70 kr. 

Üdvözöljük fáradhatatlan magyar hittudományi tan-
könyvirónkat. Műve mindinkább czélszerűnek bizonyul. 

2) A bölcsészet tankönyve. Irta dr. Stöckl Albert, kano-
nok és tanár az eichstädti püspöki akadémiában. A negye-
dik javitott kiadás után magyarította és legújabb kutfor-
rások nyomán felvilágosító jegyzetekkel bővítette dr. Zaf-
féry Károly, a fiumei állami fensőbb középtanoda igazga-
tója. Második rész. Metaphysika, erkölcstan, társadalmi- és 
jogphilosophia. Szatmár 1880. X. füz. 49 —128. lap. 

VEGYESEK. 
— A szent-gyermekség-társulata, melyet szentséges 

atyánk legújabb encylikája mint hitterjesztő társulatot a 
a lyoni egylet mellett dicsért és a hivek pártolásába ajánlott, 
legújabb évi jelentés szerint 1880-ra 2,546,185 frk. 83 cent. 
vagyis 1,018,474 frt. 33 krl jövedelmet mutat fel. Ehhez 
járult Ausztria-Magyarország 39,824 frttal, Francziaország 
472,731 frttal stb. Csak arra figyelmeztetjük a Jahresbe-
richt szerkesztőjét, illetve az egylet magyarországi ügyvi-
vőit, tegyenek róla, hogy ,Oesterreich' helyett a diploma-
cziailag, jogilag és tényleg egyedül helyes Oesterreich-
Ungarn' használtassák. 

— Azok az ókatholikusok már magok sem tudják há-
nyadán vannak magokkal. Herzog svajczi ókath. azaz 
»nemzeti püspök', Amerikában járva, természetesen mert 
Európában már vége a creditnek, — protestáns istenitisz-
teletben vett részt, prédikált, s az ur vacsorát is protestáns 
kézből vette magához. Michelis ellenben Mannheimben, hol 
törvényszék elé idéztetett, mert a kath. egyházat rágal-
mazta, azt vallotta magáról, hogy ő is a kath. egyházhoz 
tartozik csakis a,római pártnak' nem hive. 

Azon i. t. szerkesztőtársainkat, kik előfizetési felhívásukkal megtisz-
teltek, szives türelemre, vagyunk kénytelenek kérni. A tárgyhalmaz rop-
pant nagy. Jövő számunk eleget fog tenni. Szerte. 

E l ő f i z e t é s i f e l h í v á s . 
Előfizethetni félévre 5 frttal egész évre 10 frttal, 

minden kir. postahivatalnál, a küldeményt vagy a szerkesztőre czimezve Budapest, Stácziú-utcza 55., vagy Kocsi Sándor nyomdai irodájára, Buda-
pest, Nu zeum-körut 10. sz. Legjobb postautalványokat használni. Kérjük a nevet, lakhelyet és utolsó postát világosan tudtunkra adni. 

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő : Brezuay Béla,.hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. 
1 FOLYÓIRAT—í 

tanár. 

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